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 یتب عاشق 
 یباسمه تعال

 

 مــطــهره
 دمیتوپ ایرو به و برگشتم عقب به غضب با
 ا ی ن ا ؟تیفهم یم اسیتان من اسم گفتم بهت بار هزار-

 ور اسم اون من چزوندن یبرا بده نشون که نشوند لبش یرو یمضحک لبخند
 !نبرده بکار

 .قشنگه یلیخ که مطهره زمیعز-
 لبخندش جواب در!دســتش ندم ضــع  نقطه تا باشــم خونســرد کردم یســع

 نشوندم لبم یرو یپرحرص لبخند
 ترم راحت ایتان با من یول ستین یقشنگ اسم نگفتم منم-
 در هیراضــ یلیخ من حرص آوردن در از داد یم نشــون که یواقع یلبخند با

 گفت کرد یم جا جابه رو شیپشت کوله که یحال
 ...کنه ینم بهت یکمک ازش فرار!یایب کنار قتیحق با کن یسع-
 .گذشت کنارم از و

 فشردم هم یرو یعصب رو هام چشم
 ودشخ عجله با کرد تند پا دنمید اومد،با یم سمتم به که دمید رو نینگ دور از
 رسوند بهم رو
 !کرد یم ول مگه رهیدب نیا!یشد عالف شرمنده یتان یوا-
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صابم به کرد یسع سلط اع شم،مگه م ص با  دختر ونا که بود چارهیب نینگ ریتق
 اعصابم؟ به بود زده گند

 .میبر ال،بزنیخیب-
 کوچه چند نینگ ی م،خونهیبود دوســـت باهم ییراهنما دوران از نینگ و من

 .میرفت یم باهم رو مدرسه تا خونه ریمس هرروز ما و بود ما ی کوچه از نترییپا
ــدم راهرو کردم،وارد باز رو در و انداختم دیکل  یتو و آوردم در رو هام کفش.ش
 .شدم خونه بزرگ ییرایپذ گذاشتم،وارد یکفش جا
سته مبل یرو بابا ش شغول و بود ن  بود،بلند ونیتلوز یکاناال کردن نییپا باال م

گاه کردم ســالم خت بهم ییگذرا ن ندا  رو ســالمم جواب یســرد به و ا
 !نبودم عالقش مورد فرزند وقت چیه بوده،من نیهم شهیهم...داد

 دیکش سرک آشپزخونه از صدام دنیشن با مامانم
 .مادر بخور رو ناهارت ایب کن عوض رو لباست مطهره،برو یاومد-
 کردم نگاه بهش تفاوت یب

 .امیم االن باشه.سالم-
 .برم باالس ی طبقه که اتاقم به تا کردم حرکت ها پله سمت به
 

 خواب اتاق که متر2۰۰یبنا ریز با بزرگ نسبتا ی خونه هیدوبلکِس، ما ی خونه
 یبهداشــت سیآشــپزخونه،ســرو هم نییپا ی باالســت،طبقه ی طبقه هاش

ــ ــمن بزرِگ  ییرایپذ هی و منیمهمان،نش ــمن نیا که!میدار کن کور دش  کور دش
 هالبت صــد و باف دســت یها شــم،فرشیابر یها فرش تابلو لط  به شیکن
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ـ یها قهیوعت  مجسمه ـ ـس ـ ـ ـ  آقا حاج و خانوم حاج که هستش یمتیق اریب
 !آوردن در رو لیفام همه چشم باهاشون

 مانداخت راه به که ییها دادوقال و ها یلجباز لط  به که یشدم،اتاق اتاقم وارد
 یزفانت یها گل با یوارید کاغذ اتاقم یواراید!شــده نیتزئ خودم ی قهیســل به
سی شه اگه البته که شمیآرا زیم و ریزتحریوم بنفش،تخت و یا  زیم گفت بهش ب

 ...رنگه یاسی یروتخت و هستن یبادمجون رنگ به شیآرا
 برگشتم نییپا ی طبقه به و کردم عوض رو لباسام
 بابا حاج کنار و رفت شــدم،مامان ناهارم خوردن مشــغول و نشــســتم زیســرم

 نشست
 میدار سبز سفره هفته آخر یحاج-

 کرد نگاه مامان به یخونسرد با بابا حاج
 بخره یعل دمیم سیبنو یدار الزم که ییزایچ از ستیل هی-

 شد بلند جاش از و زد تیرضا سر از یلبخند مامان
 سمینو یم االن باشه-
 رفت آشپزخونه سمت به و

س ی رابطه هی وقت چیه بابا حاج و مامان ی رابطه سا  یسع شهینبود،هم یاح
 رو عشق خال یول کنن برآورده رو هم یها خواسته و بذارن احترام هم به کردن

 ...کرد حس شهیم خونه نیا یتو شهیهم
 دوتا خودم از ریغ ام،به خانواده یتغار ته البته و خانواده نیا چهارم فرزند من

شه دو و یس محمد برادرم.دارم هم گهید خواهر کی و برادر سرش و سال  هم
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 بیترت به که مهرانه و مهران دارن بچه ســالس،دوتاهم هشــت و ســتیب هیانســ
 ...هستن ساله چهار و هفت

ست هیمهد خواهرم محمد بعد شه هفت ستویب که ه ضا آقا شوهرش و سال  ر
 .سنا اسم به داره ساله پنج دختر هی هیمحمِد،مهد همسن

ــتیب که ثِم یم  یبعد ــه،مجرده کی و س ــالش ــر حال در و س  خدمت در حاض
 !بره یم سر به یسرباز مقدس

 آشــپزخونه به رو غذام یها ظرف و کردم جمع رو زیم ناهارم خوردن از بعد
شغول سخت بردم،مامان  ردمک یسع و رفتم سمتش بود،به داشیخر نوشتن م

 برسم نظر به مظلوم
 مامان؟-

 تسین من به حواسش بود مشخص که یلحن با و انداخت بهم یگم سردر نگاه
 گفت

 ؟یخورد مامان؟ناهارتو بله-
 گفتم تیمظلوم با
 بود خوشمزه یلیخ نکنه درد خوردم،دستت اره-

 گفت بود شده نوشتن مشغول دوباره که یحال در
 .دخترم جانت نوش-
 بزنم حرف باهاش خوام یم انگار نه شدم،انگار کالفه رفتارش دست از
 مونم ینم خونه هفته اخر من مامان-
 زد زل من به و کرد بلند رو سرش حرفم نیا دنیشن با
 ؟یبذار تنها دست رو من یبر یخوایم ؟کجایمون ینم خونه چرا-
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  دمیکش صورتم به یدست یکالفگ با
شم زنونه یمحفال نیازا که یدونیم...نکن شروع دوباره خدا تورو مامان-  خو

 .میبخون درس باهم نینگ شیپ برم خامیم دارم امتحان هم شنبه اد،تازهینم
 نداشت رو من با بحث ی حوصله هم یطرف از و بود یناراض

 شم ینم تو  یحر من!بکن یخوا یم لخب،هرکاریخ-
 گفتم تمام یطلب فرصت با 

 شش؟یپ بمونم شبم شهیم-
 گفت یعصب

 ده؟یم یک رو بابات حاج جواب-
 گفتم یخواهش پر لحِن  با
 .ازت کنمیم من،خواهش جوِن  مامان-

 شد تر نرم یکم نگاهش
 شهیم یچ نمیبب لخبیخ-

 پوشوند رو صورتم یبزرگ لبخند
 مامان یمرس یوا-
 و شــدم اتاقم رفتم،وارد ها پله ســمت به دو با و فرســتادم براش *ب*و*س* هی

 شدم نینگ به دادن امیپ مشغول
 .شدم داریب خواب از میگوش آالرم یصدا با صبح
 .شدم بلند تخت یرو از یبدبخت با و دادم بدنم به یقوس و کش
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 سرحال کمی صورتم به سرد آب برخورد شستم،با رو صورتم بسته یچشما با
شتم اتاق به...اومدم در زدن چرت یهوا و ازحال و اومدم  یا سورمه فرم و برگ
 .رفتم نییپا طبقه به و برداشتم رو دم،کولمیپوش رو مدرسه رنگ

مان با حاج و ما نه مشــغول با حا  زیوســرم کردم بودن،ســالم خوردن صــب
 گذاشت جلوم ریش وانیل کی و داد رو جوابم لبخند با نشستم،مامان

 نشه رید مدرست که بخور رو صبحانت زود-
 خوردم رمیش از قلپ کی

 خوام ینم یزیچ بسه ریش وانیل کی نیهم-
 !یکن یم ضع  سرکالس شهینم که ینجوریا-
 شدم بلند و خوردم ررویش ی هیبق
 خورمیم یزیچ کی مدرسه تو-

 گفت و کرد نگاه بهم یالیخ یب با بابا حاج
 رسونمت یم شده رتید اگه بخور، رو صبحانت نیبش-
 گفتم و کردم نگاه بهش تیجد با
 بزنم قدم ها صبح دارم دوس ممنون-

 ات برم ادهیپ دادمیم حیشــدم،ترج خارج خونه از یســرســر یخداحافظ با بعدم
 !کنم تحمل رو نیماش نیسنگ جوِ  نکهیا

 و من با یا یمیصــم ی رابطه وقت چیه و بود دوســت پســر شــهیهم بابا حاج
شت،ما هیمهد شت هم به گفتن یبرا یحرف وقت چیه ندا  و نم ی رابطه و میندا

 !نبود دیبا که یزیچ اون بازم یول بود بهتر مراتب به مامان
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سه به ص  زنگ خوردن با همزمان س مدر شون ص  از نیدم،نگیر  برام خود
ند با جوابش در من و داد تکون دســـت  شیپ نیدادم،نگ تکون رو ســرم لبخ

 بابا اجح یول بودم کیگراف ی رشته عاشق ؛منیتجرب من و بود کیزیف یاضیر
قاشــ کالس برم تونمیم کیگراف برم بخوام اگه گفت یم  درس یابر یلیدل ین

 !نداد جواب مورد نیا یتو منم یها اصرار و مقاومت و سین خوندن
 یها زنگ از کدوم چیزدم،ه رونیب کالس از و کردم جمع رو لمیوسا آخر زنگ

 از نتونستم رو حیتفر
 

 منتظرش مدرســه در دم شــهیهم مثل.بودم دهیند رو نینگ و برم رونیب کالس
 دمخور ینم ُبر یباهرکس و بودم رجوشید بود؛من من دوست تنها نیموندم،نگ

 رابطم همه با و نداشتم یمشکل یکس نداشتم،با یادیز یدوستا لیدل نیهم به
 ...بود یمعمول

 رسوند من به رو خودش من از بعد یکم یزمان ی فاصله با نینگ
 بود تضاد در لبش یرو لبخند با زونشیآو و خسته ی افهیق 

 ؟ییایچطور دوستم سالم-
 زدم یلبخند شیمهربون به
 ؟یخوب تو جون دوست یمرس سالم-
 گفت ناله با
 .داشتم کیزیف و یاضیر صبح از ترکه،امروزیم مخم داره نه-

 میافتاد راه به خونه مقصد به آروم



 11 یتب عاشق

 گرفت خندم لحنش از
 
 ...گهید اشیسخت و آخره بودم؟سال یمهمون صبح از من مگه-
 بشه تموم المصب کنکور نیا باشه یک-

 مگفت یپرحسرت لحن با زدمیم لگد پام جلو وهیآبم یقوط به که یحال در
 هیجوون یروزا نایمونه،ا ینم یکســ منتظر گذره در شـــه؛زمانیم تموم اونم-

 ...نینگ گذرهیم که ماست
 به دسـتاشـو ارهیب در هوا و حال اون از رو من کرد یم یسـع که یحال در نینگ

 گفت من به رو رفت یم عقب عقب که یحال در و گرفت کولش یبندا
 میگذرون یم خوش یکل باهم خونمون یاومد که ،فردایتان حرفا نیا الیخیب-
 طنتیش مشغول یالیخیب با منم و اومد لبم یرو یلبخند شیسرخوش دنید با

 ...شدم
 انداختم،شــلوار ســرم یرو رو میا ســورمه شــال و ســتادمیا اتاق ی نهیآ یجلو

 ...دهیم لیتشک رو پمیت یا سورمه شال و یمشک یا سورمه ی،مانتویمشک
گاه ندازم یم صــورتم میمال شیآرا به ین  یها کرده،ابرو باتریز منو که ا

 ،دماغیگندم ده،پوســتیکشــ و درشــت نســبتا ســوخته یا قهوه یپر،چشــما
 شتریب فتگ شهیم.دهیم لیتشک رو صورتم یاجزا برجسته نسبتا یلبا و یمعمول

 ...دارم تیجذاب ییبایز از
شته قرار عرفان با که داد امیپ بهم نینگ صبح امروز  با و برهب رونیب مارو ک گذا

 !کرد یهمراه به مجبور منو قهر و اصرار یکل
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سر دوس نیاول عرفان  البتهبودن، یمجاز ای یامکیپ همه هیبود،بق نینگ ِی جد پ
 !نداشتم همونم من که بماند

شک  یک شکر نییپا و انداختم شونم یرو رو میم  ونهخ بابا حاج رفتم،خدارو
 نبود

 یلوج گذاشت رو کردم،دستش اشاره بود،بهش تلفن با صحبت مشغول مامان
 یگوش

 ن؟ینگ ی خونه یریم-
 آره-
 داده اجازه تا زدم حرف بابات با یکل خونه،االنشــم یبرگرد زود فردا مطهره-
 !یبمون شبم و اونجا یبر
 چرخوندم چشمامو یکالفگ با
 ...یگفت نارویا صدمرتبه!مامان چشم-
 کرد نگاه بهم تیجد با
 سالمت به برو لخبیخ-

 ...رونیب زدم خونه از یخدافظ با و دادم تکون رو سرم
 رمیبگ یتاکســ بخوام که نبود یاونقدر نینگ ی خونه تا خونمون نیب ی فاصــله

 افتادم راه به ادهیپ پس
 .بود یآپارتمان ما ی خونه عکس بر نینگ ی زدم،خونه رو ۶واحد زنگ
 کرد باز رو در نینگ قهیدق کی حدود از بعد
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 یتان باال ایب-
 .شدم سوار و رفتم آسانسور سمت رفتم،به داخل و دادم هل رو در
 یم هک بود بار نیانداختم،اول پمیت به ینگاه نهیآ یتو و فشـوردم رو ۶دطبقهیکل

 .باشه دوستم پسر دوست اگه یحت رونیب برم پسر کی با خواستم
 خونم دیدیم بابا حاج دادم،اگه رونیب رو اهمیســ یموها از یکم یزیناپره با

 !بود حالل
س با سور از نظر مورد ی طبقه به دنیر سان  نینگ واحد سمت به و شدم ادهیپ آ
 .رفتم نایا

 گرفت خندم حرکتش کرد،از باز دررو سرعت با نینگ و زدم زنگ
 وونه؟ید یبود در پشت-
 کرد باز رو ششین

 تو که ادیم شیپ بار کی ســـال چند گه،مگهید دارم ه؟ذوقیچ مگه خب آره-
 من؟ شیپ یایب

 ...داخل برم که کرد تعارف رفتو کنار در یجلو زدم،از بهش یلبخند
شپزخونه کتریکوچ ما ی خونه از ها اون ی خونه سبتا هال و بود،آ  هس و بزرگ ن

 .خواب اتاق تا
 کرد ی*ب*و*س*رو باهام و اومد رونیب آشپزخونه از نینگ مامان

 نجا؟یا یاومد و یداد افتخار ما به عجب خانوم،چه ایتان سالم-
 زدم یخجول لبخند یشرمندگ با
  نینکن شرمندم خدا جون،تورو نگار ماست از سالم-

 گرفت رو دستم لبخند با جون نگار
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 خوبن؟ بابا ؟مامانیخوب خودت!زمیعز هیحرف چه نیا-
 ن؟یخوب شما.دارن سالم هم بابا ممنون،مامان خوبم-

 شونک کشون منو که یحال در و گرفت رو دستم و اومد طرفم به حرص با نینگ
 گفت برد یم اتاقش سمت به
 !دیکن احوال و حال دیخوا یم فردا تا کنم ولتون اگه!خوبه مامانم آره-

  دیخند حرفش نیا دنیشن با جون نگار
 .نیبخور ارمیب یزیچ هی براتون تا اتاق تو نیبر!صبر کم ی دختره-
 به نینگ با و نشــســت لبم یرو یپرحســرت لبخند نشــونیب تیمیصــم دنید از

 رفتم اتاقش طرف
 رفت لباسش کمد سمت به و کرد ول رو من دست اتاقش در به دنیرس با
 بپوشم یچ نمدونم دارم استرس یلیخ من یتان یوا-
 نشستم تختش یرو یالیخیب با
 
 !بپوش مناسبه یکنیم فکر که یزیچ هی!نده بخرج وسواس یلیخ-

  انداخت بهم یا هانهیسف اندر عاقل نگاه
 خواستم ینم نظر تو از که بپوشم یچ دونستمیم اگه کل عقل-
 یمانتو و دیســف ریحر شــال ســتادمیوا کمد یجلو ورفتم شــدم بلند جام از

 دادم دستش به یمشک شلوار همراه د،بهیسف جلوباز
 بپوش یمشک رمانتوتمیبپوش،ز نارویا ایب-
 دی*ب*و*س* رو گونم ذوق با
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 یداد نجات یسردرگم از رو من یمرس یوا-
 دمیخند ذوقش به
 !خله دختره گهیم که یند انجام یحرکات نیهمچ پسره یجلو-
 گفت و ام کله پشت دیکوب حرص با
 !خله عمت-
 نشستم تخت یرو و رفتم دوباره یالیخیب و خنده با
 یگیم راست تو!باوشه-

 ..کرد لباساش کردن عوض به شروع و انداخت بهم یناک غضب نگاهِ 
 در تپش یپرتغال آب ینیس با جون کرد،نگار باز رو در نینگ و زدن رو اتاق در

شکر با نیبود،نگ ستادهیا شتگ تخت یرو و گرفت مامانش از رو ینیس ت  ذا
 شد شیآرا مشغول و نشست ششیآرا زیم پشت آرامش با هم بعد

 شدم زشیآنال مشغول و برداشتم رو پرتغالم آب وانیل
 یمعمول یمشک یها چشم پر و دخترونه یبود،ابروها ییبایز نسبتا دخترِ  نینگ
ــماش به که فرخورده یها مژه با ــب و بایز دماغ داده ییبایز چش  یلبا و متناس

 .برجسته یکم
 ...میدار شباهت بهم یکم نینگ و من گفت بشه دیشا

 کردم نگاه ساعت به و برداشتم نینگ از چشم
س تا گهید زودباش!ِم ین و پنج ساعت نینگ-  اعتس یبرا مگه!شهیم رید میبر

 ؟ینداشت قرار شش
  شد هول حرفم دنیشن با نینگ
 !شد رید یوا-
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 یور رو د،شالیکش لبش یرو عجله و وسواس با و برداشت رو یصورت لب رژ
 گفت داشت یم بر رو فشیک که یدرحال و انداخت سرش

 بدو!میبر پاشو یتان-
شتم رو فمیک  هب خطاب نیم،نگیشد خارج اتاق از و شدم همراه باهاش و بردا

 مبل یرو که مامانش
 

 گفت بود نشسته ونیتلوز یجلو
 دارم یبرم رو چیسوئ من پس مامان-

 چرخوند نگار سمت به رو سرش نگارجون
 ...یند کشتن به رو خودتون باش مواظب!نینگ ینرون تند فقط آره-

  گفت یلوس با نینگ
 یمامان چشم-
 برداشت در دم یدیجاکل از رو چیسوئ و
 یبا میرفت ما-
  گفتم جون نگار به رو لبخند با
  دادم زحمت بهتون دیببخش-

 اومد در دم به بدرقه یبرا
 زمیعز هیحرف چه نیا-
 خداحافظتون فعال-
 جان ایتان سالمت به-
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 به دنیرســ م،بایداد فشــار رو نگیپارک دیکل و میشــد آســانســور ســوار نینگ با
 ســوار و میرفت جون نگار رنِگ  یدود داره صــندوق2۰۶ ســمت به نگیپارک
 .میشد
 زد یچشمک طنتیش با نینگ
 ...یجوون یسو به شیپ-

 میبر رقرارس به اول میخواست یکرد،م پارک پاساژ نگیپارک یتو رو نیماش نینگ
 ...میریم دیخر به میبود گفته نگارجون به آخه.دیخر بعد و

 و بود هقیدق ستیب و شش م،ساعتیرفت دیخر مرکز شاِپ  یکاف سمت به باهم
 .بود شده رید یکم

 هب آروم نیکردم،نگ نگاه رو اطراف و چرخوندم م،چشمیشد شاپ یکاف داخل 
 کرد اشاره شاپ یکاف ی گوشه ییجا به و زد دستم

 .اونجاست میبر ایب-
 شونیکی و بودن نشسته زیسرم پسر کردم،دوتا نگاه بود کرده اشاره که یجهت به

ــیم نظر به که ــ به توجه با عرفاِن  دیرس  یم اهنگ ما به بودم دهید ازش که یعکس
 کرد

 عرفان؟ با هیک یکی اون نینگ-
 کرد نگاهم یخبر یب با نینگ
 دونمینم-
 

 مشـغول و شـدن بلند جاشـون از ها م،پسـریکرد سـالم زشـونیم به دنیبارسـ
 .یاحوالپرس
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 تنها من یول کرد دراز طرفم به رو دستش داد،عرفان دست باهردونفرشون نینگ
ش به تعارف مارو خنده و یشوخ با کردم،عرفان اکتفا سرم دادن تکون به  ستنن

 کرد
 خانوما نینیبش نییبفرما...نیدار تبحر کردن خی رو سنگ یشماتو نکهیا مثل-
 گفتم ییدلجو و لبخند با
 ...داره رو خودش دیعقا یهرکس-
 همراهش یروبرو من و نشست عرفان یروبرو نینشستم،نگ نینگ کنار و

 کوتاه هاش کناره موهاش بود، یمشــرب خوش ظاهرا و افهیق خوش پســر عرفان
شم باالش و کوتاه ش اه،دماغیس یابرو و بلند،چ سب یها ده،لبیک  ته و متنا

 .داشت یکم شیر
 گفت عرفان روبه نینگ
 یکنینم یمعرف رو دوستت عرفان-

 کرد اشاره دوستش به کردیم نگاه نینگ به یفتگیش با که یحال در عرفان
 پسرخالم ایعرش-
 گفت ایعرش به رو و
 دوستش ایتان و عشقم نینگ-

 یبرا رو ســرش لبخند با بود شــده زده ذوق عرفان حرف دنیشــن از که نینگ
 داد تکون ایعرش

 خوشبختم-
 دادم تکون براش رو سرم هم من
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 بود زده زل من به طنتیش با ایعرش
 مشــغول که دادم عرفان و نینگ به رو حواســم و انداختم بهش یکوتاه نگاهِ 

 بودن باهم بش و خوش
 ؟یُعنق انقد شهیهم شما-

 ودب گفته بشنوم من فقط که یطور آروم رو کردم،حرفش نگاه بهش باتعجب
 دادم رو جوابش یتخس با و انداختم باال رو ابروهام

 باشه یک طرفم داره یبستگ-
 رهیبگ خودش به یا یجد ی افهیق کرد یسع

 یچ باشم من طرفت اگه-
 گفتم تیجد با
 !شد لیتبد مفرد به جمع از فعالتون زود چه-
 
 کرد جور و جمع رو خودش یکم و خورد جا حرفم از

 طرف کی به که رنگ یا قهوه یعرفان،موها از بود تر جذاب یکم ایعرشــ
 یکم و یمعمول یها ده،لبیکشــ ،دماغیا قهوه یابرو و بود،چشــم ختهیر

 بود شتریب عرفان مال از که یشیر ته و برجسته
 کنه باز رو سرحرف کرد یسع کنمیم نگاهش دید یوقت

 اخالق؟ خوش خانوِم  سالتونه چند شما-
 !داشت ارتباط یبرقرار در یسع یشتریب اطیاحت با دفعه نیا

 انداختم باال رو ابروهام
 !بانمک یآقا سالِم ۱۸-
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 نشست لبش یرو یکمرنگ لبخند حرفم دنیشن با
 .سالمه2۳من-
 گفتم یدرآر حرص لبخند با
 بدونم؟ رو سنتون خواستم من مگه-
  گفت لب ریز و شد تر پررنگ لبخندش نباریا

 !تخسه یلیخ-
 به ایعرش م،یداد سفارش یبستن اومد،هممون سفارشات گرفتن یبرا گارسون

 !یشکالت یبستن من از دیتقل
 شـــده فعال دخترونم طونیشــ هیبود،روح اومده خوشــم باهاش کل کل از

 از ها نیا دیشـــا و بردم یم لذت بودم یجذاب پســر توجه مورد نکهیازا...بود
 ...رفتیگ یم سرچشمه کمبودهام

 کنه باز رو سرحرف که گشت یم یا کلمه دنبال بود،انگار زده زل بهم
 ه؟یچ رشتتون-
 دادم رو جوابش یشتریب متیمال با بار نیا

 یتجرب-
 داد ادامه صحبتش به جوابم از یراض

ستانیدب منم- شک دندون چهارم سال االن و بودم یتجرب ر  یراب م،برنامتیپز
 ه؟یچ دانشگاه
 بود گرم میبستن با سرم که یحال گذاشت،در زیم یرو رو سفارشاتمون گارسون
 دادم رو جوابش
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 بخونم ینقاش خوام یم...هنره کنکور هدفم شتریب-
 گفت اقیاشت با
 یبش هنرمند یخوا یم پس-
 گذاشت دهنش یتو رو یبستن از یقاشق و
 
 ندارم عالقه یتجرب به اره-
 یمن برعکس پس-

 گفت من به خطاب آروم نینگ
 ها دیخر میبر دیبا یتان-

 گفتم بهش آرومتر
 !یگرفتن قلوه و دادن دل مشغول ساعِت  شش که ،تویگیم من به چرا خب-

  کرد نازک برام یچشم پشت
 !عمت جون آره-

 اووردین طاقت دلش هم اخر و کرد یم نگاه بهمون یکنجکاو با عرفان
 زم؟یعز شده یزیچ-

 داد رو جوابش باعشوه نینگ
 دیخر میبر نجایا بعد یتان منو زم،قرارهیعز ستین یزیچ-

 گفت بود کرده ذوق اریبـــــســ که یدرحال عرفان
 ا؟یعرش نه مگه میکنیم تونیهمراه ماهم-

 گفت ردبیم دهنش سمت به یجلو رو یبستن قاشق که یدرحال لبخند با ایعرش
 ...نه که چرا-
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 گفت عرفان به رو لبخند با نینگ
 شد رید که میبر نیبخور زود پس

 ...میشد هامون یبستن خوردن مشغول هممون
*********** 

 میشد پاساژ یتو زدن قدم مشغول دو به دو
 کرد حساب یباز دل و دست با عرفان رو همه و بود کرده دیخر یکل نینگ
  کرد اشاره یقرمز یمانتو به لبخند با نینگ
 چطوره؟ مانتو اون-

 انداختم بهش یا حوصله یب نگاه یباکالفگ
 ...کن رحم بدبخت ی پسره اون بیج به!ندارم خودم دردناک یپاها به یکار-

 گفت بود کرده شرک ی گربه به هیشب رو خودش که یحال در نینگ
ــتم که من- ــاب نخواس ــرارم خودش کنه حس  نیا دمیم قول میبر ایب!کنه یاص

 باشه شیآخر
 
 نیتریو یاومدن،جلو یم ســرمون پشــت هاهم پســر و شــدم رواِن  دنبالش به

 ادد نشون عرفان به رو نظرش مورد ی مانتو نینگ و میستادیا یفروش مانتو
 چطوره؟ نظرت به مانتو نیا-

 کرد نگاش یمهربون لبخند با عرفان
 !ادیم یچ همه من خانوم به-
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سیم نظر به ست رو نینگ یلیخ عرفان دیر شون داره،گرچه دو  یماه چند رابط
 بودن دهید گررویهمد مدرسه دِم  بار نیچند و بود شده شروع که بود

 یتان تو میبر ایب-
 گفتم ینزار حال و یخستگ با
 .ایب زود و برو تو ستمیا یم نجایهم من-

 گفت یناراحت با نینگ
 دارم برات بعدا باشه-

 گفتم طنتیش و چشمک با ارمیب در دلش از کردم یسع
 گذرهیم خوش شتریب برو رومئو با-
 شدن مغازه وارد باهم و رفت عرفان سمت زد،به بازوم به اروم و دیخند زیر

 گفت یمهربون لحن با و شد کینزد بهم یکم ایعرش
 ؟یدینخر یچیه چرا!یشد خسته یلیخ-
 انداختم باال شونه یتفاوت یب با
 نداشتم الزم یزیچ آخه-
 گرفت جلوم یکارت کرد پا اون پا نیا یکم یکالفگ با
ستش!منه ی شماره نیا...ِامممممم- شت دوس اگه... اومده خوشم ازت را  یدا

 !ریبگ تماس باهام
ش یقیعم نفس آخر ی کلمه گفتن با شم بهم منتظر و دیک  ور دوخت،کارت چ

 گفتم یمعمول یلیخ و انداختم فمیک داخل و گرفتم ازش
 باشه-

  گفتم یم خودم به که یحال در
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 !زنم ینم زنگ بهش که من صورت هر در-
 از بودن گرفته رو هم دســـت که یحال در خندان و خوشــحال نینگ و عرفان
 تمگف نینگ روبه و دنیپر باال ابروهام هاشون دست دنید شدن،با خارج مغازه

 !شبه نه ساعت گهید میبر شد تموم داتیخر اگه-
 

 !کشت یم منو بودم رونیب نه تا من که دیفهمیم بابا حاج اگه صد در صد
 داد رو جوابم یسرخوش و لبخند با نینگ
 میبر اره-

 گفت نینگ به یمیمال بالحنه عرفان
 نیآورد نیماش زمیعز-
 عشقم میآورد آره-

 !دیخر یجادو گنیم نیا به!دیپر باال دوباره ابروهام
 داد ادامه عرفان

 میکن یم تونیهمراه نگیپارک تا پس-
 میافتاد راه نگیپارک سمت به باهم یهمگ

 منتظر و کردم یخداحافظ ایعرشــ و عرفان با من میدیرســ که ما نیماشــ به
 شدم عرفان و نینگ یخداحافظ

 گفت من به یآروم به ایعرش آخر ی لحظه
 هستم تماست منتظر-
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 ۳مزدا سمت به هم ایعرش و شدم،عرفان نیماش سوار و دادم تکون رو سرم آروم
 ...شدن سوار و رفتن عرفان ینفت یآب

شت شحال با نیم،نگیبود ستادهیا قرمز چراغ پ  با کردیم  یتعر عرفان از یخو
 کردم نگاه راستم سمت به یپسر یصدا

 ؟یکن پاره بدم شماره ی،خانمیخوشکل یخانما چه انیشا یوا-
 گفت یالیخیب با بود انیشا نظر به که شیدست بغل پسر

 !کنن؟ ادیپ خوانیم کجا از ما یپیخوشت به ییکنن،پسرا پاره کنم ینم فک-
 گفت پسرها به رو من سمت شهیش از و شد خم من سمت به نینگ
ــق  به اعتماد- ــ به اعتماد گهید تو!چیه که س ــمن در!یعرش  یلیخ کتیت ض

 من گِل  بود یمیقد
ــد زمان هم حرفش اتمام ــدن تموم با ش  گاز یرو رو پاش نیچراغ،نگ زمان ش

 کرد حرکت یآف کیت با و گذاشت
ندم نینگ حرکت از نده،نگ ریز زدم و گرفت خ نده با نیخ ند من خ  یرو لبخ

 گفت و شد پهن لبش
 ؟ینداد رو جوابش که یبوق تو مگه-
 گفتم بود خندم ی موندهیباق که یلبخند با
 آخه؟ یداد من به فضل اظهار ی اجازه تو مگه-
 

  انداخت بهم یمرموز نگاه
ــت- ــ نیا یراس ــش ازت انگار ایعرش  گفتیم یچ آخر بود،لحظه اومده خوش

 بهت؟
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 گفتم کردمیم نگاه رونیب به شهیش از که یحال در یالیخیب با
 ریبگ تماس گفت داد رو شمارش یچیه-
 کرد نگاه بهم ذوق با
 میشد لیفام پس ولیا-
 گرفت خندم حرفش از
 زنم؟یم زنگ بهش من گفته یک چل و خل-
 کرد نگام یپنچر افهیق با
 ...بود جذاب میلیخ!که بود یخوب ؟پسریزنینم زنگ چرا-
 گفتم بهش لبخند با
  ادهیز کارا نیا واسه ندارم،وقت رو یدائم هیتراش بهونه و دروغ حوصله-
 ...یدونیم خودت هرطور دونمینم-
 نش بدل و رد ما نیب یحرف ریمس آخر تا و
 کرد باز رو در و انداخت دیکل نیبود،نگ شده مین و نهم ساعت خونه میدیرس تا
 کرد نگاهمون ینگران با و شد بلند مبل یرو از جون نگار در شدن باز با
 شدم نگرانتون نیاومد رید انقدر چرا-

 گفت یمعمول یبالحن نینگ
 !کردم دیخر یکل!گهید دیکش طول-

 کرد نگاه نینگ دست یدایخر به یباکنجکاو نگارجون
 حاال یدیخر یچ نمیبب ایب-

 گفت بذاره رو داشیخر تا رفتیم مبل سمت به که یحال در نینگ
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 مامان؟ کجاست بابا پس-
 گفت و کرد ساعت به ینگاه نگارجون

 گهید ساعت مین تا شهیم داشیده،پیکش طول کارش حتما-
 بابا حاج مثل هم نداشــت،پدرش یا گهید برادر خواهر و بود فررند تک نینگ

 یم فرق درجه شصت و صدیس بابا حاج با اخالقش یول داشت یخانگ لوازم
 !کرد

ست ها مبل یرو نینگ یروبرو هم من و نگارجون ش  رو دهاشیخر نینگ و مین
 ...داد نشون مادرش به دونه دونه

 
عد مه ها دیخر دادن نشــون از ب تاقش به نینگ همراه و میکرد جمع رو ه  ا

باس کردن عوض مشــغول نیم،نگیرفت ـــد هاش ل  در رو مانتوم هم من و ش
 .بود تنم یبلند نسبتا کیتون مانتو ریاوردم،ز

شغول نینگ لباس ضیتعو از بعد  من و شد کمد درون هاش دیخر دادن جا م
 بشن آروم دردناکم یپاها یکم تا دمیکش دراز تختش یرو

 .زد صدا شام یبرا مارو نگارجون ساعت مین حدود از بعد
 

 االب مشغول و بود نشسته مبل یرو نینگ م،پدریشد خارج اتاق از نینگ همراه
ــت نگارجون و بود ونیتلوز کردن نییپا ــام زیم داش  با نینگ د،پدریچ یم رو ش

 لوج زد یمهربون لبخند ما دنید با و کرد بلند رو سرش اتاق در یصدا دنیشن
  رفتم

 یعیسم یآقا سالم-
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 شد بلند لبخند با
 هستن؟ خوب آقا حاج و خانوم ؟حاجیجان،خوب ایتان سالم-
 خدمتتون دارن سالم خوبن باباهم ممنون،مامان خوبم بله-
 گفت یشوخ لحن با
 ؟یزد سر ما به شما که دراومده طرف کدوم از آفتاب-

 زدم ینیشرمگ لبخند
 شدم مزاحمتون من دیببخش..هیچ حرفا نیا-

 کرد شام به دعوت مارو نگارجون نیح نیهم در
 گفت لبخند با یعیسم یآقا
 شدم تل  که میبخور شام میدخترم،بر هیچ حرفا نیا-

ــام ــوخ و خنده با رو ش  بعد و نداد ما به کمک ی اجازه م،نگارجونیخورد یش
 ...میشد نینگ اتاق یراه ما شام

 کی تخت یرو بعد و میدیخند و میزد دخترونه یها حرف شب ِم ین تا نینگ با
 قطب صــبحانه خوردن از بعد هم صــبحش م،فردایرفت خواب به نفرش مین و

 رفتم خونه به بودم داده مامان به که یقول
ــتادمیا نهیآ یجلو ــغول و س ــدم،قراره شیآرا مش  بکتا دنیخر یبرا نینگ با ش

 میبر تست
 شغولم سخت دوهفته نیا یگذره،تویم بودم نینگ ی خونه که یشب از دوهفته

  بودم کنکور یتو هدفم به دنیرس یبرا خوندن درس
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 که گفت بهم هم یدوبار یکیبود، عرفان مشــغول رو وقتش شــتریب هم نینگ
ش صد من یول شده من نزدن زنگ ریگیپ ایعر شتم زدن زنگ ق  ات نه حداقل ندا

 ...کنکورم قبل
شک  یک و شد تموم شمیآرا شتم رو میم  تا دمش نینگ زنگ تک منتظر و بردا

 دنبالم ادیب مامانش نیماش با نینگ بود در،قرار دم برم
 ور فمیبود،ک نیشـــد،نگ بلند میگوشــ زنگ یصـــدا قهیدق پنج حدود از بعد

 رفتم نییپا طبقه به و برداشتم
 

  بود آشپزخونه یتو مامان مواقع اکثر مثل
 ؟یخوا ینم رونیب از یزیبخرم،چ کتاب رمیم نینگ با من مامان-
 داد رو جوابم و دیکش یسرک آشپزخونه از
 یبرگرد زود فقط سالمت به برو مادر نه-
 چشم،خداحافظ-
 خونه از و کردم پام رو میمشــک اســپرت یها کفش رفتم یجاکفشــ طرف به
ماال رونیب فه نیهم خاطر به نینگ زدم،احت ند ی وق  رو من یا قهیدق چ
 بود صبر کم دایکشت،شدیم

 طور به یکردم،ول آماده هاش غرغر یبرا رو خودم و شـــدم نشیماشــ ســوار
 !بود لبش یرو یلبخند اون یبجا و نزد غر ییآسا معجزه

 ؟یتان ییایچطور سالم-
 گفتم بهش یناباور لحن با و زدم زل بهش تعجب با
 خورده؟ ییجا به سرت!سالم-
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 کرد نگاه سرش به نهیآ یتو بعدش و کرد نگاهم تعجب با
 !که سرم سین شیزینخورده،چ ییجا به نه-
  دمیخند شیجیگ به
 ؟یزنینم غر شده معجزه که ِن یا منظورم خنگول-
 گفت و سرم پشت زد حرص با
 غرغروئم؟ من یبگ یخوا یم یعنی-
  گفتم یدرآر حرص لبخند با
 من گِل  لعنت منکرش بر-
 کرد حرکت ییباال سرعت با و داد فشار گاز یرو رو پاش حرص شدت از
  گفتم و دمیچسب میصندل به ترس از
 ...یکنیم مرگمون جوون االن!وونهید برو آرومتر-
  گفت خنده با
 برم آروم تا کردم غلط بگو-
 داد فشار گاز یرو شتریب رو پاش و

 دمیکش یا خفه غیج ازحرکتش
 وونهید کردم غلط!بابا لخبیخ-
 
 گفت یسرخوش با و کرد کم رو سرعتش آروم آروم حرفم دنیشن با
 ؟یآورد کم یدید-
 برگردوندم ازش رو روم قهر حالت با
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 داشت ییدلجو در یسع یلوس با
 ؟یقهرکن من با ادیم دلت.باهات کردم یشوخ جونم؟من یتان-
 برگشتم سمتش به خنده با
 !ها فعاِل  شیب درونت کودک-
 گفت ناز با
 یدار دوسم دونمیم که من...بگو یخوا یم یهرچ باشه-
ش نیم،نگیگذروند یشوخ و کل کل با رو راه هیبق  طرف هب و کرد پارک رو نیما

 میافتاد راه به یکتابفروش
 که گذاشتم یکتاب یرو رو گشتم،دستمیم تست کتاب دنبال ها کتاب یال به ال

ــت ناگهان ــدا و گرفت قرار کنار کتاب یرو یا مردونه دس ــنا یص  یتو ییآش
 دیچیپ گوشم

 !زدم تست کتاب نیا تو  چقد من ریبخ ادشی-
 دمید خودم یقدم کی در رو ایدم،عرشیچرخ صدا صاحب سمت به تعجب با
 خانم ایتان سالم-
 لذت من کردن شـکه از بود مشـخص زدم،کامال زل طونشیشـ یچشـما یتو

 برده
هت کم کم بان به رو خودش یجا ب ته بهش نیداد،نگ تیعصــ  ادیب بود گف

 خوان شیپ یجلو که نینگ سـمت به و گذشـتم کنارش از تیعصـبان نجا؟بایا
 رفتم بود ستادهیا

 کنه؟یم کاریچ نجایا نیا نینگ-
 برگشت سمتم به متعجب نینگ
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 ؟یک-
 دیپر باال ابروهاش ایعرش دنید کردم،با اشاره روبرو به
 دونمینم من-
 چرخوندم رو چشمام حرص با
 دونه؟یم یک پس-

 کرد سالم نینگ به لبخند با و اومد جلو ایعرش
 شما؟ خانوم،احوال نینگ سالم-

 گفت مودبانه نینگ
 

 گفت مودبانه نینگ
 ن؟یخوب شما ا،ممنونیعرش آقا سالم-
 گفتم نینگ به رو حرص با
 نینگ میبر ایب-
 کج ور سرش مظلومانه و گرفت قرار سرراهم ایافتادم،عرش راه نینگ از جلوتر و

 کرد
 کوچولو؟ خانم یشد یعصبان که کردم کاریچ من مگه-
 دمیغر دندونام نیب از
 نشو من مزاحم-
 گفت تیمظلوم با
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ــدم، مزاحمت که من- ــده تنگ برات دلم نش ــم اومدم... بود ش  راچ نمیبب بپرس
 ؟ینزد زنگ

 باشم آروم آرامشش مقابل در کردم یسع
 بزنم زنگ نداشتم ه؟دوسیزور مگه-

 گفت یمعمول خودم مثل اونم
 ومن هرروز یمجبور ینزن زنگ شه،اگهیم تنگ برات دلم من یول سین زور نه-

 ینیبیم منو مدرست یجلو فردا ینزن زنگ اگه ،امشبیکن تحمل
 !رفت و گرفت رو راهش و زد ییبایز چشمک بعدهم

شتم،مرد نینگ سمت به تعجب با سن برگ شنده م  بود زده لز ما به لبخند با فرو
 گفت لب ریز
  جوونا نیا دست از-
 لتحا با نیدم،نگیکشــ مغازه رونیب به و گرفتم رو نینگ دســـت خجالت با

 گفت یمتفکر
 ارکیچ نیا با یخوایم م،حاالییکجا ما گفته بهش عرفان که مشــخِص  کامال-
 ؟یکن

 وشمخ سماجتش و توجه از چرا رفتم،دروغ فرو فکر به و انداختم باال یا شونه
 بست نقش لبم یرو یکمرنگ لبخند فکر نیا با بود آمده

 
 میرفت رونیب مدرسه از زنان قدم نینگ با
 !نه ای کنه یم عمل حرفش به نمیبب خواستم ینزدم،م زنگ ایعرش به شبید

  بفهمن نینگ ای خودش خواستم ینم یول منتظربودم
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 با و زد هضرب پهلوم به آرنجش با نینگ که داشتم یبرم قدم نینگ کنار آرامش با
  گرفتم رو پهلوم محکم کرد اشاره یطرف به سرش

 یانداخت کار از رو میکل چته-
ستمون سمت به دوباره و نخنده ک گرفت گاز رو لبش شاره را  یتسم به کرد ا

 دهیرس خودش به یحساب ک یحال در ارویعرش و کردم نگاه بود کرده اشاره که
 دمید یرنگ یمشک یپرادو درون بود

 دیپر باال ناخواسته ابروهام وضعش و سر دنید از
 گفت نخنده ک کردیم کنترل رو خودش یلیخ که یحال در نینگ
 برات زده هم یپیت چه-
 کرد کنترل رو خودم زور به یول گرفت خندم هم من نینگ حرف نیا از
 ارنیب در حرف برامون مدرسه تو که یخوا ینم نکن توجه بهش-

 داد تکون رو سرش موافقت ی نشونه به هم نینگ
 رفت و زد یچشمک بود شده موضوع متوجه انگار ک اهمیعرش
 ...میداد ادامه راهمون به و دمیکش یراحت نفس

صر  نییپا طبقه اومدن،به ما ی خونه به خانوادش و محمد که بودم اتاقم یتو ع
  دیدو جلو دنمید با ،مهرانه رفتم

 جون عمه سالم-
 راه هیقب سمت به و کردم بغلش یمهربون بود،با صورتش یرو ینیریش لبخند
 افتادم

 ها یشد نیسنگ چقد عمه،عمه خوشکِل  سالم-
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 زد کنار رو هاش ینازچتر با و کرد ینیریش ی خنده
 جون عمه گهید شدم بزرگ-

شتمش زدم لبخند بهش س با ن،ییپا وگذا  و کردم احوال و حال هم مهران و هیان
 رفتم بود نشسته مبل یرو که محمد سمت به

 کردم سالم و کردم دراز محمد سمت به رو دستم
 داداش خان سالم-

 داد یکیکوچ فشار و گرفت رو دستم
 ؟یخوب...ینباش که،خستهیکوچ یآبج سالم-
 ؟یخوب شما داداش یمرس-
 درسات؟ با یکنیم کاریخوبم،چ ممنون-

 زدم یلبخند
 شمیم آماده کنکور یبرا-
 ؟یبخون یچ یخوا یم-

 گفتم محکم و گرفتم باال رو سرم
 بخونم ینقاش خوام یم-

 گفت تیجد با محمد
 یکنیم کاریچ بابا حاج با-
 ندارم عالقه بهش که کنم یکار وق  رو عمرم ی همه خوام ینم-

 نشست لبش یرو یمهربون لبخند محمد
 شهیم حل کنم،انشااللهیم صحبت باهاش-
  شدم دلگرم حرف نیا دنیشن با
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 داداش ممنون-
 یخوشــبخت ی خونواده نطور،کالیهم هم هیمهربون،انســ و بود خوب محمد
 داشتن
 ی خونه به اون از بعد و موندن ما شیپ شـــام یبرا شـــب خانوادش و محمد

 رفتن خودشون
 
 .بودم زده زل میگوش ی صفحه به و بودم دهیکش دراز خوابم تخت تو

 .نه ای بدم امیپ که بودم دودل و بودم کرده رهیذخ میگوش یتو شمارشو
 آوردم در حرکت به یگوش صفحه یرو دستم و زدم ایدر به رو دل بالخره

 !دخترونه مدرسه دم رنیم که نیباش ییپسرا اون از کردمینم فکر-
 داد جواب امیپ ارسال دییتا از بعد بالفاصله

 کنهیم یهرکار ادم باشه تنگ که دل-
 ...شهیم آب دلم تو قند امشیپ از و گرفت خندم عملش سرعت از
 دادم رو جوابش طنتیش با
 ه؟یک تنِگ  دلتون مگه-
 ؟یبش شخص دوم نیا الیخیب شهیم-

ــتمینم ــمکش یتو بدم رو جوابش یچ دونس ــ که بودم خودم با کش  وت یگوش
 دیلرز دستم

 بدُعنقه؟ دختره هی تنگ دلم که یدونینم تو یعنی-
 بدونم؟ دیبا کجا از-
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 اومده؟ خوشم ازت یبفهم که بشم سبز سرراهت دیبا بار چند-
عا فکر کمی  جنس با برخورد بدم،من رو جوابش یچ دونســتمینم کردم،واق

 نبودم بلد رو مخال 
 ندارم رو یکس با یدوست طیشرا من-
  مینیب یم  گرویهمد هم یگاه میدیم امیپ بهم ندارم، یادیز توقع ازت منم-
 ...دونمینم-
 یکن امتحانش یتون ی؟میدینم جفتمون به رو شانس نیا چرا-
 دادم رو جوابش یجیگ با
 ریبخ شب دمیم بهت رو خبرش و کنمیم فک راجبش باشه-
 گل خانوم ریبخ شب-

 نامعلوم امبر ایباعرشــ رابطم ندهیرفتم،آ فرو فکر به و گذاشــتم کنارم رو یگوشــ
 باشم موفق رابطه نیا یتو تونمیم حد چه تا دونستم یبود،نم

 یاشقع یبرا یشانس دادم، یم خودم به شانس هی ایعرش قول به بود بهتر دیشا
 ..یجوون و
 

عد روز صــبح ـــه یتو ب قدر مدرس  درس از یچیه که بود ریدرگ ذهنم ان
 کردم  یتعر نینگ یبرا رو انیجر راه یدم،توینفهم

 کرد نگاهم جانیه با نینگ
 ؟یکن کاریچ یخوا یم حاال-

 انداختم بهش یقیعم نگاه
 درسته؟ یکار چه نظرت به دونم ینم-
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 زد یلبخند
به تونم ینم من- هار یزیچ نیهمچ راج  میتصــم دیبا کنم،خودت نظر اظ

 یریبگ
 انداختم باال رو هام شونه

ــکیر خوام یم- ــکیر بار نیا خوام یم یول سین عاقالنه دونم یکنم،م س  س
 کنم
ــ دلم ــت یم رو یکس ــت یم محبت کنه،دلم پر رو امییتنها که خواس  و خواس

 عشق
 گفت یشوخ لحن با و زد لبخند حرفم دنیشن با نینگ
 !یشد شجاع یحاج دختر بابا نه-
 مالعمل عکس دنید با برداشــتم زیخ ســمتش به حرص با حرفش دنیشــن با

 کرد دنیدو به شروع
  داد تکون رو دستش یمسخرگ با  و ستادیا شون سرکوچه به دنیرس با
 جون یُمط یبا یبا-
 افتادم خنده به حرکتش دنید با
 یخل که واقعا-

****************** 
 مدیشن رو میگوش امیپ یصدا ک بودم خوندن درس مشغول اتاقم یتو عصر

 کردم باز رو امیپ و برداشتمش
 ام شسته بارها را دلم -
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 یول
 
 تو
 
 ..یشوینم پاک دلم از
 
 دیرزل دسـتم یتو دوباره ک بودم دوخته چشـم میگوشـ ی صـفحه به لبخند با

 شد بلند امیپ یوصدا
 ا؟یتان یبد نجات یسرگردون نیا از منو یخوایم یک-

 دادم رو جوابش مکث یکم از بعد
 باشه-

 داد جواب سرعت به شبید مثل
 باشه یچ-
  دادم جواب یطونیش با و دمیخند طنتشیش به
 باشه؟ گفته یک-
 باشه یگفت االن نیهم خودت-

 بود گذاشته هیگر یموجیا یکل آخرشم
  دمیخند شیباز بچه به
 !بدم بهت رو شانس نیا خوام یم-
 یشینم مونیپش باش مطمئن-
 اومد ذهنم یتو یمیقد المثل ضرب کینشم، مونیپش بودم دواریام
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  کنهیم عرق زود تند تب-
 بزنم خط رو یمنف افکار کردم یسع ینیب خوش با
 

ش و من ارتباط شروع از هفته دو شت یم ایعر  یبار چند دوهفته نیا یتو گذ
 میداد یم امیپ هم به ها وقت شتریب و بودمش دهید مدرسه یجلو

 کرده پر رو مییتنها تمام و کردم عادت بهش
 رونیب میبر باهم بار نیاول یبرا قراره امروز

 باشم بایز چشمش تو خوام یکنم،میم انتخاب رو هام لباس وسواس با
شک شال با زانومه یرو تا شیبلند که رنگ یشمی یمانتو  وارش و یشمی یم

باس دارم،اکثر یبرم یرنگ یمشــک نیج  دختر چون رسیت یها رنگ هام ل
ــه جل  یها لباس دینبا یحاج ــتمیا یم نهیآ یجلو! بپوش  یمیمال شیآرا و س

شونم یم صورتم یرو شک یا کوله  یک ن سا و دارمیبرم رو میم  وشت رو لمیو
س رمیم نییپا و دارم یبرم رو میگوش زمیریم  حیتوض هب ازین که ستین خونه یک

 است مغازه در بابا حاج و رفته دوره قرآن به مامان...باشه
ــک چرم یها کفش ــرکوچهیم رونیب و کنم یم پام رو میمش  و رمیم ادهیپ رم،تاس

 شمیم یتاکس سوار بعد
 پسر کی با محل یتو شدن دهید سکیر من یول ادیب دنبالم که خواست ایعرش

 !نکردم قبول رو
سرچرخوندم شدم،وارد ادهیپ قرارمون محل شاپ یکاف یجلو  دنبال و شدم،
 اومد سمتم به یگشتم،پسر ایعرش
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 د؟یگرد یم ایعرش آقا دنبال شما دیببخش-
 کردم نگاهش تعجب با
 بله-

 باال ی طبقه میبر بگم دیاومد هروقت گفتن
 باالرفتم ها پله از

  رفتم سمتش به داد،بالبخند سرتکون دم،برامید ارویعرش
 سالم-

 نشستم و دمیکش عقب یصندل
 کوچولو خانوم سالم-

 نشست صورتم یرو یشینما اخم
 کوچولو نگو من به ایعرش-

 دیخند
 ...ییکوچولو فعال یول!کوچولو گمینم یکرد تموم رستانویدب هروقت-

 گرفتم روازش روم قهر باحالت
 یبدجنس یلیخ-

 گذاشت بود زیم یرو که دستم یرو رو دستش
 کردم نگاهش زده شوک و نشست بدنم به یلرز دست تماس از

 کرد نگاهم مصمم و برنداشت رو دستش یول شد شدنم شوکه متوجه 
 در شردستیز از یآروم به رو دستم و گرگرفتم اومدم خودم به قهیدق چند از بعد

  آوردم
  بشم مسلط خودم به کردم یسع
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 کنه عوض رو بحث کرد یسع و دیفهم انگار اونم
 نه؟ مگه تره دنج یلیخ باال نیا-
 بود تر خلوت یلیخ نجایا نییپا کردم،برعکس نگاه اطرافم به
 بودن نشسته زهایم از یکی سر یگرید وپسر دختر ما جز به
  گفتم یمعمول یلحن با
 بهتره یلیخ نجایا آره-

 بود شده نیسنگ یلیخ نمونیب جو
 رمس آرومش صداش با کردمیم یباز هام ناخن با و بودم انداخته نییپا رو سرم

 کردم بلند رو
  ایتان-

 گذاشت میجلو یکوچک ی جعبه
 کردم نگاهش تعجب با
 ه؟یچ نیا-

 زد لبخند
 عشقم یبرا هیهد کی-

 کردم بازش و برداشتم باذوق
  داشتم برش بود داخلش ییبایز و  یظر دستبند

 کردم نگاه ایعرش به بارون ستاره ییها چشم با
 قشنگه یلیخ نیا یوا-

 زد یدخترکش لبخند ایعرش
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 نداره رو من عشق قابل-
 انداختم دستم یرو رو دستبند

 گفت اطیاحت با
 ببندم رو قفلش من بده-
 بردم جلو رو دستم دیترد با
 بست رو قفلش تماس نیکمتر با
 

 هم کنکور تا خوندنم درس مشــغول ســخت من و دوم ترم امتحانات کینزد
 کرده تر سخت رو طیشرا و مونده دوماه

 میهست امتحانات فرجه یتو و لهیتعط مدارس
ش  امه سوال برام تلفن یپا یادیز کنه،زمانیم کمکم ها درس یتو یگاه ایعر

 دهیم حیتوض رو
 یلیخ رابطمون و میدید گررویهمد گهید بار ســـه دو روزمون اون قرار از بعد
 شده بهتر
 کردم گم رو یزیچ انگار مینباش تماس در باهم روز کی اگه که یطور

 بچه و اومدن نجایا به برادرم و شــلوغه،خواهر ما ی خونه و لهیتعط روز امروز
 هم رو پنج فصــل از صــفحه نیآخر انداختن راه یادیز یســروصــدا هاشــون

 بستم رو ستیز کتاب و خونمیم
 و کردم نگاه هیمهد و هیانســ مامان ی زنونه جمع به و رفتم نییپا ی طبقه به

 زدم لبخند
 نشستم کنارشون و رفتم سمتشون به
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 گفت مهربانانه و دیکش آغوش در رو من هیمهد
 یخواهر ینباش خسته-
 داد دستم به و گذاشت وهیم برام یظرف یتو
 یریبگ جون بخور-
 نشست لبم یرو یلبخند محبتش از
 خواهرجون یمرس-

 گفت بهم لبخند با هیانس
 یآخر سال سخته یلیخ ها؟حتما درس با یکنیم کاریچ-

 زدم لبخند بهش
 ...!کرد شهیم چه یهست،ول که سخت آره-

ست رو موزم  گله مهرانه از و اومد هیمهد سمت به دو با سنا خوردم، وکندم پو
 کرد

 کنهینم یباز من با مهرانه نیبب مامان-
 کرد صحبت باهاش باحوصله هیمهد
 !یافراط ادم کی!باباست حاج یکپ یول ه،رضایخوب مادر هیمهد

 گفت ذوق با مامان
ــ ادیم روزا نیهم که زده زنگ ثمیم-  دم،دلمیند رو ام بچه وقته یلی،خیمرخص

 کشهیم پر براش
شحال ثمیم اومدن از سرت مامان لحن از و  شدم خو ست،تا دلم یتو ح ش  ن

 ام؟ بچه زده؟گفته حرف من به راجع ینجوریا حاال
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 بزنم یالیخیب به رو خودم شهیهم مثل کردم یسع
 کردم گرم ها وهیم به رو سرم

 گرفتم باال رو سرم هیانس یصدا با
 ینقاش آموزش ره،واسهیگیم شاگرد دوستام از یکیمطهره، یراست-
 کردم نگاه بهش ذوق با
 شه؟یم شروع کالساش یک از-
 پرسمیم برات رو قشیدق زمان یبخوا گه،اگهید ماهه از کنمیم فکر-
 یبپرس اگه شمیم ممنون آره-
 دمیم خبر بهت و پرسمیم ازش بعدا پس-
 آماده رداف امتحان یبرا تا برگشــتم اتاقم به بعد و نشــســتم کنارشــون گهید کمی

 بشم
 

 کردم تموم تیموفق با یگرید از پس یکی هارو امتحان
 رکنکو از قبل جلســش گفت،دو رو ینقاشــ یها کالس قیدق زمان بهم هیانســ

 برم کنکور از بعد من که شد قرار و افتاد یم
ش شبید از صرار ایعر  رو مه امتحانات امیا یم،توینیبب گررویهمد که کردیم ا
 میبود دهیند

 دنبالم ادیب خونمون از تر نییپا ابونیخ چند شد قرار
 دادم امیپ ایعرش به و شدم یتاکس سوار سرکوچه

 زم؟یعز ییکجا-
 زد زنگ قهیدق کی از بعد
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  الو-
 من؟ طوِن یش ییکجا سالم الو-
 گرفت خندم خوشحالش لحن از
 ؟ییکجا تو میتاکس یتو من سالم-
 )...(یکتابفروش یجلو من-
 رسمیم گهید قهیدق چند تا من باشه-

 شدم ادهیپ بود گفته که ییجا همون قهیدق چند از بعد
 دمید تر اونطرف قدم چند رو اش نیماش

 فرستاد *ب*و*س* برام نیماش یتو از
 دمیخند آروم و گرفت خندم حرکتش از

 شدم نیماش سوار
 من خوشکِل  سالم-
 دادم رو جوابش خنده با
 طونیش یآقا سالم-
 چسبوند اشارش انگشت به رو شصتش انگشت و کرد مظلوم رو افشیق

 بود شده انقد واست دلم-
 گفتم ناز با و کردم مظلوم رو افمیق هم من

 ...که بود شده تنگ واست دلم منم-
 گفت خنده با
 نگاه افشویق!جونم یا-
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 زدم لبخند بهش
 رو؟ من یببر یخایم کجا حاال-
 گفت طونیش
 ه؟یچ یشهرباز راجبه نظرت-
 گفتم یخوشحال با
 نرفتم وقته چند یبدون اگه جون آخ-

 آورد در حرکت به رو نیماش
 رو خانومم برمیم خودم-
 کردم نگاهش محبت با

*************** 
 میدیرس یشهرباز به ایعرش یها یباز وونهید با
 میشد ادهیپ و کرد پارک رو نیماش 

 یعوس کردم عادت گاه یب و گاه یها تماس نیا به یا اندازه تا گرفت، رو دستم
 نکنم خراب رو روزمون کردم

 رفتم فلک و چرخ سمت به ذوق با
 گفت خنده با ایعرش

 رم؟یبگ طیبل برم-
 دادم تکون رو سرم
 میشد سوار گرفت،باهم طیبل دوتا و رفت

 کرد یم نگاهم باخنده اون و دمیکش یم غیج جانیه از من
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 ارویعرشــ دســـت ترس از یا لحظه میشـــد متوق  که نقطه نیباالتر یتو
 داد فشار رو گرفتم،دستم

 نجامیا من کوچولو خانوم نترس-
 زدم لبخند بهش و شد گرم دلم پناه داشتن حس از

 یول یباز لیوســـا هیبق اون از بعد و میشـــد ترن ســوار فلک و چرخ از بعد
 دینچسب بهم فلک و چرخ اون ی اندازه به چکدومیه
 

ص به ثمیم بود قرار امروز  تشناخینم پا از سر یخوشحال از اد،مامانیب یمرخ
 گشتیم خونه دور و
 رسهیم گهید ساعت مین تا که گفت و زد زنگ ثمیم

 بود پسرش انتظار چشم و خونه بود اومده زودتر بابا حاج
 بود زیعز براشون یلیخ ثمیم

 که دمید رو ثمیم فونیآ شــگرینما یتو زدن،از رو در زنگ قهیدق چند از بعد
 ستادهیا در پشت

 گفتم مامان به رو و کردم باز رو در
 مامان ثِم یم-

 رفتم سرش پشت هم من و رفت در سمت به شوق با مامان
 رفت صدقش قربون و گرفت بغلش یتو رو ثمیم اطیح یتو
 

 اومد رونیب بغلش از رفتم،مامان جلو
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 یاومد داداش،خوش سالم-
 کردم بغلش و رفتم سمتش به هم من گذاشت، جلو قدم ثمیم
 جغله؟ یچطور-
 نشست لبم یرو لبخند حرفش از
 ؟یچطور تو خوبم-
 ...خوبم-

 گرفت رو ثمیم یبازو مامان
 منتظره ،باباتمیا خسته مادر تو میبر ایب-
 رفت خونه داخل به مامان همراه و برداشت رو ساکش ثمیم

 رفتم سرشون پشت هم من
ــمت به ــتش و رفت بابا حاج س  نگاهش مهر با بابا حاج دی*ب*و*س* رو دس

 دیکش آغوشش در و کرد
 پسر؟ یچطور-
 ن؟یچطور شما خوبم-

 کرد نگاهش بالبخند بابا حاج
ــتراحت باباجان،برو خوبم منم- ــته بابا کن اس  اهر یتو وقت همه نی،ایا خس

 یبود
 رفتم اتاقم به هم کنه،من استراحت تا رفت اتاقش به ثمیم

  بمونه روز۱۰بود قرار ثمیم و بود رمضون ماه فردا
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طه ثمیم و من قت یلیخ و مینداشـــت یگرم یلیخ راب  دعوا باهم ها و
 شدیم اعثب نیا دیشا و بود رفته بابا حاج به هاش اخالق شتریب ثمیم،میکردیم

 بود شده تنگ براش دلم هرحال به یم،ولیایب کنار باهم مینتون
 بودن جمع ما ی خونه ها بچه ی همه ثمیم اومدن خاطر به اونشب

 
 وجودب نمونیب یتنش و بود اومده ثمیم که بود بود،چهارروز رمضون ماه روزسوم

 بود ومدهین
 اتاقم یتو مدت تمام من م،چونیدید ینم رو هم افطار و ســحر جز به بایتقر

 بودم خوندن درس مشغول
ــرم ــاژ رو گردنم و کردم بلند کتاب یرو از رو س  ارافط کینزد بایدادم،تقر ماس

 بود
 میبود نزده حرف باهم روزید بزنم،از زنگ ایعرش به گرفتم میتصم
 ادد جواب دوبوق از گرفتم،بعد رو شمارش و برداشتم زیم یرو از رو میگوش

 !دمید میگوش یرو رو شمارت من عجب چه-
 گفتم مندش گله لحن به توجه یب

 ؟یخوب عشقم سالم-
 شد تر نرم یکم

 ؟یخوب تو یخانوم خوبم-
 گفتم لبخند با
 ؟یکنیم کاریخبر؟چ خوبم،چه منم-
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 ...رونمیب دوستام از تا چند با یچیه!سین یخبر یچیه-
 ؟یکنیم کاریچ رونیب افطار دم-
 گفت تعجب با
 رمضونه؟ ماه مگه-

 گفتم تر متعجب
 رمضونه؟ ماه یبدون که رهیگینم روزه کس چیه اتیبر و دور تو یعنی-
 گفت یمعمول یلحن با
 !نطوریهم دوستامم ستنین یمذهب من ی خونواده نه-

ش ی خونواده راجبه یزیچ چیه من ستمینم ایعر ستمیم فقط!دون  جز هب که دون
 ...داره خواهر کی خودش

 گفتم موضوع به ربط یب و ندادم ادامه رو قبل بحث
 دوستات؟ با یکنیم کاریچ رونیب-

 گفت یمعمول
 میبزن دور کمی میاومد یچیه-

 شد وارد ثمیم بعدش بالفاصله و زدن رو اتاق در حال نیهم در
 باشم یعاد کردم یسع یول دمیترس یکم

 ؟یندار یکار برم من جان نینگ باشه-
 گفت متعجب ایعرش

 اتاقت؟ یتو اومده یکس-
 گفتم عجله اومد،با طرفم به ثمیم
 یبا گلم نه-
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 کردم قطع و
 دیپرس مشکوک و کرد زیر رو چشماش ثمیم
 ؟یکردیم صحبت یک با-

 گفتم و شدم بلند یصندل یرو از باشم یعاد کردم یسع
 ؟یداشت کارم!نینگ با-
 گفت داره شک حرفم یدرست به بود مشخص که یا افهیق با
 افطار یبرا کنم صدات گفت مامان-
 گفتم و کردم نگاه چشماش یتو
 امیم االن هم من رونیب برو لخبیخ-

 رفت رونیب اتاق از و داد تکون رو سرش
 شدم خارج اتاق از قهیدق چند از بعد و دمیکش یراحت نفس

شکوک من به ثمیم افطار طول تمام در  یعاد کردمیم یسع من و کردیم نگاه م
 باشم
 ارتباط ادیز ایعرش با و باشم یعاد کردم یسع بود یمرخص ثمیم که یمدت تمام

 ندم دستش ییآتو تا باشم نداشته
 

 دمیکش یراحت نفس روز ده از برگشت،بعد و شد تموم ثمیم یمرخص باالخره
 دادم امیپ ایعرش وبه رفتم اتاقم به راحت الیخ با
 ؟یچطور عشقم سالم-
 ؟یخانوم یخوب تو من،خوبم طونکیش سالم-
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 انداختم تخت یرو رو خودم پشت به
 ؟یکنیم کاریعشقم،چ خوبم-
 یکرد جرات که کجاس رغضبتیم داداش...شدم داریب خواب از ،تازهیچیه-
 ؟یبد امیپ من به
 !رفت شیپ ساعت مین حدود داداشم-

 دادم جواب لبخند با زد زنگ اممیپ ارسال از قهیدق کی از بعد
 زمیعز سالم-
 بود شده تنگ قشنگت یصدا واسه من،دلم ِی خانوم سالم-
 گفتم ناز با
 بود شده تنگ دلم منم-
 مینیبب رو هم ایب عصر...شده تنگ دلش میجــــونــم،خانوم یا-
 گفتم شک با
 نه ای امیب تونمیم دونم ینم-
 گفت تیجد با
 ت؟یدلتنگ بود نیا یعنیم،یدیند رو هم وقته یلیخ ایتان-
 امیم باشه-
 گفت متیمال با
 شدم دلتنگت چقدر یبدون اگه-

 حرفش از شد گرم دلم
 ـــادیز شده تنگ دلم منم-
 گفت طنتیش با
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 ها کنمیم یدلتنگ رفع عصر-
 گرفت خندم طونشیش لحن از
 میکن یم رو فکرش همونجا دیرس که عصر بذار عشقم باشه-
 گفت یمهربون با
 بگه خانومم یبــانو،هرچ چشم-
 عشقم؟ یندار یکار نمتیبیم عصر پس-
 گفت طنتیش با
 کن ش*ب*و*س* من طرف از رو اونجاست که خوشکله خانوم اون چرا-
 گفتم غیج با
 ــایعرشـــ-
 گفت خنده با

 خداحافظ باشه،باشه
 دمیخند

 خداحافظ-
 
 رفتم نییپا طبقه به

 دادیم آب ها گل به و بود اطیح یتو مامان
 ششیپ رفتم...گل و باغچه یکل با میداشت ییصفا با و بزرگ اطیح
 مامان-

 زد لبخند و کرد نگاهم
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 ینباش مادر؟خسته جانم-
 زدم لبخند بهش

 یباش سالمت-
 کرد نگاهم منتظر

 میبخر کتاب تا چند میبر میخوا یم عصر نینگ و من مامان-
 دخترم باشه-

 نداد نشون تیحساس بودم نرفته رونیب بود وقت یلیخ چون
 حاضرشدم و برگشتم اتاقم به
 زدم یا قهوه کرم پیت

شلوار همون به ریحر شال با رنگ کرم یمانتو  و  یباک سوخته یا قهوه رنگ،
 یا قهوه کفش

 ندچ بود قرار قبل یســر رفتم،مثل رونیب و کردم یمیمال شیآرا شــهیهم مثل
 ادیب دنبالم تر اونطرف ابونیخ

س سوار س با رفتم،همزمان نظر مورد ابونیخ تا و شدم یتاک ش یتاک  هم ایعر
 دیرس

 کردم نگاهش لبخند شدم،با نشیماش سوار
 سالم-
 دیکش رو دماغم طنتیش با
 ؟یخودم،خوب وروجِک  سالم-
شتمین خودم یرو به یول خوردم جا حرکتش از  عادت حرکاتش نیا به اوردم،دا
 کردم یم
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 یبهتر تو انگار یول خوبم-
 باشم؟ بد و نمیبب رو عشقم شهیم مگه-

 انداخت من به یا فتهیش نگاه بعد
 ؟یخانوم میبر کجا-
 گفتم لبخند با
 یدار دوست خودت هرجا دونمینم-
 شاپ؟ یکاف میبر-
 گفتم گرد یچشما با
 !ایعرش رمضونه ماه-
 گفت یمظلوم لحن با
 یزنیم رفت،چرا ادمی خب-
 گفتم ییپررو بود،با شده ها بچه پسر هِ یشب افشیق

 بخشمتیم دفعه نیا باشه-
 کرد نگاهم یثیخب افهیق با
 ؟یدار روزه تو-

 باشم یعاد کردم یسع
 آره-
 کرد اشاره ناخونم برق به طنتیش با
 ست؟ین دار روزه یآدما هیشب افتیق چرا پس-
 شدم سرخ و خوردم جا حرفش از
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 !کنه دقت زهایچ نیا به کردم ینم فکر
 خنده ریز زد بلند افمیق دنید با
 دمیغر حرص با لب ریز
 زهرمار-
 دیخند بلندتر حرفم دنیشن با
 
ست رو من پارک به دنیرس تا ایم،عرشیرفت پارک به من شنهادیپ با  و نداختا د

 دیخند
 میزدیم قدم هم دست تو دست پارک یتو

 گفت یطونیش با ایعرش
 یریبگ جون بدم جگر بهت میبر ایب خهی چقد دستات ایتان-
 شدم سرخ دوباره حرفش از
 نکن شروع دوباره ایعرش-

 گفت و دیخند آروم
 نشو لبو عشقم باشه-

 مینشست مکتین یرو باهم
 ا؟یتان مونده کنکورت تا روز چند-
 ماه کی از کمتر-
 گفت طنتیش با
 مینیبب رو هم هرروز دی،بایندار یا بهونه گهید بعدش-

 زدم لبخند بهش
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 بشم قبول خوام یم که یزیچ اون کن دعا تو خدامه، از منم-
 گفت خنده با
 کشمتیم خودم نفر نیاول ینش قبول اگه یکرد وونهید رو من-
 دمیخند حرفش به
 کردم نگاه طرف اون به یطرف از همهمه یصدا با

 دندیدو یم پارک یخروج طرف به پسر و دختر چند
 گفتم ایعرش به تعجب با
 خبره؟ چه-

 گفت اضطراب کرد،با نگاه طرف اون به و شد بلند جاش از ایعرش
 !انگار گشِت -

 دیپر روم از رنگ
 بده یدلدار بهم کرد یسع افمیق دنید با
 زنگ بهم رونیب یرفت یوقت رونیب برو پارک از شــه،فقطینم یچیه ایتان نترس-

 باشه؟ بزن
 گفتم پته تته با
 ..باشه ب ب-
 گفت ایعرش بهمون ها مامور شدن کینزد با
 بدو ایتان بدو-
  کردم دنیدو به شروع وحشت با
 گفت یکی اون به ها مامور از یکی
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 برو اون دنبال تو-
 دمیدویم یوار وانهید سرعت با
 انداختم ابونیخ یتو رو خودم و رفتم نییپا پارک یها پله از

 شدیم اکو سرم یتو ها نیماش غیج یصدا
 بود شهر مرکز پارک

 انداختم ها پاساژ از یکی یتو رو خودم
 کردم نگاه سرم پشت به باوحشت و ستادمیا یستون پشت

 نبود یکس
 دمیکش یقیعم نفس
 نبودم بند پا یرو و دیلرزیم پاهام
 دمیشن رو میگوش زنگ یصدا

 دادم جواب
 دیچیپ گوشم یتو ایعرش مضطرب یصدا

 ؟یا؟خوبیتان شدیچ-
 گفتم لرزون و دمیکش یقیعم نفس

 رفتم در یچیخوبم،ه آره-
 شد راحت الشیخ
 ؟ییکجا االن-
 )...(پاساژ یتو-
 امیم االن باشه-

 کرد قطع
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 بودم بدحال یلیخ
 شدیم باعث اورد یم سرم به چه بابا حاج گرفتنیم رو من اگه که نیا فکر یحت
 برم حال از

 دیلرز دستم یتو یگوش دوباره
 رونیب ایب-

 رفتم رونیب لرزون لرزون
 شهیم خارج بدنم از بدنم خون تموم کردمیم حس

 انداختم ایعرش نیماش یتو رو خودم
 گفت ترس با دنمید با ایعرش

 ا؟یتان یشد یچ!خدا ای-
 گفتم یمنقطع یصدا با
 رو رمســ یحال یب با و ســتین میزیچ نباش دم،نگرانیترســ کمی فقط یچیه-

 گذاشتم یصندل یرو
 

ش سترس با ایعر شت یم بر قهیدق هرچند و کردیم یرانندگ ا  یم نگاه رو من گ
  کرد
 داشت نگه یا گوشه و اووردین طاقت دلش هم آخر

 گفت ترس با و گرفت رو دستم
 ؟یخی انقد چرا-

 کردم بلند رو سرم جون یبدم،ب رو جوابش کردم یسع
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 نهییپا فشارم حتما سین یزیچ-
 گفت باشک

 مارستان؟یب میبر یخوا یم-
 دیلرز تنم بده ریگ بهمون یکی اونجاهم نکهیا فکر از
 ستین الزم نه-

 آورد در حرکت به رو نیماش
 بخرم یزیچ یا وهیآبم هی برات میبر پس-
 کردم موافقت سرم دادن تکون با

 داشتم جهیبستم،سرگ رو چشمام
 داشت نگه یسوپر یجلو
 برگشت کیک و وهیآبم با و رفت

 دستم داد و زد رو وهیآبم ین و کرد باز و کیک
 یایب در یحال یب نیا از کمی بخور-
 خوردم وهیآبم از کمی

 افتاد نیماش ساعت به نگاهم
 قهیدق پونزده هفتو

 دیپر گلوم تو وهیآبم
 گفتم کردمیم سرفه که حال همون در
 د  ش م  رید ا یخدا یوا-

 پشتم به زد تعجب با ایعرش
 برمتیم رو وتیآبم ،بخورینکن خفه رو خودت-
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 دمیکش یقیعم نفس و دادم تکون رو سرم
 نهیبب ایعرش با رو من یکس دمیترسیم یطرف از و بود بد حالم

 کن ادهیپ خونمون به دهینرس ابونیخ هی منو-
 گفت تیجد با
 یبر یتون ینم بده ا،حالتیتان نکن لج-

 باشم آروم کردم یسع
 ؟یچ نهیبب باهم مارو یکس اگه-
 نهیب ینم-

 فتمگ یفیضع یصدا با نهیب ینم مارو یکس که کنم قانع رو خودم کردم یسع
 باشه-
 گفت تیجد با
 خونه ینر حال نیا با رو تیآبم بخور-

 کردم موافقت
  خوردم رو کیک و وهیآبم

 دادیم بهم یخوب حس و بود گرم گرفت،دستاش رو دستم
 یشد گرمتر کمی-

 زدم لبخند بهش
 بود دهیبر رو امونم دلم ریز درد

 ستادیا خونمون از نترییپا کوچه هی
 زدم باشم،لبخند توجه یب ردلمیز درد به کردم یسع
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 ؟یندار یزم،کاریعز یمرس-
 زد لبخند لبخندم جواب در
 زنمیم زنگ بهت برو،شب میخانوم نه-
 خداحافظ باشه-
 شدم ادهیپ نیماش از

 افتادم راه خونه سمت وبه دادم تکون دست براش
 باشه دهینرس بابا حاج که خوندم بودم بلد دعا و هیآ و سوره یهرچ راه یتو
 شدم وارد  انداختم رو دیکل
 نبود حاجبابا یها کفش یورود در دم

 دمیکش یراحت نفس
 شدم خونه وارد

 زد دستش پشت به دنمید با مامان
 ؟یاومد رید انقد مادر؟چرا شده چت مطهره!یوا-

 زدم لبخند بهش
 افتاده فشارم مامان سین یزیچ-
 برگشت یقند آب وانیل با و رفت آشپزخونه به ینگران با
 !ینیبب رو رنگت بخور،اگه ریبگ-
 رفتم ها پله سمت به و دمیسرکش رو قند زدم،آب لبخند شینگران به
 کنم استراحت کمی برم من-
 دمیکش دراز تخت یرو لباس ضیتعو بدون و رفتم اتاقم به
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 بود صبح ۶کردم نگاه ساعت شدم،به داریب خواب از هراس با
 بودم داریب و خواب استرس از صبح وتا بود کنکور روز امروز

 زدم غلط تختم یتو گهید ساعت مین
  شدم بلند مین و شش ساعت راس

 شدم حاضر و شستم رو صورتم و دست
 انیب نینگ و من دنبال ایعرش و عرفان هفت ساعت بود قرار

  کردم سرم رو بود،مقنعم هفت به ربع کی ساعت
 رفتم نییپا و برداشتم رو جلسم به ورود کارت و کن پاک و مداد

 اومد سمتم به دنمید بود،با داریب مامان
 مطهره؟ یبرداشت رو لتیوسا ی همه-
 برداشتم آره-

 گفت نگران
 مادر؟ یریم یچ با-
 مامان دنبالم ادیم نینگ-

 ستادیا در یجلو و برداشت رو قرآن
 دخترم نشه رتید برو ایب-

 شدم رد قرآن ریز از و زدم لبخند بهش
 دمشی*ب*و*س* و کردم بغلش

  بشم موفق کن دعا-
 انشالله دخترم انشالله-



 65 یتب عاشق

  خداحافظ-
  سالمت به-
 رفتم سرکوچه به و شدم خارج خونه از

 دمید ارویعرش یپرادو انتظار قهیدق پنج از بعد
 نشستم نینگ کنار و شدم سوار

 ها بچه سالم-
 دادن رو جوابم همه

 برگشت سمتم به عرفان
 شما؟ ضدحال،احوال خانوم ایتان سالم-
 گرفت خندم حرفش از
 ؟یخوب شما خوبم-

 زد چشمک بهم نهیآ یتو از ایعرش
 از هگید پارک میبود رفته که روز اون بودمش،از دهیند بود ماه کی به کینزد

 بودم نرفته رونیب باهاش ترس
 گرفت رو دستام نینگ
 دارم استرس یلیخ من یتان یوا-
 گفتم یکالفگ با
 نکن منتقل من به رو استرست خدا تورو-

 گفت کرده ُبغ و کرد مظلوم رو افشیق نینگ
 باشه-
 کردمیم نگاه رونیب به شهیش از ریمس آخر تا
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 شدن ادهیپ عرفان و نینگ کنکور محل به دنیرس با
 برگشت طرفم به ایعرش

 بود شده تنگ برات خانومم؟دلم یخوب-
 زدم بهش یلبخند

 بود شده تنگ برات دلم ؟منمیخوب تو خوبم-
 گرفت رو دستام

 خهی دستات که خوشکلم،باز خوبم منم-
 گفتم یکالفگ با
 دارم استرس-
 یشیم موفق انشالله زمیعز باش آروم-

 زدم لبخند بهش
 نشه رید که عشقم،برم یمرس-
 شدم ادهیپ نیماش از

 گرفتم رو نینگ دست
 نشه رید میبر نینگ-
 کردم نگاه ساعت به
 میبر بدو ِم یهفتون-
 میافتاد راه حوزه سمت به عجله با و میکرد یخداحافظ ایعرش و عرفان با 

 
 بود گرفته درد کردم،گردنم بلند برگه یرو از رو سرم
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 انداختم هام برگه به یا گهید نگاه
 دادم لیتحو رو پاسخنامه و برداشتم رو لمیوسا

 رفتم محوطه به و شدم خارج سالن از
 گشتم نینگ دنبال و چرخوندم چشم

 رفتم سمتش به و دادم تکون دست بود،براش نشسته مکتین کی یرو
 ؟یکرد کاریچ-
 انداخت باال شونه یالیخیب با
 ؟یچ تو!بود خوب نبود بد-

 نشستم کنارش
 بود خوب بایتقر-
 انداختم ینگاه اطراف به
 دنبالمون؟ انیم یک-
 گفت یپرت حواس با
 ا؟یک-

 سرش پشت زدم محکم
 عرفان و ایعرش-

 کرد غرغر و سرش پشت گذاشت و دستش
 انیم االنا!نهیسنگ دستت چقد یعوض-
 شدم بلند جام از
 اومدن دیشا در دم میبر پاشو پس-
 اومد همراهم و شد بلند جاش از
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 دمید ارویعرش نیماش ابونیخ طرف اون
 میشد سوار و میرفت ابونیخ اونطرف به

 برگشتن سمتمون به عرفان و ایعرش
 گفت روبهمون جانیه با عرفان

 بود؟ چطور-
 گفت یمعمول نینگ
 نبود بد-
 بود باخوبیتقر منم واسه-

 گفت یمهربون لبخند با ایعرش
 ینباش خسته خانومم-

 زدم لبخند بهش
 عشقم یباش سالمت-

 گفت عرفان
 ه؟یچ یبستن راجبه نظرتون-

 میکرد اعالم رو موافقتمون هممون
 

********* 
ست شاپ یکاف یتو ش ش یروبرو من قبل یسر مثل مین  یبرورو نینگ و ایعر

 مینشست عرفان
 داد دستمون به رو منو گارسون
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 دادم سفارش یشکالت یبستن بهش کردن نگاه بدون
 گفت لبخند با ایعرش

 ؟یدار دوست یلیخ یشکالت یبستن-
 دادم تکون رو سرم ناز با
  گفت طنتیش با
 رو؟ یشکالت یبستن ای یدار دوس شتریب رو من-
 گرفت خندم حرفش از
 حسود یا-
 گفت یا یالت لحن با
 یباش داشته دوس رو یزیچ من جز به نمینب فهیضع-

 خنده ریز زد بود دهیشن رو حرفش که نینگ
 !ایعرش یباش الت ادیم بهت چقد یوا-
 دیخند غش غش دوباره و
 گفتم یشوخ لحن با
 ها نکن نیتوه من عشق به-

 گفت تیمظلوم با نینگ
 کردم؟ نیتوه یک من-

 گفت یریز یصدا با نینگ از دفاع به عرفان
 یکنیم دعوا رو من دخترِ  دوست الته تو پسرِ  دوست-
 خنده ریز میزد هممون صداش دنیشن با
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 بود گذشته کنکور از روز سه
 برم ینقاش کالس به خواستم یم امروز

 نداشـته مشــکل آمد و رفت یبرا تا بده بهم رو نشیماشــ هرروز مامان بود قرار
 باشم

  برداشتم رو بودم دهیخر روزید که ینقاش لیوسا و شدم حاضر
 گذاشتم عقب یصندل یتو رو لیوسا و رفتم اطیح به

شت ستم فرمون پ ش  ردمو آدرس طرف به و کردم باز رو اطیح در موتیر با و ن
 روندم نظرم

 یم سخت رو آمد و رفت لیوسا وجود یول نبود دور ادیز خونمون از آدرسش
 کرد
 دمیرس یرانندگ قهیدق پنج از بعد
 شدم ادهیپ و کردم پارک رو نیماش

 زدم رو هشتوم طبقه بود،زنگ یآپارتمان خونه
 داد جواب ییبایز و  یظر یصدا

 دییبفرما-
 رادمهر؟ خانم منزل دیببخش-
 باال ایب زمیعز بله-

 کرد باز رو در حرفش شدن تموم از بعد بالفاصله
 شدم وارد و دادم هول درو

 شد ازب درش انتظار هیثان چند از بعد زدم رو دشیکل و رفتم آسانسور طرف به
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 دادم فشار رو هشت طبقه دیوکل شدم سوار
 شدم خارج آسانسور از نظرم مورد طبقه به دنیرس با
 زدم رو زنگش و رفتم هشت واحد طرف به

 بایز و ساله پنج چهار و یس یخانم
 کردم دراز سمتش به رو دستم و کردم سالم لبخند با
 هستم مطهره من سالم-
 داد رو جوابم لبخند و ییخوشرو با
س ییشما جون مطهره ،پسیاومد خوش زمیعز سالم-  ور فتیتعر یلیخ هیان
 زمیعز امیرو کرد،منم یم

 کرد ییراهنما داخل به رو من و گذاشت پشتم رو دستش بعد
  زمیعز تو ایب-

 هیا قهیباسل زن که بود مشخص و بود بایز یلیخ خونش یداخل یطراح
 بود شینقاش کارگاه ایگو که کرد ییراهنما یاتاق سمت به رو من

 بهشــون رو من جون ایرو بودن اتاق یتو هم گهید دختر شــدم،دوتا اتاق وارد
 کرد یمعرف

 شنیم اضافه ما جمع به امروز از و هستند مطهره شونیا ها بچه-
 کرد هااشاره دختر به اون از بعد

 حانهیر و تایآز-
 کردم یخوشنود اظهار و دادم دست جفتشون با
 
 دینباش ه،خستهیکاف امروز یبرا ها بچه خب-
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 شدم لمیوسا کردن جمع ومشغول زدم لبخند اجونیرو به
 کرد نگاهم لبخند با حانهیر
 ینباش خسته-

 زدم لبخند بهش
 یباش سالمت-
 داشت دخترانه و ساده یظاهر و بود سالش۱۶حانهیر
 کردم نگاه تایآز به
سن تایآز ش صورِت  و بود ییطال اش کرده رنگ یموها بود من هم  شده ینقا

 دیرسیم نظر به ادیز یکم او سن به یدختر یاش،برا
 کرد نگاهم و کرد بلند رو سرش
  زدم لبخند بهش
 کردم یخداحافظ همه از و برداشتم رو لمیوسا

 ها بچه جون،خداحافظ ایرو خداخافظ-
 کرد میهمراه در دم تا بدرقم یبرا جون ایرو

 شدم خارج پارک از و برداشتم رو نیماش
 بود ایخورد،عرش زنگ میگوش

ــتمش ــدا با که بدم جواب تا برداش ــ بوق یص  اومدم خودم به ییروبرو نیماش
 کردم نگاه مییروبرو نیماش به تعجب با و کردم بلند رو سرم

 شد ادهیپ نیماش ی راننده
 شدم ادهیپ نیماش از و گذاشتم رو یگوش
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 شد؟یچ یوا-
 کرد نگاهم تاس  با پسر

 خانم؟ کجاست حواستون-
 بزنم یمردگ موش به رو خودم کردم یسع

 شد پرت لحظه هی حواسم من دیببخش یوا-
 گفتم و کردم نگاهش تیمظلوم با
 شده؟ یچ مگه حاال-

 گفت ناله با پسر
 دیکرد خراب رو نمیماش شده؟سپریچ

 کردم نگاه و رفتم جلو
 یمشک رخاط به که بود ختهیر نشیماش سپر رنگ کمی فقط!که بود نشده یزیچ

 بود چشم یتو یادیز نیماش رنگ بودن
 نشهیماش عاشق که بود مشخص و بود آزرا نشیماش

 گفتم یناراحت با
 کنمیم پرداخت رو خسارتش بشه یهرچ من که نشده یزیچ-
 گرفتم طرفش به و برداشتم رو ناممیگواه نیماش داخل از
 رمیگیم تماس باهاتون شب من دیبد من به رو شمارتون شما ناممیگواه نیا-

 کنمیم متونیتقد شد خرجش هرچقد
 گفت و دیکش هم یتو رو هاش اخم 

 دیکن جمع رو حواستون فقط خانوم سین الزم-
 ستادیا جون ایرو ساختمون یجلو رفت و نشست نشیماش داخل و
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 کردم نگاه خودم نیماش به و انداختم باال رو هام شونه یالیخیب با
شبختانه ش خو شده شیزیچ من نیما ش رنگ از کمی فقط بود ن  سرپ اون نیما

 بود مونده روش
 روندم خونه سمت به و شدم نمیماش سوار
 گرفتم تماس ایعرش با و کردم پارک اطیح یتو رو نیماش
 دیچیپ گوشم یتو صداش بوق سه از بعد

 الو-
 ؟یخوب من عشق سالم-
 ؟ینداد جواب زدم زنگ چرا.خوبم-

 میچلفت پا و دست کنه فکر خواستم ینم
 مگه؟ یداشت زم،کارمیعز بودم ینقاش کالس-
 خانمم؟ به بزنم زنگ که باشم داشته کار دیبا حتما مگه-
 گفتم یدلخور با
 یزنینم شده،زنگ نیسنگ تیسا هیروز چند!دونمینم-
 گفت انهیدلجو یلحن با
 کمی بود شلوغ سرم خانمم دیشده؟ببخش دلخور ازم خانمم-
 بخشمتیم بارم نیا باشه-

 دیخند
 شهیم منم باشه،نوبت وروجک باشه-
 گفتم خنده با
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 ؟یندار یکار خونه برم دیبا من-
 ؟ییکجا مگه-
  نمیماش تو-
 یبا میخانم برو باشه-
 عشقم یبا-

 شدم خونه وارد و برداشتم رو لمیکردم،وسا قطع رو یگوش
 
 رفتمیم ینقاش کالس به که بود ماه کی

 به یا عالقه تایآز یول بودم شــده تر یمیصــم کمی حانهیر با ماه کی نیا یتو
شت بامن ارتباط یبرقرار  یمیمص یلیخ حانهیر با کردیم یسع برعکس و ندا

 بشه
صادف از بعد روز چند  سر شدم متوجه ت صادف باهاش اونروز که یپ  کردم ت

 اومده یم حانهیر دنبال که حانسیر داداش
 هیا افهیق خوش پسر و ِن یرادو اسمش
شش اون از تایآز که نیا جالب س و اومده خو ستیم نگاهش طرز از یهرک  تون

 بفهمه رو نیا
 یطرف از و بود ادیز هام تیبودم،محدود دهیند ارویعرشــ بعد به کنکور روز از

 شباها رونیب ذاشــتینم بود افتاده جونم به پارک یتو روز اون که یترســ هم
 بذارم قرار

 رهیبگ مارو گشت و ارمین شانس بار نیا دمیترسیم
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ش ستاش از نفر چند با که گفت هام حرف دنیشن با ایعر  ارهد یمجرد خونه دو
 مینیبب رو هم اونجا میتونیم و

  کردم مخالفت سخت دمیشن که اول بار من که یزیچ
 ومدما کوتاه مقابلش در کم کم دیبر رو امونم یدلتنگ که وقت چند از بعد یول

  کنم اعتماد بهش که گرفتم میوتصم
 زدم رونیب خونه از نینگ دنید ی بهونه به

ش کالس جز به و بود کرده اعتماد میرانندگ به گهید مامان  گهید یها وقت ینقا
 دادیم  بهم رو نشیماش هم
 دادم امیپ ایعرش به و نشستم نیماش یتو
 ؟یدار رو مهمون از ییرایپذ یآمادگ-

 بهم یتونســت هروقت بود گفته و بود فرســتاده برام رو آدرس شیپ وقت چند
 بده خبر بهم یکن اعتماد

 داد جواب قهیدق چند از بعد
 مهمونه؟ آقاش خونه من ؟خانمیمهمون تو مگه-
  زدم لبخند امشیپ دنید با

 روش هم نیبودم،ا کرده یهنجارشکن یلیخ عشق نیا بخاطر من
 روندم عشقم طرف به و گذاشتم گاز یرو رو پام لبخند با
 

 گذاشتم زنگ یرو رو دستم و ستادمیوا خونش در یجلو
 بودم دهیخر یشکالت ی بسته سرراهم
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 مبر یخال دست که نبود درست و برم خونش به خواستمیم که بود اول بار
 !خواستیم شکالت دلم هم خودم البته

 بود آپارتمان کی یتو کوچک تییسو هی خونش
 کرد باز دررو ریتاخ با

 بود لبش یرو لبخند
 گرفتم جلوش رو شکالت بسته و کردم سالم

 ؟یخانم یدیکش زحمت من،چرا وروجک سالم-
 گفتم طونیش و تو رفت،رفتم کنار در یجلو از 

 دمیخر خودم واسه هیچ زحمت-
 گفت و خنده ریز زد
 طونیش خودته واسه که دمیفهم خودم هم یگفت ینم-
 کردم نگاه اطرافم به یکنجکاو با

 داشت یکوچک ی آشپزخونه و بود بود،دوخوابه یجور و جمع ی خونه
شخص کامال یول کنه مرتب رو اطراف بود کرده یسع نکهیا وجود با  هک بود م

 !شلختس مجردِ  جوون تا چند به متعلق خونه
 رفت آشپزخونه سمت به خودش و کرد ییراهنما کاناپه سمت به رو من

 عشقم؟ ارمیب برات یخوریم یچ-
 گفتم طنتیش با
 ؟یدار بخوام من یهرچ یعنی-
 !گهید خرمیم برات رمیندارم؟م بگم دارم جرات مگه باشمم نداشته اگه-
 گرفت خندم درموندش لحنه از
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 اریب رو همون یدار یهرچ-
 برگشت داغ شکالت وانیدول یحاو ینیس هی با قهیدق چند از بعد

  دمیکش بو لذت با و برداشتم رو وانمیل
 انداخت شونم دور رو دستش و نشست کنارم

 کردم منقبض رو خودم و شدم معذب کمی
 برداشت رو دستش و شد متوجه

 ؟یاریب در رو شالت و مانتو یخواینم-
 امیب یا افتاده عقب دختر نظرش به خواستم ینم یول شدمیم معذب نکهیا با

 آوردم در رو میمشک یمانتو و برداشتم رو قرمزم شال
 بودم دهیپوش یبلند نیآست بلوزِ  مانتوم ریز و بود دهیرس عقلم شکر خدارو

 نشستم و گذاشتم کاناپه دسته یرو رو هام لباس
 کرد نگاه بودم بسته سرم یباال یاسب دم که فرم یمشک یموها به
 ؟یکن باز موهاتو شهیم-

 بود کمرم تا شونیختن،بلندیر دورم کردم،آزادانه باز رو موهام
 کرد نگاهم یفتگیش با و دیکش موهام به یدست

 نداشتم خبر من و داشته یخوشکل یموها چه من خانم-
 انداختم نییپا رو سرم خجالت از

 دیدیم سرلخت رو من ک بود ینامحرم پسرِ  نیاول ایعرش
 بود ایعرش با هام نیاول شتریب من

 کرد بلند رو سرم و گذاشت چونم ریز رو دستش
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 گفت و کرد نگاهم طنتیش با
 برات؟ رمیمیم که کنم کاریچ ات،منیح و شرم یفدا به ایعرش-
 گفتم و دمیخند زیزریر
 ها یشد شاعر-
 گفت خنده با
 شدم شاعر اری زل  دنید با-
 خنده ریز زدم حرفش از بار نیا

 گرفت رو دستم و شد تر کینزد بهم
 بخنده دینبا من جز یکس خنده،واسهیم خوشکل خانمم چقد-
 خورد تکون دلم ته حرفش از

 رو حرفش یتو تیمالک حسه داشتم دوست چقد
 کینزد رو سرش و شد کترینزد بهم دیفهم رو خوبم حسه چشمام یتو نگاه با

 آورد
 خوردم جا یکم حرکتش از
 دی*ب*و*س* قیعم رو من و گذاشت هام لب یرو رو هاش لب ینرم به

 دمینکش عقب رو خودم یول نکردم شیهمراه
 انداختم نییپا رو سرم باخجالت من و دیکش کنار رو سرش

 گرفتمیم شیآت داشتم گرما از و بود شده سرخ هام گونه
 شدم بلند جام از یدستپاچگ با
 گهید برم من...امممم-
 شد بلند جاش از هول با
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 ؟یبر یخوایم کجا-
گاهم چشــم از بود زونیگر هام چشــم هام به رو هاش،ن باســ  و دوختم ل

 برداشتمشون
 شهیم نگران مامانم شهیم رید خونه برم-
 شهبک کیبار یجاها به کار دمیترسیبودم،م دهیترس یکم و بودم زده جانیه

 دمیپوش رو هام لباس
 نکرد موندنم یبرا یشتریب اصرار یول کرد نگاهم یناراحت با ایعرش
 شدم خارج خونش از و کردم یخداحافظ ازش

 گذاشتم لبم یرو رو دستم بهت با نشستم که نیماش یتو
 باشه دهی*ب*و*س* رو من رمنتظرهیغ انقد شدینم باورم هنوز

 
 گذرهیم رفتم ایعرش ی خونه به که یروز از روز سه

فت و داد امیپ بهم ایعرشــ اونروز یفردا عذرت ازم گ گه خوادیم م عث ا  با
 شده میناراحت

ــتیم بودم،دلم جیگ فقط نبودم ناراحت من یول ــ بدونم خواس  نوم واقعا ایعرش
 هیچ رابطه نیا از قصدش و نه ای داره دوست

 بشه یباز باهاش که باشم ییباز اسباب خواست ینم دلم
  آسمون و نیزم نیب بود معلق ما ی رابطه روز چند نیا یتو

ــوالم ازش یچجور که رفتمیم کلنجار خودم با من ــم رو س  خودش با که بپرس
 کنه بند من به رو خودش ه*ب*و*س* کی با خوادیم نگه
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 بودم ینقاش سرکالس
 رِ یدرگ فکرم و بود گهید یجا حواسم یول یطراح حاله در و بود کاغذ یتو سرم

 رابطم
س ییها سوال ازم و اومد سراغم بار چند اجونیرو س یب با من و دیپر  با یحوا
 دادم جواب نه و بله
 کرد جمع خودش به رو حواسم سوالش با تایآز که بودم خودم عالم یتو
 ه؟یچجور عشق شما نظر به جون ایرو-

 کرد نگاهش خنده با جون ایرو
 یشد عاشق نکنه طونیش یا-
 گفت یپاچگ دست با تایآز
ستمیم فقط نه- شق نمیبب خوا  یکی یبفهم دیبا کجا ه؟ازیچجور شما نظر از ع

 نه؟ ای عاشقته واقعا
 !بود عشق ریدرگ من مثل هم تایآز انگار

 گفت بود برده زیچ همه به یپ تایآز یپاچگ دست از که جون ایرو
 نتیزم به که نه برسونه عرش به تورو ک هیزیچ اون که؛عشق خوندم ییجا هی-

شق ش تیشونیپ یرو تیحما یرو از ش*ب*و*س* که هیاون بزنه،ع  از هن نهیب
 ...لبت یرو هوس یرو
ش حس یعنید،یچیپ دلم یتو یبد حِس  جون ایرو حرف نیا دنیشن با  به ایعر

 بود؟ هوس من
 گفت و شد بلند جاش از لبخند با جون ایرو
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 یهرکســ هیچ نظرتون دیکشــ یعاشــق و عشــق به بحث که حاال ها بچه خب-
 رو عشــق خوامیکنه،م یطراح و ارهیب کاغذ یرو عشــق راجبه رو دگاهشید

 هیشکل چه نظرتون به دیبگ و دیبکش
 شدم رهیخ مدست ریز دیسف ی برگه به یسرگردون وبا برداشتم رو یقبل ی برگه
 بودن ذهنم یتو یشفاف ریتصو چیه و ختهیر بهم عشق راجبه معادالتم ی همه

 
 بزنم خواستم یم که بود یطرح یرو ذکرم و فکر تموم
عد جار یکل از ب  ور کوچکش دختر که دمیکشــ رو یپدر خودم با رفتن کلن

 کنهیم حفظ اطرافش یها یبد از رو اون و گرفته بغلش
 دوختم چشم ینقاش به حسرت با

 خواستیم پدرانه تیحما دلم شهیهم
 کنم لوس بابام یبرا رو خودم خواستیم دلم

 گرفتم روبروم طرح از رو هام چشم جون ایرو یصدا با
 گفت لبخند با
 رو طرحت نمیبب بده-

 بود دهید رو هام چشم یتو حسرت انگار
 کرد نگاهم یدلسوز با
 پدرشه یهردختر عشق نی،اولیقشنگ طرحه چه-

 کنم پنهون رو حسرتم و ها کمبود کردم یسع
 نشوندم لبم یرو یلبخند
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 نطورهیهم بله-
 رفت حانهیر طرح سمت به و برگردوند بهم رو طرح لبخند با جون ایرو

 دادیم امیپ اومدن از خبر میگوش لرزش یصدا
 کردم باز رو امیپ و برداشتم رو یگوش

 یمعرفت یب یلی؟خینزد زنگم کی وقته چند!نامرد خانم سالم-
 زدهن زنگ بهش داد رو کنکور یتو میخبرقبول و زد زنگ که یروز از.بود نینگ

 بودم
 بود کالس یآخرها بایکردم،تقر نگاه ساعت به

 بزنم زنگ بهش کالس بعد گذاشتم
 کردم یخداحافظ همه با و برداشتم رو لمیوسا

 زدم زنگ نینگ به نیماش یتو
 داد جواب بوق نیاول با چون بود منتظر انگار

 بشنوم رو صدات خوامینم نگو یچیه-
 گرفت خندم شیعصب لحِن  از
 اد؟یم ،دلتینــینگ-
 دیتوپ بهم حرص با
 من؟ از یریگینم خبر سال تا سال ادیم دلت تو یچجور ادیم دلم که آره-

 بودم کرده فراموش رو نینگ که بودم ایعرش ریدرگ بود،انقدر اون با حق
 گفتم یا انهیدلجو لحن با
 بود ریدرگ فکرم یلیخ بخدا باتوئه،ببخش حق باشه-
 گفت یکنجکاو با



wWw.Roman4u.iR  84 

 

 ؟یچ ریدرگ-
 نشست لبم یرو لبخند شیکنجکاو از
 خوبه؟ کنمیم  یتعر برات شتیپ امیم فردا-
 گفت ذوق با
 ؟یگیم راس-
 امیم آره-
 ها صبح فردا منتظرتم من پس...جون آخ-
 گرفت خندم عجلش از

 !کرد مشخص روهم وقتش
 ؟یندار کار باشه،فعال-
 یبا منتظرتم نه-
 یبا-
 

 بود زده زل من به شده گرد یها چشم با نینگ
 گرفت خندم العملش عکس از
 گفت یآروم یصدا با
 د؟ی*ب*و*س* تورو ایعرش واقعا-
 !آره-
 گفت حرص با
 خونش؟ یرفت چرا تو-
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 دادم جلوه مظلوم رو خودم
 کنم؟ کاریچ کن،من ولش حرفارو نیا خدا تورو نینگ-
 کرد نگاهم یجیگ با
 ؟یکن کاریچ رو یچ-
 گفتم حرص با
 !ارویعرش با رابطم-
 اون منظور رســـهیم نظر ،بهیکن روشــن رو رابطتون  یتکل دیبا منم نظر به-
 سادست هیدوست کی از شتریب یزیچ
 گفتم یدرموندگ با
 وابستم بهش و دارم دوسش من نیبگم؟نگ یچ بهش یآره،ول-
 شد یحرص نینگ بار نیا

 دهنیآ بگو بهش یمنطق یلیخ!ارین در رو زونیآو یدخترا نیا یادا خدا تورو-
 ه؟یچ رابطتون ی
 بود نزده من به ندهیآ از یحرف بحال تا ایا،عرشیعرش جواب از دمیترسیم

 گرفتم هام دست یتو رو سرم کالفه
 نشست کنارم یناراحت با نینگ
 یدب بها رابطتون به چقدر یبدون دیبهتره،با خودت یبرا ینطوریا ایتان-
 کردم نگاه نینگ به
 شهینم سرش منطق که عشق یول دونمیم-
 یخوریم رو ضربش وگرنه یباش یمنطق دیبا-
 کردمیم فکر یمنطق دیبا بود نینگ با رفتم،حق فرو فکر به
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 دادم امیپ ایعرش به و برداشتم رو یگوش یناگهان میتصم کی ِی تو
ــالم- ــر س ــاپ یکاف همون نمتیبب خوام یم عص  گررویهمد بار نیاول که یش
 میدید

 اومد جوابش قهیدق چند از بعد
 نمتیبیم پنج ساعت عصر باشه-
 بدونم رو رابطمون ی ندهیآ خواستم یم
 
 برگشتم خونه به و کردم یخداحافظ نینگ و نگارجون با
 اومد یم ها بچه یسروصدا خونه یتو از

 بودن نجایا خونوادش و شدم،محمد خونه وارد
 کردن سالم و اومدن جلو مهرانه و مهران

 دادم دست مهران با و دمی*ب*و*س* رو دادم،مهرانه رو جوابشون
 کردم سالم و رفتم هیبق سمت به
  دادم دست هیانس و محمد با

 زدینم حرف باهام بابا حاج
 رروهن کنکور برعکس و کردم روخراب یتجرب کنکور بود دهیفهم که یروز از

 زدینم حرف باهام شدم قبول تهران ینقاش و زدم یعال
 کنم رونیب سرم از رو رفتن دانشگاه فکر که برسونه گوشم به بود گفته مامان به

 فشحر بابا دونســتمیم و داره رو هوام بود گفته که بود قرص محمد قول به دلم
 داره قبول رو
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 برگشتم هیبق شیپ و کردم عوض رو هام لباس باال رفتم
 نشستم مامان کنار مبل یرو

 دادم رو جوابش لبخند با من و گفت کیتبر بهم ییخوشرو با هیانس
 گفت یمهربون با
 ادی زود و یدار اســتعداد یلیخ گفت یکرد،م یم  یتعر ازت یلیخ ایرو-
 یریگیم

 شد شتریب لبم یرو لبخند
 داره لط  من به اجونیرو-
 گفت خنده با
 یکرد سربلند دوستم یجلو رو من نکنه درد دستت-
 گفتم هیکنا با
 یشیم موفق توش یباش داشته عالقه یزیچ به یوقت-

 شد محمد با صحبت مشغول دوباره و انداخت بهم ینگاه مین بابا حاج
 منم صحبتشون موضوع کردم حس

 بود ودانشگاه ینقاش به راجع بحثمون ناهارموضوع وقت تا
 دهکر انتخاب رو تهران دانشــگاه یمعمار و بود آورده یخوب یلیخ رتبه نینگ

 بود ومدهین یاضیر کنکور رشته انتخاب جینتا هنوز بود،هرچند
 نشدم رشته انتخاب به مجاز اصال که بودم کرده خراب انقدر منم

 میصدازد ناهار صرف یبرا رو هیبق و میدیچ هیانس و مامان با رو ناهار زیم
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 اطیح ســمت به وخودش برم دنبالش که کرد اشــاره بهم محمد ناهار از بعد
 رفتم دنبالش رفت،منم

  نشست روش و رفت اطیح اونطرف دیسف تاب سمت به
 گفت و کرد اشاره کنارش به
 کهیکوچ یآبج نیبش ایب-

 نشستم کنارش
ستیم من بغل یتو تاب نیا یرو یبود که بچه ریبخ ادشی- ش  تاب باهم و ین
 میخوردیم

 زدم لبخند بهش
 گفت لبخند با
 رو یجربت کنکور اون با یسِرلجباز گفتیازت،م بود یناراض یلیخ بابا حاج-

 یکرد خراب
 گفتم یریگ جبهه با
 خوام یم من که یراه بجز نباشه یراه چیه خواستم یم نبود،فقط یلجباز-
 زد لبخند بودنم مصمم به
 تنداش خواستیم که ییزایچ به دنیرس واسه تورو جسارت وقت چیه هیمهد-
 خودم خوام یم من!یشنو حرف به کرده عادت بابا حاج نیهم بخاطر دیشا-

 خودم یپا غلطشم و رم،درستیبگ میتصم
 دیکش یقیعم نفس
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صرار یکل با ض رو بابا حاج ا سال بذاره که کردم یرا شگاه،حاج یبر ام  اباب دان
 !یشیم دیسف چشم و سرخود که معتقده
 دیپر باال تعجب از ابروهام

 د؟یسف چشم و سرخود چرا-
 ســهوا یکنیم خراب رو کنکور خواســتت به دنیرســ بخاطر یوقت گهیم چون-

 یکنیم بزرگتر یکارا بزرگتر یزایچ به دنیرس
 کنم سکوت و نگم یزیچ دمیم حیترج

ست یم تاب نیا یرو باهم یمطهره،وقت دارم اعتماد بهت من یول- ش  هب تو مین
ماد من هت من بار نی،ایوفتیب ذارم ینم که یکرد یم اعت ماد ب  و کنم یم اعت

 یکن دمیروسف که خوام یم
 شد ریسراز دلم به یخوب حسه هاش حرف از

 گفتم یمحکم لحن با و زدم لبخند بهش
 داداش کنم ینم اهتیروس-
 شدم بلند هم من اون از تبع به و شد بلند جاش از
 دی*ب*و*س* رو میشونیپ و اومد سمتم به

 من و گذاشت پشتم رو شد،دستش یخوش از زیلبر دلم و بستم رو هام چشم
 کرد تیهدا خونه سمت به رو

 زیم یرو رو وهیم ظرف زد،مامان لبخند بهمون هیانســ میشــد خونه وارد باهم
 ونشست گذاشت

 !دیبود کرده خلوت باهم برادر خواهر-
 نشستم کنارش و رفتم سمتش به
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 خانوم؟ مامان بده مگه-
 گفت لبخند با
 مادر باشه بد چرا نه-
 

 و شدن حاضر ها بچه و هیانس و کرد رفتن عزم محمد ساعت کی حدود از بعد
 میردک مرتب رو خونه و میشست هارو ظرف مامان کمک برگشتن،با خونشون به
 زل فحشص به و برداشتم رو یدم،گوشیکش دراز تختم یرو و برگشتم اتاقم به

 زدم
 ودمب شده وابسته بهش یلیخ مدت نیا یبود،تو شده تنگ ایعرش یبرا دلم

 مک یلیخ باهم ارتباطمون روز چند نیا یگرفت،تو رو وجودم ی همه یدلتنگ
 کرد یم تیاذ رو من نیا و بود شده

 داد یم عذابم و کردم یم حس رو شیخال یجا
شغول ها ساعت تا ش به ییها حرف چه که بودم خودم با رفتن کلنجار م  ایعر

 بزنم
 شدم بلند تخت یرو از پنج ساعت

 رفتم لباسم کمد طرف به
 برداشتم رو روشنم یآب شال و روشن یآب نیج با ینفت یآب یمانتو
 رفتم نهیآ یجلو و دمیپوش رو شلوار و مانتو

 سرم رو شالم و دادم انجام رو بود ملیر و رژگونه و رژ شامل که ممیمال شیآرا
 کردم
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 تمبس دستم به رو بود داده کادو بهم اولمون قرار یتو ایعرش که یدستبند
 رفتم نییپا و برداشتم رو میا سورمه  یک

 برداشتم رو مامان نیماش چیسوئ
 شدم خارج خونه از و

************** 
 شدم وارد و کردم باز رو شاپ یکاف درِ 

 شتمگ ایعرش دنبال و چرخوندم بود،چشم شلوغ قبل یسر مثل نییپا طبقه
 بود باال قبل یسر مثل نکردم،احتماال داشیپ

 دمید میبود نشسته دفعه اون که یزیم سر ارویرفتم،عرش باال ها پله از
 بود صحبت مشغول یا گهید پسره با
 داد تکون برام رو سرش دنمید با
 کردم سالم و رفتم سمتشون به

سر  و دیچرخ سمتم به سالمم یصدا بود،با دهیند رو من و بود من به پشتش پ
 شد بلند جاش از دنمید با
 شما؟ حال خانوم سالم-
 گفتم یعاد لحن با
 د؟یهست خوب شما ممنون-

 گفت یزبون چرب با پسرک
 شما ِی خوب به-

 گفتم ایعرش به رو
 ؟یکنینم یمعرف رو دوستت جان ایعرش-
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 گفت لبخند با ایعرش
 شاپ یکاف نیا پرهام،صاحب دوستم-

 گفت پرهام روبه هم بعد
 من خانِم  ایتان هم شونیا-

 گفت یخاص لحن و لبخند با پرهام
 خانم ایتان خوشبختم-

 گفت مکث یکم با بعد
 ارن؟یب براتون بگم دیخوریم یچ نشم،شما مزاحمتون برم من-

 گفت ایعرش
 یشکالت یبستن دوتا-
 ارنیب گمیم االن باشه-

 گفت من به رو بعد
شحال یلیخ- شنا از شدم خو ش رو دنتونید افتخار بازم دوارمیتون،امییآ  تهدا

 دار خدانگه باشم
 نطور،خداحافظیهم منم-
 رفت نییپا ها پله از و شد دور زمونیم از
 

 نشستم و دمیکش رونیب رو ایعرش یروبرو یصندل
 گفت طنتیش و لبخند با
 شهیم تنگ دلت زود به زود خبرشده چطوره؟چه من عشق-
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 کنم رفتار یعاد کردم یسع
 دنمید یایم رید به رید چرا که یداشت گله که بده؟تو مگه-
 کرد نگاه لبام به 

 .خدامه از که من!خانم نه-
 بود پررو بشر نیا چقدر

 دیخند که کردم نگاهش حرص با
 افتاد دستم یتو دستبند به نگاهش

 ؟یندار دستت؟دوسش یبنداز مدت نیا یتو بودم دهیند-
 کردم نگاه دستبند به
 دارم دوسش یلیبرعکس،خ اتفاقا-
 گفت حسادت با
 ؟یبزن حرف یجور نیا من به راجع بار هی شد-

 کردم عوض رو حرف
 دوستته مال نجایا یبود نگفته-

 گفت حرف رییتغ از یناراض
 م؟ینیبب رو گریهمد یگرفت میتصم هوی چرا یبود،راست ومدهین شیپ حرفش-

 کردم سکوت لحظه چند
 ه؟یچ من به حست تو ایعرش-

 گفت و کرد نگاهم تعجب با ایعرش
 حسم؟ به یدار شک تو.دارم دوست من خب-

 گفتم دستپاچه



wWw.Roman4u.iR  94 

 

 یا هندیآ ه؟اصالیچ تو و من رابِط  ندهیآ که ِن یا نبود،منظورم نیا منظورم من نه-
 داره؟

 گفت رفته باال یابروها با
 ه؟یچ ندهیآ از منظورت-
 !رابطس نیا تهِ  منظورم-
ست تورو من ایتان- سه زوده هنوز یول دارم دو سم نه هنوز من!حرفا نیا وا  در

 یا گهید زیچ چیه نه و رفتم یسرباز نه شده تموم
 گفتم یکالفگ با
ست ازدواج من با ایب االن نیهم گمینم من- ست کی ما یکن،دو  ای سادس یدو
 دار؟ هدف ِی دوست کی

 کرد نگاه بهم
 باشمت داشته عمرم آخر تا بخوام که دارم دوست انقدر من-
 گرفت رو وجودم ی همه آرامش حرفش نیا با

 گفتم بهش و نشست لبم یرو لبخند
 دارم دوست یلیخ منم-
 شمب مونیپش وقت چیه خواستم یدلم،نم به بودم بدهکار رو دارم دوست نیا

 نگفتم بهش چرا که
 شد خم سمتم به و نشست لبش یرو لبخند حرفم دنیشن با
باره میبود خونه یتو االن اگه-  نیا نیع!اومد یم شیپ خفنا صــحنه اون از دو
 کایرمانت لمیف



 95 یتب عاشق

 دمیخند زیر زیر و گرفت خندم حرفش از
 گفت خنده با
 بستن رو دستم تیجمع و اسالم که  یح!گمیم بهت بخند،بعدا فعال-
 دمیخند دوباره و کردم نگاه یکنار یزهایم به
 

 بود برگشته رابطمون به آرامش
 بود شده گرم رابطمون و میداد یم امیپ هم به دائم دوباره

 میدید یم رو هم شهیهم ینقاش ازکالس بعد
 شد بلند میگوش امیپ یصدا که بودم نشسته ینقاش سرکالس

 کردم باز رو امیپ و برداشتم رو یگوش عجله با استیعرش نکهیا یهوا به
س شماره تعجب کمال در یول شنا ش یرو ینا  کم موارد اون از نیدم،اید میگو
 زنهب زنگ ای بده امیپ من به ناشناس شماره که اومد یم شیپ کم چون بود ابی

 کردم باز رو امیپ یکنجکاو با
 کردم تعجب امیپ متن دنید با
 فرو ات یکن هیتک بهش هینکن،کاف اعتماد شــکســته وارید کی به وقت چیه-
 ...زهیبر

 بود فرستاده اشتباه دیندم،شا بهش یجواب چیه دادم حیترج
 ندادم تیاهم بهش و گذاشتم کنار رو یگوش الیخ نیهم با

 داشتم قرار ایعرش با دوهفته نیا مثل کالس بعد
صله سا کالس زمان اتمام از بعد بالفا شتم رو لمیو  با یخداحافظ از بعد و بردا

 دمید رو نیرادو یآزرا نمیماش کنار زدم رونیب کالس از هیبق
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ش داخل هم خودش سته نیما ش  نگاهش دید یکرد،وقت یم نگاه من به و بود ن
 زد راه اون به رو خودش و کرد عوض رو نگاهش ریمس کنمیم
 شدم نیماش سوار و انداختم باال شونه یالیخیب با

 بود ایعرش دوسته شاپ یکاف قرارمون محل امروز
 دمیرس کیتراف یتو یاالف قهیدق چند از بعد
 رفتم باال ی طبقه به میمستق و کردم پارک رو نیماش
 بود منتظرم یشگیهم زیم پشت ایعرش

 نشستم روبروش و رفتم سمتش به لبخند با
 زمیعز سالم-
 گفت یمهربون با
 ینباش خسته من ِی خانم سالم-
 گفتم عشق و لبخند با
 عشقم یباش سالمت-

  گذاشت دستم یرو رو دستش
 خانمم؟ بود چطور کالس امروز-
 کشهیم پر بدم یحسا ی همه و دهیم آرامش بهم مینقاش عاشق بود،من خوب-

 آورد کینزد یکم رو سرش
 باشه؟ داشته یبد حِس  خانمم که ُمردم من مگه-

 کردم اخم و گرفتم گاز رو لبم
 !وونهید هیحرف چه نیا نکنه خدا-
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 انداخت باال رو ابروهاش طونیش و رفت لبم سمت به نگاهش
 !ستین که صاحب یب رو لب اون کن ول-
 باشم یعاد کردم یسع یول دمیکش خجالت حرفش از
 خودمم صاحبش ستین صاحب یب که نه-

 شد خم سمتم به زیم یرو
 ینساز و یاومد گهید نه-

 گرفت رو سفارشمون و اومد گارسون
 

 کردم عوض رو حرف رفتنش بشه،با قطع حرفمون شد باعث گارسون اومدن
 ترم؟ نیا یآخر ترم-
 !کنم پاس واحدارو همه احتماال،اگه آره-
 گفت مکث یکم با
 !ها یچوندیپ رو بحث خوب-

 نگفتم یچیه و زدم یینما دندون لبخند
 گفت طنتیش با
 بخندم که رسهیم منم نوبت بخند-

 گفتم و زدم تیمظلوم به رو خودم
 !ـایعرشــــ-

 شد خم سمتم به و دیخند
  جــــــــون-
 گرفت خندم حرکتش از



wWw.Roman4u.iR  98 

 

 گذاشت جلومون رو سفارشاتمون گارسون حال نیهم در
 دمش زده بود،ذوق روش کوچولو یرنگ شمع یکل که یشکالت کیک دنید با
 گفتم ایعرش به ذوق با
 خبره؟ چه-

 گفت لبخند با ایعرش
 !دختِربدُعنقه کی تولد-
 کردم نگاه کیک به یخوشحال با
 معرفتیب نگفت کیتبر من به!بگو رو نینبود،نگ ادمی اصال من یوا-
 یبش زیسورپرا خواستم ینگه،م کیتبر بهت گفتم بهش من-

 گفتم عشق با و گرفتم دستم یتو رو دستش
 من عشق یمرس-

 گفت عشق با و زد لبخند هم ایعرش
 شد آب همش شمعارو کن نداره،فوت رو خانومم قابل-
 گفت که کنم فوت خواستم و کردم نگاه ها شمع به
 کن آرزو اول-

 کردم فوت هارو شمع بعد و کردم آرزو و بستم رو هام چشم
 زد دست برام ایعرش

 نهیبب مارو هیباز خل که نبود یشکیه خداروشکر
 گذاشت جلوم یا شده چیکادوپ ی جعبه

 کردم باز رو جعبه درِ  ذوق با



 99 یتب عاشق

 با دبو زونیآو گردنش به یخوشــکل گردنبند که یرنگ یا قهوه خرس دنید با
 کرد نگاه بهش و آوردم رونیب رو خرس ذوق

 خوشکله یلیخ نیا یوا-
ــم کرد نگاهش و اوردم در خرس گردن از رو گردنبند  اب و نیالت بودبه خودم اس

شت به بایز یفونت سم گردوندمش بر پ  کنده یت حرف یرو زیر یلیخ خودش ا
 بود شده

 کردم نگاهش ذوق با
 خوشکلن یلیخ نایا ایعرش یوا-

 بود شده رهیخ من به لذت با ایعرش
 نداره منو خوشکل خانم قابل-

 گفت طنتیش با بعد
  شهیم جبران *ب*و*س* کی با-

 کرد اشاره لپش به و آورد صورتم یجلو رو سرش
 یرو یاروم ه*ب*و*س* و چرخوند رو سرش که بردم جلو رو سرم خجالت با

 نشوند هام لب
 
 داشتن ادامه ناشناس یها امیپ

 تونستمینم یول باشم توجه یب بهشون کردمیم یسع
 بودن کرده مشغول رو فکرم یبدجور

 ناشناس امیپ برام دوباره که دادم یم امیپ ایعرش به و بودم دهیکش دراز تختم یرو
 اومد
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 کــــاشــ -
 بــدونـنـ هـا آدمـ ــیبـعـضـ

 ـیـشـنـاسینـمــ کــهـ ـیـریمــسـ تــو رفـتــنـ بـسـتــهـ چـشـمـ
 حـمـاقـتـهـ تــِهـ

 کردم نگاه امیپ به یکنجکاو با
 ن ای هیک بپرسم که کردم دل دل

 دادم امیپ و زدم ایدر به رو دلم آخرش
 شما؟-

 اومد جوابش قهیدق چند از بعد
 سوزهیم برات دلش که یکی-
 نوشتم عجله با
 ه؟یچ منظورت-
 یفهمیم یزود به رو منظورم-
 ؟یچ یعنی-
 نداد رو اممیپ جواب گهید

 بود؟ یچ بود،منظورش مشغول فکرم
 اومدم خودم به میگوش زنگ یصدا با قهیدق چند از بعد

 جانم؟-
 دیچیپ یگوش یتو ایعرش یصدا

 وروجک؟ ینداد رو اممیپ جواب چرا-



 101 یتب عاشق

  گفتم یجیگ با
 ام؟یپ کدوم-
 گفت تعجب با
 دادم امیپ بهت شیپ ربع کی-
 نبود دم،حواسمیند زمیعز دیببخش یوا-
 نبود حواست که یکردیم کاریخانومم،چ سرت یفدا-

 نه ای بگم رو راستش که بودم مردد
 گفتم یکار پنهون با هم آخرش

 برد خوابم لحظه کی یچیه-
 عشقم؟ یبود خواب جان یا-
 گفتم وجدان عذاب با
 ؟یکنیم کارینداره،توچ اشکال عشقم نه-
 شده تنگ برات دم،دلمیکش دراز منم-
 گفتم یاروم لحن با
 شده تنگ برات دلم منم-
 

 گذشتیم ناشناس یها امیپ اون از روز چند
 اومد امیپ برام دوباره که هارو امیپ کردمیم فراموش داشتم کم کم گهید
 ینیبب رو عشقت تا ای،ب شب ۱۰ساعت)...(آدرس نیا به ایب فردا پس-
 کردم نگاه یگوش ی صفحه به شوک با

 شدم تر سردرگم هربار و خوندم رو امیپ دوباره و دوباره
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 گفتم بهش رو انیجر و زدم زنگ نینگ به
 کرد گوش هام حرف به تعجب با نینگ
 باشه؟ تونهیم یک کارِ  یعنی-
 گفتم یسردرگم با
 ندارم ینظر چیه-

 گفت جانیه با شد،بعد ساکت لحظه چند
 کنه؟ زتیسورپرا خوادیم ایعرش نکنه-

 گفتم باتعجب
 ه؟یزیسورپرا چجور نیوونس؟اید مگه-

 گفت یدیناام با نینگ
 ؟یبر یخوایم حاال!دونمیچم-
شمیب برم خونه از شب ۱۰ساعت یدونم،چجورینم-  معلوم کجا از رون؟بعد

 ارن؟ین سرم ییبال
 وفتهین برات یاتفاق که میبر باهم میتونیم بعدشم ما ی خونه ایب-
 گفتم تاس  با
 اد؟یبرم دستت از یکار چه تو-
 گفت یکالفگ با
 ؟یبر یخوا ینم یعنی!یگیم یزیچ کی تو گمیم یهرچ َاه،من-
 کنم فکر دیبا دونمینم-
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 به یکرد شـــک کن،اگه فراموش رو انیجر نیا کال ای برو ای من نظر به ایتان-
 کنه داغونت شک نیا برو،نذار حتما ایعرش

 گفتم یآروم به
 ؟یندار یکار کنم،فعال کاریچ نمیبب کنم فکر دیبا-
 بده بهم رو خبرش پس نه-
 یبا فعال باشه-
 یبا-

 رفتم فرو فکر به و نشستم اتاقم ِی صندل یرو
شناس آدم اون منظور ست یم چرا و بود یچ نا گاه رو من خوا  افکار نیکنه،ا آ

 انیجر نیا الیخیب تونســتم ینم هم یطرف از...دادنیم جولون ســرم یتو
 کردیم نابود رو من داشت و بود افتادِ  دلم یتو بشم،شک

 
 کنم خفه رو هقم هق کردم یم یسع و شدم مچاله تختم یرو

ش کردم ینم فکر وقت چیسخته،ه برام یزیچ نیهمچ باور  نیچهم بتونه ایعر
 بکنه من با یکار

 زنمیم پا و دست یناباور و شوک یتو شبید از
 امیپ یکنه،صدا یکار نیهمچ زدیم عشق از َدم انقدر که ییایعرش شهینم باورم
 شد بلند میگوش

 دمینم رو جوابش من و زنهیم زنگ االن تا شبید از
 نشست لبم یرو یزهرخند متنش دنید با و کردم باز رو امیپ

 بدم حیتوض برات بذار...ایتان خدا تورو-
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 نره نییپا هقم هق یصدا تا گذاشتم دهنم یرو رو دستم
 تصوره یورا برام غم نیا ختم،تحملیر فرو نیزم یرو

 شنیم رد هام چشم یجلو از قبل شب اتفاقات
****************** 

صرار با سترس و ترس یکل شد،با همراهم نینگ ا صم ا  رو دلم و برم گرفتم میت
 کنم تحمل رو یدودل نیا تونستم یکنم،نم دل کی

صرار یکل با و زد زنگ آژانس به نینگ ض رو مامانش ا ض کرد،البته یرا  که یرا
 بگه بهش رو انیجر شد مجبور شدینم

ض ینگران با نگارجون ض شد،گرچه یرا شم یتو شدیم رو بودن ینارا  هاش چ
 ادیم دنبالمون میکن رید اگه گفت و گرفت ازمون رو آدرس هم د،آخرشید
 میرفت در دم به نینگ با آژانس اومدن با
 باشه احمقانه ِی شوخ کی همش که خوندم دعا یکل دلم یتو
 اومدم خودم به اژانس راننده یصدا با
 میدیرس خانوم-
 کردم نگاه اطراف به

 میشد ادهیپ نیماش بود،از یخلوت و کیش ی محله
 میبرگرد تا بمونه منتظر که میگفت آژانس به

صدا ده ساعت راس ش امیپ یبود،  نگاه و آوردم درش بمیج شد،از بلند میگو
 کردم

 مبارکه تولدت هم ،رمزیهست ایعرش طرف از بگو یاومد اگه-
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ک دوباره  دهمیزه؟شــایســورپرا دیاس؟شــایعرشــ تولد افتاد،نکنه دلم یتو شــَ
 کرده؟ امتحانم

 زدم رو دکمه و رفتم فونیآ سمت به
سر یصدا صدا نیب د،ازیچیپ فونیآ یتو یپ  یلندب یصدا با اطرافش یسرو
 گفت

 بله؟-
 گفتم حدمعمول از بلندتر یکم یصدا با
 میاومد ایعرش طرف از-

 گفت مکث یکم از بعد پسر
 ه؟یچ رمز-
 مبارک تولدت-
 
 شد باز در یکیت یصدا با

 تو رفتم نینگ از جلوتر و دادم هول رو در
 گفت اضطراب با و گرفت رو دستم نینگ
 میبر باهم کن صبر ایتان-

 میرفت داخل سمت به آروم هم ی شونه به شونه و ستادیا کنارم
 میشد وارد و کردم باز رو سالن در

 بود رومون یجلو دود و نور از پر یبزرگ سالن
شون تمام بازکه ییها لباس با ییدخترا سرا با شدیم دهید بدن  حال یتو هک ییپ

 دمش رهیخ روبروم منظره به بهت با دنیرقصیم سالن وسط نبودن خودشون
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 بود؟ کجا نجایمرد،ا قلبم یها دیام تمام
 برگردوندم رو سرم ییآشنا یصدا با
 خانوم ایتان سالم-
 برگشتم صدا سمت به
 بود؟ خبر چه نجایکردم،ا نگاه پرهام به رتیح با

 خوند هام چشم یتو از رو من سوال انگار پرهام
ستان از یکی تولد نجایا- شترک دو ست،منیعرش و من م  دم،دلمدا امیپ بهتون ا
 گذرهیم برتون و دور یچ دیندون شما ومدین

 گفتم بهت با
 گذره؟یم یچ-
 بود لبش یرو یشخندین و زدیم برق هاش چشم 

 دیایب دنبالم-
 برگشتم سمتش د،بهیکش رو دستم نینگ

 بود هاش چشم یتو غم
 میبرگرد ایب ایتان-

 گفتم مصمم
 این دنبالم یندار دوست رم،اگهیم رو یباز نیا تهِ  تا اومدم نجایا تا یوقت-
 امیم باهات منم نه-

 میافتاد راه پرهام دنبال باهم
 رفت سالن از یا گوشه سمت به



 107 یتب عاشق

 گهید یجاها از بود تر خلوت که ییجا
 کرد اشاره یسمت به و ستادیا

 ادمد خبر بهتون من بدونه ایعرش خوام یام،نمینم جلوتر گهید اونجاست،من-
 دور شدســت و بود ایعرشــ به هیشــب که یپســر بودم،به رهیخ روبروم به زده بهت
 بود شده حلقه یدختر کمره
ــدیم یمهمون یدخترا هیبق مثل که یدختر ــ گفت ش  یهانداره،مو تن به یلباس

 یتو اش کرده شیآرا یها چشــم و بود ختهیر هاش شــونه یرو رو بلوندش
 بود رهیخ ایعرش یها چشم
ش شوند لبش یرو یا ه*ب*و*س* و شد خم سمتش به ایعر  ناز با دختر و ن
 دیخند

 زمینر فرو تا گذاشتم نینگ ی شونه یرو رو دستم
 بود زده حلقه هام چشم یتو اشک

 اومدم خودم به قهیدق چند از بعد
 نداره ارزش یزیپش برام که دادم یم نشونش دیشکستم،با یم دینبا

ــع ــتمیم قهیدق چند یبرا کنم،فقط جمع رو قدرتم تمام کردم یس ــر خواس  پاس
 باشم

ش سمت به محکم شتم قدم ایعر س که روبروش بردا  رهیخ بهم رتیح با دمیر
 شد

 ایتان-
 نشوندم لبم یرو یپوزخند

 نبود یحرف چیه قید،الینچرخ یحرف چیه گفتن واسه زبونم
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 افتادم راه به سالن یورود سمت به بلند یها قدم با و برگردوندم ازش رو روم
 زدیم صدام که دمیشن سرم پشت رو صداش

 زد حرف باهاش و سمتش به برگشت نینگ
 دمیکش یقیعم نفس و شدم خارج سالن از بهش گهیم یچ نمیبب تا نموندم
 کردم حس شونم یرو رو نینگ دست

 شده خراب نیا از میبر ایب-
 مینشست نیماش یتو و میافتاد راه آژانس سمت به باهم

 
 شدم خارج فکر از نینگ یصدا با
 ایتان میدیرس-

 شدم ادهیپ نیماش از یآروم به و دوختم بهش رو روحم یب یها چشم
 افتاد راه دنبالم و کرد حساب رو آژانس پول نینگ

 نداشتم ییروین چیدم،هیکشیم نیزم یرو رو پاهام
 کنه مکمک کرد یسع و گرفت رو رسوند،بازوم بهم رو خودش و کرد پاتند نینگ

 میرفت آسانسور سمت به باهم
 تهخس و روح یب هام چشم و بود دهیپر کردم،رنگم نگاه چهرم به آسانسور یتو

 بود
 پشت هب نکهیا محض م،بهیافتاد راه نینگ ی خونه سمت به آسانسور دنیرس با

 .شد باز در میدیرس در
 کرد نگاهمون ینگران با نگارجون



 109 یتب عاشق

 تو دیایب...ومدهین هنوز بابات شد ن،خوبیبرگشت-
 گفت ینگران با و کرد نگاهم من ی چهره به
 ده؟یپر رنگت شده؟چرا یچ ایتان-

 گفت مادرش به نینگ
 اتاقم تو ببرم ارویتان دم،بذاریم حیتوض برات من-
 برد اتاقش به رو من و گرفت رو بغلم ریز

 گفت یلرزون یصدا نشست،با جلوم و نشوندم تخت یرو
 نداره رو ارزشش باش،اون آروم خدا تورو-

 گفتم نینگ به ناباور و گذاشتم صورتم یرو رو هام دست
 کرد؟ کاررو نیا چرا-

 گرفت هاش دست یتو رو هام دست نینگ
 .شیشناخت زود که بود،خداروشکر همون اقتشیل چون-

 کردم زمزمه
 .داره دوستم گفت بهم داشت،خودش دوست رو من که اون-
 بآ برات منم تا بشــه خوب حالت کمی بکش ا،درازیتان باش آروم خدا تورو-
 ارمیب

 رفت رونیب اتاق از خودش و بکشم دراز تخت یرو کرد کمکم
 برد خوابم همونجا که بودم خسته یروح لحاظ از انقدر
 برگشتم خونه به صبحانه خوردن از بعد بالفاصله بعد روز صبح

*************** 
 نداشت رو یناراحت نیا ارزش کنم،اون آروم رو خودم کردم یم یسع
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 نیبدتر به که یاعتماد یختم،برایر یم اشــک خودم ی شــکســته دل یبرا من
 بود شده نابود ممکن شکل

 
ش زنگ آهنگ یصدا دوباره  برخالف...شدم رهیخ صفحش شد،به بلند میگو

 نهینگ تصورم
 دادم جواب و لغزوندم یگوش ی صفحه یرو رو دستم

 جانم؟-
 گفت یآروم یصدا با
 ؟یا،خوبیتان الو-
 گفتم گرفتم یصدا با و یاروم همون به
 ؟یخوب تو خوبم-
 کرد بغض صدام دنیشن با
 اتفاقام نیا ی همه باعث که کنه لعنت رو من نگو،خدا دروغ-

 دیچیپ یگوش یتو هقش هق یصدا
 کارهاشه مسئول خودش ی؟هرکسیباش مقصر تو باش،چرا آروم-
 مشه یشدینم آشنا ایباعرش توهم شدم ینم دوست عرفان با یلعنت منه اگه-

 منه رِ یتقص
 شهیمن عوض یزیچ حرفام نیا با یستین مقصر کن،تو بس خدا تورو نینگ-

 گفت کرد،بعد سکوت لحظه چند
 جداشم ازش خوام یبوده،م شیقبل دختر دوست دخترِ  گفت یم عرفان-
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 گفتم حرص با
 تو نه من نه یکن کارو نیا نکن،اگه نکارویا من خاطر به-
 گفت مکث با
 نباشه ایعرش مثل هم عرفان معلوم کجا ست،ازین تو بخاطر-
 گفتم لحظه چند از کردم،بعد سکوت من بار نیا

 بزنه حرف باهام خوادیم گهیزنه،میم زنگ شبید از-
 ؟یکن کاریچ یخوا یم-
ــ چه نمیبب وبرم کنم جور و جمع رو خودم خوام یم-  خوام یداره،نم یحیتوض

 کنم نگاه توروش خوامیشده،م *خ*ی*ا*ن*ت* بهش که باشم یاحمق اون من
 نداشته رو من عشق اقتیل دختره،که همون اقتشیل بگم و

 میکرد سکوت لحظه چند
 بدم نجات رو غرورم خوام یم-
 

 ودگ هام چشــم و بود دهیپر شــدم،رنگم رهیخ صــورتم به و ســتادمیا نهیآ یجلو
 .بود روح یب و افتاده

 .بپوشونم رو یشونیپر نیا از یکم شیآرا با کردم یسع
ــتریب ــ و کردم شیآرا گهید یها وقت از ش  گاهن خودم به کارم ی جهینت از یراض

 بود اومده در یروح یب اون از شیآرا لط  به کردم،چهرم
 اون هک بپوشـم رو ییها لباس همون گرفتم میرفتم،تصـم لباسـم کمد طرف به

 بود تنم خونش رفتم که روز
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 وصمخص که رو قرمزم شال و برداشتم یمشک لوله شلوار با رو میمشک یمانتو
 برداشتم بود ها یمهمون
 نییاپ ها پله از و برداشتم رو میدود نکیع و یمشک  یک دمیپوش رو هام لباس
 رفتم
 شدم خارج خونه از و برداشتم رو نیماش چیسوئ

 رفتم یشگیهم شاپ یکاف طرف به و نشستم نیماش یتو
 و تادمسیا شاپ یکاف در یکردم،جلو پارک رو نیماش شاپ یکاف به دنیرس با

 شدم وارد و کردم باز رو دم،دریکش یقیعم نفس
 بهم یزن بهم حال لبخند با که پرهام ســبزِ  یها چشــم یتو چشــمم اول همون

 اهاکر شــدم،با زاریب بود ســبز هرچه از عمرم تمام یخورد،برا گره کرد یم نگاه
 افتادم راه ها پله سمت به و گرفتم هاش چشم از رو نگاهم

 زد صدام ییپررو با
 خانوم؟ ایتان-
 کردم نگاهش منتظر و برگشتم سمتش به حرف یب

 خوبه؟ حالتون-
 داشت ور ونیگر و شکسته دختره کی انتظار نشست،انگار لبم یرو یپوزخند

 شهیهم از بهتر-
 رفتم باال ها پله از

ــ ــر ایعرش ــگیهم زیم س ــته یش ــس ــهیهم مثل زیچ بود،همه نش  ما جز به بود ش
 ...دونفر
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 گفت یا خسته لبخند با و کرد بلند رو سرش نشستم روبروش یحرف چیه یب
 من عشِق  سالم-
 ور ظاهرم ی پوســته خواســتم یخت،میر فرو دلم تهِ  یزیچ حرفش دنیشــن با

 خودم ی؟ولیکرد باهام کارو نیا چرا پس عشقتم من اگه بگم هیگر با و بشکنم
 کردم اکتفا لبم یرو یتلخ پوزخند به و کردم کنترل رو
 دیکش صورتش یرو رو دستش و بست رو هاش چشم پوزخندم دنید با
 بهم تهوق یلیخ هیســـا با من...نبود یدید تو که طور اون زیچ چیا،هیتان نیبب-

 شد داشیپ کجا از دونم ینم شب زدم،اون
 دونست؟یم احمق اندازه نیا تا رو من شد،اون تر قیعم لبم یرو پوزخند

 
 کردم نگاهش یخونسرد با

 اومد سفارش گرفتن یبرا گارسون
 میداد سفارش قهوه دوفنجون

 بودم احمقانش حاتیتوض هیبق کردم،منتظر نگاه بهش منتظر
 داد ادامه که دید رو نگاهم انتظار انگار

 و گشــت یم من دوروبرِ  خودش هینبودم،ســا خودم حال تو اونشــب من ایتان-
 کنه کینزد من به رو خودش خواست یم
 شدم مخ سمتش به حرص با نداشتم رو خزعبالتش هیبق دنیشن تحمل گهید
 وادارت کرد،خودشــم حلقه کمرش دور رو دســتت خودش دختر اون حتما-

 آره؟ شی*ب*و*س*ب کرد
 داشتم کراهت اسمش بردن از یحت
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 گفت یکالفگ با
جا از اون دونم ینم یحت نبودم،من خودم حال تو من که گفتم-  داشیپ ک

 ؟یکرد یم کاریچ اونجا شد،تو
 برداشتم رو ام قهوه خونسرد آورد،با رو هامون قهوه گارسون

 دمیفهمیم دیبا که ِی زیچ داره؟مهم یتیاهم چه-
 بود معجزه منتظر کرد،انگار نگاه بهم ناراحت و خورده شکست

 گذاشتم زیم یرو رو فنجون و خوردم رو ام قهوه یخونسرد با
به فمیک یتو از با جلوش و آوردم در یا جع به به رتیح گذاشــتم،  ی جع

 کرد نگاه بود داده بهم تولدم روز که یگردنبند
 کرد بازش و برداشت

 بست رو هاش چشم یناراحت با توش گردنبند و دستبند دنید با
 نبود نیا من اومد،حق درد به قلبم

 چیه یب نداشــتم رو یســنگ قالب نیا تحمل نیا از شــتریشــدم،ب بلند جام از
 شدم ریسراز ها پله از یحرف

 ؟یا رفته یگرید تن به تنم ی پاره"
 "کنم تن به را یگرید پوش تن شود یم چندشم یدانیم که را عادتم

 یراب شاپ یکاف اون و ابونیخ ازاون...شدم دور اونجا از و نشستم نیماش یتو
 کندم دل شهیهم

 است پر دلم"
 "شود یم ریسراز چشمانم از شیها اضافه که پر انقدر
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 ور روزم و شب روز چند نیا که یآهنگ دنبال به و کردم روشن رو نیماش ضبط
 کردم رد هارو آهنگ بود کرده پر

 بکش پس پاتو و میزندگ از نباش،برو من فکر
 جدا راهمون شهیم که چشم خط یجا به بکش خط ساده تو من اسم یرو به

شمتو وونهید نیا یرو ببند،به ساکتو مویزندگ از نباش،برو من فکر  بازم بندب چ
 ما نیب یعشق نمونده بخند من به
 (یاریشهر احمدرضا_فکر)

 باشم محکم تونستم ینم گهیشد،د ریسراز هام گونه یرو هام اشک
 هقم گذاشــتم،هق فرمون یرو رو ســرم و کردم پارک یا گوشــه رو نیماشــ

 کرد پر رو نیماش دردناکم
 

 ی افهیق به و کردم پاک رو هام اشـــک شـــدم آروم یکم که قهیدق چند از بعد
 دنینش با بود شده قرمز یحساب هام کردم،چشم نگاه نیماش ی نهیآ یتو داغونم

 گشتم میگوش دنبال و برداشتم رو فمیک میگوش زنگ آهنگ یصدا
 بود کردم،پرهام نگاه صفحش به کردنش دایپ با

 دادم جواب و کردم صاف رو صدام
 بله؟-

 دیچیپ گوشم یتو صداش
 خوبه؟ حالتون خانوم ایتان سالم-
 گفتم یخشک لحن با
 د؟یداشت یخوبم،کار بله-
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ــت توقع خورد،انگار جا لحنم از ــم ممنونش داش گاه رو من که باش  فکر!کرده آ
 نفهمم رو تشین که احمقم انقدر کردیم
 بپرسم رو حالتون خواستم یم فقط-
 دیرینگ تماس من با گهید دیکن د،لط یدیپرس که االن-
 گفت تعجب با
 چرا؟-
 نمیب ینم داشتن ارتباط یبرا یلیدل-
 گفت هول با
ستش خب- شم شما از من را سه روز اومده،از خو  که ومدین دلم نیهم اول،وا

 دیندون شما و کنه *خ*ی*ا*ن*ت* شما به ایعرش
 !بود احمق چقدر

بت یمرســ- فایداد اطالع من به که نیا با ماس من با گهید د،لط  دیرینگ ت
  خداحافظ

 کردم قطع رو تماس و بزنه یحرف نذاشتم
 گذاشتم داشبرد یرو رو یگوش و گذاشتم میگوشblack listeیتو رو شمارش

 رفتم خونه به و کردم روشن رو نیماش
 بود ها گل به دادن آب مشغول که دمید رو مامان خونه به دنیرس با
 رفتم سمتش به و شدم ادهیپ نیماش از
 مامان سالم-
 برگشت سمتم به تعجب با
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 بود سررفته حوصلم بزنم یدور کی رونیب ؟رفتمیبود رفته کجا-
 گفت یدلخور با
 خونم تو صبح م،ازیبر باهم یزدیم صدا منم-

 زدم لبخند بهش
 میبر باهم شو خانوم،حاضر مامان نداره اشکال خب-
 گهید روز کی باشه گهید نه-
 شد ها گل به دادن آب مشغول دوباره و
 رفتم اتاقم به و گفتم یا باشه لبخند با
 

 کنم فراموش کردم یســع روز چند نیا یتو گذره یم اتفاقات اون از روز چند
ش  روز مثل گهید و شده کمرنگ برام یحدود رو،تا ش*خ*ی*ا*ن*ت* و ایعر

 .ستمین داغون اول یها
 ولقب خواست یم که یزیچ همون نیاومد،نگ هم نینگ ی رشته انتخاب جینتا

 ...اصفهان نه تهران یول یشد،معمار
 میبشــ دور هم از قراره که نیا دنیشــن با و کردم ذوق شیقبول خبر دنیشــن با

 .بغض
 کرد یم تنها کامال رو من و بود سخت یلیخ برام دوستم تنها از شدن دور
 بودم خوشحال یلیاد،خیب ما ی خونه به نینگ امروز بود قرار

شم با شدم،مامان ریسراز ها پله از دو با فونیآ یصدا دنیشن با  گرد یها چ
 کرد نگاهم شده

 ؟یچ یوفتادیم آروم،اگه-
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 رفتم یورود در سمت به و زدم یینما دندون لبخند بهش
 شدم منتظرش و زدم لبخند دم،بهشید اطیح وسط رو نینگ

 اومد سمتم به و کرد پاتند
 ؟یچطور سالم-

 دمشی*ب*و*س* و کردم بغلش
 ؟یخوب تو خوبم سالم-
 شد خارج بغلم از خنده با
 !رفتمیم زودتر شمیم زیعز انقدر برم بخوام دونستمیم اگه-
 کردم نگاهش حرص با
 ها یندار محبت جنبه یعوض-
 دمی*ب*و*س* خنده با
 !عشقم کردم یشوخ-
 کردم جمع رو صورتم یچندش حالت با
 بود سب پشتم هفت یبرا عشقم گفت یکی بار هی!عشقم نگو من به خدا تورو-
 کرد نگاهم یناراحت با
 نکن تیاذ رو خودت انقدر...ایتان کن فراموشش-

 کن عوض رو بحث کردم یسع
 کردم تشیهدا خونه سمت به و گذاشتم پشتش رو دستم

 گرفتم حرف به در دم تورو!میدار مهمون نیا با بگو و من...تو ایب-
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 کرد یاحوالپرس باهاش لبخند با و اومد جلو نینگ دنید با مامان
 د؟یهست خوب یکرامت خانوم سالم-
 خوبن؟ ؟خونوادهیخوب شما جان،ممنون نینگ سالم-
 خدمتتون دارن خوبم،سالم منم ممنون-
 زمیعز یاومد باشن،خوش سالمت-
 ممنون-
 گفتم لبخند با
 مامان اتاقم تو میریم نینگ و من-

 داد تکون رو سرش مامان
 دخترم باشه-
تاقم به نینگ با  تاقما اطراف به و انداخت تختم یرو رو خودش نیم،نگیرفت ا

 کرد نگاه
 یدار یا دخترونه اتاق چه-
 کردم نگاه بهش لبخند با و دادم هیتک شمیارا زیم به
 بد؟ ای خوبه نیا-

 گفت و گذاشت سرش ریز رو دستش
 خوبه که معلومه-

 زدم لبخند بهش
 عرفان؟ با یکرد کاریچ-
 داد جواب یمعمول یلحن با
 رفتن قبل بزنم بهم باهاش خوام یم یهواس،ول در پا رابطمون-
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 شدم ناراحت دوباره دهنش از رفتن کلمه دنیشن با
 گفت یمتفکر ی افهیق با
 اون دختررو اون گفتیبوده،م نقشـــه همش یمهمون هیقضــ گفتیم عرفان-

 بزنه بهم رو نتونیب که کرده دعوت داره شاپ یکاف ک ایعرش دوست
 نشستم تخت یرو کنارش

 کمرش دور ایعرشــ دســت که ِن یا کرده؟مهم دعوتش یک که داره یتیاهم چه-
 بوده هم نقشـــه اگه یحت ِن یا دش،مهمی*ب*و*س* یم داشـــت و بود حلقه
 گرفت نقششون که بود  یضع انقدر ایعرش

 داد تکون رو سرش موافقت ی نشوِن  به نینگ
 یحساب بزِن  بزن کیکرده، یبد یدعوا پسرِ  با ایعرش گفتیم-
ــ نگران دلم ته ــدم،خودم ایعرش  نگرانش که احمقم انقدر که کردم لعنت رو ش
 نپرسم رو حالش که گرفتم رو خودم یجلو زور شم،بهیم

 کرد عوض رو حرف سکوتم دنید با نینگ
 ...و نام ثبت یکارا اصفهان،واسه برم فردا پس دیبا-

 بود غم میزدیم حرف یهرچ شد،از ریسراز دلم به غم دوباره
 کردم نگاهش غصه با
 شهیم تنگ برات دلم-

 گفت خنده با و گرفت رو دستم
 کنه هیگر خواد یم گنده خرِس  کن نگاهش-
 گرفتم رو هام اشک یجلو زور به و دمیخند غصه با
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 بود نینگ رفتن راجبه هامون حرف ی هیبق
 میبر رونیب دیخر یبرا باهم فردا شد قرار

 
جاهم میکرد دیخر یکل و میرفت دیخر به نینگ با روز اون یفردا  براش،همون

 ردک ترک اصفهان مقصد به رو تهران نینگ فرداش و میکرد یخداحافظ باهم
 گوشــه الکام من رفتنش کرد،با تنهاتر رو من و رفت طیشــرا نیبدتر یتو نینگ
 کردمینم گرانید با ارتباط یبرقرار یبرا یتالش چیه گهید و شدم آروم و ریگ

 شدیم شروع هام کالس گهید روزه چند
 میناراحت برم،تنها دانشــگاه به اول روز از یاول ترم کی مثل داشــتم قصــد من و

 ...نمپاک و دست تادوست چند خودم یبرا بتونم بودم دواریام که بود ییتنها
ش سرکالس  هرکدوم و دادیم ادمونی رو روغن رنگ با کار جون ایبودم،رو ینقا

 میبود مشغول و بود جلومون بوم کی
  داد دستمون به رو ییها کارت و شد بلند جاش از حانهیر
 دیایب همتون شمیم گرفتم،خوشحال دخترونه یمهمون کی و تولدِم  فردا پس-
 گفت یا چاپلوسانه لحن با و کرد نگاه کارت به یقیعم لبخند با تایآز
ــ یوا-  تولدت!بود زده لک دخترونه یمهمون کی یبرا دلم جون حانهیر یمرس

 زمیعز مبارک
 دشی*ب*و*س* و رفت حانهیر سمت به و

  زدم لبخند حانهیر به بود گرفته خندم تایآز رفتار از که یحال در
 مبارک شیشاپیپ هم تولدت و گلم ممنون-
 زد یمهربون لبخند بهم حانهیر
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 زمیعز یمرس-
 خنده با و گفت کیتبر بهش و دی*ب*و*س* رو حانهیر یرو هم جون ایرو

 !ادیم اش دخترونه یمهمون به حتما که گفت
 میدیخند و گرفت خندمون اجونیرو لحن از هممون

  میکرد جمع رو لمونیوسا کالس شدن تموم از بعد
ش من ستم ینم و بودم اوردهین نیما سا تون شتد که جون ایرو ببرم،به رو لمیو  ا

ــحبت تایآز با ــون اتمام از کردم،بعد نگاه کردیم ص ــحبتش  و فتمر طرفش به ص
 گفتم

 برمشونیم بعد ی جلسه باشه لمیوسا اوردمین نیماش امروز من اجونیرو-
 گفت لبخند با جون ایرو
 نداره یمشکل زمیعز باشه-
 میرفت رونیب اش خونه از ها بچه هیبق همراه و کردم یخداحافظ جون ایرو با

 بود منتظرش در دم حانهیر برادر
 .افتادم راه خونه سمت به و کردم یخداحافظ ها بچه با

 بود نیرادو نیکردم،ماش نگاه کنارم به یبوق یصدا با سرکوچه
 کرد خم نیرادو کنار شهیش سمت به رو سرش حانهیر
 متیبرسون ایب جون مطهره-
 گفتم لبخند با
 کنم یرو ادهیپ کمی خوام یزم،میعز ممنون-

 کرد نگاهم باالرفته یابروها با نیرادو
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 گفت اصرار با حانهیر
 ؟یکنیم تعارف-
 ه،ممنونیکینزد نیهم ه؟خونمونیحرف چه نیا زمیعز نه-
 گفت لبخند با حانهیر
 منتظرتم یمهمون یبرا ،پسیراحت هرطور گلم باشه-
 حتما باشه-
ــ نیرادو و کرد یخداحافظ حانهیر ــ آف کیت با یحرص  و کند جا از رو نیماش

 رفت
 

 بودم جبورم و نبود نیبرم،نگ دیخر به حانهیر تولد یبرا گرفتم میتصــم روزبعد
 برم تنها

 برم ادهیپ شدم مجبور پس بود رفته نیماش با شدم،مامان حاضر و دمیپوش لباس
 یرنگ یمشک یپرادو متوجه که افتادم راه سرکوچه طرف رفتم،به رونیب خونه از

 ...شدم
 شدم نیماش داخل ایعرش متوجه که رفتم جلوتر و کردم نگاهش شک با
شفته ی افهیق دنید با ش شدم،تابحال متعجب ختشیر بهم یموها و آ  ارویعر

 بودم دهیند نامرتب
ــم ــع و گرفتم ازش چش ــبت کردم یس ــم،با توجه یب بهش نس  از یلایخیب باش
 شدم رد کنارش

 شد سست هام قدم لحظه کی یبرا صداش دنیشن با
 ؟یلعنت یکنیم کاریچ من با یدار تو-
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 شد جمع هام چشم یتو اشک و شکست دلم ته یزیچ لحظه کی یبرا
 ؟یلعنت یکرد کاریچ من با تو
ــدم،نفس دور ازش قبل از تندتر یها قدم با ــیم قیعم یها ش ــع و دمیکش  یس
 دیکشیم پر براش دلم و دیلرزیم بزنم،پاهام پس رو بغضم کردمیم

 ودب هنوزم رفتم،کاشینم یمهمون اون به روز اون کرد،کاش ینم نکارویا کاش
 بود خراب یلیخ د،حالمیچک چشمم از یاشک قطره
 ی صحنه یول کنم راحت عذاب نیا از رو خودم و ببخشمش خواست یم دلم
 رفتینم کنار چشمم یجلو از یمهمون اون یتو روز اون

 مگرفت یدربست یتاکس و رسوندم سرکوچه به رو خودم یبدبخت هزار با
 از یرگید از بعد یکی هام اشــک و کنم کنترل رو خودم نتونســتم یتاکســ یتو

 ختنیر یم نییپا هام چشم
 

 یم دلم که بود خراب حالم شــدم،انقدر ادهیپ و کردم حســاب رو یتاکســ پول
 برم کادو بدون فردارو تولد شد ینم یول برگردم خونه به خواست

 گشتم یم ها پاساژ یتو بخرم،سرگردون یچ دونستمینم
ــبتا ادکلن کی دنیخر با آخر  نهخو به و کردم خالص رو خودم متیق گرون نس

 برگشتم
 شد بلند میگوش زنگ یصدا گذاشتم اتاقم یتو رو پام نکهیا محض به
شماره نگاه صفحش به و آوردم درش فمیک یتو از ش کردم،  صفحه یرو ایعر

 زدیم چشمک
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 به روعش دوباره هیثان چند از شد،بعد قطع تا کردم نگاه یگوش صفحه به انقدر
 کرد خوردن زنگ

 شدم هام لباس کردن عوض مشغول بهش توجه یب و گذاشتمش زمیم یرو
مام یتو باس که یمدت ت  به خورد،آخرش یم زنگ میگوشــ کردمیم عوض ل

 برداشتمش یکالفگ با و رفتم سمتش
 چیه یوب دادم جواب رو تماس یآن میتصــم نه،با ای بدم جواب که بودم دودل

 گرفتم گوشم کنار یحرف
 دیچیپ گوشم یتو ایعرش ی گرفته و آروم یصدا

 ا،خانومم؟یتان-
 نشست هاش چشم یتو اشک دوباره صداش دنیشن با
گه ایتان- قدر یبدون ا خهیکشــ یم یدار یبدون ،اگهیکرد داغونم چ  یب م،آ

 ؟یکنیم رو نکاریا چرا انصاف
 نشنوه رو هقم هق یصدا تا گرفتم رو دهنم یجلو محکم دستم با
 گفت بغض با
 نبارویا شیپرســتیم که ییخدا همون به ؟تورویدار دوســم ینگفت مگه ایتان-

 قسم عشقمون به تورو ایبگذر،تان
 گفتم آروم هق هق با
 تونم یا،نمیعرش تونم ینم-

 هِ ت از و گذاشتم پاهام یرو رو کردم،سرم پرت رو یگوش و کردم قطع رو تماس
 زدم زار دل
 شدینم صاف ایعرش با دلم من
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 زد بند بشود دیشا را بشکند که یدل"
 "هرگز را اعتماد یول
 

 شدم بلند جام از دوروز نیا دنیکش دراز از خسته
شتم رو حولم  مکرد یسع و ستادمیا آب دوش ریرفتم،ز حموم سمت به و بردا

 نکنم فکر زیچ چیه به
 دشینم یخال قلبم اگه یحت ایعرش حضور از کنم یخال رو ذهنم خواستم یم

 تمرف اتاقم شدم،به خارج حموم از و دمیچیپ دورم رو حوله گرفتن دوش از بعد
 گرفتم رو موهام نم حوله با و
 کنم حاضر رو خودم تولد به رفتن یبرا خواستم یم

 ژل اب بود کمرم یباال تا که رو فرم یموها و کردم یمختصر شیآرا شهیهم مثل
 دادم حالت کمی

 دمیپوش رو مینفت یآب شال و دیسف ی،مانتویآب نیوشلوارج  یکث یصورت تاپ
شتم رو فمیک ش و بردا  مه رو حانهیر یانداختم،کادو داخلش رو لبم رژ و یگو

 برداشتم
 کردم یخداحافظ ازش و برداشتم رو مامان نیماش چییسو

 شتهنو کارت یتو که یزمان از زودتر ربع کی ومن بود هفت به ربع کی ساعت
 دمیرس حانهیر ی خونه به بود
ــ بالخره و کردم تعلل یبود،کم انتظارم از تر خلوت یکم ها ابونیخ  رو نیماش

 افتادم راه حانهیر ی خونه سمت به و کردم پارک
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 زنگ یرو تا کردم بلند رو بود،دســتم ییالیو ما ی خونه مثل حانهیر ی خونه
 شد انینما در یجلو نیرادو قامت و شد باز در که بگذارم

 کردم سالم و زدم یا زده خجالت کردم،لبخند نگاهش و کردم بلند رو سرم
 گفت لبخند با و رفت کنار در یجلو از مودبانه

 تو دیید،بفرمایاومد خوش سالم-
 انداختم نییپا رو سرم

 دمیرس محاسباتم از زودتر کمی من دیممنون،ببخش-
 گفت خنده با
 گهید رفتمیم داشتم تو،منم دییبفرما خودتونه خانم،منزل هیحرف چه نیا-
 شدم خونه وارد رشیخ نگاه ریز و کردم زمزمه یخداحافظ لب ریز
 

 اومد استقبالم به لبخند با حانهیکردم،ر سالم و شدم خونه وارد
 یاومد خوش زدلمیعز سالم-

 دمشی*ب*و*س* و کردم بغلش
 باشه مبارک زم،تولدتیعز یمرس-
 تمیهدا ییرایپذ یها مبل سمت به
 کرد یمعرف بهم مارو حانهیبودن،ر هم گهید دختر دوتا من جز به
 خواهرش الناز و عمم دختر رایالم-

 کرد اشاره من به بعد
 دوستم مطهره-
 کردم یخوشنود اظهار و کردم دراز ها دختر سمت به رو دستم لبخند با
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ــرو با هم ها اون ــتن به دعوت رو من و دادن رو جوابم ییخوش ــس  کردن،با نش
 نشستم کنارشون لبخند

 جمالت با رو ســواالتشــون جواب و کردمیم یبیغر احســاس جمعشــون یتو
 دادم یم کوتاه

 داشــت،دماغ دهیکشــ یمشــک یها چشــم و گرد بود،صــورت ســاله 22رایالم
 بود یبلوط رنگ به دهیکش اتو و بلند ک،موهاشیکوچ یها لب و یمعمول

 از زتریر هاش چشـم و بود را،بوریالم به هیشـب یکم و بود حانهیر همسـن الناز
 ...تر برجسته هاش لب و بود رایالم

 گرفتم دوتا اون از چشم از یاومد خوش یصدا با
سالیم خانم ش کیش و ان شپزخونه از حانسیر مامان اومد یم نظر به که یپو  آ

 کردم سالم و شدم بلند جام از احترامش اومد،به سمتم به و شد خارج
 یشد بلند چرا نیبش بفرما دخترم یاومد خوش جان مطهره سالم-

 زدم لبخند بهش
 د؟یهست خوب-
نهیخوبن،ر خونواده یخوب خودت دخترم ممنون-  یم رو فتیتعر یلیخ حا

 کنه
 کردم تکرار رو یشگیهم دروغ همون لبخند با
 داره لط  جون حانهیخدمتتون،ر رسوندن سالم ممنون-
 ؟ینکرد عوض رو لباست زم،چرایعز باشن سالمت-

 زد صدا رو حانهیر بمونه من جواب منتظر نکهیا بدون بعد
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 اتاقت به کن ییراهنما رو دوستت ایب...ــــحـــانـــهیر-
 کردم اکتفا یلبخند زدن به تنها یول گرفت خندم شیپرحرف همه نیا از
 اومد رونیب اتاقش از حانهیر
 بپوشم رو لباسم گذاشتم،رفتم تنهات من جون مطهره ببخش خدا تورو-
 گفتم لبخند با
 زمیعز نداره اشکال-
 گفت و کرد مییراهنما اتاقش سمت با
 ینباش معذب که برم کن،منم عوض رو لباست نجایا-
 شد خارج اتاق از و
 

 طرف کی رو کردم،موهام مرتب تنم یتو رو تاپم و آوردم در رو شــالم و مانتو
 کردم دیتمد رو رژم و ختمیر شونم یرو

 اقات از و آوردم در فمیک از رو کادو ی جعبه و گذاشتم تختش یرو رو لباسهام
 رفتم رونیب

  گذاشتم ها هیهد هیبق کنار زیم یرو رو کادوم
 برگشتم سرجام به دوباره و

 دنیرس جون ایرو اون از بعد و تایآز قهیدق چند از بعد
 بود دهیپوش یکوتاه هیمشک راهنیپ و بود کرده یظیغل شیآرا تایآز
 بود اندازه به ششیآرا و بود دهیپوش یکیش یمجلس بلوز هم جون ایرو
 شدن صحبت مشغول و نشستن من کنار جون ایرو و تایآز
  کرد نگاهم یکنجکاو با تایآز
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 ؟یاومد وقته یلیخ تو-
 هست،چطور؟ یا قهیدق ده-
 ...ینطوریهم-

 کرد الناز و رایالم با بش و خوش به شروع بعد
 جوون یها دختر داشــتن،همه مهمون نفر2۰اومدن،حدود کم کم ها مهمون

 حانهیر یها یهمکالس و لیبودن،فام
 یم حانهیر مامان دور و داشـــت توجه جلب در یســع مدت تمام یتو تایآز

 !گشت
 شدم خارج غم یهوا و حال از یکم من و میدیرقص باهم اجونیرو اصرار به

 کرد رتشک یلیخ کادوم دنید با حانهیکردن،ر باز کادوهارو کیک دنیبر از بعد
 ابیز یگردنبند اجونیرو و بود دهیخر یمتیق گرون و کیش ساعت تایآز
 نشست دلم یرو عالم غم و افتادم خودم تولد یکادو ادی گردنبند دنید با

 بودم نداده پسش کاش
 کردن رفتن عزم ها مهمون اکثر و شد تموم یمهمون ساعت دو از بعد

 دمیپوش رو شالم و مانتو و رفتم حانهیر اتاق به
نهیر با مانش،نســر و حا حافظ جون نیما بت و کردم یخدا ماتشــون با  زح

 ...تشکر
 شدم خارج خونشون از

 ارویعرش با خاطراتم راه طول افتادم،تمام راه خونه طرف به و شدم نیماش سوار
 کردمیم مرور
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سته ونیتلوز یجلو مبل یرو ش  الیسر اهل ادیکردم،زیم نگاه الیسر و بودم ن

 ارمیب سردر لمیف انیجر از کردمیم یسع و نبودم دنید
 شدیم شروع هام کالس فردا از و بودم گرفته رو هام کالس ی برنامه

 کردنیم درست غذا آشپزخونه یتو مامان با و بود نجایا هیمهد
 داد یم غذا بهش و کردیم یباز عروسکش با سنا
 نشست کنارم اومد و شد بلند جاش از شد خسته انگار قهیدق چند از بعد

 نم؟یبب کارتون کارتون کانال یبزن شهیم خاله-
 کردم نگاه بهش مهر با
 داره شرط-
 کرد نگاهم تیمعصوم با
 ؟یشرط چه-
 یبد *ب*و*س* بهم دیبا-
 آورد سمتم به گونشو و واستاد جلوم و شد بلند لبخند با
 زدم رو ایپو شبکه و گذاشتم گونش یرو یمحکم ب*و*س**

 رفتم آشپزخونه به و شدم بلند جام از
 بودن دردودل مشغول هیمهد با مامان

 کرد قطع رو صحبتش نشستم،مامان کنارشون
 گشنته؟ مطهره شده یچ-
 شما شیپ اومدم بود سررفته حوصلم نه-
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ــر مامان ــغول دوباره و داد تکون یس ــحبت مش ــد،مهد هیمهد با ص  راجبه هیش
ــوهرش بد اخالق ــ مامان و زدیم حرف ش ــاز دیبا زن که کرد یم حتشینص  بس
 وشگ هاشون حرف به تعجب با من و رهیبگ مشتش یتو رو شوهرش دیباشه،با

 دادم یم
شغله راجبه هم مامان  یلیخ هیماه چند که نیا از و زدیم حرف بابا حاج یها م

 شلوغه سرش و ادیم خونه به کم
 داد یم یدلدار مامان به هیمهد بار نیا

 یدلدار هم من به و بزنم حرف کرده ایعرش که یکار راجبه هم من شدیم کاش
 !باشه  من مشکل یبرا هم یراهکار هاشون راهکار یتو دیبدن،شا

 
 فکر که یاونقدر یول نبود گذاشــتم،شــلوغ دانشــگاه ی محوطه یتو رو پام

 نبود خلوت هم کردمیم
 برم دیبا طرف کدوم به دونستمیکردم،نم نگاه اطرافم به یجیگ با
 رفتم بود بخند بگو مشغول دوستش دو با که یدختر سمت به
  سالم-

 برگشت سمتم به لبخند با دختر
 سالم-
 گفتم یمعذب لبخند با
 طرفه کدوم یآموزش ساختمون دیببخش-

  کرد اشاره یسمت به ییخوشرو و لبخند با دختر
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 زمیعز اونجاست-
 رفتم یآموزش ساختمون سمت به و کردم تشکر ازش لبخند با
 کنم دایپ رو کالسم تا رفتم اعالنات تابلو سمت به

 اج از ییصـدا دنیشـن کردم،با دایپ رو کالس و گذاشـتم درس یرو رو دسـتم
 برگشتم عقب به ترس با و دمیپر
 دمید رو میهمکالس نیاول عه-

 مبرگشت عقب به یا زده سکته ی افهیق با و گذاشتم قلبم یرو رو دستم
 گرفت خندم ترسم از روبروم دختر بانمک ی افهیق دنید با

 وشبناگ تا شــشیکرد،ن یم نگاهم افتاده چال یها لپ و بزرگ نکیع با دختر
 بود گوشیباز یها بچه دختر به هیشب و بود باز
 ترسوندمت؟-
 گفتم حرص با
 آوردم یم در هارو یا سکته یادا داشتم دم،فقطینترس اصال نه-
 گفت و کرد مظلوم رو افشیق

 یدیترس دمیفهم بابا باشه-
 گرفت سمتم به رو دستش و کرد باز رو ششین دوباره بعد

 هستم نامجو نایسار من-
 گرفتم دستم یتو رو دستش تفاوت یب

 زننیم صدام ایتان دوستام ،البتهیکرامت مطهره-
 گفت لبخند با و زد یچشمک

-ok honey 
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 گرفت خندم شیگوشیباز از
 سرکالس میبر بهتره-
 گفت یخنگ با
 بود؟ چند کالس-
 گفتم خنده با
 پنج و ستیدو-

 داد هول باال سمت به رو نکشیع و داد تکون رو سرش
 میبر بزن-
 

ــدم کالس وارد یوقت ــدم،کالس متعجب ش ــلوغ یلیخ ش  هک بود یاون از تر ش
 کردمیم تصور
 میرفت عقب به ها  یرد نیب از ناچار به و بود پر جلو یها یصندل

 بودن کرده پر پسر تا چند رو عقب  یرد
 مینشست ها اون یجلو  یرد

 گفت ذوق با نایسار
 شلوغه کالس چقد-
 دادم تکون رو سرم و زدم لبخند کودکانش ذوق به
 دیچرخ تخته سمت به سرها ی همه یپسر یصدا با
 ادینم گهید ی هفته تا درس نیا استادِ  گفت آموزش ها بچه-

 گرفت رو کالس کل همهمه
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 کرد جلب خودش به رو همه نظر حرفش با دوباره پسر
 اومده یبعد کالس استاد-
 وردمنخ صبحونه من...میبخور یزیچ کی دانشگاه ی بوفه میبر پاشو پس-
 کردم نگاهش تعجب با
 ؟ینخورد صبحونه هنوز تو ِم ین و ده ساعت-
 گفت یالیخیب با
 گهید میبر موندم،پاشو خواب نه-
 رفت و شد بلند یصندل یرو از من از جلوتر خودش و

 افتادم راه دنبالش و برداشتم رو لمیوسا
 مینشست بوفه یتو هم یروبرو و میگرفت کیک و نسکافه

 نشستن یکنار زیم یرو بودن نشسته سرمون پشت که ییها پسر پیاک
 کرد یم نگاه نایسار به رهیخ شونیکی

 گفتم نایسار به خنده با
 ها یکرد دایپ خاطرخواه یاول روز-
 گفت و کرد نگاهم یجیگ با
 ؟یک-
  کردم اشاره پسر به یچشم ریز
 کرد نگاهش و برگشت پسر طرف به
 انداختم نییپا رو سرم و گرفت خندم عشیضا حرکت از

 داد تکون رو سرش باز شیبان کنهیم نگاهش نایسار دید یوقت پسر
 گفت من روبه و شد گرد هاش چشم نایسار
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 پرروئه چقدرم-
 انداختم نییپا رو سرم و گرفت خندم دوباره افشیق دنید از
 
 عجبت با و کردم بلند رو سرم نیزم یرو یصندل شدن دهیکش یصدا دنیشن با
 کردم نگاه روبروم به

سرم ست ما زیسرم ییپررو کمال در یکنار زیپ ش ستاش و ن  ناو از بعد هم دو
 شیکنار یها یصندل یرو
 کرد باز رو ششین دید مارو متعجب ی افهیق یوقت

 میبش آشنا امونیهمکالس با میاومد دوستام خانما،منو سالم-
 کردم نگاهش و باال انداختم رو ابروم هی

 گفت یشتریب ییپررو با
 هستم یملک آرش من-

 گفت بود یا سبزه و بلند قد پسر که دوستش
 هستم عصاران رضا-

 گفت بود دیسف و الغر و متوسط قد با یپسر که یبعد نفر
 عطار ماکان-

 حرف یا کلمه گفتن بدون میبود رهیخ بهشون فقط ساکت نایسار و من
 گفت انداخت باال رو ابروهاش آرش

 دیکن ینم یمعرف رو خودتون شما-
 کنم ینینش عقب موضعم از کمی گرفتم میتصم
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 هستم یکرامت مطهره-
  انداخت بهم یچپ نگاه حرص با نایسار

 کردیم نگاه نایسار به منتظر آرش
 گفت حرص با نایسار

 نامجو نایسار-
 میبر بخور که کرد اشاره من به و

 شدم خوردن مشغول و برداشتم رو نسکافم
 گفت یبناگوش تا لبخند با آرش

 نامجو خانم خوشبختم-
 !بودم بوق رسما که منم

 شدم رفتن آماده و خوردم رو نسکافم
 گفت نایسار به آرش

 نامجو خانم سالتونه چند شما-
 !ودب اومد دانشگاه به یباز دختر قصد به رسما...گرفت خندم شیپرروباز از

 لبخند با آرش به رو و شـــد بلند جاش از دید رفتن آماده رو من که نایســـار
 گفت یروزیپ

 ونیآقا خوش روز-
 
 شد رهیخ بهم حرص با نایخنده،سار ریز زدم بوفه از خروج با
 ؟یخندیم ه؟چرایچ-

 گفتم رمیبگ رو خندم یجلو کردم یم یسع که یحال در
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 وارفت یصندل رو بود،پسره جالب آخرت لبخند یلیخ-
 !دهیم طناب نه که نخ دانشگا اول ده،روزیند دختر ی جنبه یب ی پسره-

 آورد در رو یملک یادا حرص با بعد
 !پوک کله سه!قاشیرف اون فضول،با چه تو سالتونه؟به چند شما-
 دمیکش و گرفتم رو دستش خنده با
 نکن یتراش دشمن یاول روز!بشنون انین میبر ایب-

 مینشست یمکتین یرو باهم
 گفت طنتیش با نایسار

 ؟ینیبیم دوتارو کرد،اون اشاره یپسر و دختر به م،بعدیاریب در رو هیبق آمار ایب-
 دادم تکون رو سرم

 کنهیم نگاه دختره به یچجور پسرِ  دوستن،نگاه باهم کنم فکر-
 براش ناز و دهخن با دختر و کردیم نگاه دختر به یفتگیش با گفت،پسریم راست

 کرد یم  یتعر رو یزیچ
 یروز کی که نکنم فکر نیا به و کنم منحرف ایعرشــ از رو ذهنم کردم یســع
 کرد یم نگاه یاونجور من به ایعرش

 دمیکش یحسرت پر آه
 گفت خنده با نایسار

 مینکیم دایپ عاشق هی میباش دانشگاه نیا یتو قراره سال۴که، نداره دنیکش آه-
 زدم لبخند بهش

 چنده؟ ساعت-
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  میزنب اطراف نیا یدور کی میبر کالس،پاشو تا مونده ساعت میم،نین و ازدهی-
 میشد زدن قدم مشغول محوطه یتو و میشد بلند
 دســت به ما دنید با بودن،عصــاران نشــســته یمکتین یرو دوســتاش و یملک
 کرد اشاره ما به و زد یملک
 کرد نگاه نایسا به شده زیر یها چشم با یملک

 !کنهیم نگاهت یچجور نیبب!اوه اوه-
 گرفت یملک از رو نگاهش یتفاوت یب با نایسار

 بخوره حرص بذار!جهنم به-
 گفتم و دمیخند زیر
 کنه یخال تو سر رو حرصش ترسمیم-

 دیساب هم یرو رو هاش دندون نایسار
 !بکنه تونهینم یغلط چیه-
 
 میرفت سرکالس به کالس شروع از قبل قهیدق ده

 و خودش یمعرف از شــد،بعد کالس وارد یســال انیم اســتاد قهیدق چند از بعد
 یا برگه یرو رو یاســام خواســت وازمون نشــده آماده ســتشیل گفت درســش

 میبد بهش و میسیبنو
 گفت و کرد خم سمتم به رو سرش نایسار

ــتاد کی انتظار من- ــت و جوون اس ــتم رو پیخوش  اول نگاه همون یتو که داش
 !داستانا نیا نیخاصش،ع یدانشجو بشم و بشه عاشقم

 گرفت خندم بارش حسرت لحن از
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 !داستان یگیم یدار خودت-
 داد تکون رو سرش حسرت با

ستادمحترم سه همون از ا  به کرد گفتن جزوه و دادن درس به شروع اول ی جل
 شکست یم داشت دستم و بود جزوه یرو سرم کالس آخر تا اول از که یطور

 بستم رو جزوم ذوق با کالسش زمان شدن تموم با
 کردم نگاه بود جزوش با زدن سروکله مشغول که نایسار به
 میبر پاشو یسار-
 کرد نگاهم زونیآو یها لب با
 موندم عقب-
 کردم نگاهش لبخند با
 بعدا شیسیبنو دمیم بهت میبر پاشو-

 برداشت رو لشیوسا و داد تکون رو سرش
 واقعا...شناختمشیم بود صدسال کردم،انگار یم تیمیصم احساس نایسار با

 کردم دایپ یخوب نیا به دوست اول روز که بودم خوشحال
 گرفت سمتم به رو دستش نایم،ساریرفت رونیب دانشگاه از باهم

 خداحافظ فردا تا-
 گفتم و گرفتم رو دستش

 برسونمت ییجا کی تا من ایب-
 گفت تعارف با نایسار

 شمینم مزاحمت نه



 141 یتب عاشق

 گفتم لبخند با
عارف- هل من نکن ت عارف ا ـــه یکی رمونیمســ هرجا تا ایســتم،بین ت  باش
 رسونمتیم

 گذاشت شینما به رو لپش یها چال و زد لبخند
 باشه،ممنون-

ش سوار و میرفت نگیپارک سمت به باهم ستارتیشد نیما  نگیرکپا از و زدم م،ا
 شدم خارج

 گرفتم رمزد،تیچیپ جلوم ینیماش که کردمیم یرانندگ داشتم یمتوسط سرعت با
 کردم کم رو سرعتم و

 دیغر یعصب نایسار
 یا عقده ی پسره-
 گفتم تعجب با
 بود یک-
 یملک آرش-

 دنیپر باال ابروهام
 !بچست چقدر-

 رفتم خونه سمت به و رسوندم یریمس کیتا نارویسار
 

ش  یجلو شیشگیهم یسرجا بابا شدم،حاج خونه وارد و کردم پارک رو نیما
  بود جلوش ییچا استکان و بود نشسته ونیتلوز
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 یم نشــ ت شــدنش دایپ کم از دنیند نیا و بودمش دهیند که بود یروز چند
 گرفت

 کردم سالم و رفتم جلو
 کرد نگاهم یسرد با و برگردوند سمتم به رو سرش
 گفت سالمم به توجه بدون

 ؟یبود کجا-
 "ست؟ین واجب سالم جواب مگه"گذشت ذهنم از

 گفتم محکم
 داشتم بودم،کالس دانشگاه-

 گفت و دیکش هم تو رو هاش اخم
 ردک ینم رو وساطت ،اگهیباش متشکر محمد از دیبا...یدیرس خواستت به-

 یدید ینم رو ینقاش رشته یتو اونم دانشگاه خواب
 گفتم حرص با
 من خاطر به که دونم یم و نینداد تیاهم یا ذره خواســتم به که دونم یم-

 نیومدین کوتاه
 رفتم اتاقم سمت به عجله با هم بعد

 انداختم تخت یرو رو خودم خسته و یعصب
 بود مرد اون امروزم حال هام،مقصر کمبود ی همه مقصر

 یمهر یب ازش یبچگ همون از انقدر من یول پدرشونن عاشق دخترها ی همه
 بودم دهید
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 نبود دلم یتو بهش نسبت یمحبت چیه که
 کردم عوض خونم یتو یها لباس با رو هام لباس و شدم بلند جام از

 !نبود یزیچ مقابلش در یگشنگ که بودم کالفه و خسته انقدر
ش دراز تختم یرو ستراحت کمی تا دمیک صر...کنم ا ستم یم ع  سکال به خوا

 برم ینقاش
 

شت یم تایآز سر به سر اجونیبود،رو بوم یرو زدن طرح گرمه سرم  و من و ذا
 میکردیم یپران تکه یگاه هم حانهیر

ش شته فمیک یرو رو میگو شتمش گذا  که دازمبن ساعت به ینگاه تا بودم،بردا
 بود ناشناس شدم،شماره پاسخ یب تماس متوجه

 بود کالس زمان یها آخر باینداشتم،تقر یخوش دِل  ناشناس یها شماره از
 گذاشتم اتاق کمد یتو و کردم جمع رو لمیوسا و دادم یسروسامون کارم به

 میبذار توش رو لمونیوسا تا بود گذاشته ارمونیاخت در یکمد جون ایرو
 کرد بدرقمون خنده و یشوخ با جون ایرو
 و ادیب دنبالش تا موند نیرادو منتظر خانهیکردم،ر یخداخافظ ها بچه با  در دم
 رفت و شد نشیماش سوار تایآز

 دیلرز مانتوم بیج یتو میگوش
 کردم نگاه صفحش به و آوردم رونشیب

 ی صــفحه یرو بود زده زنگ بهم کالس یتو که ناشــناس ی شــماره همون
 زدیم چشمک میگوش
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 بودم رهیخ یگوشــ ی صــفحه به انقدر شــدم رهیخ یگوشــ به یدودل و شــک با
 شد خاموش که یتاوقت

 دیلرز دوباره که بذارم بمیج یتو رو یگوش خواستم یم
 بود شماره همون هم باز

 گرفتم گوشم دم رو یگوش یکالفگ با بار نیا
 بله؟-
 اومد ینم ییصدا چیه سکوت از ریغ

 کردم نگاه یگوش ی صفحه به شک شده،با قطع تماس کردم فکر
 .بود وصل
 گذاشتم گوشم کنار رو یگوش دوباره

 دییبفرما-
 دیچیپ گوشم یتو یفیظر یصدا سکوت هیثان چند از بعد

 کنه؟ ینیسنگ میزندگ و عشقم یرو تیسا دیبا یک تا-
 کردم سکوت شکه هیثان چند

 شدم ینم منظورش متوجه
 کردم باز دهن زور به هیثان چند از بعد

 شمینم منظورتون متوجه ن؟منیهست یک شما-
 میسا ،منیبش متوجه دمینبا-
 

 شدم خکوبیم سرجام و ستادیا حرکت از پاهام
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 شه پاک ذهنم از اسم نیا شدیم مگه
 بود کرده نابود رو عشقم بودو زده بهم رو معدالتم ی همه که یکس

 دیچیپ گوشم یتو صداش دوباره
 کی پس بدم کشــش ادیز خوام ی،نمیشــناخت رو من که معلومه ســکوتت از-

 مطلب اصل سر رمیم راست
 کنه نیسنگ سبک رو هاش حرف خواست یم کرد،انگار سکوت دوباره

 مانجا مراسما ی همه...میکن نامزد باهم گهید روز چند قراره ایعرش و من نیبب-
 ...و یشده،خاستگار

 گرفتم وارید به رو دستم و شد سست زانوهام
ــرت- ــمارت وقت چیه گهید خوام یکن،نم کم مونیزندگ از رو ش  یرو رو ش

 منه مال ایعرش...یکن فکر بهش یحت گهید خوام ینم،نمیبب ایعرش یگوش
 کرد قطع رو تماس و

 نهگو یرو یگرید از پس یکی که رو هام اشـک یجلو تا دمیکشـ یقیعم نفس
 رمیبگ بود یجار هام
 نداشتم رو یزیچ نیهمچ شکستم،توقع بد

 وفتمیب راه کردم یسع
 بود شده توجه جلب باعث یکاف ی اندازه به توقفم

 دادم حرکت پاهام به و گذاشتم بمیج یتو رو میگوش لرزونم یها دست با
 داشتمیبرم قدم زور به که بود یقدر به پاهام لرزش

 رفتمیم حال از داشتم و بود بسته خی وجودم تمام
 برگردوندم رو سرم ییآشنا یصدا دنیشن با
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 بود ستادهیا کنارم نیرادو
 خانوم؟ مطهره خوبه حالتون-

 باشم مسلط خودم به کردم یسع
 گفتم یلرزون یصدا با
 ممنون بله-
 کرد نگاهم تاس  با
 مشخصه کامال-
 انداختم نییپا رو سرم یشرمندگ با
 رسونمتون یم ن،منینیبش نیماش یتو نییبفرما-
 شمینم مزاحمتون-
 باشه کردن تعارف وقت االن کنمینم فک-
 
 لرزش یجلو تونستم یدادم،نم هیتک یصندل به رو سرم و نشستم نیماش یتو

 رمیبگ رو بدنم
 چشــم بود نرفته حانهیر دنبال روند،هنوز اجوندیرو ی خونه طرف به نیرادو
 ارمیب بدست رو خودم آرامش کردم یسع و بستم رو هام

ــم یتو دختر اون یها حرف ــ گفت یوقت بود گوش  ایدن تموم به منه مال ایعرش
 ...کردم شک
 نبود؟ من عاشق نبود؟مگه من مال ایعرش مگه

 شدیم داغون من یدور از داشت دمید رو،خودم شونشیپر حال دمید خودم
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 کرد؟ فراموش رو من یزود نیهم به یعنی
 کنم باور تونستم ینم رو یزیچ چیبودم،ه شده ها وونهید مثل

 اومدم خودم به حانهیر سالم یصدا با
 سالم-

 برگشت سمتم به دنمید با حانهیکردم،ر بلند رو سرم
 گفت زد یم موج توش ینگران که ییصدا با
 واره؟ید گچ مثل رنگت شده؟چرا یچ مطهره یوا-

 نشوندم لبم یرو یجون یب لبخند
 افتاده فشارم کمی زمیعز سین یزیچ-
 افتاده؟ یچرا؟اتفاق آخه-
 گفتم مکث یکم گشتم،با یقبول قابل دروغ دنبال ذهنم یتو
ستش- ستا از یکی را صادف میمیصم یدو  و دنز زنگ که بودم راه یکرده،تو ت

 شدم شکه کمیدادن، خبر
س  با حانهیر ش یجلو نهیآ یتو از نیرادو و کرد نگاهم تا  بهم یچپ نگاه نیما

 "یگیم راست که تو آره"گنیم که نگاها اون انداخت،از
 باشه نشده شیزیچ که زم،انشااللهیعز متاسفم-

 یصدا با دروغم از دوختم،شرمنده هام دست به و گرفتم نگاهش از رو نگاهم
 گفتم یآروم

 جون حانهیر یمرس-
 
 اومدم خودم به نیرادو یصدا با



wWw.Roman4u.iR  148 

 

 لطفا دیبگ رو آدرستون خانوم مطهره-
 گشتم آدرس دنبال ذهنم یتو هیثان چند و کردم نگاهش یجیگ با

 کرد نگاهم منتظر و کرد سکوت که بودم فکر یتو دیفهم انگار
 من مقصد سمت به و داد تکون رو سرش دادم بهش رو آدرس هیثان چند از بعد

 رفت
 یجلو نهیآ از یگاه نینگفتم،رادو یزیچ و کردم ســکوت خونه به دنیرســ تا

 انداخت یم بهم ینگاه نیماش
 بود رونیب به نگاهم و بودم غرق خودم افکار یتو من یول
 جاست؟ نیهم-
 گفتم نیرادو منتظر یها چشم جواب در و انداختم ینگاه خونه در به
 ما ی خونه میبر دییشدم،بفرما مزاحمتون که نجاست،شرمندهیهم بله-
 گفت لبخند با حانهیر
 گهید وقت کی انشاالله گلم ی،مرسیمزاحمت چه زمیعز هیحرف چه نیا-

 داد رو جوابم ممنون هیحرف چه نیا با هم نیرادو
 شدم ادهیپ نیماش از و کردم یخداحافظ

نهیر یبرا باز و دادم تکون یدســت حا  و بود شـــده بهتر حالم کمیکردم، دررو
 شدم خونه وارد و گذاشتم سر پشت رو اطیکمتر،ح پاهام لرزش
 گفت ینگران با دنمید با مامان

 خونه یبرگشت دهیپر رنگ تو که باز-
 نشست لبم یرو یپوزخند
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 بودم رفته رونیب ایعرش با که بود قبل یسر به منظورش
 مکرد یسع و دادم مامان لیتحو بار نیا رو بودم دادم حانهیر لیتحو که یدروغ

 کنم یصبور انشیپا یب یها پرسش جواب در
بارهمیا ند آب ن ه رو من و ختیر حلقم یتو یق قم یرا تا  یبرا کرد ا

 کردم پرواز اتاقم سمت به زدم یم له له ییتنها یبرا که استراحت،من
 

ــک و دمیخواب تختم یرو دمر ــراز هام گونه یرو هام اش ــرم ریس ــد،س  به رو ش
 نره نییپا هقم هق یصدا تا دادمیم فشار بالشت

 کرده سواستفاده ازم ایعرش و خوردم یباز بدجور کردم یم حس
مام کردم یم حس گاه ت  یبرا و هوس یرو از ایعرشــ یها حرف و ها ن

 بوده من از سواستفاده
 چشــمم یجلو ذاشــتمیم عشــق رو اســمش سیپ روز چند تا که یحســ گهید

 !حماقت بود،فقط حماقت
مه یبرا زدمیم زار تهیر ایعرشــ یپا به که یعشــق ی ه  جوابش و بودم خ

 دادن یباز و بود *خ*ی*ا*ن*ت*
 بود ندارم لیم جوابش زد صدام شام یبرا مامان یوقت و کردم هیگر شب تا

 ردمک لعنت رو خودم و کردم کردم،فکر هیگر و زدم قدم اتاقم یتو صبح تا شب
 برد خوابم صبح یها دم دم

 شدم داریب خواب از میگوش زنگ یصدا با صبح
 گذاشتم گوشم دم و برداشتمش آلود خواب

 بله؟-
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 دمیپر جام از نایسار غیج یصدا با
 ؟یخـــوابـــــــــ هنــــوز تــــو-
 گفتم دلهره با
 شده؟ یچ مگه-
 شده یچ یبفهم تا بنداز ساعت به ینگاه هی

 بود مین و کردم،نه نگاه اتاقم ساعت به
 گفتم یجیگ با
 ؟یچ که خب ِم ین و نه-
 میدار کالس گهید ساعت مین!ایتان یخنگ یلیخ-
 شدم بلند تخت یرو از عجله با حرفش نیا دنیشن با
 دمیپوش لباس و زدم آب رو صورتم سرعت به

شتم شتریب یهرچ یول زدم صدا رو مامان و رفتم نییپا ها پله از عیسر  مترک گ
 !کردم داشیپ
 رفتم یدیجاکل سمت به و شدم الشیخیب

 شد بلند نهادم از آه چیسوئ یخال یجا دنید با
 رمیبگ یتاکس سرکوچه از و برم ادهیپ کوچه سره تا گرفتم میتصم

 زدم رونیب خونه از فکر نیا با
 مشد خکوبیم جام سره ییآشنا یصدا با که افتادم راه سرکوچه سمت به و
 شدم روبرو ایعرش با و برگشتم صدا سمت به
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 یوت اضــطراب تمونیموقع آوردن ادی به با و ختیرو فرو قلبم ایعرشــ دنید با
 ختیر دلم
 ...دیدیم باهم مارو محل یتو نفر کی اگه
 گفتم حرص با و رفتم ایعرش طرف به
 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو-

 کرد نگاهم یدرموندگ با ایعرش
 میبزن حرف باهم دیبا-

 انداختم دوروبرم به ینگاه
 ادیب شیپ برام یمشکل خوام ینم ایعرش برو نجایا مونده؟از ما نیب یحرف چه-
 گفت تیجد با بار نیا

 من هم ینجوریم،ایبزن حرف مینیبشــ ییجا کی میبر نیماشــ تو نیبشــ ایب-
 ادینم شیپ یمشکل تو واسه هم زنمیم رو حرفم

 دمش نیماش سوار و اومدم کوتاه دمید رو تشیجد یوقت و کردم نگاهش شک با
 افتاد راه و شد سوار عجله با هم ایعرش

ــ یتو ــکوت جفتمون نیماش ــتم م،منیبود کرده س  هقرار که ییها حرف به داش
 بزنه قراره که ییها حرف به دیشا ایعرش و کردمیم فکر بشنوم

 داشت نگه یشاپ یکاف یجلو
 میشد وارد باهم و میشد ادهیپ

 خواستیم رو یشگیهم شاپ یکاف دلم
 پخش که یمیمال کیکم،موز نور و نفره۴و2 یزهایم با بود یدنج شاپ یکاف

 دادیم آرامش آدم به شدیم
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 مینشست یا دونفره زیم پشت
 اومد سمتمون به سفارش گرفتن یبرا گارسون
 رفت گارسون و میداد سفارش قهوه جفتمون

  دوختم چشم بهش منتظر
 زدن حرف به کرد شروع بعد و کرد نگاه بهم سکوت یتو لحظه چند

 بود زده زنگ بهت هیسا روزید-
 !حسادت دیداد،شا دست بهم یبد حِس  زبونش از دختر اون اسم دنیشن با
 کردم سکوت و نگفتم یزیچ
 

 داد ادامه دید که رو سکوتم
 کنم یکار پنهون ای بگم دروغ خوام یخب،نم-

 !نبود دروغ خت،پسیفرور نهیس یتو دلم
 داد ادامه ِمن ِمن یکم با یکوتاه مکث از بعد

 همبا نمیبب تورو نکهیا از قبل هیســـا و کنم،من ازدواج هیســـا با مجبورم من-
 خب و بود یآزاد دختر هیم،سایبود دوست

 دیکش یقیعم نفس
 ازدواج باهاش دادم قول بهش!ســتمین ینامرد ادم م،منیداشــت رابطه باهم ما-

 کم و نبود یخبر اول عشق اون اون،از از بعد یول رفتم شیخواستگار به و کنم
 مشیبق شدم مند عالقه بهت و دمید تورو من اون از شد،بعد سرد رابطمون کم
 یدونیم خودت که
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 شدم رهیخ بهش اشک از پر و شده گرد ییها چشم با
 شد کالفه هام چشم دنید با
 وقت دچن بعد نباشـه یخال شـناسـنامش تا کنمیم عقد هیسـا با فقط من ایتان-

 میباش هم با ابد تا میتون یم و شمیم جدا ازش
 نشست لبم ی گوشه یپوزخند حرفش دنیشن با
 و کنم صــبر تو بخاطر حاضــرم و خوام یم تورو هنوزم من یکنیم فکر چرا-

 باشم؟ مطلقه مرد کیبا بعدم
 کنه نگاهم بهت با که بود اون نوبت بار نیا

 شدم خم سمتش به و شدم بلند جام از
 !شهیستا قابل نفست به اعتماد-

 کردم جا به جا شونم یرو رو فمیک و ستادمیا صاف
ــه یبار نیآخر دوارمیام- ــاپیم،پینیبیم رو گریهمد که باش  تیامزدن یبرا شیش

  خداحافظ گمیم کیتبر
 رفتم دانشگاه به و گرفتم یدربست یشدم،تاکس خارج شاپ یکاف از
 

ــ ــگاه یجلو یتاکس ــتاد،نگاهیا دانش ــاعتم به یس  نمطمئن...بود ازدهی کردم س
سه ست رفتن سرکالس ریتاخ ساعت۱ با اول جل  ولما کالس الیخینبود،ب در

 رفتم بوفه به و شدم
ــبحونه ــع  دلم و بودم نخورده ص ــکالتیم ض ــکالت کیک و داغ رفت،ش  یش

  نشستم یصندل یرو و گرفتم
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 از یا تکه لذت با و کنم لحظه نیهم معطوف رو حواســم تمام کردم یســع
 گذاشتم دهنم یتو رو کمیک

 اون ای بوده من به *خ*ی*ا*ن*ت* ایعرش کاره که کنم فکر نیا به خواستم ینم
 دختر

 اشتباهم خاطر به کنم لعنت رو خودم خواستم ینم
 دادنش دست از خاطر به کنم هیگر و نمیبش خواستم ینم
 ارمد شک تشیهو یتو که یعشق دادن دست از یبرا بسوزه دلم خواستم ینم

 خواست یم آرامش یکم دلم فقط
 کنم آروم رو بدم،خودم یدلدار خودم به و کنم بغل رو خودم خواست یم دلم

 خوردم یریناپذ وص  آرامش با رو داغم شکالت و کیک
 شدم خارج بوفه از و شدم بلند جام از
 دمیشن نارویسار یصدا که زدم یم قدم محوطه یتو
 ؟یبود کجا یالیخیب چقدر تو ایتان یوا-
 برگشتم سمتش به لبخند با
 !یسار ییغویج غیج چقد تو-
 گفت یشاک یشتریب غیج غیج با
 غوئم؟یج غیج من-
 گفتم خنده با
 !من پس نه-
 گفت طنتیش با
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 ...ـــدیشا تو حاال-
 دمیخند طنتشیش به
 

 میشد خارج کالس از نایسار با ها کالس شدن تموم از بعد
مام یتو  کهیت نایســـار به که بود یتیموقع منتظر یملک کالس طول ت

 !بود گرفته دل به نهیک ازش بندازه،بدجور
 برسونه رو من نایسار بود م،قراریرفت نایسار نیماش سمت به باهم

 خارج نگیپارک در از موقع همون هم دوســتاش و یم،ملکیشــد نیماشــ ســوار
 دنید مارو یبدشانس از و شدن

صاران  سرش هم یگفت،ملک یزیچ یملک به و انداخت ما به یشرور نگاه ع
 داد تکون رو
 دارن؟ یا نقشه نایا نظرت به-
 کردم نگاه نایسار به خنده با
 !الشونیخیکنن؟ب کاریچ خوان یم مثال-

ش شن رو نیما شغول نایسار افتاد،با راه کردو رو ش که میبود زدن حرف م  ینیما
 دیچیپ جلومون

 گفت یحرص کرد کم رو سرعت شدو پاچه دست
 !دارن نقشه نگفتم-
 کردم نگاه ییجلو نیماش به دقت با

 !بودن دوستاش و یملک
 کردم نگاه نایسار به خنده با
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 !شهیم خراب پوستت نخور حرص-
 کرد زیر رو هاش چشم

 رمیگیم رو حالشون یچجور نیبب ستایوا-
 دیچیپ جلوشون و کرد ادیز رو نیماش سرعت

 به تعجب با نداشت نایسار از رو یالعمل عکس نیهمچ انتظار انگار که یملک
 شد رهیخ ما

 گفت افتخار با و دیخند نایسار
 گرفتم رو حالشون خوب ولیا-

 زدم لبخند بهش
 اهر بهش نایســار و  رهیبگ ســبقت ازمون داشــت یســع یملک یبعد چهارراه تا

 تر خلوت یکم ابونیخ و بود سرظهر که داد،خداروشکرینم
شت یبعد چهارراه سر شت جاش قرمز چراغ پ  ردک ادهیپ سرکوچه رو م،منیگذا

 ورفت داد گاز و
 

 کردم یم یطراح یسرگرم یبرا و بودم نشسته رمیتحر زیم یصندل یرو
ش کالس شتم ینقا شتم،ب رفتم رونیب ی حوصله و حال یول دا  و لهحوص یندا

 رفتمیم زور به روهم دنشگاه یها کالس و بودم شده نینش خونه
 دبو کرده من با ایعرش که یکار بردم،به یم یپ فاجعه عمق به داشتم تازه
 رخب بودم زده حرف باهاش که یبار نیبود،آخر شــده تنگ هم نینگ یبرا دلم
 بود داده بهم رو دنشیرس
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 ور یزیچ چیه ی حوصــله که بودم آشــفته و ریدرگ انقدر وقته چند نیا یتو
 نداشتم

 بدم ور جوابش بودم نتونسته من هردوبار و بود گرفته تماس باهام دوبار نینگ
 بود نیشد،برداشتمش،نگ بلند میگوش زنگ یصدا که بودم نیفکرنگ یتو

 نشست لبم یرو لبخند
 ؟یچطور سالم!زاده حالل چقدر-

 دیچیپ گوشم یتو شیپرانرژ یصدا
 بود؟ من زاده؟حرف حالل ؟چرایخوب تو خوبم سالم-
 بودم فکرت یتو خوبم،نه منم یمرس-

 گفت هیکنا با دلخور
 !یریگیم خبر ازم چقدر دمید آره-
 گفتم یناراحت با
 !گذشته من به یچ مدت نیا یتو یبدون اگه نینگ-
 گفت ینگران با
 مگه؟ شدهیچ-

 کردم  یتعر براش ماجرارو تمام
 گفت یعصب نینگ
 رو بدتر اون از عرفاِن  اون!باشــه یآدم نیهمچ ایعرشــ کردمینم فکر اصــال-

 داره نامزد اون که نگفت من به کلمه کی که بود یعوض بگو،چقدر
 دمیکش یآه یناراحت با
 نداره رو یزیچ چیه ارزش آدم اون نکن فکر بهش ایتان-
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 گفتم یناراحت با
 کردم ناراحتت من یزد زنگ وقت چند بعد-
 ...روزاس نیهم واسه قیباهم،رف میقیرف تو و من!ایتان هیحرف چه نیا-

 نشست لبم یرو لبخند
 یهست که یمرس-
 

 شدم خونه وارد و گذاشتم رو نیماش
 شدم خونه د،واردیپر باال دم،ابروهامید در دم یا بهیغر یها کفش

 یتو مامان با مامانش و حانهیچرخوندم،ر چشــم خونه یتو شــدم خونه وارد
 بودن نشسته ییرایپذ

 رفتم سمتشون به متعجب
 سالم-

 گفت محبت با جون نیشدن،نسر بلند جاشون از و شدن من متوجه
 ؟یخوب زمیعز سالم-
 د؟یهست خوب شما خوبم ین،مرسیباش راحت نینیبش-
 کردم ی*ب*و*س*رو مامانش با و کردم یاحوالپرس و دادم دست حانهیر با
 گفتم آمد خوش و نشستم کنارشون لبخند با

 گفت یمهربون با جون نینسر
 ؟یبهتر نبوده خوب حالت شیپ روز چند گفت یم حانهیر زمیعز-
 گفتم یا مودبانه لبخند با
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 بود فشار ُافت کمی نبود یخاص زهیخوبم،چ یمرس-
 گفت لبخند با حانهیر
 !اشهب بد حالت نکرده ییخدا نکنه شدم،گفتم نگرانت کالس یومدین روزید-

 گفت و کرد نگاه بهم محبت با مامان
 شده  یضع آورده فشار خودش یرو کنکور یبرا بس از بچم-
 کردم نگاه مامان به لبخند با
 
 گفتم و شدم بلند جام از
 کنم عوض رو لباسم برم من اجازتون با-
 سرم یاالب یاسب دم رو موهام دمیپوش یآب نیج با یا یشمی رفتم،بلوز اتاقم به

 برگشتم نییپا به و بستم
 بود دستش ییچا ینیاومد،س رونیب آشپزخونه از مامان

 گفت و داد من به رو ییچا ینیس
 ارمیب ینیریش من تا ببر ییچا ریبگ-

 رفتم ییرایپذ به و گرفتم رو ینیوس دادم تکون رو سرم
 نشستم و کردم تعارف رو ییچا

 نشست من کنار و کرد تعارف و آورد ینیریش و وهیم هم مامان
 گفت لبخند با حانهیر
 مطهره؟ چطوره دانشگاه-
 !ادیم خوب نظر به یول بدم ینظر تونمینم و اولِش  بوده،هنوز خوب که االن تا-
 بشم دانشگاه وارد که یروز یبرا کنمیم یشمار لحظه-
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 گفتم لبخند بود،با گفته کالس یتو رو نیا و خوندیم هنر حانهیر
 ؟یبد ادامه یا رشته چه یخوا یم-
 یکارگردان دینگرفتم،شا یقطع میتصم هنوز-
 دادم تکون رو سرم لبخند با
 یبر شیپ عالقت طبق دیبا-

 !مادرانه یها ینگران!بود جوونا ازدواج بحثشون جون نینسر و مامان
سر شت و ستیب که گفتیم نیرادو از جون نین شه ه ضر و سال  ازدواج به حا

 نکرده دایپ رو شدش گم مهین کنهیم ادعا و ستین
 نهک ازدواج برگشت یسرباز از یوقت دیبا که نیا و گفتیم ثمیم از هم مامان

ــیم نظر به ــر از مامان دیرس ــش یلیخ جون نینس ــاب و اومده خوش  باهم یحس
 بودن شده یمیصم
  گرفتن رفتن به میتصم حانهیر و جون نینسر دوساعت حدود از بعد

صرار یکل مامان  یول بدن اطالع هم باباش و نیرادو به و بمونن شام که کرد ا
 کرد موکول یا گهید روز به رو شام و نکرد قبول جون نینسر

 
 کردمیم نگاه رو نینگ یها عکس نستاگرامیا یتو و بودم دهیکش دراز تختم یرو
 بود گذاشته دشیجد یها یاتاق هم و یهمکالس با عکس یکل
ند با تاق گهید نفر چ ته ا گاه و بود گرف ته خواب گاه یتو گفت یبود،م نرف  خواب

 ستین راحت
 گذاشتم کامنت شیجمع دست یها عکس از یکی ریز
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 ؟یکرد دایپ دیجد دوست یرفت-
 داد جواب بالفاصله و بود نیآنال نینگ
 ...شهینم تو برام یدوست چیه-
 شدم تگ یعکس یرو که بدم رو نینگ جواب خواستم یم
 کردم بازش یکنجکاو با
 ختیر دلم و بست خی بدنم تمام دنشید با

 زدیم لبخند نیدورب به و بود گرفته بغلش رو دختر اون ایعرش
 بود نوشته عکس ریز

- belakhare bad az koli sakhti man o eahqam darim beham 
miresim...fardashab baram behtarin shab doniast... 

ــت امیپ رکتیدا یتو برام  ــفحه یرو رو لرزونم یها اومد،دس  در حرکت به ص
 کردم باز رو رکتیدا و آوردم

-fardashab maraseme aqdemone...shayad dos dashte bashi bebini arshiya to 
lebas domadi che shekli mishe 

(....)in adres age khasti biya;) 
 کردم پاک و کردم پیتا بار چند لرزون یدستها با
 ...تو هیارزون ایعرش-

 هدفش به که بفهمه خواســتم یندادم،نم بهش یجواب و شــدم الیخیب آخرهم
 دهیرس
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مام بهیلرزیم بدنم ت ـــت د گاه لرزونم یها دس مه کاش کردم ن  تموم زیچ ه
 ...شدیم

 اآرامشیدن کی گرفتم،دلمیم شیآت شهینامزد امشب که کردمیم فکر نیا به یوفت
 خواستیم

ستم نهیآ یجلو ش  ریز، بودم شده مدت،الغر نیا یکردم،تو نگاه صورتم به و ن
 بود دهیپر رنگ صورتم و بود افتاده گود هام چشم

 فکر یزیچ به کردم یم یســع و کردمیم ســرگرم رو خودم االن تا شــبید از
 ستمیبا رفتن ی وسوسه مقابل کردم یم ینکنم،سع

 امه چشم پشت یدود هیشدم،سا خودم شیآرا مشغول و برداشتم رو کمیپنک
 رو یزرشــک لب رژ و زدم هام گونه یرو گونه دم،رژیکشــ چشــم خط و زدم

 دمیکش لبم یرو پررنگ
 شدم رهیخ چهرم به و دمیکش فرم یموها یتو یدست

  اون،پس از باتریبودم،ز بایز
 کرد انتخاب رو اون ایعرش چرا

 افتادم هق هق به و شد یجار هام گونه یرو هام اشک
 دمیکش صورتم یرو و برداشتم زیم یرو از یکاغذ دستمال حرص با
 ستین من مال عشقم یوقت خورهیم دردم چه به ییبایز

 گذاشتم زیم یرو رو سرم و کردم پرت نهیآ سمت به رو دستمال
 کرد پر رو اتاق دردناکم هق هق
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 دنیپوش لباس مشغول و شدم بلند جام شدم،از آرومتر یکم فهیدق چند از بعد
 شدم

 مخواست یخوشحاله،م کنارش که نمیبب خودم یها چشم با و برم خواستم یم
 کرده عوض یچ با رو من نمیبب

 رفتم نییپا ها پله دم،ازیپوش لباس و شستم رو صورتم
 کرد نگاه من به پام یصدا دنیشن با مامان

 شد بلند جاش از متعجب دنمید با
 مطهره؟ شب نص  یریم کجا-

 دادم لشیتحو بودم کرده آماده قبل از که رو یدروغ
س از یکی مامان-  داره،بهم خونه بهیغر نجایا شده،طفلک بد حالش امیهمکال

 ارمیب نه نتونستم منم ششیپ برم گفت و زد زنگ
 کرد نگاه ساعت به ینگران با مامان

 دختر شِب  نه ساعت-
 کردم نگاه مامان به پراشک یها چشم با
 *ن*ا*ه**گوفته؟یب دختر اون یبرا یاتفاق که کنهیم قبول وجدانت شما مامان-

 خودته دختر کن فک داره
 کرد نگاهم یدودل با مامان

 مطهره ینکن ری،دیایب زود یول برو-
 دادم تکون رو سرم بغض با

 زدم رونیب خونه از و برداشتم رو چیسوئ
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 رفتمیم ینامزد مراسم سمت به و کردمیم یرانندگ یآور سرسام سرعت با
 نباشم،م خورده شکست و  یضع خواست ینم دلم و برداشتم هیگر از دست

ش کنم ثابت خودم به تا رفتمیم ستم یشده،م تموم شهیهم یبرا ایعر  دفتر خوا
 ببندم دلم یتو ارویعرش
ــمیا یبزرگ باغ یجلو ــتادم،مراس ــلوغ س ــیم نظر به یش  از رپ باغ ید،جلویرس
 بود باال مدل و رنگارنگ یها نیماش

 یآدم نوع همه و بود مختلط یشــدم،مهمون باغ وارد و کردم پارک رو نمیماشــ
 شدیم دایپ توش

 چرخوندم چشم داماد و عروس گاهیجا دنبال به و رفتم جلوتر
 کردم هنگا رو رقصشون و ستادمیا یا کردم،گوشه داشونیپ رقص ستیپ یتو

ش به رو خودش هیسا سبونده ایعر ست و بود چ  حلقه گردنش دور رو هاش د
 کردیم شیهمراه یمصنوع لبخند با ایعرش و بود کرده
 اومد یم بهش یلیخ یدوماد شلوار و بود،کت هیسا با حق
 برگشتن گاهشونیجا به و شد تموم رقصشون فهیدق چند از بعد

 رفتم سمتشون به استوار یها قدم با و نشوندم لبم یرو یآروم لبخند
شون سا جا دنمید از جفت سخره لبخند و اومد خودش به زودتر هیخوردن،  یا م

 کرد محکمتر ایعرش یبازو دور رو دستش و نشوند لبش یرو
 گفتم آرامش با و ستادمیا جلوشون

 دیبش خوشبخت انشاالله بهتون گمیم کیتبر-
 گفت یبدجنس با هیسا
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شحالم- شتم اومدنت،دوس با یکرد خو شقمون شاهد دا ش ع  نیا یتو یبا
 مراسم

 گفتم و کردم اشاره بود من مبهوت که ایعرش به پوزخند با
 داره الزم شاهدهم شما عشق-

 دیدیم خواب انگار ایعرش
 !ایتان-

 گفتم و زدم لبخند بهش
 یباش ،خوشبختیدیرس عشقت به خوشبختم-
 شدم خارج مراسم از و کردم گرد عقب سرعت به
 
 رفتم نیماش طرف به و شدم خارج باغ در از

 و زدم کنار رو هام اشک دمیکش یقیعم نفس و گذاشتم نیماش یرو رو دستم
 شدم نیماش سوار

 بود۱۰ساعت کردم نگاه ساعت به
 زدم استارت لرزونم یها دست با
 ینجوریا ییکذا مراسم اون یتو که کردم خداروشکر و کردم نگاه هام دست به
 دمیلرز ینم
 افتادم راه و گذاشتم گاز پدال یرو رو پام
 شروشن و بردم ضبط سمت به رو بود،دستم یا آزاردهنده سکوت نیماش یتو

 دیچیپ نیماش یتو کیموز میمال یکردم،صدا
 تورو کنم فراموشت تونم ینم ، نزن حرفشم
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 منو یحرفا یدینم گوش لحظه هی ، یشد یرفتن
 بشه تو هیشب واسم تونه ینم یکس و یر یم

 خواهِش  کی مثل موندنت یبرا چشام تو بغض
 دلم از یریگ یم فاصله یدار تو
 دلم از یرینم که یدون یم یول
 من غرور از نمونده یزیچ گهید
 نزن رو ییجدا نیا حرف و ایب

ــک قطره اومد یم در خواننده دهن از که یا هرکلمه با ــم از یاش  نییپا من چش
 ختیریم

 کردمیم لعنت رو خودم و زدمیم بود،زار کرده پر رو نیماش یفضا هقم هق
 کردمیم مرگ یآرزو و زدمیم زار

 دمیلرز یم و نبود خوب حالم
 دارم برش تا رفت بود کنار یصندل یرو که میگوش سمت به دستم

ش لحظه کی  یکاف لحظه کی همون و شد منحرف یکنار نیال سمت به نیما
 کنه برآورده رو آرزوم خدا تا بود
 و شدم چهپا دست افتاد چشمم یتو یبزرگ یلیتر نور کردم بلند رو سرم یوقت
 ....و چرخوندم رو فرمون توانم تمام دم،بایکش غیج
 

 **نینگ**
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 یوت دســتمال نبود،با دلم یتو رفتم،دل باال مارســتانیب یها پله از عجله با
 کردم پاک رو هام اشک دستم

 گفتم مسئولش به یا گرفته یصدا با و رفتم رشیپذ طرف به
 کجاست؟ یکرامت مطهره اتاق دیببخش-
 گفت و کرد پیتا وترشیکامپ یتو یزیچ
 ژهیو یها مراقبت-

 شدن یجار هام اشک دوباره
 گفتم یلرزون یصدا با
 کجاس؟-

 انداخت بهم یدلسوز نگاه
 راست دست راهرو یانتها-

 افتادم راه و دادم تکون رو سرم
 چرخوندم چشم اتاق یتو و ستادمیا شهیش پشت

 ودب وصل بهش لوله و دستگاه یدم،کلید یتخت یرو اتاق ی گوشه رو مطهره
 گرفت شدت میگر و گذاشتم دهنم یرو رو دستم

 بود اومده سرش ییبال چه
 گرفتم هام دست یتو یرو سرم و نشستم اتاق پشت یصندل یرو

 روزید که نیا تا داد ینم جواب فتم گیم تماس ایتان با یهرچ که بود روز ســه
 کرده تصادف بود گفته و بود داده جواب رو تلفن مامانش

ــن با ــا خبرش دنیش ــمت به و کردم جمع رو لمیوس  روازپ یرفتم،تو فرودگاه س
 گفتم رو انیجر و زدم زنگ مامان به و کردم رزرو جا صبحشون امروز
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 مراقبت یتو ایتان!بشــم موجه یا صــحنه نیهمچ با کردم ینم هم رو فکرش
 ژهیو یها
 رفتم سمتش به و شدم بلند شد خارج اتاق از که یپرستار دنید با
 خانم دیببخش-
 برگشت سمتم به
 بله؟-

 گفتم و کردم پاک رو هام اشک
 چطوره؟ حالش یکرامت مطهره...نجاستیا که یضیمر-
 ؟یکارشیچ-
 دوستشم-
ضا- س بدنش یداخل یاع شم...ش هیکل و ده،کبدید بیآ س سر  یلو دهید بیآ

 شده رفع خطر خداروشکر
 نشستم سرجام و کردم زمزمه یممنون لب ریز
 
ــاعت کی ــتانیب یتو که بود یس  و دمبو خونده بودم بلدم دعا یبودم،هرچ مارس

 ...حالش شدن خوب یبرا بودم کرده ازین و نذر یکل
 دنیرس راه از بزرگش برادر و مامانش ساعت کی حدود از بعد

 اومد سمتم به دنمید با ایتان خانم،مامان طاهره
 خوبه؟ سالم،حالتون-

 کرد بغلم خانم طاهره
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مد؟جگرگوشــم ســرمون ییبال چه یدید...دخترم ســالم- خت یرو او  ت
 مارستانهیب

 بود اشک پر هاش چشم و داشت بغض صداش
 گفتم و کردم بغض دوباره هم من

 افتاده؟ یاتفاق شه،چهیم خوب انشاالله-
 گفت بود نزده یحرف سالمم جواب جز و بود کرده سکوت اول از که برادرش

 یلیتر کی کرده،با تصادف شهر از رونیب-
 ردهکیم کاریچ شهر رونیب ایتان بفهمم تونستم یکردم،نم نگاهش متعجب
 عدب و موندم اونجا گهید ی قهیدق دادم،چند تکون رو سرم فقط و کردم سکوت

 کردم رفتن قصد
 زدم رونیب مارستانیب از و کردم یخداحافظ باهاشون

 خورد زنگ میگوش که بودم مارستانیب ی محوطه یتو
ش ی صفحه به  مرنگک رابطمون که بود وقت یلیبود،خ کردم،عرفان نگاه یگو

 بود شده
 سالم-
 ؟یخوب سالم-
 گفتم یسرد با
 خوبم اره-
 ؟ییکجا-
 کرده تصادف ایتهرانم،تان-
 ...میبزن حرف باهم دیبا...دونمیم-
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********* 

 
 سالم-

ش عقب رو یصندل ستم،کاف عرفان یروبرو و دمیک ش  و بودن یشلوغ شاپ ین
 داشت یآروم طیمح

 داد رو سالمم جواب آروم عرفان
 گرفت سفارش و اومد سمتمون به گارسون

 میبود ومدهین یزیچ خوردن یم،برایداد سفارش قهوه
  زد لبخند عرفان گارسون رفتن از بعد

 چطوره؟ دانشگاه-
 گفتم یعاد یلیخ
 ؟یبزن یخواست یم یحرف خوبه،چه-

 گفت من بحث رییتغ از یناراض عرفان
 چطوره؟ ایتان حال-
 ؟یدار خبر کجا از هوشه،تو یب-
 شدم رهیخ بهش شده زیر یها چشم با

  انداخت نییپا رو سرش
 که بار کیداد، یم کیکشــ خونشــون دم روز چند نیگفت،ا بهم ایعرشــ-

 دهیفهم و کرده بشیتعق مارستانیب اومده مامانش
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 گفتم یمشکوک لحن با
 داد؟ یم کیکش ایتان ی خونه دم ایعرش چرا-

 گفت شک با عرفان
 ؟یندار خبر تو-

 گفتم متعجب
 ؟یچ از-

 گفت و زد ایدر به رو دل بود،بالخره مونده نگفتن و گفتن نیب عرفان
 ایعرش ینامزد رفته که نیا-

 دادم هیتک یصندل به مبهوت
 ا؟یعرش ینامزد بوده یا؟کیعرش ینامزد رفته ایتان-

 دیکش موهاش نیب یدست کالفه
 کرده تصادف برگشت راه یتو و ایعرش ینامزد بوده رفته ایتان-
 
 کردم نگاهش شده گرد یچشمها با
 ا؟یعرش ینامزد بود رفته ایتان واقعا یعنی -
 گفت ناراحت 

 آره-
 دمیتوپ بهش یعصبان 

 بره؟؟ که بود گفته بهش یک -
 گفت یآروم یصدا با مکث یکم از بعد و کرد نگاهم شک با 

 گفته بهش هیسا-
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 شدم بلند جام از تیعصبان با
 ؟یخوا یم یچ من از تو ،االنیا عقده ی دختره کرد رو خودش کاره پس-
 داد تکون رو سرش یناراحت با
 میزنیم حرف نیبش-

 نشستم حوصله ینداشتم،ب هاش حرف به دادن گوش به یا عالقه
 بگو زود-

 گفت باتعجب
 ؟یشد متنفر من از انقدر که شد یم؟چیدیرس نجایا به که شد یچ-
 دمیکش جلو رو خودم زیم یرو حرص با
ــدم،از رفتنات یآب ریز متوجه که یوقت اون از -  صــد اب دمیفهم که یوقت اون ش

 همست یبرا دارمات دوست و یزنیم الس نفر
 دمیکش عقب پوزخند با
 ایعرش هم تو د،همیهم مثل جفتتون-
 گفت یدیناام با
 دارم دوست من-
 گفتم یسرد با
 برم خوام یم یندار یحرف ست،اگهین مهم برام-

 داد تکون رو سرش
 چطوره حالش بدونه خواست یم و بود ایتان نگران ایعرش-
 گفتم حرص و پوزخند با
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 از دســت گهید بگو ســت،بروین بدنش یتو ســالم یجا کی بگو بهش برو-
 برداره سرش

 ارویعرش من نکهیا وجدان زدم،عذاب رونیب شاپ یکاف از و شدم بلند جام از
 کرد ینم رهام یا لحظه کردم آشنا ایتان با
 

 **ایعرش**
 داد ینم جواب چرا شدم،پس رهیخ یگوش ی صفحه به یعصب

 جاکرد بغلم یتو رو خودش و گذاشت جلوم رو پسیچ ظرف هیسا
 نداشتم رو شدم،حوصلش بلند جام از یعصب
 رفتم اتاقم به بهش توجه یکرد،ب یم نگاه بهم واج و هاج

 گرفتم رو شمارش دوباره و دمیکش دراز تخت یرو
 دیچیپ گوشم یتو حوصلش یب یداد،صدا جواب بوق تا چند بعد بار نیا

 بله؟-
 شد؟ یچ-
 ...سالم کیعل-
 شد یچ بگو عرفان ندارم حوصله-
 بشه؟ یخواست یم ی،چیچیه-
 دمیکش یپوف حوصله یب

 چطوره؟ ایتان حاله-
 هوشه یب هنوز-

 دمینال دیناام
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 ومده؟ین هوش به روز سه بعد یچجور-
 دیتوپ بهم خرابم حال به توجه یب عرفان

 کهیزن اون و یبپرس خودت از دیبا رو نیا-
 گفتم گونه اخطار

 !زنمه مثال بزن حرف درست-
 گفت یحرص و حوصله یب

 رو شیزندگ بذار...یریگیم دختررو نیا ســراغ باشــه آخرت بار زنته اون اگه-
 بکنه
 کرد قطع رو تماس یحرف چیه بدون بعدم

 
ــ یپوف ــ و دمیکش ــت تخت یرو رو یگوش ــورتم یرو رو هام انداختم،دس  ص

 زدمیم پا و دست برزخ یگذاشتم،تو
شتم دوس ارویتان سبت و دا سئول هیسا به ن شتم،نم تیم ستم یدا  چه نیا دون

 بگذرم هیسا از تونستم یه،نمیحس
 برداشتم صورتم یرو از رو هام شد،دست باز یآروم ریج یصدا با اتاق در
 دیکش دراز تخت یرو کنارم و اومد سمتم به بود، هیسا

 افتاده که دونستمیم ییاتفاقا تمام مسبب اونو و بودم یعصبان ازش
 کردم بهش رو پشتم و گرفتم ازش چشم

 دمیبخش ینم رو اون و خودم افتاد یم ایتان یبرا یاتفاق اگه
 چسبوند پشتم به رو سرش و کرد حلقه کمرم دور رو دستش
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 ؟یکنیم رفتار ینجوریا من با که کردم کاریچ من مگه ایعرش-
 بخوابم یکم کردم یسع بهش توجه یب و ندادم رو جوابش

 دی*ب*و*س* رو گردنم پشت و کرد نوازش رو موهام دستش با
 مادر مهر از که یبود،من کرده پابند درویند محبت من هاش نوازش نیهم با

 شدم یم رام زن جنس از ینوازش نیکتریکوچ با و بودم محروم
 یها دوره و ها کالس یتو رو وقتش تمام من یبرا یمادر یجا به که یمادر
 گذروند یم زنونه
لد خوب رو من خواب رگ هیســـا  با کنه آروم رو من تونســـتیم بود،خوب ب

 نوازشاش
 ...گذاشتم هاش لب یرو رو هام لب و برگشتم سمتش به
 
 مومح سمت به کرد یم نگاه بهم که هیسا به توجه یب و شدم بلند تخت یرو از

  رفتم
 ی خانواده از که یکردم،دختر یم فکر هیســا با رابطم به و ســتادمیا دوش ریز

ستگار و بود یثروتمند شت،دختر یخوب یها خا  درمپ من با ازدواج با که یدا
 داد نجات یورشکستگ از رو
 بگذره من از نبود حاضر و داشت دوست رو من و بود وابسته من به هیسا

 من و بود من عاشـق م،اونیداد یم رو عشـقمون تاوان میداشـت جفتمون دیشـا
 ...ایتان عاشق

 ریتقص گرفتم،همش یم شیآت افتادم یم داشت که یتیوضع ادی یوقت...ایتان آخ
 بود من



wWw.Roman4u.iR  176 

 

 دمش خارج حموم از و دمیچیپ کمرم دور و برداشتم رو بستم،حولم رو آب ریش
گاه ـــا ی رهیخ ن نه یرو رو هیس گاه ،بهشکردم حس برهنم ی باالت  و کردم ن

 زدم پوزخند
 شد زیخ مین تخت یرو حرص با
تاده راه کارت هیچ- مت اف مده؟االن در د تاده راه کارت او ند اف  گهید روزه چ
 میهم با ابد تا تو و من ایعرش بفهم رو نی؟ایچ

 دمیپوش نداشتم،لباس هاش حرف یبرا یکردم،جواب سکوت و کردم نگاه بهش
 رفتم رونیب اتاق از و
 

 **کل یدانا**
 حیبتس و بود نشسته ژهیو یها مراقبت اتاق در پشت یصندل یرو خانم طاهره

 شمچ دخترش که بود روز کرد،چهار یم دعا شیتغار ته یسالمت یبرا دست به
ش یب اگه بودن گفته ها بود،دکتر نکرده باز رو هاش شه یطوالن شیهو  مکنهم ب
 بشه کما وارد

 رفت مادرش سمت به محمد
 خوب مطهره حال شــما نشــســتن جا نیا با خونه،مگه میبر دیپاشــ مامان-
 دیندازیم پا از رو خودتون شه؟فقطیم

 کرد خواهش هاش چشم با خانوم طاهره
 یکن درک رو من تا یستین برم،مادر کنم ول رو بچم تونم ینم-

 نشست کنارش و کرد نگاه مادرش به مستاصل محمد
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 دیکشیم پر کشیکوچ خواهر یبرا دلش
 ...کرده یم کاریچ شهر رونیب شب اونوقت ایتان بفهمه تونستینم

 وستیپ جمعشون به هم هیمهد ساعت مین از بعد
 رفت مادرش سمت به ینگران با
 نشد؟ یمامان،خبر سالم-

 گفت تاس  با مادرش
 نه مادر نه-

 گفت تعجب با هیمهد
 بابا؟ کو-

 گفت یعاد لحن با محمد
 ومدین کارداشت-

 گفت خودش با و کرد نگاه محمد به ناراحت هیمهد
 مهمتره؟ دخترش از کارش یعنی-

با حاج به محمد  یاج به بودن داده بهش رو خبر یوقت که کرد یم فکر ییبا
 شهر رونیب شب نص  بود دهیپرس بپرسه رو حالش و بشه دخترش نگران نکهیا

 کردهیم کاریچ
 

 رچهگ بودن رفته مارســتانیب به مالقات یبرا حانهیر و نیبود،نگ مالقات زمان
ست ینم و بود هوش یب ایتان سا چه بفهمه تون  دل یلو اومدن مالقاتش به ییک

 آورد ینم طاقت دوستاش
 هبمون تهران ادیز تونست ینم...گشتیم بر اصفهان به دیبا فردا نینگ
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نهیر مده نیرادو با حا ند دیشـــا نیرادو و بود او نهیربرابر چ  بود،از نگران حا
 یراننگ از و نبود دلش یتو دل اومده مطهره سرِ  ییبال چه بود دهیفهم که شبید

 نداشت خواب صبح تا شب
 خواست یم شده،دلش گرفتار بهش که هیحس چه نیا دونست ینم هم خودش
 شدیم قرار یب دشید ینم یوقت و نهیبب رو مطهره

 نینگ از یکنجکاو با حانهیر و بودن صــحبت مشــغول هم با حانهیر و نینگ
ست راجبه س یم افتاده براش یاتفاق چه که نیا و مطهره با شیدو  با نینگ و دیپر
شش حانهیر یسادگ داد،ازیم رو سواالتش جواب یصبور و لبخند  اومده خو

 بود نشسته دلش به و بود
 طاهره جز به برگشــتن هاشــون خونه به همه مالقات زمان شـــدن تموم با

 بشه جدا دخترش از کنه شیراض تونست ینم یخانم،کس
 شد خارج اتاق از لبخند با قهیدق چند از بعد و رفت ایتان اتاق به یجوون پرستار
  رفت سمتش به ینگران با خانوم طاهره

 چطوره؟ دخترم حال خانم-
 شد تر قیعم لبخندش پرستار

 بدم اطالع دکترش به برم اومده،من هوش به دخترتون گمیم کیتبر-
 رفت شهیش پشت به و کرد شکر خدارو یخوشحال با خانوم طاهره

 ...بود برگردونده بهش رو دخترش خدا
 

 **ایتان**
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 یتو لحظه شــدم،چند غرق یکیتار یتو و کردم باز رو هام چشــم آروم آروم
 کنم درک رو تمیموقع تا شدم کنکاش مشغول ذهنم

ــحنه ــادفم ی ص ــم یجلو تص ــد،با انینما هام چش  فرو دلم آوردنش ادی به ش
 نشست دلم یتو ترس و ختیر
 دمیشن یفیظر یصدا که کردم لمس رو اطرافم استرس با
 ادیم دکترت االن باش آروم زمیعز-
 گفتم ترس با
 س؟ین برق که؟مگهیتار جا همه چرا-

 دینرس گوشم به ییصدا چیه لحظه چند
 باش آروم گلم،تو سین یزیچ-

 دیرس گوشم به یجوون مرد یصدا بعد و دمیشن ییها قدم یصدا
 یکردباز رو هات چشم شما عجب چه-
 زا مشــکل داشــتم نیقی بار نیشــدم،ا دکتر دامن به دســت هیاول ترس همون با
 منه یینایب

 که؟یتار جا همه چرا-
 دیکش رو چشمم کی پلک دستش با مکث یکم با دکتر

 ؟ینیبب یتونیم-
 داد صشیتشخ شدیم زور به که  یضع بود،انقدر چشمم شیپ یفیضع نور

 گفتم شک با
  یضع یلیخ نور هی فقط-

 بود یقبل جواب من جواب و دیکش رو گمید چشم پلک
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 گفت یعاد لحن با دکتر
 شهیم حل مشکلت زود یلیس،خین یمشکل-
 آزارم اطرافم یاهیســ هنوزم یول شــد کم ترســم از یکم دکتر حرف دنیشــن با
 دادیم
 

ــدم،دوروزه منتقل بخش به که دوروزه ــم هروقت که ش  به بندم یم رو هام چش
 کنمیم بازشون یروشن دیام
 نشست لبم یرو لبخند نایسار یپرانرژ یصدا دنیشن با

 رها رو درســش تونســت ینم شــتریبود،ب برگشــته اصــفهان به روزید نینگ
 کرد یم شیمهربون ی شرمنده رو من و زدیسرم بهم هرروز هم حانهیکنه،ر

 نقو نق خانم سالم-
 درکم و نباشـــه من یجا وقت چیه کردمیم زد،دعایم طعنه روزمید یکالفگ به

 ...!نکنه
 زدم لبخند

 غویج غیج خانم سالم-
 دیخند بار نیا خوردیم حرص که هربار برعکس

 رو یکار مالحظه نیا نه خواستیم رو خوردنش حرص دلم
 ارمین خودم یرو به کردم یسع

 مچشم به یفیضع نور بعد و دمیشن رو هاش قدم یدانشگاه؟صدا از خبر چه-
  یضع نور اون یحت برام بود بخش بود،لذت دهیکش هارو خورد،پرده
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 !درس و درس یچیه-
 گفت باخنده بعد

 کن استفاده تیراحت نیا از-
ست ینم زدم،دلم لبخند ضرم بگم خوا  امیدن یول بخونم درس عمر آخر تا حا
 شه روشن

 نشسته کنارم دمیفهم تخت شدن نییپا باال حس از
 ندازهیم بهم کالس سره ییها کهیت چه یملک نیا یبدون اگه-

 گفت مظلوم بعد
 آورده ریگ تنها رو من-
 داد ادامه جانیه با
 آرا رزم انیگرفت،پویم رو سراغت کالس یپسرا از یکی روزمید-
 گفتم یحال یب با
 شناسمش ینم-
 یبشناس رو همه تا مونده ترم لیاوا هنوز-

 بود لبخند پاسخش
ند نیا از حالم  یم هیگر زار زار خورد،دلمیم بهم یخود یب یها لبخ

 داغونم جسم و شدم کهیت کهیت قلب حال خواست،به
 

 ردک مرخصم دکتر روز پنج از بودم،بعد یبستر مارستانیب یتو روز پنج
 کردیم جمع رو لمیوسا داشت مامان و بودم نشسته تخت یرو
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 به روز نجپ نیهم یبره،تو زمان و گردهیبرم زمان مرور به میینایب بود گفته دکتر
 نداشتم رو تحملش گهید و بودم کرده تحمل رو یکیتار نیا زور

 گذاشتم روشون رو سرم و کردم جمع شکمم یتو رو پاهام
 اتاق یتو یمحکم یها قدم یدادم،صــدا فشــار هم یرو رو هام چشــم کالفه

 دیچیپ گوشم یتو بابا حاج یصدا بعد د،ویچیپ
 خانوم؟ نیحاضر-

 ادیب دنبالمون محمد بود شدم،قرار متعجب
 شد کینزد بهم یصدا

 مطهره؟ یخوب-
 بود سوخته حالم به دلش بود،انگار هرروز از تر میمال لحنش

 برداشتم پاهام یزو از رو سرم
 ممنون بله-
 گرفت رو بغلم ریز
 میبر شو بلند-
 نشستم توش و رفتم نیماش سمت به کمکش با

 نشستن نیماش یتو مامان و خودش و بست رو نیماش در
مام یتو  نیا تونســتم یبودم،نم خودم یتو و بودم کرده بغض راه مدت ت

 کنم تحمل رو تیوضع
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 کدوم تاوان تمیوضــع نیا دونســتم یزدم،نمیم صـــدا خدارو دلم یتو
ـــا*گ*ن*ا*ه* ـــت تاوان دیمه،ش ـــایعرشــ داشــتن دوس  تاوان دیا،ش
 ...دنشی*ب*و*س*

 
 کردم آماده شدن ادهیپ یبرا رو خودم ستادیا نیماش

با حاج ماشــ با لب کرد،برام کمکم و کرد باز رو نیدر  یدلســوز نیا بود جا
 یط رو یریمســ کمکش مامان،با یجا به کردیم کمکم خودش نکهیپدرانه،ا

  کرد توق  بعد و کردم
 گوشم هب گوسفند یصدا که هیچ یناگهان توق  نیا لیدل که بودم فکر نیا یتو

 برداشتم عقب به یقدم صدا شدن کینزد با دیرس
عد ند از ب ـــدا قهیدق چ ند خرخر یص عد و دمیشــن رو گوســف ـــدا ب  یص

ند نیا یتو بار نیاول یبرا...صــلوات  تونمینم که کردم خداروشــکر روز چ
 نمیبب رو ییها صحنه نیهمچ

 رفتم خونه داخل به بابا حاج کمک به
 نجایا محمد و هیمهد که بود نیا ی دهنده نشــون ها بچه یســروصــدا یصــدا
 .هستن

سط سردرگم  خونه یتو رو من و رونیب بود رفته بابا بودم،حاج ستادهیا خونه و
  بود گذاشته تنها

  دمیشن شدیم کینزد بهم که یحال در یمتر چند فاصله از رو هیمهد یصدا
 یستادیوا اونجا چرا مطهره-
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ستم تیموقع متوجه خودش انگار بعد  لمب یکرد،رو کمکم و گرفت رو شد،د
 نشوندم

 دمیشن راستم سمت از رو محمد یصدا
 چطوره؟ ،حالتیخواهر سالم-

 زدم لبخند و کردم لمس رو گرفت،دستش رو دستم
 داداش؟ یخوب شکر،شما خوبم-
 م؟یخوب ماهم-

 و دنیند نیا از شــدم رضــا،کالفه آقا بعد و دیپرســ رو حالم هیانســ اون از بعد
 زدن حرف

 باشم آروم کردم یسع
 اتاقم؟ یتو باال دیببر منو شهیم مامان-
 دخترم میکرد منتقل نییپا به رو اتاقت-

 تمیموقع از یدرک چیبرد،ه دمیجد اتاق ســمت به رو من و گرفت رو دســتم
 نداشتم اتاقم از یتصور یحت اتاق رییتغ نیا با و نداشتم

 نمیبش تخت یرو کرد کمکم مامان
 رفت اتاق از و کردم تشکر ازش

شت دنبال به رو اطرافم ش روش رو سرم کردنش دایپ کردم،با لمس بال  و تمگذا
 گرفت راه هام گونه یرو هام اشک
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 اج همه یوقت باشــم کجا کرد ینم یفرق گذروندم،برام اتاقم یتو رو روز ســه
 بود کیتار
 دنیند و دنیشن از رمیبگ جهیسرگ و باشم یشلوغ یتو خواستم ینم

شگاه بود،از زده حرف یکل برام و بود اومده شمیپ روزید نایسار  و ودب گفته دان
 امونیهمکالس

 !بود شده خاطرخواهم و گرفتیم رو سراغم گفتش به که ییآرا رزم انیپو از
 یکالفگ با که ییجا کوتاه،تا یها جواب و بود لبخند هاش حرف تمام جواب

 بود رفته و یکنیم نابود خودتو یدار ینجوریا بود گفته
 دمیشن زدن در یصدا که کردم یم فکر و بودم گذاشته پاهام یرو رو سرم
 برداشتم پاهام یرو از رو سرم

 بله؟-
 دیچیپ گوشم یتو یفیظر یصدا

 تو امیب شهیم جون مطهره-
 بود حانهیر
 دییبفرما-

 دیچیپ اتاق یتو هاش قدم یصدا و شد باز در
 ؟یخــانوم،خوب ســـــالم-
 یا انهمودب نشــســته،لبخند تخت یرو کنارم دمیفهم تخت شــدن نییپا باال با

 نشوندم لبم یرو
 ؟یخوب تو یمرس خوبم-
 ؟یخوب یمطمئن تو یول خوبم من-
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 گفتم ظاهر حفظ با
 نباشم؟ خوب چرا اره-
 یکرد حبس اتاق یتو رو خودت گ یگفت،میم یا گهید زهیچ که مامانت-

 اومده نجایا به مادرش و مطهره که یاونروز از مامان،بعد نیا دســـت از امان
 بود گرفته شکل جون نینسر و مامان نیب یدوست بودن

 برم؟ رونیب اتاقم از چشم کدوم نکردم،با حبس رو خودم من-
ینایب انشـــاالله ک یروز تا یعنی!مطهره یزنیم هیحرف چه نیا-  یم برگرده تی

 ؟یبمون اتاق تو یخوا
 ندادم یجواب و کردم سکوت

 منتظرمونه در دم نیرون،رادویب میبر میخوایحاضرشو،م پاشو-
 گفت که کردم باز مخالفت به لب

 شمیم ناراحت ینکن قبول اگه-
 بود گرفته رو مشیموند،تصم ینم گفتن یبرا یحرف

 
 میشد خارج اتاق از شدم،باهم آماده و دمیپوش لباس حانهیر کمک با

 دمیشن رو مامان ی زده ذوق یصدا
 ؟یکند دل اتاق اون از بالخره مادر برم قربونت یاله-
 میبزن یدور کی رونیب میریم باهم مطهره و من جون خاله-
 یبش بخت دیسف یاله نکنه درد دخترم،دستت باشه-
 زدم لبخند مامان ی زده ذوق لحن به
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نهیر با  یتو که کرد کمکم و کرد باز رو نیماشــ م،دریرفت رونیب خونه از حا
 .نمیبش نیماش

 دیچیپ گوشم یتو نیرادو ی مردونه یصدا
 انشاالله؟ نیخانم،بهتر مطهره سالم-

 گفتم معذب
 شدم مزاحمتون دیببخش...ممنونم یلیسالم،خ-

 گفت دلخور
 یمزاحمت چه هیحرف چه نیا-

 یمن یوقت دمیفهم ینم رو رفتن رونیب نیا کردم،علت ســکوت و زدم لبخند
 نمیبب رو ییجا تونستم

 نزنم دامن شیدلخور به تا کنم سکوت کردم یسع
 گفت نیرادو به یپرانرژ حانهیر
 ؟یببر یخوا یم کجا مارو...داداش خان خب-
 چطوره؟ یشهرباز...اممممم-
 گفت و زد دست ذوق با حانهیر
 مطهره؟ یموافق...خوبه یلیخ یوا-

 زدم ییزورک لبخند
 خوبه آره-
 نیرادو میبر بزن پس-
 

 ...کردم فکر بودم رفته یشهرباز به که بار نیآخر به و کردم سکوت
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 من ترسن"بود گفته و بود گرفته رو دســتم فلک و چرخ یباال که ییایعرشــ به
 "...نجامیا

 ...نجامیا من نترس بگه که ستین کس چیه و ستادمیا یکیتار وسط امروز
 کی پناه یب مِن  و کرد ول مشکالت وسط رو دستم بود شده پناهم کهییایعرش

 ...کردم کز گوشه
 !ِ*گ*ن*ا*ه* دار زن مرد به کردن کن،فکر بس که زد بینه دام به عقلم

 ...دونستش یم خودش مسلم حق که یکس یپناهش،برا یبرا زدیم زار دلم
شم خودم به حانهیر میدیرس یصدا با شک پر هام اومد،چ ستم...بود ا  هب رو د

 کردم پاک رو هام اشک و بردم هام چشم سمت
 شدم ادهیپ نیماش از و شد باز نیماش در

 بودو م،صــبحیشــد یشــهرباز وارد نشــســت،باهم بازوم یرو حانهیر دســت
 اومد ینم شلوغ ادیز نظر به نبود، ادیز سروصدا

 گفت جانیه با حانهیر
 فلک؟ و چرخ میبر-
 ترسمیم من نه-
 گفت تعجب با حانهیر
 ؟یترسیم یچ از-
 گفتم لبخند با
 وفتمیب ترسمیم رهیم جیگ ارتفاع،سرم از-
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شتت یوقت" شه،کوچ یخال پ  ،هرینک قبول یتونینم هاروهم سکیر نیکتریبا
 ..."یکن سقوط ممکِن  لحظه

 
باز بایم فکر که بود یزیچ اون از بهتر یشــهر کهیا وجود کردم،  ینم خودم ن

 آورد یم وجد به رو من جانشیه با حانهیر یول نمیبب تونستم
 گفت دنیکش غیج و طنتیش از خسته حانهیر بود ظهر۱ساعت

 گشنمه من نیرادو-
 گفت یمهربون لحن با نیرادو

 رستوران میبر دیبزن-
 زدم لبخند تشونیمیصم به
 خونه دیبرسون منو لطفا شهیم اگه شمینم مزاحمتون من یمرس-
 
 گفت یدلخور با حانهیر
 مطهره نزن ضدحال-
 بشم مزاحمتون نیا از شتریب خوام ینم-

 دیچیپ گوشم یتو نیرادو ِی جد یصدا
 نگذشته خوش بهشون ما با دیشا حانهیر نکن اصرار-

 گفتم یشرمندگ با و دمیگز رو لبم
 ...نبود نیا منظورم من خدا به نه-
 ن؟یبخور ناهار ما با نیخوا ینم چرا نبود نیا منظورتون اگه-
 بشم مزاحمتون خواستم ینم فقط من-
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 ؟یچ نیستین مزاحم بگم من اگه و-
 گفت سکوتم دنید ندادم،با یجواب و کردم سکوت

 م؟یبخور یچ ناهار حاال-
  زد بهم رو هاش دست حانهیر
 مطهره؟ یموافق تو...تزایپ-
 دادم تکون رو سرم لبخند با

 گفت نیرادو
 تزایپ میبر پس-
 میرفت نیماش سمت به باهم و گرفت رو دستم حانهیر
 

 گذاشت جلومون تزاهارویپ گارسون
 قربان؟ نیندار یامر-
 ممنون نه-
ــلا لیبخورم،دل تزایپ دیبا یچجور که کردمیم فکر نیا به یچارگیب با  یبرا میص
 باشم همراهشون رو ناهار خواستم ینم نکهیا
 گذاشت تزایپ یرو و گرفت رو دستم حانهیر
 عادت طیشرا به و بودن نایناب یبچگ از که ییکسا مطهره،هستن رینگ سخت-

 ینیبب یتونینم که کوتاه مدت نیهم ی واســـه...گرفتن ادی رو زیچ کردن،همه
 ینش تیاذ تا یایب کنار باهاش یریبگ ادی بهتره

 بردم دهنم سمت به و برداشتم تزارویپ
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 مامان ایبود، نخورده غذا خودم که بود وقت یلیخوردم،خ لذت با و زدم گازش
 یلیخ برام اســتقالل نیذاشـــت،ا یم دهنم یتو غذا ای گرفت یم لقمه برام

 بود نیریش
 دیچسب بهم یلیخ و خوردم ییتنها به خودم تزارویپ ی هیبق
 کردم تشکر حانهیر و نیرادو از لبخند با

 زا حانهیر و میزدیم قدم اونجا کینزد پارک یتو ییتا ســـه بعد ی قهیدق چند
 دیخند یم و گفت یم بود آورده نیرادو سر که ییبالها و یکودک خاطرات

 گذاشت یم حانهیر سر سربه طنتیش با هم نیرادو
طه ادی رو من نشــونیب ی رابطه نداخت،همونقدر یم محمد و خودم ی راب  ا

 دوستانه و یمیصم
 

 حماتشز بابت و کردم یخداحافظ نیرادو م،بایبرگشــت خونه به یســاعت از بعد
 ...تشکر

 بشم خونه وارد تا کرد کمکم حانهیر
 دیچیپ گوشم یتو مامان یصدا میگذاشت اطیح یتو که رو پامون

 دخترم نکنه درد دستت جان حانهیر مادر؟ممنون نیاومد یوا-
 گفت تواضع با حانهیر
 ...خورهیم روزا نیهم بدرد جون،دوست خاله هیحرف چه نیا-
 صــدا هم رو نیرادو ؟آقایســتادیا اطیح تو چرا حاال...مادر کنه خداحفظت-

 !بده که ینجوریا...نیبخور یزیچ ییچا کی داخل نیایب بزن
 میشیم مزاحم گهید روز کی انشاالله ممنون-
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 نیمراحم دخترم هیحرف چه نیا-
 خداحافظ فعال...اجازتون با-
 مادر سالمت به-
 مد تا بدرقش یبرا مامان که دمیفهم حانهیر و مامان یها قدم یصدا دنیشن با

 رفته
ستقل یکم کردم یسع ستم م شم،د  هب آروم آروم و کردم دراز جلو به رو هام با

  کردم حرکت جلو سمت
 شدم صاف...بود کردم،پله لمسش و شدم کرد،خم برخورد یسفت سنگ به پام

 یتو رو پام یوقت و گذاشتم سر پشت رو پله تا سه...گذاشتم پله یرو رو پام و
 ...نشست لبم یرو یقیعم لبخند گذاشتم خونه

 
 مکال یب آهنگ...بود هام گوش یتو یهندزفر و بودم دهیکشــ دراز اتاقم یتو

تریب ها روز نیکردم،ا یم گوش یمیمال ـــ ت از ش ق بال یهرو ن مش د  آرا
 دیکش رونیب نمیریش ی خلسه از رو من اتاق در شدن باز یصدا...بودم

  شدم زیخ مین تختم یتو
 ؟ییتو مامان-
 شدم متعجب ثمیم بم یصدا با
 کهیکوچ یآبج منم-
 ؟یاومد یک تو-
 هست یساعت مین-
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 داد ادامه یدلخور با
 برگردم؟ یخوا یم-
 گفتم خنده با
 !ینبود ینازناز توکه-

 نشست تخت یرو و دیخند آروم
 گفت غم دم،بایشن کینزد از رو صداش

 دختر؟ خودت با یکرد کاریچ-
 گفتم یآروم یصدا گرفت،با دلم صداش یتو غم حس از
  گرفتشون ازم خدا که نبود حقم چشما اون دیشا-
 گفت یگر سرزنش لحن با
 دیناام م،انقدریاریم سرخودمون امونیکار ندونم با ها بنده ما بالهارو یبعض-

 شهیم خوب هات چشم گفته دکترت!نباش
 !!یسکیر عمل کی با!آره-
 شد بلند جاش از
 ؟ینشد خسته!رونیب ایب اتاق نیا از خوندن  سی هیآ یبجا پاشو-
 امیم منم برو تو باشه-
 
سته یصدا با ش دراز تختم یرو در شدن ب ستیک شتم دم،دو  رمب اتاقم از ندا
 کردم یم حس رو میینایب نبود شتریب بودم جمع یتو یوقت...رونیب

ــ دراز تخت یرو هم گهید ی قهیدق چند ــته آخر در و دمیکش  کردن فکر از خس
 شدم بلند جام از یخود یب یها



wWw.Roman4u.iR  194 

 

 برم اروجاه یبعض تونستمیم ییتنها خودم و بودم گرفته ادی رو اتاق در ریمس
تاق در تاق از و کردم باز رو ا  اب که گرفتم شیپ رو ییرایپذ شـــدم،راه خارج ا
 ستادمیا باباسرجام حاج زبون از  اسمم دنیشن
 نذاشت محمد بود مارستانیب یتو که یاومده،زمان هوش به مطهره که روزه ده-

 نرویب شــب نصــ  دخترم بدونم دینبا من!ذاره ینم مادرت االنم بزنم یحرف
سب شیروح طیشرا گنیم بزنم حرف خوام یم کرده؟تا یم کاریچ شهر  منا

 زهیبر بهم حادثه یادآوری با ممکنه!ستین
 اهاشب آرامش با نینیبش سرفرصت!ادهیز ها حرف نیا یبرا ن،وقتیباش آروم-

 !نیبزن حرف
شت یسع و شدینم معرکه اریب شیآت ثمیم دمیدیم که بود بار نیاول  بابا اجح دا
 !کنه آروم رو

 نداشتم بابا حاج یها سوال یبرا یجواب چون ندم نشون رو خودم دادم حیترج
 سوال یراب یجواب تا کنم فکر کردم یسع...بستم آروم رو در و برگشتم اتاقم به
 کنم دایپ بابا حاج یها
 
ش یتو سته نیما ش صرار به بودم ن  حانهیر ی خونه تا مارو ثمیم بود قرار مامان ا

 برسونه
 جانیا نداره یلیفام چیه که نیا از گفتیم بابا حاج و خودش یبیغر از مامان 

 تهران یتو ما و بودن مشهد میمادر و یپدر یها لیفام باشه،تمام همدردش تا
 ...یخانوادگ یآشنا چند جز به مینداشت رو یکس
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 همب و گرفت رو دستم م،مامانیشد ادهیپ نیماش کرد،از توق  خونشون یجلو
 کور مرع آخر تا نبود قرار...رمیبگ دستم دیسف یعصا نبودم کرد،حاضر کمک
 !باشم

 دیچیپ فونیآ یتو حانهیر  یظر یصدا زد رو شون خونه زنگ مامان
 باال دییبفرما-
 بود اومده استقبالمون به جون نیم،نسریشد خونه وارد مامان با
 نطرفایا از...عجب چه...نیاومد خوش-

 گفت خنده با مامان
 میشیم شما مزاحم ادیز ه،مایحرف چه نیا...ممنون-
 شمیم ناراحت رو حرف نیا دینگ-
 گفت من به یمهربون لحن با و
  خانوم یچطور شما-

 زدم لبخند د،بهشی*ب*و*س* رو صورتم
 شما لط  به-
 داشتم نگه سرپا شمارو د،ینیبش دییبفرما-
 دمیشن رو نیرادو یم،صدایکرد حرکت ییرایپذ سمت به
 نیاومد خوش سالم-
 نم به نیهســت خوب شــما ی جمله گفتن به و کرد یگرم یاحوالپرســ مامان با

 کرد اکتفا
 خوش پســر...داشــتم بهش یخوب دادم،حس رو جوابش خجالت و لبخند با

 بود یقلب
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 شد خارج اتاقش از قهیدق چند از بعد حانهیر
 داشتم درس کمی من دیببخش...نیاومد خوش سالم-

 گفت محبت با مامان
 ؟یخوب...زمیعز هیحرف چه نیسالم،ا-
 ن؟یهست خوب ممنونم،شما-
 دخترم یمرس-

ست رو حانهیر مامان شت،ه دو شت حانهیر به که یمحبت وقت چیدا  به رو دا
 نداشت نینگ

 اصــرارشـــد،به خارج جمع از و کرد یخواه عذر قهیدق چند از بعد نیرادو
 میرفت اتاقش به هم با حانهیر
 افکار هب دلم نم،تهیبب رو حانهیر اتاق تونم ینم که کردم فکر نیا به غصـــه با

 دمیخند بچگونم
 نشستم تخت یرو حانهیر ییراهنما با
 یفنتل باهم روزید نیشــده،هم تنگ نینگ یبرا دلم چقدر که کردم فکر نیا به

 بود شهیهم از تر پررنگ شیخال یجا یول میبود کرده صحبت
 دیپرس مقدمه یب حانهیر
 مطهره؟ کنن عملت قرارِ  یک-
 گفتم مکث یکم با
 گهید روز پونزده ده ماه،احتماال نیهم اواخر-
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 ؟یکرد کاریچ رو دانشگاهت-
 گرفتم یمرخص ترم نیا-
  یکنیم شروع دوباره بعد ترم از انشاالله-
 گفتم حسرت با
 موندم عقب ترم هی ،یح یول...اره-
 نخور رو غصش الیخیب-

 بگه بهم یزیچ خواد یم کردمیم نگفتم،حس یزیچ و کردم سکوت
 حانه؟یر یبگ یخوا یم یزیچ-
 گفت من من با
 ...زهیچ راستش خب...نــه-
 
 گفتم خنده با

 بزن رو حرفت
 دیکش یقیعم نفس

 نهیرادو راجبه-
  گفتم مکث یکم با
 خب-

 گفت سکوت یکم از بعد
 داره عالقه بهت...کنم صحبت باهات خواسته-
ــوکه شییکهوی حرف از ــکوت ش ــدم،س  رفک ییتایآز نزدم،به یحرف و کردم ش

 من؟ چرا پس...ببره رو نیرادو دل خواست یم که کردم
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 بهت االن داشـــت،اگه عالقه بهت بود دهید تورو که لیاوا همون از نیرادو-
 دوست یباش هرجور تورو که یبدون خواست یم نیرادو که نهیا بخاطر گمیم

 داره
 گفتم تیجد با
 ندارم ترحم به یازین من-
 گفت تعجب با
 مطهره؟ هیحرف چه نیا-
 کی با تونهیم!بخواد رو من باشــم هرجور من که نداره تعهد من به نیرادو آقا-

 کنه ازدواج سالم دختر
 متعهده تو به دلش کاغذه؟اون رو همش تعهد مگه-
 زدم پوزخند عشق به دلم یتو
 کنم،از فکر مســـائل نیا به راجع بشــم خوب کامال یوقت تا خواد ینم دلم-

 ...ستین مشخص جوابم چون بمونه منتظرم خوام ینم میطرف
 کرد سکوت حانهیر
 کنمینم اصرار یدونیم خودت هرطور باشه-

 بود مشخص لحنش یتو یدلخور
 گفتم ییدلجو لحن با
ــ ناراحت ازم خوام ینم- ــوخ یزندگ یزم،ولیعز یبش ــتین بردار یش  من...س

 ندارم رو یا مسئله نیهمچ به کردن فکر یروح و یجسم طیشرا
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 میودب برگشــته حانهیر ی خونه از مامان با که روزید بودم،از نشــســته اتاقم یتو
تاق از خوردن غذا یبرا فقط  وبرور بابا حاج با تمیخوا یبودم،نم رفته رونیب ا
 ...بدم بهش بود قرار که یجواب به بودم کرده فکر رو شبید تمام بشم

 انیب ما خونه به شام یبرا بود قرار هیمهد و محمد
 داد یم رو اومدنشون دینو زنگ یصدا
ــتریب مدت دادم حیترج ــله قبال بمونم،مثل اتاق یتو رو یش  ور جمع ی حوص

 نداشتم
 و رفتم ییرایپذ ســمت شــدم،به خارج اتاق از یســاعت کی ســاعت مین از بعد

 کردم سالم
 نشستم کنارش مامان کمک به و کردم یپرس احوال همه با

 دمیشن روبروم از رو هیمهد یصدا
 ؟یخواهر چطوره حالت-

  زدم یمصنوع لبخند
 ؟یچطور تو...ممنون خوبم-
 خوبم شکر-

س ساء خواهرش راجبه هیان  وادهخان کرده،از نامزد یتازگ به که کردیم صحبت ن
ــون ــرت با مامان...کردیم  یتعر دامادش ــاالله حس ــبخت انش ــه خوش  یا بش

 کردم حسش من فقط دیشا که یحسرت...گفت
 چیه دیاشـــ یحت و برنگرده عمل یتو میینایب تمام داره امکان بود گفته دکترم
ضع یتو یبهبود شه جادیا تمیو  ردهک شونیپر و نگران یلیخ رو مامان نیا و ن

 ...بود
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 بشه مشخص تمیوضع زودتر هرچه خواستیم بودم،دلم عملم روز منتظر
 

 ودب برده خوابش سنا و بود خسته رفت،شوهرش زود یلیخ هیمهد شام از بعد
 مورد در گذاشت،بحث جلوم و آورد ییچا مامان میبود نشسته هم دور یهمگ
 بود من عمل

 تصـادف به موضـوع که دونسـتمیبود،م کرده خی هام دسـتم و داشـتم اسـترس
 شد برابر چند استرسم محمد حرف با!شد و شهیم دهیکش

 ؟یکرد تصادف که شد یچ مطهره یراست-
 رو جوابش آرامش با کردم یبپرســه،ســع ازم خودش بود خواســته محمد انگار

 بدم
ستم یم ش خوا  لندب و سرم تا امیم دارم که بدم خبر مامان به تا بردارم رو میگو

 ...نیدونیم خودتون که بعدم و جلومه یلیتر دمید کردم
 گفت ییبازجو لحن با ثمیم
 ؟یبود رفته کجا مگه-

 گفتم حرص با!لحنش از گرفت حرصم
ــتام از یکی شیپ رمیم بودم گفته مامان به- ــتین خوب حالش که دوس  نجایا س

 شهره ی حومه تو نداره،خونش رو یکس و دانشجوئه
 ؟یاورژانس تو مگه-

 زد صدا رو ثمیم یا اخطارگونه لحن با محمد
 شدم بلند جام از
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 خوش شبتون...کنم استراحت اتاقم یتو رمیم من-
 افتادم راه اتاقم سمت به و

 دمیکش یراحت نفس بستم که رو اتاق در
 بشه ریخ به ختم یسادگ نیهم به موضوع کردم ینم فکر

 منداشت استرس و بود شده راحت المیدم،خیکش دراز تختم یرو یآسودگ با
نهیر روزید یها حرف مد ادمی به حا عا یعنی...او قه من به نیرادو واق  عال

 داشت؟
سر نیرادو سب سیک جهت هر از و بود یخوب پ  وارد ایعرش از قبل بود،اگه یمنا
 ...االن یول کردمیم قبولش حتما بود شده میزندگ

 ...رمیذبپ رو یکس یسادگ به تونم ینم خورده ترک دل و شکسته اعتماد نیا با
 

ش زنگ یصدا ش برام محمد...شد بلند دمیجد یگو  بود دهیخر یدیکل یگو
 ...بود تر ساده باهاش کار چون

 نبود داشیپ بود یروز چند...دیچیپ گوشم یتو حانهیر یدادم،صدا جواب
 ؟یخوب سالم-
 گفتم محبت با
 ؟یخوب تو زمیعز یمرس-
 رونیب میبر باهم امیب یندار یکار اگه خوبم،عصر ممنون-

 کنم ناراحتش دوباره خواست ینم دلم
 ؟یساعت چه...منتظرتم زمیعز باشه-
 خوبه؟ پنج ساعت-
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 خوبه آره-
 ؟یندار یگلم،کار باشه-
 قربونت،خداحافظ نه-
 خداحافظ-

***************** 
 بود اومده دنبالم حانهیرفتم،ر رونیب اتاقم از فونیآ یصدا با
 رفتم در دم تا مامان کمک با
 خوبه؟ حالتون خاله سالم-
 ؟یخوب تو دخترم یمرس-
 ؟یحاضر جون مطهره...ممنون یلیخ-
  میبر آره-
 میرفت نیماش سمت به و میکرد یخداحافظ مامان با

 کردم سالم نیرادو به یآروم یصدا با و شدم سوار
س و حالم شهیهم داد،مثل آروم رو جوابم اونم  اونم...داد و جوابم فقط...دینپر

 بود دلخور
 
 شدم خارج فکر از نیماش ترمز با
 میدیرس-
مام یتو مه نیاول نیا و بود کرده ســکوت نیرادو ریمســ طول ت عد کل  از ب

 بود دلخورش"سالم"اون
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 شدم ادهیپ نیماش ازاطیاحت با
 کنه کمکم داشتم اجیاحت کمک به اگه که ستادیا کنارم حانهیر

 بودن وابسته همه نیا از گرفت دلم
 حاال؟ میهست کجا-
 گفت ذوق با حانهیر
 یفهمیم خودت زهیسورپرا ایب-
 نگفتم یزیچ و زدم لبخند ذوقش به
 میکرد حرکت نظرش مورد محل سمت به کمکش با
 دمیشنیم بچه یوصدا سر محل اون به شدن کینزد با
 گفتم حانهیر به یکنجکاو با
 مهدکودکه؟ نجایا-
 زد حدس اشتباه نه-

 شونن غیج و ه،خندهیگر یشد،صدایم شتریب صداهم میشدیم کترینزد یهرچ
 هستن اونجا یادیز یها بچه که دادیم
  گفتم حانهیر به اصرار با
 کجاس؟ نجایا پس-
 گفت مکث یکم با حانهیر
 یستیبهز-
 ختیفرور دلم حرفش دنیشن با
 بود آوورده مارو هامون ریدب از یکی بودم ییراهنما یوقت بار کی

 نشست دلم یتو غم گردش اون خاطرات آوردن ادی به با
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 یداد خدا ینقصــ هرکدوم که ییها بچه یبرا بود ســوخته دلم اونروز چقد
شتن،بچه ض که ییها دا شونیبع شون خانواده و بودن رخواریش ا سته ها  نخوا

 ...بودن پاک که ییها بودنشون،بچه
 اومدم خودم به حانهیر یصدا با
جایا به یگاه نیرادو و من- گه و میایم ن جام ادیبرب دســتمون از یکمک ا  ان
ــنا نجایا با نیرادو قیطر از م،منیدیم ــدم آش ــجو زمان نیرادو...ش  با ییدانش

 کردن یم اجرا شینما براشون دوستاش
 
س رو نیرادو دلم یتو سادت بزرگش دل به و کردم نیتح  کی چقدر...کردم ح

 باشه؟ بامحبت تونستیم ادم
 کردم سکوت و زدم لبخند

 میشد وارد باهم
 طرفا نیاز عجب چه جون حانهیر سالم-
 هیدخترجوون به متعلق صدا دیرس یم نظر برگشتم،به صدا سمت به

 کردم سالم آروم
 ؟یکن ینم یمعرف رو دوستت حانهیزم،ریعز سالم-
 یکی جون افسانه شونمیا دوستم،مطهره مطهره شونینبود،ا حواسم دیببخش إ-
 نجایا نیمسئول از
 خوشبختم-
 گفت یمهربون با
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 ن؟یاومد حانه؟تنهایر کجاست نیرادو زم،آقایعز خوشبختم منم-
 ...ادیم داره اد،اوناهاشیم االن نه-

 دیچیپ طیمح یتو نیرادو محکم یها قدم یصدا
 نیرادو آقا سالم-
 خوبه؟ حالتون سالم-
 شما لط  به ممنون-
سانه یصدا یتو  ردنک صحبت یتو که بود یناز نیرادو با زدن حرف موقع اف
 نبود ما با
 کار؟یچ خوادیم رو من داره خاطرخواه همه نیا که نیکردم؛رادو فکر خودم با
 ...ها بچه شیپ میبر-
 میافتاد راه به هممون حانهیر حرف نیا با

 دادم یم گوش ها بچه مورد در نیرادو و افسانه یها حرف به سکوت در
 نمیبب هارو بچه اون تونم ینم که خوردم نویا حسرت بازم دلم یتو
 
 شد شتریب ها بچه همهمه یصدا اتاق در شدن باز با

 طرف کدوم به دیبا که کردم فکر نیا به یسرگردون با و گذاشتم اتاق یتو رو پام
 دیچیپ گوشم یتو حانهیر یصدا و شد دهیکش دستم که برم

 بدم نشون بهت یزیچ کی خوامیم میبر ایب-
 کشوند یسمت به رو من و
جایا- قد یدونینم هســـت،مطهره کوچولو پســـر کی ن  کی...نازه چ

 دهیند رو ییجا تولد بدو از خوشکلش یسالشه،چشما
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 هاش دســت گرفتم رو دســتش حانهیر کمک بردم،با جلو ســمت به رو دســتم
 زد نق خودش بود،با تپل و کوچولو

 کنم بغلش ه،بذاریگر ریز بزنه که االنه-
 داد ادامه یکوتاه مکث از بعد

 کسع حرکاتشون به که شنیم متوجه بوده دوماهش از کمتر یوقت پدرش مادر-
 دهینم نشون یدرست العمل

 گفتم یناراحت با
 ؟یستیبهز یتو بذارن رو کشونیکوچ بچه تونستن چطور-
 صنق کیبا که ییها شده،بچه رها یها بچه از پره نجایا...ستین یکی نیهم-

 شده شدنشون طرد باعث نیهم و اومدن ایبدن یخداداد
 دیچیپ فضا یتو یا کودکانه ی خنده یصدا

 خندهیم خوشکل چقد یبدون اگه...جونم یا-
 گفتم لبخند با
 ه؟یچ اسمش-
 آرش-
 مونجفت چشــم شیپ ایدن که نیا کردم،به فکر آرش و خودم مشــترک نقطه به
  یتعر وقت چیه دیشا بچه اون یول دمید ارویدن الاقل من که نیا به...اههیس

 ...باشه نداشته زیچ چیه از یدرست
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 نیرادو یصدا با که کردمیم فکر و بودم ستادهیا همونجا قهیدق چند دونم ینم
 اومدم خودم به
 اومده؟ خوشت آرش از-

 کردم رها رو بود دستم یتو که آرش دست
 باشم داشته دوسش شده باعث که شباهتمونه دیشا-
شه کیکوچ شباهت کی دیشا- ست،اول بزرگ تفاوت تا چند یول با  نکهیا ه

 شدنش خوب احتمال اون نکهیا دوم نیدید شما یول دهیند ارویدن تابحال اون
 ...نیشیم خوب شما یول صفره بایتقر

  گفتم مکث یکم با
 دیشا-
 گفت منتظره ریغ
 بود؟ یمنف من به جوابت چرا-

 گفتم من من با و شدم پاچه دست
 شما و کنم رفک بخوام که ستمین یطیشرا یتو گغتم نبود،فقط یمنف جوابم من-

 نینمون منتظرم بهتره
 گفت یخونسرد و یتفاوت یب با
 داشت؟ یمنف جواب با یفرق چه نیا-

 کردم سکوت
 دلم که هیزیچ نین،ایباش داشته کردن فکر طیشرا یوقت تا مونم یم منتظر من-
 ...ونهیم در یا گهید کس یپا اگه یول...خوادیم
 گفتم هول با
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 ستین طور نیا نه-
 گفت یا مزه با لحن با
 مونم یم منتظرت من نشو هول باشه-
 شدم زده خجالت زدم هول العمل عکس از
 نبود نیا منظورم من-
 گفت خنده با
 بـــــاشــــه-
 
 انداختم نییپا رو سرم خجالت با

 شدیم دور ازم خنده با که دمیشن رو هاش قدم یصدا
ند له که نشــســـت لبم یرو یکمرنگ لبخ فاصــ  خاطره یتداع با بال

ش *خ*ی*ا*ن*ت* ش پاک لبم یرو از ذهنم یتو ایعر  شیسا که ییایشد،عر
 ...فکرش خودش،چه چه...بود میزندگ یرو

 شد دایپ حانهیر ی سروکله بعد قهیدق پنج از کمتر
 ؟یینجایا هنوز تو-
 گفتم یدلخور با
 برم؟ ییجا تونمیم مگه-

 گفت ییدلجو لحن شد،با میدلخور متوجه
ــ توروخدا- ــتم،د یمنظور من دیببخش  ودتخ حال به گفتم یفکر تو دمینداش

 بذارمت
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 نداره یاشکال-
 ...ها بچه هیبق شیپ میبر ایب-

 داشت یادیز یلیخ همهمه که میشد یاتاق م،واردیافتاد راه باهم
 ینیبش یتونیم هست یصندل یدار دوس شونه،اگهیباز اتاق نجایا-
 دادم نشون رو موافقتم سرم دادن تکون با

 کنه یباز باهاشون تا رفت ها بچه شیپ حانهیر و نشستم ییصندل یرو
سانه با یساعت مین از بعد  ودمخ م،بهیشد خارج اونجا از و میکرد خداحافظ اف
 برم اونجا به ادیز شدم خوب یوقت که دادم قول

 یم حانهیر ســر به داشــت،ســر یبهتر رفتار رفتن زمان از نیرادو نیماشــ یتو
 کردیم صحبت من با هم یگاه و گذاشت

ش توق  با س و نیما  انهحیر کمک با و کردم یخداحافظ باهاش نیرادو میدیر
 ...رفتم خونه سمت به
 

 لمعم روز تا که بود داده قول بهم نیبود،نگ مونده یباق عملم روز تا روز ۳ فقط
 برسونه رو خودش

ــار  ــبح امروز بود قرار هم نایس ــته منتظرش اد،یب ما خونه به ص ــس  هک بودم نش
 شد بلند خونه زنگ یصدا

 رفتم استقبالش به
 کردیم یاحوالپرس مامان با داشت که اومد یم صداش

سالم امد خوش بهش و رفتم جلو  باهم دی*ب*و*س* رو صورتم و کرد گفتم،
 نهیبش که کردم تعارف بهش و نشستم تخت یرو میشد اتاقم وارد
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ش یصدل شون اتاق ک  یصندل شدن دهیک  یصندل یرو که بود نیا دهنده ن
 نشسته

 گفتم بهش لبخند با
 خبرا؟ چه..کن  یتعر خب-
ـیم سرم به سر کمتر یملک...سین یخاص خبر یچیه- ـ ـ ـ ـ  دایآ یذاره،راست

 کردن ازدواج باهم یقاسم رضایعل با فتاح
 گفتم یالیخیب با
 بودن؟ کدوما-
 دبو قیشقا دوست که دخترِ  اون با نشستیم جلو که خونه درس پسر اون-
 ه؟ینکیع دختر همون-
 همون آره-
 اول؟ ترم همون...!زود چقد-
 ...شده دایآ عاشق اول روز همون از پسره آره-
 !ایعرش مثل کردم فکر خودم با
 داد ادامه یا بامزه لحن با
 پر گاههن کی وقتا یشدم،بعض دیناام اومدنت از انگار انیپو پسره اون یراست-

 نیبود مجنون و یلیل سال ده انگار ندازهیم من به یحسرت
 گرفت خندم لحنش از
 گفت لبخند با
 یبخند شهیهم انشاالله-
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 زدم لبخند شیمهربون به

 هیروح بهم و بخندونه رو من کرد یســع بود شــمیپ نایســـار که یزمان تمام
 با ادیب مارســتانیب به عمل روز داد قول بهم بره خواســت یم که هم یبده،وقت
 کردم یخداحافظ باهاش و کردم بدرقش ییخوشرو

 ادمد گوش هاشون صحبت به و نشستم ششونیپ رو یاومد،ساعت هیمهد عصر
 برگشتم اتاقم به بعد و

 گذاشتم گوشم یتو رو هام یهندزفر و دمیکش دراز تخت یرو
 دیچیپ گوشم تو کیموز یصدا

 کردم زمزمه خواننده با همراه
****************** 

 کنم سکوت کمی بذار شدم خسته ها واژه از
 کنم سقوط خودم تو که ستین یعذاب نیا از بدتر 

 مشکلم شهینم تموم تو بودن با که یوقت
 دلم از یش رد یچجور کنهیم یفرق چه گهید

 دلم از یش رد یچجور
 برهینم راه ییبجا من قلب حرف که یوقت

 تره قشنگ ما سکوت بخون چشام از حرفامو
 باک یب نیرام-سکوت

************************** 
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 گذاشتم دهنم یرو رو دستم شد یجار هام گونه یرو هام اشک یک دمینفهم
 نره رونیب اتاق از صدام تا

 ...شد رد آهنگ تا چند دمینفهم گذشت قهیدق چند دمینفهم
شک شم از هارو یهندزفر و کردم پاک رو هام ا شم حس یب و آوردم در گو  چ

 بستم رو هام
 
 کردم باز رو هام چشم اومد یم رونیب از که ییسروصدا یصدا با
 ...برده خوابم یک و روزه از یوقت چه دونستم یکردم،نم نگاه اطرافم به جیگ

 شدم بلند جام از ینگران و هول با شد رونیب یسروصداها جمع حواسم دوباره
 کردم زیت رو هام گوش و رفتم اتاق پنجره دم اومد،به یم اطیح از صدا
 بود شده یقاط هیمهد و مامان یصدا با یجوون زن ی بهیغر یصدا

 داشت کردنش آروم در یسع هیمهد و کردیم هیگر و بود ناراحت مامان
 بفهمم یزیچ هاشون حرف نیب از کردم یسع دقت با
 گه؟یم یچ زن نیا هیمهد-
 ادهیش آدم کی حتما نیباش آروم خدا توو جان مامان یچیه-

 گفت حرص با بهیغر زن
 رفته و گذاشته من شکم یتو بچه کی که توئه پدر ادیش-
 هاشــون حرف ی هیبق به خورد،ناباور تکون دلم ته یزیچ حرفش دنیشــن با

 سپردم گوش
 کنه روشن تورو  یتکل ادیب بابام زنمیم زنگ االن-
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ــ منو بچه  یتکل ادیب تا بزن بزن،زنگ زنگ آره-  تموم مدتش که یا نامه غهیص
 کنه روشن رو شده

 از و رفتمگ وارید به رو دســتم و ندونســتم،برگشــتم زیجا رو تعلل نیا از شــتریب
 دیلرزیم بدنم شدم،تمام خارج اتاق

ستگ رفتم یورود در سمت به لرزون لرزون  با و کردم باز رو در و گرفتم رروید
 شدم مواجه هیمهد غیج یصدا

 شد چت برم قربونت یشد؟الهیچ ابلفضل،مامان؟مامان ای-
 گذاشتم رونیب در از رو پام هول با

 بود سرم یتو جمله کی فقط
 اومده؟ سرمامانم ییبال چه-
 کی تنها...موند معلق هوا یتو پام که کردم حرکت مامان ســمت به عجله با

 "!پله"اومد ذهنم یتو کلمه
 فتمر فرو یخبر یب یایدن یتو بعد و دیچیپ گوشم یتو هیمهد غیج یصدا

 
 **کل یدانا**

س شد پرتاب نیزم یرو به که مطهره دنید با هیمهد سمش دهیتر  دز ادیفر رو ا
 بود شده رید گهید یول

سم  ودب یجار سرش از که یخون به بود افتاده ها پله نییپا مطهره هوش یب ج
 شد رهیخ

ضع به ترس با بهیغر زن  رهیخ بود شده اومدنش بوجود باعث خودش که یتیو
 بود اومده بند زبونش و بود
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 شد وارد بابا حاج و شد باز اطیح در
 دیغر حرص با زن اون دنید با
 فتانه؟ یکنیم یغلط چه نجایا تو-

 کرد سالم لکنت با فتانه
 بود شده اطرافش تیوضع متوجه تازه که بابا حاج

 گفت تعجب با
 خبره؟ چه نجایا-

 رگشتب عقب به پدرش یصدا دنیشن با بود رفته مطهره سر یباال به که هیمهد
 مطهره بابا-

 دینال و انداخت مادرش به یونیگر نگاه
 مامان-

 گفت هیمهد به یپاچگ دست با بابا حاج
 نیماش یتو مشونیبذار کن کمک ونیش و هیگر یبجا-

 داد تکون رو سرش هق هق با هیمهد
 گذاشتن نیماش یتو رو خانون طاهره و مطهره هم کمک با

 بود دهستایا یا گوشه دهیترس که رفت یا فتانه سراغ به بابا حاج اون از بعد
 دستت ک  بذارم رو حسابت سروقتت امیب تا کن گم گورتو-

 شد خارج در از و رفت عقب عقب لرزون یا چونه با فتانه
ست رو اطیح در بابا حاج ش سوار عجله با و ب ستارت نیما  به و زد رو شد،ا

 ...رفت مارستانیب طرف
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 د،دریدو اورژانس سمت به و شد ادهیپ نیماش از هیمهد مارستانیب به دنیرس با

  برگشت برانکارد دو با قهیدق کی از کمتر
 بردن اورژانس سمت به و گذاشتن برانکارد یرو رو مادرش و مطهره

ــک ــرم خانوم طاهره یبرا نهیمعا از بعد اورژانس پزش ــک و کرد زیتجو س  پزش
 خواست رو مطهره معالج

سته مادرش کنار ونیگر هیمهد ش  یا هرهمط کرد،بهیم فکر پدرش کار به و بود ن
 بود شده وارد ضربه سرش به دوم بار یبرا که
 ادین خواهرش سر ییبال خواستیم ازش و زدیم صدا خدارو دلش یتو

 هب که یا ضــربه علت به که کرد اعالم و اومد مطهره پزشــک قهیدق چند از بعد
شه انجام زودتر هرچه عمل بهتره شده وارد سر  شب همون عمل شد قرار و ب

 باشه
س و محمد یساعت از بعد  کرد نگاه هیمهد به رونیح محمد...دنیرس راه از هیان

 گفت یناراحت با و
 اومده؟ مطهره سر ییبال ه؟چهیمهد شده یچ-

 گفت تنها دیند مناسب ماجرا تمام گفتن یبرا رو تیموقع که هیمهد
 نییپا افتاد ها پله یرو از-

 گفت یبارون یها چشم با هیانس
 افتاده؟ براش یاتفاق چه-
 ...شهیم عمل امشب نیهم گفت فقط...نگفت یزیچ دکترش-

 اومد سمتشون به و شد وارد در از بابا حاج زمان نیهم در
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 داد دست پدرش با و رفت جلو محمد
 گفت نداشت بابا حاج از یخوش دل که هیمهد

 اومد بهوش مامان نمیبب برم من-
 برگشت خواهرش سمت به شک با محمد

 شده؟ یچ مامان مگه-
  گفت یدودل با هیمهد

 رفته حال ست،ازین یزیچ-
 

 گفت یناراحت با محمد
 باشه-

 شد بلند بود نشسته یصندل یرو که هیانس
 امیم باهات منم-
 افتادن راه خانم طاهره اتاق سمت به باهم و

******************* 
 بود عمل اتاق یتو که بود ساعت۳ مطهره و شب۱2ساعت

  بودن شده جمع عمل اتاق در پشت خانواده یاعضا ی همه
 مشــغول باهم  بود شــده باخبر انیجر از بود ســاعت2 تازه که یثمیم و محمد 

س و هیمهد و بودن صحبت ضاهم...باهم هیان سته معمول طبق که ر  رد و بود خ
نه نده خا هد بود مو  فکر نیا به ازدواجش دوران طول در بار نیاول یبرا هیوم

 رهیم یآب ریز پدرش مثل هم شوهرش نکنه که کردیم
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 دعا شا دردانه زیعز یسالمت یبرا و بود نشسته تنها نیچرک یدل با خانم طاهره
 کردیم امتناع همسرش به کردن نگاه از و کرد یم

باهم حاج  نکهیا فکر و داشـــت وجدان عذاب شیزندگ در بار نیاول یبرا با
 کرد ینم رهاش یا لحظه بمونه کور ابد تا شیران هوس بخاطر دخترش

 بود کرده کمک تنها دختر کی به فقط اون!نبود یران هوس خودش نظر به گرچه
 ...!یمتیق هر به حاال!بود قرار خودش هیسا ریز رو اون و

 شد خارج عمل اتاق از دکتر بالخره ساعت۴از بعد
 رفت سمتش به عجله با دنشید با محمد

 دکتر؟ شد یچ-
 گفت یدواریام لحن با پزشک

 سر به که یمجدد ی ضربه علت به...میداد انجام رو خودمون تالش تمام ما-
صد و رفت باالتر عمل سکیر بود شده وارد  یلو شد کمتر یبهبود به دیام در

 شهینم مشخص زیچ چیه ادین هوش به مارتونیب که یزمان تا
 

 **ایتان**
شم کردم یسع شدم،چه موفق یول کنم باز رو هام چ شم کردیم یفرق ن  هام چ
ــه باز ــته ای باش ــت یآروم بود،به روم شیپ یکیتار یوقت بس  تکون ور هام انگش

 کردم باز هم از رو خشکم یها لب و دادم
 ...مــامــانــ-

 خورد گوشم به ییناآشنا  یظر یصدا
 ؟یدار الزم یزیچ-



wWw.Roman4u.iR  218 

 

 کش ور کردن،کلمات صحبت یبرا ستین بدنم یتو یتوان چیه کردمیم حس
 کردم یم انیب دار

 شـــده؟ یچــ-
 گفت یمهربون با
 !یداشت کیکوچ عمل کی و یکرد سقوط پله زم،ازیعز یچیه-
 ؟نکنهیعمل اومدم،چه خودم به بعد!هیچیه واقعا ها نیا که کردم فکر دلم یتو

 !اومده سرم ییبال بازم
 گفت آرامش گفتم،با بلند رو فکرم

 افتاده جلو چشمت عمل نه-
 ...شدیم مشخص تمیوضع روزها نیهم شدم،پس خوشحال حرفش دنیشن از
 ودب گرفته رو رومین تمام کلمه چند نداشتم،همون زدن حرف یبرا یتوان گهید

 رفتم فرو یخبر یب یایدن یتو دوباره قهیدق چند از بعد و کردم سکوت
****************** 

 شدم داریب گرفت دستش یتو رو دستم یکس نکهیا حس با
 دیچیپ گوشم یتو هیمهد یصدا که دادم تکون رو دستم

 ؟یشد داریب-
 بود خشک هام لب

 ...آب-
 

 دمیکش هام لب یرو یتر ی پارچه



 219 یتب عاشق

 ...ادیم دکترت گهید ساعت دو یکینه، ای بدم آب بهت دارم اجازه دونمینم-
 دادم یتکون هام لب به
 ممنون-

 دیچیپ گوشم یتو هیمهد دار بغض یصدا
 ادیب سرت بال دیبا چقدر تو برات رمیبم یاله-

 گفتم یآروم ی نکنه خدا
 گفت دوباره بعد و کرد سکوت قهیدق چند

با حاج کردم ینم فکر- نه،چطور یکار نیهمچ با  من از تونســـت؟دختره ک
 اومد یم نظر به ساله پنج چهار و ستیب مطهره بود کتریکوچ

 بود سخت برام باورش هنوزم
 بود؟ حامله-

 گفت جانیه با بود من طرف از یحرف منتظر انگار که هیمهد
 بود ماهش هفت شش کنم فکر بود بزرگ شکمش آره-
 خواست؟ یم یچ-
 ...نکرده قبول رو بچه تیمسئول و کرده ولش ماهه چند بابا حاج گفت یم -
 گفتم َشک با
 ؟...معلوم کجا از-

 بدم ادامه رو حرفم کردم،نتونستم سکوت
 گفت بود دهیفهم رو حرفم که هیمهد

 ...واال بگم یچ دونمینم-
 نبود ما کار کردن نگفتم،قضاوت یزیچ و کردم سکوت
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 چطوره؟ مامان-
 گفت یناراحت با
ــده،با داغون یلیخ- ــخته یلیخ...زنهینم حرف بابا ش ــال۳۵ بعد س  یزندگ س

 بشه *خ*ی*ا*ن*ت* بهت
 
 گفتم گذشت،کالفه یم کشدار برام ها هیثان
 ه؟یمهد ادیم دکتر یک-
 بپرسم پرستارا از برم بذار-

 برگشت یطوالن ی قهیدق چند از دم،بعدیشن رو هاش قدم شدن دور یصدا
 ادیم گهید ساعت مین تا گفتن-
 قتو دکتر که خداروشکر و کردم تحمل رو کشنده انتظار اون گهید ساعت مین

 بود شناس
 ساز حادثه خانم سالم-

 زدم یمعذب لبخند
 سالم-

 چطوره؟ حالت
 شه؟یم باز هام چشم یستم،کین بد-
 هست هات چشم یرو پانسمان گهید ماه کی ،تایدار یا عجله چه-
 شد ریسراز دلم به یدیناام از یموج حرفش دنیشن با

 داد ادامه لحظه چند از بعد
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 یکن استراحت دیبا یول خونه یبر یتونیم صبح فردا یمونیم نجایا رو امشب-
 بشه عوض پانسمانت دیبا هم دوبار یا هفته و

 اعز مونده یباق ماه کی یبرا و دمیکشــ دراز رفت،ســرجام و کردم تشــکر ازش
 گرفتم

 گفت یا کننده دلگرم لحن با هیمهد
 گذره یم ماهم کی نیا یخواهر نخور غصه-
 گفتم یخستگ با
 ...گذره یم یجور چه یدون ینم یول گذره یم آره-
 

 برگشتم خونه به و شدم مرخص مارستانیب از اونروز یفردا
 ...ودب برگشته خدمت به ثمیداشت،م آرامش شد ینم و بود متشنج خونه وضع
 و بود نیسرسنگ باهاش محمد و کردن ینم صحبت بابا حاج با هیمهد و مامان
 زدیم سر ما به نبود که ییها وقت
 تا بود تهخواس هارو بچه بابا حاج زیگر و بیتعق و ینیسرسنگ هفته کی از بعد

 کنه صحبت باهاشون
 یبرا که ییها وقت جز به من...کنه کمک مامان به تا بود اومده زودتر هیمهد
 شدم ینم خارج اتاق از رفتم یم پانسمان ضیتعو

 رفتن بعد و دنیپرس رو حالم و اومدن شمیپ یا قهیدق چند هیانس و هیمهد
 خونه قهیدق چند یبرا شام از آورد،بعد اتاقم به رو شامم هیمهد هم شام وقت

 دیچیپ خونه یتو بابا حاج یصدا بعد و شد ساکت
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شدم،ا متوجه یزیچ یول هاش حرف دنیشن یبرا شدم گوش سرتاپا  کاش ین
 بذاره باز رو اتاق در گفتمیم هیمهد به

 محمد بعد و فرورفت ســکوت یتو خونه زدن حرف قهیدق ده حدود از بعد
 دمیشن رو یورود در شدن بسته و باز یصدا بعد لحظه چند و گفت یزیچ
شغول ذهنم یتو  که ردمک یم فکر نیا به یکنجکاو با و بودم اتفاقات لیتحل م

 رو اتاقم در یصـــدا که گرفته یمیتصــم چه و زده ییها حرف چه بابا حاج
 دمیشن
 دییبفرما-

 دیچیپ گوشم یتو هیمهد یصدا و شد باز اتاق در
 مطهره؟ یندار یکار من م،بایریم میدار ما-
 
 گفتم یانکار رقابلیغ یکنجکاو با
 گفت؟ یم یچ بابا ه؟حاجیمهد شد یچ-

 گفت سکوت لحظه چند از نشست،بعد تخت یرو کنارم و اومد جلو هیمهد
 یم و ادیب ایدن به بچش که یزمان تا کنه عقد رو زن اون خواد یم گفت یم-

 رهیبگ خونه براش خونه نیهم به کینزد خواد
 گفتم بهت با میتصم نیا از ناباور

 آبرومون؟ به بزنه حراج چوب خواد یم یعنی!شهینم باورم!نــه-
 نگفت یزیچ و کرد سکوت هیمهد

 گفت؟ یچ محمد-
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 نیونتیم نیبخوا اگه تو و مامان و ذاره ینم خونه نیا یتو رو پاش گهید گفت-
 رفت و اون ی خونه نیبر
 گفتم یناراحت با
 نیهمچ چرا رفت یم منبر یباال همه یبرا که یآدم!کرد یکار نیهمچ چرا-

 کرد یبزرگ اشتباه
 دادم ادامه ینیبدب با بعد

شناخته خواهر و برادر تا چند ستین معلوم!نبوده اولش بار دمیشا-  که میدار نا
 !اومده در گندش یکی نیا

 گفتم حرص زد،با صدا رو اسمم اخطارگونه هیمهد
 خوردیم بهم اشیاکاریر ی همه از حالم شهیگم؟همیم دروغ مگه-

 دیتوپ بهم بار نیا هیمهد
 واجبه احترامش و پدرمونه نباشه یهرچ...بزن حرف درست مطهره-

 گفتم آروم
 شــهیهم که شــد افتاد،همون یکرامت یحاج ییرســوا تشــت...رفت آبرومون-

قلیم ازش مارو ند،ن له یمحفال ترســو طارو نیبزرگتر!یزنک خا  خودش خ
 مامان چارهیب...شهیم نیهم بشه غره خودش به آدم یکرد،وقت

 از لحظه چند از بعد...کرد شد ینم یکار سکوت جز کرد،به سکوت هیمهد
 شد بلند جاش

 ؟یندار یگه،کارید برم من-
 یمرس نه-
 باش،خداحافظ خودت مواظب-
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 نطور،خداحافظیهم توهم-
 دادم هیتک تخت به اتاق در شدن بسته با
 یبت خواســـت ینم دلم یول دادم ینم تیاهم مردم حرف و آبرو به وقت چیه

 ...بشکنه وقت چیه بود ساخته خودش از بابا حاج که
 

 قلمنت ما ی خونه از باالتر کوچه کی یکیکوچ ی خونه به رو لشیوســـا فتانه
 بود کرده
سره بچش دهیشن گفتیم هیمهد ضر بابا حاج نیهم بخاطر و پ  ولشقب شده حا
 ...کنه

سرده مامان ض و بود شده اف  هک یمن...دمیشنیم رو شیگر یصدا ها وقت یبع
 کنم درکش تونستمیم بهتر دیشا بودم دهیچش رو *خ*ی*ا*ن*ت* طعم
 ســن نصــ  که یجوون دخترِ ...بود یا ناجوانمردانه بیرق مامان یبرا فتانه

 نبود یا ساده کار باهاش رقابت مطمئنن و داشت رو مامان
 شده پدرش همسن یمرد زن که یدختر بودم،از متنفر فتانه از نشناخته و دهیند

 ساخت یم خونه ما یزندگ آوار یرو و بود
 مامان زخم یرو نمک شدم هم من طیشرا نیا یتو که نیا از داشتم یبد حس

 بخوره روهم من ی غصه دیبا و
 اهمهمر هام چشم کردن باز روز بود قرار ادیب که بود نشده عملم یبرا که نینگ

 باشه
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 قطف عملم از بود،بعد شلوغ سرش و بود ترم انیم امتحانات مشغول هم نایسار
 گرفتیم تماس یگاه و بود زده سر بهم بار کی
 ها وقت یلیخ حانهیبود،ر تر پررنگ همه از یکمال خانواده نقش وســط نیا

 داد یم شیدلدار و بود مامان خوار غم هم مادرش و زدیم سر بهم
مد مده خوشــش نیرادو از یلیخ مح  نیرادو...کردیم رو فشیتعر و بود او

 ...ارشد یکارشناس یدانشجو و بود عمران مهندس
 شیپ رو حرفش گهید هم حانهیر و بودمش دهیند یستیبهز یتو روز اون از بعد

 دینکش
 فتهه کی نیا اتمام یبرا من و بود مونده فرسام جان انتظار از گهید ی هفته کی

 کردم یم یشمار هیثان
 
 از و ودب گرفته دستش یتو رو هام بودم،دست نشسته نینگ یروبرو اتاقم یتو

شگاهش سر کرد،از یم  یتعر دان شقش خودش ی گفته به که یپ  ودب شده عا
 ...چیپاپ و

ــیم انیپا به من انتظار که یبود،روز موعود روز فردا ــم و دیرس  یم باز هام چش
 ...شد
 ...همراهم فردا و باشه شمیپ رو شب تا بود اومده نینگ
سترس و جانیه از ست ینم ادیز هم نینگ یها حرف و نبودم بند پا یرو ا  تون

 کنه دور فردا فکر از رو من
 کننیم باز رو هام چشم فردا شهینم باورم نینگ-
 گفت یمهربون لحن با
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 شهیم تموم زیچ همه فردا انشاالله-
 گفتم ناله با
 یکیتار از شدم خسته گهید نمیبب بتونم کن دعا اره-
 ...روشنه دلم من-

 گفت باره کی سکوت هیثان چند از بعد
  یندار خبر ایعرش از گهید تو-

 گفتم شکه
 باشم؟ داشته خبر ازش دیبا چرا نه-
 دمیپرس ینطوریهم-
 گفتم یکنجکاو با
 ن؟ینگ شده یخبر-
 گفت یدودل با
 ...تو شیپ برگرده و بده طالق رو هیسا ؟اگهیدار دوسش هنوز تو-
 کردم قطع رو حرفش تیقاطع با
 کنم قبولش ستمین حاضر وجه چیه به-

 نگفت یزیچ و کرد سکوت
 ؟یدار خبر یزیچ از ن؟توینگ شده یزیچ-
 گفت من من با
ــتش-  یگاه هنوزم...گرفت تماس من با عرفان شیپ وقت ،چندیبخوا رو راس

 بپرسه رو حالم مثال که دهیم امیپ ای زنهیم زنگ
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 گفتم یکنجکاو با
 خب؟-
 
 شنیم جدا دارن ایعرش و هیسا...که گفت یم-
 چرا؟-

 بگم تونستم لحظه اون که بود یا کلمه تنها
 بشم خارج شوک از یکم تا داد فرصت بهم نینگ سکوت

 پا پشــت اون خاطر به نکرد؟مگه *خ*ی*ا*ن*ت* من به اون خاطر به مگه -
 ز؟یچ همه به نزد

 شدم شوکه دوباره نینگ یبعد حرف با
 ...کرده *خ*ی*ا*ن*ت* بهش هیسا-
 گفتم تعجب با
 نبود؟ عاشقش مگه کرده *خ*ی*ا*ن*ت* بهش یچ یعنی-
 !تسین عاشقش که باشه یکس عاشق نکهیا از شده خسته دیشا...دونم ینم-
 گفتم پوزخند با
 نه؟ جالبه-
 ؟یچ-
 گرده یبدجور نیزم...ایعرشــ به هیســا و کرد *خ*ی*ا*ن*ت* من به ایعرشــ-

 !ها
 ...آره-

 گفت َشک با لحظه چند از بعد
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 ...سراغت ادیب دوباره ایعرش اگه-
 گفتم یالیخیب با
 دور انداختمش دمشیکش که بود یلق دندون ایعرش-
 نکرده فراموشت هنوز ایعرش گفت یم عرفان-
 نکرده فراموش تورو هنوز عرفانم-

 نگفت یزیچ و کرد سکوت
 من؟ خاطر ؟بهیشد جدا عرفان از که شد یچ-
 ...نه-
 چرا؟ پس-
 حملت رو رفتارش تونستم ینم...زد یم الس همه با!ایعرش ی لنگه یکی اونم-

 کنم
 کردم سکوت

 
ش شیپ...بود شده نیسنگ نمونیب جو شته حرف دنیک  فکر هب رو جفتمون گذ

 بود برده
 اومدم خودم به نینگ یصدا با
 میدارشیب زود دیبا صبح که میبخواب میبر پاشو...شد۱2ساعت-
 دمیکش دراز تختم یرو و شدم بلند جام از
 بخوابم؟ کجا من-
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 دم،خودمنکر خوابش یجا یبرا یفکر که افتاد ادمی تازه نینگ یصدا دنیشن با
 دمیکش کنار تخت یرو رو
 ...بخواب نجایا ایب-

 دیکش دراز تخت یرو کنارم
 گفتم خنده با
 میبخواب مهربون کمی دیبا رو امشب-
 گفت خنده با
 شبا نیا از باشه تا-
 گفتم خنده با
 زیه-

 نگفت یزیچ و دیخند
 رو غوطه یداریب و خواب یتو صــبح تا دارم اســترس که ییها شــب تمام مثل
 دمیپر یم خواب از قهیدق چند هر و بودم

 مشد داریب خواب از نینگ یصدا با که بود برده خوابم تازه صبح کینزد
 ؟یندار دکتر وقت نه ساعت مگه هشته ساعت پاشو-
 شدم بلند جام از عجله با
 گفت خنده با
 یبش هول خواد ینم حاال-
 گفتم و رفتم ییدستشو سمت به
 کردنه؟ داریب طرز چه نیا-
 گفت یدرآر حرص لحن با
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 هست که ِن یهم-
 هب نینگ با کارم شــدن تموم از شــدم،بعد ییدســتشــو وارد و ندادم رو جوابش

 رفتن یبرا میشد حاضر صبحونه خوردن از بعد و میرفت آشپزخونه
 اومدن یم همراهمون هم مامان و محمد

 میرفت دکتر مطب سمت به و میشد محمد نیماش سوار
 
 بشه نوبتم تا بودم منتظر و بودم نشسته دکتر مطب یتو
 گفت حرص با نیبودم،نگ گرفته ضرب نیزم یرو پام با استرس از
 یکرد خورد رو اعصابم ایتان بسه-
 دادم یم تکون رو پام فقط و دادم انیپا پام حرکت به

ــاعت مین حدود از بعد ــد،تازگ نوبتمون میبود مطب یتو که س  ها هیثان ها یش
 اومدن یم کش برام

 گرفت رو دستم نینگ دمیپر جام از یمنش زبون از اسمم دنیشن با
 میبر ایب باش آروم-

 شدم دکتر اتاق وارد کمکشون با و گذاشت پشتم رو دستش محمد
 نشستم یصندل یرو و کردم سالم
 دیپرس یمعمول یها یپرس احوال از بعد دکتر

 د؟یرفتیم پانسمان کردن عوض یبرا مدت نیا یتو-
 داد جواب محمد

 شده یم عوض پانسمانش بار2یا هفته بله-
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 نیبش تخت یرو خوبه،برو-
 نشستم تخت یرو محمد کمک با

 دمیشن کنارم از رو دکتر یصدا قهیدق چند از بعد
 ؟یا آماده...خب-

 گفتم یا بله استرس زد،بایم دهنم یتو قلبم
 دادم قورت رو دهنم آب و گذاشتم پاهام یرو رو کردم عرق یها دست ک 

 یکن یم باز آروم آروم رو هات چشم گفتم من هروقت-
 دادم تکون رو سرم آروم

 کامل باند لحظه چند از هام،بعد چشم یرو از رو باند شدن باز کردم یم حس
 دیرس بگوشم دکتر یصدا و شد برداشته هام چشم یرو از
 کن باز رو هات چشم آروم آروم حاال-
 

 کردم باز رو هام چشم آروم آروم دکتر ی گفته طبق
صاو شم یجلو یتار و محو ریت شت بار چند اومدن دیپد هام چ  پلک سرهم پ

 زدم
 ؟ینیبب یزیچ یتونیم-
 گفتم یجیگ با
 تاره زیچ همه-
  کن صبر کمی هیعیطب-

 شد تر واضح دمید لحظه چند از بعد
 نمیبیم تار هنوزم یول شد بهتر کمی-
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شه بهتر دیشا-  راجعهم مطب به یدید یم تار بازهم اگه...میکن صبر فردا تا با
 کن

 یقتو...بود رهیخ بهم لبخند و یاشــک یها چشــم با نیکردم،نگ نگاه اطرافم به
 کرد بغلم و اومد سمتم به دید رو نگاهم

 خداروشکر-
 ...بودن ستادهیا دورتر مامان و کردم،محمد بغلش لبخند با
 اومدم رونیب نینگ آغوش از
 بغلش یتو رو خودم٬رفتم کرد یم پاک رو هاش اشــک که مامان ســمت به و

 انداختم
 شکرت ایمادر،خدا برم قربونت یاله-

 شدم خارج بغلش از و گفتم یلب ریز ی نکنه خدا
 دی*ب*و*س* رو میشونیپ و اومد سمتم به محمد

 زدم لبخند بهش
 میشد خارج دکتر مطب از تشکر یکل از بعد

 
 مینشست نیماش یتو یشاد با یهمگ

 دمیگنج ینم پوستم یتو یخوشحال از
 بود هشد تر شکسته و تر الغر مدت نیا یکردم،تو نگاه مامان به یکنجکاو با
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ته بودن نکرده یرییتغ نینگ و محمد  یبرا نبود یادیز زمان مدت دوماهم الب
 تشیمظلوم حال به دلم...بود گذشــته ســخت یلیخ بهش مامان یول!رییتغ

 سوخت
 یابر دلم...کردم نگاه کوچه به یصیحر م،بایشد خودمون ی کوچه وارد یوقت

 بود شده تنگ زیچ همه
ش از  شدم اطیح وارد کرد باز رو در ستادم،مامانیا در یجلو و شدم ادهیپ نیما
 برگشته سفر از تازه که داشتم رو یمسافر شدم،حسه رهیخ اطیح به و
 کردم یم نگاه جا همه به یدلتنگ و دقت با

 باال و گذاشــتم پله یرو رو پام کردم نگاه بهشــون و ســتادمیا ها پله یجلو
شتم یخوب یلیخ رفتم،حس  از یینهات به تونستم یم وقت چند از بعد نکهیا دا

 برم باال ها پله
 بود نشسته مبل یرو که دمید بابارو حاج شدم خونه وارد یوقت

 کردم سالم و دمیکش هم یتو رو هام اخم
 بعد به دیستاد،شایا جلوم و اومد سمتم شد،به بلند جاش از و برگشت سمتم به
 دمید یم پدرم یها چشم یتو رو محبت که بود بار نیاول میکودک دوران از

فت که یلب ریز خداروشــکر ند،برخالف پنهون چشــمم از گ  غرور نمو
 یالعمل عکس چیه عملش برابر در...گرفت بغلش یتو رو من شیشــگیهم

 ندادم نشون
 ...بود رید یلیخ کارها نیا یبرا دیاومدم،شا رونیب بغلش از آروم
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 یســالم نینشــســتم،نگ و رفتم ها مبل ســمت به و انداختم بهش یســرد نگاهِ 
 نشست من کنار اومد و گفت
 رو هاش بچه و هیانس محمد و شد دایپ هم هیمهد ی سروکله بعد ی قهیدق چند
 میبود جمع هم دور یهمگ و آورد هم

 شیپ دیرفت،شـــا کرد یم یدور ما یها جمع از بود یوقت چند که بابا حاج
 ...!فتانه

 نبود راحت ما جمع یرفت،تو و کرد یخداحافظ هم نینگ
 بود شده تنگ همشون دنید یبرا دلم
 بود بخش لذت برام یلیخ بودن خانواده جمع یتو وقت چند از بعد
 رفتم اتاقم به هام چشم یخستگ و سردرد احساس با ساعت چند از بعد
ــده بهتر دمید یتار ــ ینم بهتر فردا تا دم،اگهیدیم تار همچنان یول بود ش  دمش

 رفتمیم دکتر مطب به دوباره دیبا
 برداشتم رو یگوش میگوش زنگ یصدا دنیشن با
 دادم جواب لبخند بود،با حانهیر
 ؟یخوب جون حانهیر سالم-
 گفت تعجب با بعد و کرد سالم یمهربون با
 منم؟ یدیفهم کجا از-

 گفت غیج با بدم جواب من بده اجازه نکهیا بدون
 ؟یکرد باز رو هات چشم-
 گفتم خنده با
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 کردم باز اره!خوب دختر شدم َکر یزنیم غیج چرا-
شکر یوا- شحالم یلی،خیشد خوب که خدارو شاالله...برات خو  شهیهم ان

 یباش سالمت
 نطوریهم زم،توهمیعز یمرس-
 ؟یندار کار شتیپ امیم عصر برم من گهید خب-
 خداحافظ زمیعز یمرس ن-
 خداحافظ-
 

صر سر ما ی خونه به مادرش و حانهیر روز اون ع  هوام یلیخ جون نیاومدن،ن
 نیرادو کردم یم فکر که یطور کرد یم برخورد باهام بامحبت و داشـــت رو

 خجالت شدیم باعث موضوع همسن و گفته مادرش به من به عالقش به راجع
 بشم زده

 هام شــمچ ی نهیمعا از بعد م،دکتریرفت دکتر مطب به نینگ با هم اونروز یفردا
 رفبرط یکل طور به هام چشــم مشــکل تا بزنم نکیع یمدت تا دیبا که گفت

 ...بشه
 تا مونده یباق ســـاعت چند نیا از و میکرد حیتفر نینگ با یکل اونجا از بعد

 داشت قطار طیبل شب یبرا نینگ م،آخهیکرد استفاده رفتنش
 خونه یتو رو روزهام من و گذشـــت یم بود رفته نینگ که یروز از روز ســـه
 خوردم یم رو بودم داده دست از که یترم حسرت و کردم یم یسپر

 کنم ارکیچ ندهیآ ترم تا که کردم یم فکر نیا به و بودم دهیکشــ دراز تختم یرو
 ...کنم تحمل رو خونه متشنج تیوضع نباشم مجبور و بشه پر روزهام که
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 مبزن سر اونجا به شدنم خوب بعد بود قرار نکهیا و افتادم یستیبهز ادی
صر چهار که ساعت به ینگاه شون رو ع  شدم،تا بلند جام از و کردم داد یم ن

 بود یمناسب زمان و شد یم پنج ساعت رفتم یم و شدم یم حاضر من یوقت
 

 و زدم هام چشم به رو میمشک دور نکیکردم،ع یمیمال شیآرا و دمیپوش لباس
 کردم نگاه نهیآ یتو ام چهره به
باره یم نشــون تر یجد رو افمیق و اومد یم بهم نکیع تاق به داد،دو  میقبل ا

 بودم برداشته رو خودم یگوش و بودم برگشته
شتم رو فمیک سته هیمهد و رفتم،مامان نییپا ها پله از و بردا ش شغول و بودن ن  م

 خونه شهیهم بایتقر هیمهد بود اومده شیپ فتانه انیجر یوقت از... بودن صحبت
 بود ما ی
 ؟یندار یکار رونیب رمیم دارم من مامان-
 باش خودت مواظب فقط برو دخترم نه-
 خداحافظ چشم باشه-
ــدم خارج خونه از ــمت به و ش ــر س ــ راه کوچه س  اون بعد مامان نیافتادم،ماش

ــادف ــده تیکبر یقوط به لیتبد تص ــت گهید و بود ش ــد،محمدم ینم درس  ش
 !دیخر یم اگه البته بخره گهید یکی تا دیکش یم طول و بودش فروخته

 تفاقاتا به یتاکس یدادم،تو رو یستیبهز آدرس و شدم یتاکس سوار کوچه سر
گه دونســتمیم که ینین،رادویرادو به و کردم فکر مدت نیا  بذاره شیپاپ ا

 بود خواهند موافق باهاش همه مطمئنن
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 شدم ادهیپ یتاکس از یستیبهز در یجلو
ــتیبهز وارد و ــدم،مح یس ــناخته یحدود تا برام طیش ــر ناش  هک شیپ یبود،س

 نبود ادمی ادیز هم قبلش از و رو اطراف نمیبب بودم نتونسته
 ودنب یکس راهرو یافتادم،تو راه تیریمد اتاق سمت به تابلوها به نگاه با

 یرو و افســانســت بفهمم تونســتم صــداش از که یشــدم،خانم وارد و زدم در
 نداشتم نجایا رو دنشید توقع...بود نشسته نیرادو هم مقابلش یصندل

 شدم وارد و کردم سالم رفته باال یابروها با
 

ــانه ــد بلند جا از لبخند با دنمید با افس ــوح به نیرادو و ش  خورد،کامال جا وض
 نداشت رو دنمید انتظار که بود مشخص

 دادم دست افسانه با و رفتم جلو
شکر...چطوره؟ حالت یاومد خوش یلیخ- ست رو تیسالمت که خدارو  بد

 یآورد
 "خداروشکر"دمیشن یم رو کلمه نیا روزها نیا چقدر

 ن؟یهست خوب شما خوبم ممنون-
 خوبم یمرس-
 برگشتم نیرادو سمت به
 خوبن؟ خانواده یکمال یآقا نیخوب شما-

 زدمیم صداش و دادمیم قرارش مخاطب میمستق که بود بار نیاول
 دارن سالم خوبن هم خانواده...شما هیخوب به ممنون-
 باشن سالمت-
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 کردم نگاه افسانه به
 من ادیبرب دســتم از یکمک اگه هم ها بچه به بزنم یســر کی هم نجایا اومدم-
 مونده یادیز زمان هم یبعد ترم تا گرفتم یمرخص دانشگاه از ترم نیا

 گفت لبخند با و انداخت نیرادو به ینگاه افسانه
 نجایا یایب یداشت دوست هوقت یتونیم زمیعز ستین یمشکل-
 ها؟ بچه شیپ برم شهیم...ممنون-
 زمیعز حتما بله-

 میرفت ها بچه اتاق سمت به و میشد خارج افسانه دفتر از باهم یهمگ
 
کاو یلیخ نهیر شیپ یســر بس م،ازینیبب رو آرش بودم کنج   یتعر ازش حا

 ...بود کرده
 مونیپشــ ممیتصــم از یا لحظه یبرا ها بچه دنید با شـــدم اتاق وارد یوقت

ــدم،بچه ــکالت با که یمعلول یها ش  دنید و بودن اومده ایدن به یخداداد مش
 ...بودن تر پاک فرشته از که ییها آورد،بچه یم درد به رو آدم دل اشونیبعض
سلط خودم به کردم یسع شم م ص وقت چینزنم،ه جا و با  یفیضع تیشخ

 بدم نشون خودم از یضعف خواستم ینم هم بار نیا و نداشتم
 برگشتم افسانه سمت به ذوق با
 کدومه؟ آرش جون افسانه-

 کرد اشاره یکودک تخت به و زد یمهربون لبخند افسانه
 جاست اون آرش-
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 افتادم راه تخت سمت به یکنجکاو با
 شــمچ و بود کردم،خواب پاتند بود تخت یتو که ییکوچولو ی بچه دنید با

 بود بسته کوچولوش یها
شت که کردم نگاه تپلش و دیسف صورت به صتش انگ  گرفته دهنش یتو رو ش

 ...رفت ضع  براش دلم...دیمک یم و بود
شکل نیا به ی بچه گرفت،چرا دلم لحظه کی  کیرتا شهیهم اشیدن دیبا یخو

 نکنم ها زیچ نیا مشغول رو فکرم کردم ی؟سعی*گ*ن*ا*ه* چه باشه؟به
 ستادیا کنارم نیرادو قبل یسر مثل

 کرد نگاه بهم لبخند با
 ؟یدار دوس هارو بچه-

 گفتم مفردش فعل از معذب
 ...خوشکلن یلیخ بله-
 گفت طنتیش با
 پس شما نیشیم یمهربون مادر چه-
 

 کردم پرت رو حواسم و انداختم نییپا رو سرم حرفش از زده خجالت
 شه؟یم داریب خواب از یک-

 اوردین خودش یرو به یول شد بحث کردن عوض متوجه
 تشیلمسئو شد بدخواب اگه یول باشه داریب یدار دوس یلیخ اگه کن دارشیب-
 خودت با
 میبرگشت سمتش به افسانه یصدا دنیشن با
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 ؟ینیبب هارو بچه ی هیبق یخوا ینم-
 کنار من حضــور از که بود مشــخص لبش یرو یمصــنوع لبخند برخالف

 ستین یراض نیرادو
 شدم همراهش ها بچه ی هیبق دنید یبرا و گرفتم فاصله آرش تخت از بالبخند

ض دنید با شک ها بچه از یبع شم یتو ا ستم ینم یول شدیم جمع هام چ  خوا
 گرفتم یم رو خودم یجلو و کنم ناراحتشون

 شمیم ناراحت کمتر و شهیم یعاد برام دنشونید کم کم که گفت یم افسانه
صم یتو صمم ممیت ستم یم و بودم شده م شون تونم یم که ییجا تا خوا  به

 ...یعاطف نظر از چه و یمال نظر از کنم،چه کمک
صر مین و شش که ساعت دنید با بعد و گذروندم ها بچه نیب رو یساعت  ور ع
 گرفتم رفتن به میتصم داد یم نشون

 بود شده کیتار بایتقر کوتاه،هوا روزها و بود زمستون لیاوا
سانه سمت به  تا بزنه زنگ کینزد آژانس کی به شهیم اگه گفتم بهش و رفتم اف

 شد دایپ نیرادو ی سروکله که برسونه رو من
 رسونمتیم من-

 و شد ناراحت یکم مانشیصم لحن خصوصا و نیرادو حرف دنیشن با افسانه
 نگفت یزیچ
 شمینم شما مزاحم ممنون-

 گفت اخم با نیرادو
 برسونمت سرراهم تونمیه،میحرف چه نیا
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 بشم همراهش و نکنم تعارف دادم حیترج مصممش نگاه دنید با
 
 میکرد حرکت نیماش سمت وبه میکرد یخداحافظ افسانه با

 عقب مخواستیم یطرف نم،ازیبش کجا که بودم دودل و بودم ستادهیا نیماش کنار
 !بربخوره بهش دمیترسیم هم یطرف از و بودم تر راحت عقب و نمیبش
 زدم ایدر به رو دل و دادم انیپا میدودل به  خودش جانب از جلو در کردن باز با
 نشستم و

نگ به ســکوت یتو ـــدیم پخش نیماشــ یتو که یمیمال آه  یم گوش ش
 دادیم آرامش بهم شهیهم یفالح اریماز یصدا...میداد

 شدم خارج نیریش ی خلسه اون از نیرادو یصدا با
 ؟یبگذرون یستیبهز یتو رو فراغتت اوقات یگرفت میتصم که شد یچ-
 گفتم مکث یکم با
عث بودم نایناب که یمدت اون- ـــد با ـــاس کمی ش چه اون احس  درک هارو ب

ضا از یکی که نیا...کنم شکل بدنت یاع شته م شه دا  یم...زجرآوره واقعا با
 باشم هداشت رو توانش که یوقت تا و تونمیم که ییجا تا کنم کمک بهشون خوام

 گفت یمحو لبخند با
 یکن کمک بهشون یخوایم که پاکه انقدر دلت که خوبه یلیخ نیا-

ثل ند خودش م قدر یمحو لبخ چه زدم،ان  یکیکوچ  یتعر هر با که نبودم ب
 کنم تشکر عیسر

 رشــتت گفت یم حانهیر...رهینم توقع هم نیا از کمتر هنرمند کی از البته-
 هینقاش
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 فتهر دانشــگاه ماه کی کینزد که یکســ به شــهینم یول...خونمیم ینقاشــ بله-
 گفت هنرمند

 کرد بهم یکوتاه نگاه
 هشد شدنت هنرمند باعث کمی که یرفت که یا ینقاش کالس همون بهرحال-
 گفتم لبخند با
 دیشا-
 
 ...نشد بدل و رد نمونیب یخاص حرف ریمس ی هیبق
 داشت نگه رو نیماش سرکوچه خودم خواست در به
 شدم مزاحمتون اگه دیببخش ممنونم یلیخ-

 انداخت بهم یخاص نگاه
 یمراحم هیحرف چه نیا-
 شدم ادهیپ نیماش از
 خداحافظ دیبرسون سالم خانواده به-
 خداحافظ یباش سالمت-
 رفت دمکر باز رو خونه در یوقت و بود ستادهیا افتادم،سرکوچه راه خونه سمت به
 شدم اطیح وارد خوبم حس از حاصل لبخند داد،با تیامن حس بهم کارش با

 در رو هام کفش...شدم خونه وارد و گذشتم اطیح از دو بود،با سرد داشت هوا
 دمید مبل یرو ونیگر چشم با رو مامان که شدم هال وارد و آوردم

 مامان؟ شده یچ-
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 دیپر جا از دنمید با
 ؟یکرد رید چرا یبود کجا-

 بود ربع و هفت انداختم،ساعت ساعت به ینگاه
 !که ستین رید...مامان ربِع  و هفت ساعت تازه-
 گفت ناله با
ــده کیتار هوا...رفت راه هزار دلم- ــمم!ش ــ چش  از که قبل ی دفعه از دهیترس

 کردن داتیپ جون ِم ین و رونیب یرفت خونه
 ســمتش بودم،به داده خســتم مادر به که ینگران دل از کردم دایپ وجدان عذاب

 کردم بغلش و رفتم
ش برم قربونت یاله- سم...مامان دیببخ  بهت بعد به نیا از نبود ساعت به حوا

 زنم یم زنگ
 خاموشه؟ چرا تیگوش-

 ...بود آوردم،خاموش رونیب فمیک یتو از رو میگوش و کردم رها رو مامان
 شده خاموش نداشته شارژ-

 کردم لوس رو کرد،خودم بهم یسرزنشگر نگاه
 گهید دیببخش-

 کرد نازک یچشم پشت
 کن عوض رو لباست برو پاشو لخبیخ-
 افتادم راه ها پله سمت به و گفتم یکشدار چشم شدم، بلند جام از
 

 گذشت یم بودم رفته یستیبهز به که یروز از دوماه
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 و ودب اومده ایدن به فتانه ی بچه...بود افتاده یادیز یها اتفاق مدت نیا یتو
 گذروند یم اون شیپ رو وقتش شتریب و بود کرده عقدش بابا حاج

 یزیر آبرو آشــنا و لیفام یتو...زد ینم دم و شــد یم آب شــمع مثل هم مامان
 بود اومده بوجود یبزرگ
 بار مغ جو از و بگذرونم یســتیبهز یتو رو وقتم شــتریب دادمیم حیترج هم من

 باشم دور خونه
سانه به و رفتمیم یستیبهز به بار چهار سه یا هفته  یتو هچ کردم یم کمک اف

 ...ها بچه به مربوط امور یتو چه و یدفتر یکارها
 ودنب یازین من کمک به ادیز و بود اونجا یادیز یپرســتارها و ها کارمند گرچه

 بگذرونم اونجا رو وقتم خواستیم دلم من یول
 رسوند یم رو من برگشت در و زدیسرم اونجا به هم نیرادو ها وقت یلیخ

 نبودم معذب لیاوا مثل و بودم شده تر راحت باهاش
 متس بودبه برگشت وقت...بود هم نیرادو و بودم اومده یستیبهز به هم امروز

 نیرادو یصدا با که شدم رفتن ی آماده و برداشتم رو فمیوک رفتم تیریمد اتاق
 برگشتم سمتش به
 ؟یریم ییجا-

 زدم لبخند بهش
 خونه رمیم بله-
 رسونمتیم من-
 شمیم شما مزاحم شهیهم من آخه-
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 گفت تیجد با
 یمراحم بگم بار چند هیحرف چه نیا

ــمت به ــانه س ــتم افس  به رو دشیرنج نگاه که کنمیخداحافظ باهاش که برگش
  دمید خودمون یرو
 جون؟ افسانه یندار یکار-
 زد یمصنوع لبخند و اومد خودش به صدام دنیشن با
 سالمت به گلم نه-
 خداحافظ-

 میافتاد راه نیماش سمت به باهم و کرد یخداحافظ هم نیرادو
 ...بود فرما حکم سکوت نمونیب و میبود نشسته نیماش یتو
 
نه با نیرادو ی رابطه مورد در که بودم کنجکاو یلیخ  هم آخر...بدونم افســـا

 کرد غلبه بهم یکنجکاو
 بپرسم؟ ازتون سوال هی شهیم دیببخش-
 گفت یمهربون و تیجد با
 بپرس-
 گفتم شک با
ضول دوارمیام- شم نکرده یف  رابطه هچ جون افسانه با شما بپرسم شهیم یول با
 ن؟یدار یا

 کرد نگاهم متعجب-
 ...یا رابطه چیه-
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 گفتم رفته باال یابروها با
 گهیم یا گهید زیچ افسانه یها نگاه یول-

 دیکش هم یتو رو هاش اخم
 ستین و نبوده من جانب از هست هم یزیهرچ-

 کرد نگاه بهم طنتیش با بعد
 ...گذاشتم جا یا گهید یجا رو دلم من-

 رمیبگ دهیند رو زشیآم طنتیش لحن و دوم ی جمله کردم یسع
 ن؟یبگ افسانه به رو مسئله نیا ستین بهتر-
 گفت یشتریب طنتیش با
 !دهیفهم خودش گذاشتم؟حتما جا رو دلم که نیا-
 دمیکش هم یتو رو هام اخم تیجد با
 نیندار عالقه بهش که مسئله نیا رینخ-

 گفت تیجد با خودم مثل
 کنم؟ لگدمال رو غرورش که درسته نظرت به-

 ...بودم نکرده فکر ماجرا ُبعد نیا به...بود اون با حق
 شماست منتظره و داره عالقه بهتون اون یول-
 گفت بحث به توجه یب

 ؟ینکن شما شما انقدر شهیم-
 گفتم یآروم یصدا با بعد و کردم سکوت لحظه چند تعجب با
 ...ترم راحت ینجوریا من یول-
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 گفت تیجد با
 ؟یگرفت رو متیتصم تو!ستمین راحت من-
 گفتم یکنجکاو با
 ؟یمیتصم چه-
 خونتون بزنه زنگ بگم مامانم به خوام یم...من مورد در-
 نگفتم یزیچ و انداختم نییپا رو سرم خجالت با
 ه؟یچ متیتصم-
 گفتم من من با
 نگرفتم یمیتصم هنوز من-
 یریبگ میتصم زودتر هرچه بهتره پس-

 رکوچهس شهیهم م،مثلیبود خونه کینزد بایتقر...نگفتم یزیچ و کردم سکوت
 کرد ادمیپ

 ریبگ زودتر هرچه رو متیتصم-
 شد کنده جا از یآف کیت با نشیماش و نموند جوابم منتظر

 
 و تمانداخ باال یا کردم،شونه نگاه شدیم دور سرعت با که نشیماش به متعجب

 ...ادافت ایعرش نیماش به چشمم که برم خونه سمت به که برگشتم عقب به
ش ش یتو ایعر سته نیما ش  قشیعم نگاه و کرد یم دود گاریس شونیپر و بود ن

 ...بود من به رهیخ
 لتحا نیا یتو ارویعرش هم گهید ی دفعه کی...بود آشنا برام منظره نیا چقدر

 ه؟ی؟سایک خاطر به بار نیا بود آشفته من خاطر به بار بودم،اون دهید
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 افتادم راه خودمون ی کوچه سمت به و گرفتم ازش رو نگاهم
 شدم متوق  سرجام زبونش از اسمم دنیشن با که
 ایتان-

 برگشتم سمتش به بعد و کردم پا اون پا نیا یکم
 ...میکن صحبت دیبا-

 کنم حفظ رو خونسردم ظاهر کردم یسع
 مونده؟ ما نیب یحرف چه-
 بگم بهت تا نیماش یتو نیبش ایب...حرفا یلیخ-

حل یتو که دونســـت یم خوب فت ادیز تونمینم م خال مت به...کنم م  ســ
 نشستم و رفتم نشیماش
 ...کرد حرکت سرعت با و کرد روشن رو نیماش
 یوت شدینم انگار...ستادیا نبود دور ما ی محله از ادیز که یشاپ یکاف یجلو
 زد حرف نیماش

 دارم عجله خونه برم دیبا من...بزن رو حرفت نیماش یتو-
  کرد هیتک نیماش یصندل به
 یراحت تو هرطور باشه-
 گفتم یکالفگ با
 بزن رو حرفت زودتر هرچه-
 
 گفت رفته باال یها ابرو با
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 یکرد یم ذوق صدام دنیشن با یزمان کیکرده؟ کالفت انقدر یچ-
 گفتم پوزخند با
 یاشــتباهات شــونیزندگ یتو آدما ی همه...یزمان کی یگیم یدار خودت-

 !دارن
 زد پوزخند خودم مثل

 ؟اشتباهاتت فهرست تو رهیم ؟اونمیچ یشد ادهیپ نشیماش از االن که یاون-
 گفتم اخم با
 ...نداره یربط تو به-
 گفت خنده با
 ؟یریگیم جبهه چرا باشه-
 ؟یدار کاریچ من با-
 گفت حرفم به ربط یب

 گهید چوقتیه نه و االن نه!داشـت نخواهد دوسـت من ی اندازه به چکسیه-
 ...یا

 گفتم حرص با
 یکرد ثابت رو داشتنت دوس-

 زد شیآت یگاریس و برگردوند شهیش سمت به رو روش
 ...خوام یم دوباره فرصت کی-
 گفتم پوزخند با
 به رو فرصــتت تو...دم یم فرصـــت کی فقط میزندگ یتو یآدم هر به من-

 !یسوزوند ممکن شکل نیبدتر
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 گفت پوزخند با و داد موضع رییتغ
ــایکنیم دایپ بهتر من از یکرد فکر- ــوص ــاح با ؟خص  بار هب بابات که یافتض

 !آورده
 بکوبونمش خواستم یم فقط...دونه یم کجا از نبود مهم برام

 !برام شهیم دایپ بهتر مطلقه آدم کی از مطمئنن-
 دیغر حرص با
 یمون یم منم مال...یمن مال فقط تو-

 شد کترینزد بهم
 ...دندونمه ریز لبات طعم هنوز-
 گفتم پوزخند با
فا نیا با- بت رو یچ یخوا یم حر  احمق چون بودم تو مال من ؟آرهیکن ثا

 ینیبب خواب یتو دیبا روزارو اون گهید یبچه،ول و بودم
 نشوندم لبم یرو یا مسخره لبخند بعد

 ...میزندگ حماقت نیبزرگتر خداحافظ-
 

 شدم ادهیپ و کردم باز رو نیماش در متعجبش یها چشم مقابل
 گرفتم شیپ رو خونه راه و دمیکوب بهم محکم درو

 نجایا به یروز ایعرشــ و من ی عاشــقانه ی رابطه کردم ینم فکر وقت چیه
 ریتحق رو گرید هم و میبکشــ نشــون و خط هم یبرا که ییجا به...برســـه

 ...مینش قائل هم یبرا یارزش نیکتریکوچ که ییجا به...میکن
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شت یم کاش شنگتر یچ همه ذا صو شه،کاش تموم ق شق ریت  یتو رو اولم ع
 کرد ینم خراب ذهنم
 دمیرس خونه در یجلو یک دمینفهم که بودم فکر یتو انقدر

ــتم ــمت به رو دس  واجهم شیخال یجا با که ارمیب در رو دمیکل تا بردم فمیک س
 بودم گذاشته جا ایعرش نیماش یتو رو فمیک...شد بلند نهادم از شدم،آه

ست کالفه شتم سرم یرو رو هام د س به و گذا شان  لعنت میپرت حواس و یبد
 بمیج یوت خوشبختانه که میگوش یصدا که رهیبگ میگر بود مونده فرستادم،کم

 شد بلند بودم گذاشته
 دوختم چشم صفحش به و آوردم درش بمیج از

 بزنه حرف تا موندم منتظر و دادم بود،جواب ایعرش
 یبش مواجه تیزندگ حماقت نیبزرگتر با دوباره یمجبور انگار-

 دیلرز گرفتش یصدا از دلم
 دیلرزیم صداش غم دنیشن با هنوزم که یدل از بودم متنفر

 
 بزنم حرف محکم کردم یسع و دادم قورت رو بغضم

 رم؟یبگ رو فمیک امیب کجا-
 زدمیم رو فمیک دیق نبود مدارکم بخاطر اگه
 دیرس گوشم به قبل از تر محکم یکم صداش لحظه چند از بعد

 یریبگ یایب کجا گمیم دمیم امیپ بهت-
 کرد قطع بمونه من جانب از یحرف منتظر نکهیا بدون و
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 یم زدیم یســـاز هر مدارکم بخاطر دیبا گفتم،حاال یلب ریز یلعنت حرص با
 دمیرقص

  دیچیپ فونیآ یتو مامان یصدا که گذاشتم زنگ یرو رو دستم کالفه
 بله؟-
 مامان کنم باز-

 شد باز یکیت یصدا با در
 اومد جلو متعجب دنمید با شدم،مامان خونه وارد و شدم رد اطیح از
 ؟ینداشت دیکل مگه-

 زدم ییزورک لبخند
 ببرم رو دمیکل بودم کرده فراموش-

 بردم پناهم اتاقم به عجله با یاحتمال یها ازپرسش یریجلوگ یبرا
 یعصــب انقدر...آوردم در رو مانتوم یها دکمه و آوردم در رو شــالم حرص با

شار و بودم صب ف س و یع سا شیم بلند یها نفس که بود ادیز روم یاح  و دمیک
 کنم کنترل زور به رو هام اشک کردمیم یسع

 آوردم درش بمیج از میگوش امیپ یصدا دنیشن با
 ادته؟ی که رو آدرسش...خونم ایب صبح فردا-
صب امشیپ دنید با ش یع سط و کردم پرت رو میگو ستم اتاق و ش  سر هیگر و ن

 ...کنه ریدرگ رو احساسم دوباره خواد یم دونستمیم...دادم
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شته پاهام یرو رو سرم و بودم گرفته بغلم یتو رو زانوهام  یچارگیب بودم،با گذا
 ...کنم کاریچ که کردمیم فکر نیا به

 خودم همراه رو نینگ برم ییکذا یمهمون اون به خواســتم یم که شیپ ی دفعه
 تا نجایا بکشــونم اصــفهان از رو نینگ تونســتم یمم بار نیا یول بودم برده

 ادیب همراهم
 و مکن  یتعر براش رو مســئله بخوام که نبودم یمیصــم اونقدر هم حانهیر با

 ...نبود هم عاقالنه بود داده ازدواج شنهادیپ من به نیرادو نکهیا به باتوجه
 ...بود نایسار موندیم برام که یا نهیگز تنها

 مدســت از یاســاســ دونســتمیم و بودم نگرفته یخبر ازش که بود یوقت چند
ـــاک قه از واســم میبود زده حرف باهم که بار نیه،آخریش  از یکی ی عال

س شتم توقع...بود کرده  یتعر خودش به امونیهمکال شقش یملک دا  شهب عا
 !ومدین در آب از درست معادالتم انگار خب یول

ش شتم رو بود دهیخر برام میینایناب زمان محمد که یا ساده یگو شگ...بردا  یو
سته شید یس ال وارید به برخورد از پس خودم  یراب بردمشیم دیبا و بود شک

 ...ریتعم
 گذاشتم گوشم یرو رو یگوش و گرفتم رو شمارش

 دیچیپ یگوش یتو دلخورش یصدا
 سالم-
 گفتم اطیاحت با
 ؟یخوب یسار سالم-
 !یبپرس منو حال که یزد زنگ نگو-
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 ...بود ریگ کارم چون اونم بودم زده زنگ بهش دوهفته بعد...داشت حق

 گفتم یشرمندگ با
 گهید شرمنده،ببخش بودم ریدرگ کمی...توئه با حق دونم یم-
 گفت طنتیش با
 !نشو شرک ی گربه حاال باشه-

 دمیخند
 ؟یندار کالس صبح-
 گفت یکنجکاو با
 چطور؟ دارم ظهر نه-
 آزاده؟ که م،وقتتینیبب گرروید هم خوام یم-
 کجا؟ چند ساعت...آره-
 کردم فکر کمی

 ویل کافه نه ساعت-
 گفت ناله با
 ادیم خوابم من زوده نه-
 گفتم خنده با
 دارم کارت ایب-
 ادیم بگم که ساعت هر کنم کیتحر رو شیکنجکاو حس دونستمیم
 ؟یبگ االن شه ینم-
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 گفتم خنده با.بود درست حدسم
 ؟یندار یکار...شهینم نه-
 گفت حرص با
 یبا...یذاریم یخمار یتو رو من که ینامرد یلیخ-
 گفتم باز شین با
 م،خداحافظیبدار پاس را یپارس-
 
 بود شده کم میناراحت و استرس از کمی نایسار با زدن حرف با

ــاعت به ینگاه ــب ازدهیانداختم، س ــون رو ش  یتو رو میهندزفر...داد یم نش
شام شتم گو  وابخ شدن پهلو به پهلو یساعت از بخوابم،بعد کردم یسع و گذا

 ربود رو هارو چشم من
 رو یزیچ اضــطراب یوقت شــهیشــدم،هم داریب خواب از هفت ســاعت صــبح
 شدم یم داریب خود به خود داشتم

 بود شستهن صبحونه زیم پشت رفتم،مامان نییپا صورتم و دست شستن از بعد
 بود فکر یتو و
 خانوم مامان سالم-
  زد ییمصنوع کرد،لبخند بلند رو سرش صدام دنیشن با
 داریب یزود نیا به صـبح بخور،چرا صـبحونه نیبشـ...ریبخ صـبحت سـالم-

 مادر؟ یشد
 نشستم زیم پشت لبخند با
 گهید برد ینم خوابم-
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 گذاشت جلوم یسرد ریش وانیل و شد بلند جاش از
 نداشتم دوست هم گرم یچا و نداشتم یا ونهیم ادیز ییچا با

 شدم بلند جام از و خوردم ریپن نون لقمه چند
 شتریب ی اجازه بهم ینگران دل...بود هشت شدم،ساعت حاضر و رفتم اتاقم به

 نداد رو خونه یتو موندن
صم سم از تا کنم یرو ادهیپ یکم گرفتم میت ستر شه،به کم ا  رمیم فتمگ مامان ب

 شدم خارج خونه از و بزنم یدور رونیب
 

 که بود نیا ریدرگ فکرم دایافتادم،شد راه نایسار با قرارم محل سمت به زنان قدم
 سپ با شکستم رو غرورش دونستمیم...بندازه راه یا یباز چه خواد یم ایعرش

 ...کنه یم استفاده تیموقع نیازا هم اون و زدنش
 زا متعجب!بودم کافه در یجلو اومدم خودم به یوقت که بودم فکر یتو انقدر

 کافه همون نجایا...شــدم کافه وارد اومدم ادهیپ رو راه همه نیا یچجور نکهیا
 که کردم خداروشــکر...ارهیب رو من خواســت یم ایعرشــ روز اون که بود یا
 ندارم یا خاطره باهاش نجایا و ومدمین

 کردم نگاه ساعتم به و نشستم یزیم بود،پشت ومدهین هنوز نایسار
 قهیدق ده از بعد...شدم نایسار منتظر و دادم سفارش یا بود،قهوه قهیدق ده و نه
 دیرس راه از
ثارم یخور تک زیم یرو ی قهوه دنید با  داغ شــکالت خودش یبرا و کرد ن

 گفت یکنجکاو با و نشست زیم پشت...داد سفارش
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 ؟یدیکش رونیب خونه از رو من یسرصبح یداشت کاریچ -
 کردم نازک یچشم پشت

 یاومد سروقت که میلیخ-
 ؟یداشت کارمیچ حاال!اومدم که کن شکر خدارو برو-
 گرفت خندم یکنجکاو همه نیا از
 

 کردم  یتعر براش ماجرارو
 کرد نگاهم غصه و یناراحت با ماجرا دنیشن با
 ؟ینگفت بهم وقت همه نیا چرا-
 گرفتم ازش رو نگاهم غم با
 کرد؟ یم هم یفرق مگه-
 کرد نگاهم یدلخور با
 ...بدم گوش حرفات به الاقل تونستم یم!میدوست ما ایتان-
 گفتم ییدلجو با
 ؟یایم کنم،باهام ناراحتت خواستم ینم-
 گفت ناز با
 کنم فکر دیبا-
 گفتم حوصله یب

 ...شد رید میبر پاشو سین کارا نیا وقت نایسار-
 بونایخ م،کناریزد رونیب شاپ یکاف از و میکرد حساب رو داغ شکالت و قهوه

  ستادمیا یتاکس منتظر
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 آوردم نیماش من میبر ایب-
 نایارس به رو آدرس و میشد نیماش افتادم،سوار راه دنبالش و دادم تکون رو سرم
 دادم

س یتو...افتاد راه ایعرش ی خونه سمت به سترس ریم شتم ا شت با و دا  هام انگ
سار یم یباز شگاه راجبه زدن حرف با کرد یم یسع نایکردم، سم دان  رو حوا

 نبود موفق هم ادیز یول کنه پرت
 کردم نگاه نایسار به استرس با میدیرس یوقت

 دنبالم ایب ومدمین گهید ربع کی تا اگه داخل رمیم من-
 گفت بود دهیترس من از بدتر که نایسار

 ساختس؟ من دست از یکار مگه کنه یکار بخواد اگه آخه-
 گفتم حرص با
 ...بکنه تونه ینم یکار!نکن یخال رو دلم تهِ -
 

 هچ هر خواست یم شدم،دلم ادهیپ نیماش از و نموندم جانبش از یحرف منتظر
 بشه تموم زیچ همه و رمیبگ رو فمیک برم زودتر
 گوشم به ایعرش یصدا لحظه چند از شدم،بعد منتظر و زدم رو واحدش زنگ

 دیرس
 تو ایب-

سور سمت به و شدم وارد سان سور یرفتم،تو آ سان  عهدف...کردم نگاه خودم به آ
ــواس با  بودم اومده نجایا که شیپ ی  ،بابودم کرده مرتب نهیآ یتو رو خودم وس
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 تفاوت آســمون تا نیزم االن با موقعم اون حس...کندم نهیآ از چشــم اکراه
 ...داشت

 ...بود باز رفتم،درش ایعرش تیسوئ سمت به و شدم ادهیپ آسانسور از
 شدم وارد دمیشن که ارویعرش گفتن تو ایب یشدم،صدا منتظر و زدم در
 ...نرفتم جلوتر و ستادمیا در دم
 برم خوام یم بده رو فمیک ایب-
 دیکش سرک آشپزخونه یتو از
 یدار یا عجله چه نیبش قهیدق کی تو ایب-

ــدم وارد و درآوردم رو هام کفش و کردم پا اون پا نیا یکم ــتم ینم...ش  خواس
 بدم نشون ضع 

ستم،از معذب مبل یرو ش شپزخونه ن ست یتو ییچا ینیس...اومد رونیب آ  شد
 نشست کنارم و گذاشت زیم یبود،رو

 ...نشستم نفره دو مبل یرو که فرستادم لعنت خودم به
 
 یاومد خوش-
 کردم نگاه بهش تفاوت یب

 یمرس-
 انداخت باال رو ابروهاش

 چطوره؟ حالت-
 گفتم تیجد با
 دارم ومدم،عجلهین یپرس احوال یبرا...ممنون خوبم-
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 گفت لبخند با
 ارمشیم بخور رو تییچا-
 ممنون ندارم دوست ییچا من-
 گفت تعجب با
 دونستم ینم-
 گفتم پوزخند با
 یدونینم زارویچ یلیخ تو-
 گفت تمسخر با
 خبر که ســـابقم از...من ی خونه یاومد یحســـاب چه یرو دونم ینم مثال-

 ؟یدار
 گفتم اخم با
 ...یزنیم دم ازش که یعشق حساب یرو-
 گفت یناراحت با
 یزد پسش تو که یعشق-
 لد من...شهینم درست تو و من نیب یزیچ چیا،هیعرش کن تموم حرفارو نیا-

 کندم دل ازت دمید بغلت یتو رو گهید یکی که یروز...ازت کندم
 گرفت دستش یتو رو هام دست و شد تر کینزد بهم

 کنم جبران تونمیم من-
 آوردم در دستش یتو از رو هام دست
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فاوت...ایعرشــ خوام ینم رو جبران نیا من-  تا نیزم تو و من یایدن ت
 میدار فرق باهم تو و آسمونه،من

 شدم بلند جام از خسته
 کن فکر بشه،عاقالنه تر سخت زیچ همه نذار...کن تموم رو یباز نیا ایب-
 

شم ازم لحظه چند از بعد و کرد نگاهم دلخور شاره اتاق سمت به...گرفت چ  ا
 کرد

 ...دار برش تخِت  یرو اتاق یتو برو-
 رو تدس و داشتم بود،برش تخت یرو فمیک...شدم وارد و رفتم اتاق سمت به

 گذاشتم تخت یرو
 نشم دهیبخش وقت چیه کردم ینم فکر-
 ...بود ستادهیا در درگاه یبرگشتم،تو سمتش به
مل تونم ینم من- ند تو که کنم تح قت چ خت نیا یرو گهید زن کی با و  ت

ــتم من یوقت اونم...یدیخواب ــ یم زجر داش ــتم من یوقت...دمیکش  ذره ذره داش
 ندارم بهت یازین سرپاشدم که االن...دادم یم جون

 ...شدم خارج خونه از و شدم رد کنارش از
سور وارد سان ش یقیعم نفس و شدم آ  که یزیچ اون از بهتر زیچ همه...دمیک
 شد تموم کردمیم فکر
 هیکت رنگش یدود پارس به که دمید نارویسار شدم خارج آپارتمان در از یوقت

 ...کرد یم نگاه ساعت به و بود داده
 اومد سمتم به دنمید با
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 دادش؟ بهت-
 کردم بسته و باز رو هام چشم

 ...آره-
 گفت لبخند با
 ...خداروشکر-

 کردم یم نگاه رو رونیب شهیش از سکوت یم،تویشد نیماش سوار
 ...یبش خارج ساختمون ازاون یسادگ نیا به کردم ینم فکر-

 گفتم رمیبگ رونیب از چشم نکهیا بدون
 ...کردم ینم فکر منم-
 گفت اطیاحت با
 ...شنیم دایپ کم ییپسرا نیهمچ-

 دادم جواب کوتاه
 دونم یم-
 گفت دیترد با
 ؟...چرا پس-

 دمیکش یقیعم نفس
 ...نه رو  شکسته اعتماد یول زد بند شهیم رو شکسته دل چون-
 
 م؟یکن یآشت-"

 ؟یخوند دوبار رو کتاب هی حاال تا+
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 ...آره-
 شده؟ عوض داستانش+
 ..."نه-
 
  نبود یکس خونه یتو...شدم خونه وارد و کردم یخداحافظ نایسار با

 وارد یتشــنگ احســاس با دمینشــن یجواب یول زدم صــدا رو مامان بار چند
شپزخونه شت با دمید نیزم یرو جون مهین رو مامان که شدم آ  صورت به وح

 زدم صدا رو اسمش دیترد رفتم،با جلو و کردم نگاه مامان کبود
 مــــامــــان-

شن ازش یجواب چیه یوقت سم دمین ست کنارش هول شدبا شتریب تر ش  ینم...من
 کنم کاریچ دیبا دونستم

عد ند از ب ظه چ مدم،گوشــ خودم به لح ماس اورژانس با و درآوردم رو میاو  ت
 ...محمد به اون از بعد و گرفتم

ــن کردم،با  یتعر براش رو انیجر هیگر با ــ ای هام حرف دنیش  و تگف ینیحس
 رسونهیم رو خودش گفت

 مامان خواست یم...دیسررس محمد گذشت سالها من یبرا که یقیدقا از بعد
 رفتمگ تماس اورژانس با من که نیا دنیشــن با یول برســونه مارســتانیب به رو

 بمونه منتظر داد حیترج
 ماســـک و گذاشــتن برانکارد یرو رو د،مامانیرســ اورژانس بعد قهیدق پنج

س شخ صورتش یجلو ژنیاک شتن؛ت شک صیگذا  یلبق ی سکته اورژانس پز
 ...بود
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ــن با ــتم حرفش دنیش ــتم دهنم یرو رو دس ــدت میگر و گذاش  همراه گرفت ش
 شد یراه سرمون پشت نشیماش با هم محمد و نشستم آمبوالنس یتو مامان

 دلم یدادن،تو ینم امون بهم هام اشــک و گرفتم دســتم یتو رو مامان دســت
ستم یم رو مامانم یسالمت ازش و زدم یم صدا خدارو ستمیم...خوا  دل دون
 اوردهین بابارو حاج ینامرد و یمعرفت یب طاقت مامان

 کرف یتو فقط و نبوده مامان به حواسم که کردم یم سرزنش رو خودم دلم یتو
 بودم خودم

 
 وارد برانکارد شــدم،همراه ادهیپ و کردم پاک رو هام اشــک آمبوالنس توق  با
ــتانیب ــدم مارس ــ وارد که یوقت تا ش ــ یس ــدن وی یس ــته روم به ها در و ش  بس

 گذاشتم صورتم یرو رو هام دست و نشستم وی یس یس در شد،پشت
فاق اگه مان یبرا یات تاد یم ما  چطور ببخشــم،من رو خودم تونســتم ینم اف

 باشم؟ مادرم خوار غم نتونستم که بودم یدختر
با افتاده هق هق به که بودم کرده هیگر انقدر  شــونم یرو یدســت حِس  بودم،

 ستادهیا باالسرم که دمید رو محمد و کردم سربلند
 گفت یدلسوز بود،با خسته و نیغمگ هاش چشم

شکل کردن هیگر با- شوینم حل یم ست برو شه،پا شور رو صورتت و د  به...ب
 بشه داشیپ که االناس دادم خبر هم هیمهد

 گفتم گرفتم یصدا با
 ادیبرنم دستش از ی؟کاریکرد نگرانش چرا-
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 گفت آرامش با
 ...بدونه حقشه-

 شدم بلند جام از و دادم تکون رو سرم
 چشم هب یبهداشت سیسرو ی نهیآ یتو...افتادم راه یبهداشت سیسرو سمت به
 کردم نگاه نشستم خون به یها

سبب ستم،حاج یم بابا حاج رو اتفاقات نیا تمام م  یبرا هشیهم که ییبابا دون
 ...بود گذاشته کم ما

شت چند شت سیسرو از و زدم صورتم به آب م  سمت به و شدم خارج یبهدا
 افتادم راه وی یس یس

 یم حرف باهاش کرد،محمدیم هیگر و بود نشسته وی یس یس در پشت هیمهد
 داد یم تکون رو سرش هیمهد و زد
 شبغل یتو رو من و مودیپ رو مونده یباق قدم چند و شد بلند جاش از دنمید با

 گرفت
 خوار غم من برعکس که یرو،خواهر میاحساسات خواهر کنم آروم کردم یسع

 ...بود مادرمون یبرا یخوب
 

 یســ یتو یروز چند مامان بود م،قراریکرد ترک رو مارســتانیب بعد دوســاعت
 ...بمونه همراه یکس شد ینم اونجا و بمونه وی یس

ش سوار ستانیب یتو بش م،ازیشد محمد نیما شمه بودم کرده هیگر مار  ی چ
 ردمک یم نگاه رونیب به نیماش ی شهیش از رهیخ فقط و بود شده خشک اشکم

 مطهره؟ ما ی خونه یایم-
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 ودمب فکر یتو کردم،انقدر نگاهش یسوال و برگردوندم هیمهد سمت به رو سرم
 نشدم حرفش متوجه که
 شیپ که هم بابا حاج ستین که رو؟مامان روز چند نیا ما ی خونه یایم گفتم-

ــهیکس،نمیزن اون  ی خونه یبر ای ما ی خونه یایب ای دیبا یبمون تنها خونه تو ش
 محمد

 نکدوممو چیبرد،ه ینم هم رو اســمش یحت که بود متنفر فتانه از انقدر هیمهد
 میبود دهیند رو فتانه ی عطا،بچه

ــوال که هیمهد به  دار و ریگ نیا یتو که کردم فکر و کردم نگاه کردیم نگاهم یس
 است فتانه ی بچه به کردن فکر وقت چه

 ...محمد ی خونه رمیم-
ست ینم دلم شم،ترج دومادمون ی خونه سربار خوا  ی خونه برم دادمیم حیبا

 ...برادرم
صرار بود خونده رو فکرم انگار که هیمهد صم و نکرد یا  ودمخ به رو یریگ میت

 کرد واگذار
 میافتاد راه محمد ی خونه سمت هی و میرسوند رو هیمهد
 اومد شوازمونیپ به نگران هیانس میشد خونه وارد و کرد پارک رو نیماش

 خوبه؟ مامان حال شد یچ-
 زد بهش یمهربون لبخند محمد

 ...بوده  یخف ی سکته کی ستین یزیچ آره-
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 گفت ترس با هیانس
 سکته؟-

 گفتم حال یب و انداختم محمد به یا حوصله یب نگاه
 داداش زن خوبه مامان حال!شیترسوند بدتر که تو-

  انداخت ام چهره به ینگران نگاه هیانس
 روفک یب من...ستین خوب حالت معلومه کن استراحت مهران اتاق یتو برو-

 گرفتم حرف به شمارو در دم که بگو
 افتادم راه مهران اتاق سمت به و زدم بهش یحال یب لبخند
ستر وی یس یس یتو مامان که بود روز چهار  هب چهارروز بعد بالخره و بود یب
 شد منتقل بخش

ستانیب یتو سته مامان تخت کنار یصندل یرو مار ش شغول و بودم ن  با یازب م
 ببرم ریتعم یبرا رو خودم یگوش بودم نکرده بودم،وقت سادم یگوش
س مالقات زمان سته مامان تخت کنار اتاق یتو هیبود،ان ش  وزهن هیمهد و بود ن

 ...بود ومدهین
ش یرو از رو سرم اومده هیمهد نکهیا یهوا شد،به باز اتاق در  کردم بلند میگو
 بود همراهشون پدرش شهیهم شدم،برخالف مواجه خانوادش و نیرادو با که
 لندب جام از بود یپیخوشت و بلند قد جراحه،مرد پدرش که بودم دهیشن مامان از

 کردم یپرس احوال و شدم
 

 کرد برخورد باهام محبت و یگرم با پدرش
 گفت بشنوم من که یطور آروم و ستادیا کنارم نیرادو
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 ...بود شده تنگ برات دلم-
ــن به رو خودم  ربا کی فقط روز چهار نیا یندادم،تو بهش یجواب و زدم دنینش

 نبود نیرادو هم بار کی اون بودم رفته یستیبهز به
 باهاش و رفتم حانهیر ســمت کردم،بهیم حس رخم مین یرو رو رشیخ نگاه

 شدم صحبت مشغول
سریم یخوب حس بهم آرومش یها محبت و توجه ص با و عاقل داد،پ  یتیشخ

 دونست یم رو خودش حد و بود
 نیرفتن،رادو و کردن یخداحافظ یکمال ی خانواده مالقات زمان شدن تموم با
 کردم ینم یتوجه بهش رحمانه یب من و بود من به نگاهش آخر ی لحظه تا

********************* 
 و اســترس که گفت شـــد،دکترش مرخص مارســتانیب از مامان بعد روز دو

سترس شهیم مگه که کردم فکر نیا به من و سمه مثل براش یناراحت  شتهندا ا
 است یا گهید زن شیپ هرشب شوهرش که یزن باشه

 با شتریب و باشم داشته گذشته با یمتفاوت رفتار کردم یسع خونه به برگشتنمون با
 و ینقاش رفص رو وقتم شتریب و رفتمیم یستیبهز به بگذرونم،کمتر وقت مامان

 کردم یم مامان با رفتن رونیب
 

 ی صــفحه به...خورد زنگ میگوشــ که بودم ها رنگ کردن مخلوط مشــغول
 کردم نگاه اومدم ریتعم از تازه یگوش
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 ندادم جواب پس نداشتم یخوش دل ناشناس یها شماره ناشناس،از ی شماره
 کردم باز رو امیپ یکنجکاو با شد بلند میگوش امیپ یصدا لحظه چند از بعد

 کوچولو؟ یخچ یاریب در ینگران از رو دلخسته عاشق کی یخوا ینم-
 "نیرادو"

شق ی کلمه دنید با سته عا ست لبم یرو یلبخند دلخ ش صله...ن  از عدب بالفا
 خورد زنگ دستم یتو یگوش امیپ خوندن
 باشه یعاد لحنم کردم یسع و کردم پاک لبم یرو از رو لبخند

 بله؟-
 گفت یا یشاک لحن با
 خانم سرکار نیداد جواب عجب چه-
 گفتم تیجد با
 بدم رو ناشناس یها یتما جواب دیبا چرا-

 گفت و کرد یا خنده تک
 خوبه؟ حالت...شماست با حق بله بله-

 گفتم آرومتر
 ممنون خوبم-
 ...خوبم منم-
 گفتم یجواب حاضر با
 ن؟یبد رو حالتون اخبار نیزد زنگ-
 گفت یمیمال لحن با
 ...کنم یدلتنگ رفع زدم زنگ نه-
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 نگفتم یزیچ و کردم سکوت
 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم-
 گفتم دیترد با
 ؟یچ مثال-
 گفت خنده با
 شده تنگ برام دلت توهم نکهیا مثال-

 کردم نثارش یآروم یپررو
 ستنش لبم یرو یلبخند فکر نیا با...دیخند یم د،فشنگیخند آروم و دیشن
 گفت یمهربون با
 خونتون به زنه یم زنگ داره مامان-

 گفتم یعاد
 هست نییپا مامان-
 ؟یموافق تو یعنی-
 گفتم تعجب با
 ؟یچ با-
 گفت طنتیش با
 ...رهیگیم تماس یخاستگار واسه مامان گه،آخهید یبش من زن نکهیا با-

 کردم سکوت شیناگهان خبر از شکه
 جانتیه راحت تا کنمیم قطع کنن،منیم آب قند دلت یتو ذوق از دونمیم-

 یکن یخال رو
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 دگفتید رو سکوتم یوقت
 باشه؟-
 یوت و کردم قطع رو شــد،تماس خندش کیشــل باعث که گفتم یا باشــه جیگ

 شدم هاش حرف یحالج مشغول ذهنم
 

 بدم آب یگوش و سر تا رفتم نییپا ی طبقه به قهیدق چند از بعد
ــته مبل یرو مامان ــس  یور یلبخند بود فکر یتو قا  یعم که یحال در و بود نش

 داشت لب
 ردک نگاه بهم و اومد خودش گذاشتم،به شونش یرو یرو دستم و رفتم کنارش

 مادر؟ یاومد یک-
 نشستم کنارش لبخند با
 شده؟ یزیاالن،چ نیهم-
 گفت مکث یکم از بعد لبخند با
 بود زده زنگ حانهیر مامان-

 باال مشــغول رو خودم و برداشــتم رو ونیتلوز باشــم،کنترل یعاد کردم یســع
 کردم کاناال کردن نییپا
 خب؟-
 میبش مزاحم ریامرخ یبرا نیبد اجازه اگه گفت-

 گفتم رفته باال یابروها بدم،با نشون متعجب رو خودم کردم یسع
 ن؟یگفت یچ شما-
 گفت لبخند با
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 میبد خبر بهشون دیبا شب دم،تایم بهتون رو خبرش گفتم-
 کردم سکوت و نگفتم یزیچ

 کرد کینزد بهم رو خودش مامان
 نیبزن رفح باهم انیب باشه...مادر افته ینم یاتفاق که یخاستگار جلسه هی با-

 ...یریبگ میتصم یتونیم بعد
 کردم نگاهش سکوت یتو فقط و نگفتم یزیچ
 ینیبیم رو تمونیوضع خودت دخترم-
 داد ادامه لرزون یصدا با
 یپ رفته که بمونم،پدرتم زنده یک تا ســتین معلوم یقلب یماریب نیا با که من-
 شیاشیع

 اباب حاج راجبه مامان دمید یم که بود بار نید،اولیچک چشمش از یاشک قطره
 زنهیم حرف ینجوریا

سر یلیخ نیرادو- شبختت که دونمیم هیخوب پ  رگمم قبل خوام یکنه،م یم خو
 نمیبب رو تیعروس

 کردم نگاهش بهت با
ـان- ـ ـ ـام ـ ـ  یزندگ سالها و دارن یقلب یماریب نفر ه،صدهایحرف چه نیا...م
 کنمیم

 کرد پاک رو هاش اشک
 ه؟یچ نظرت گه،حاالید زادهیآدم...مادر دونمیچم-

 گفتم لحظه چند از بعد
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 کنمیم فکر ان،روشیب نیبگ بهشون-
 

 یبرا بود قرار و کرد اعالم یکمال ی خانواده به رو موافقتش مامان شـــب اون
 انیب ما ی خونه به بعد روز دو شدیم که هفته آخر

ــ یکردم،کل  یتعر براش رو انیجر و گرفتم تماس نینگ با  ازم و ردک حتمینص
حت یلیرم،خیبگ میتصــم یعقالن که خواســـت  کینزد که نیا از بودم نارا
 باشه کنارم و ادیب تونست ینم و بود ترم اخر امتحانات

شب سم ام ستگار مرا صبح یخوا  خواب از رو من و بود اومده هیمهد زود بود،
 میبر دیخر به باهم تا بود کرده داریب

 یم ها پاســاژ یتو رو من داشــت نه ســاعت از هیمهد و بود دوازده ســاعت
 میکن دایپ مراسم یبرا مناسب لباس تا چرخوند

 یشلوار و کت شدم رهیخ مانکن تن شلوار و کت به و ستادمیا یا مغازه یجلو
 بود یکیش و ساده رنگ یصدف
هد با نشــونش و زدم صـــدا رو هیم ند با دنشید دادم،  تکون رو ســرش لبخ

 م،واردیخواست من زیسا رو مدل اون فروشنده از و میشد مغازه وارد باهم...داد
 دنشید با هم هیمهد....بود بایز واقعا تنم یدمش،تویپوشــ و شـــدم پرو اتاق

 کرد اعالم رو موافقتش
شت خونه به شلوار و کت دیخر از بعد سته م،انقدریبرگ صلهبالف که بودم خ  به ا

 افتادم تخت یرو و رفتم اتاقم
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شم  زا شده صبح که نیا الیخ کردم،با نگاه برم و دور به و کردم باز رو هام چ
 دنید با...کردم نگاه ساعت به زده افتادم،هول یخواستگار ادی که شدم بلند جا
 شد راحت المیخ ظهر از بعد ی دو

 نییپا ی طبقه به و انداختم ســرم یرو یشــال و شــســتم رو صــورتم و دســت
 ...بودن خوردن ناهار مشغول و بودن نشسته  زیسرم رفتم،همه

ــامل همه نیا البته ــوهرش و هیمهد و مامان ش ــنا و ش  چندان ی بود،خونواده س
ــت یبزرگ ــده هم کتریکوچ حاال و مینداش ــالم ش ــندل یرو و دادم یبود،س  یص
 نشستم مامان کنار یخال

 ن؟ینکرد دارمیب ناهار یبرا چرا-
 گفت لبخند با هیمهد

 یباش یا حوصله با عروِس  شب دیبا هرحال نکنن،به دارتیب گفتم من-
 یب پس نداشــتم رو" نشــدم عروس هنوز من" نکهیا راجبه بحث ی حوصــله
صله شغول و دادم تکون رو سرم حو شک خوردن م  حدس که یمرغ با پلو زر

 شدم است هیمهد پخت دست زدمیم
شتن با شق نیاول گذا  از عدب...بودم گرسنه چقدر دمیفهم تازه دهنم یتو غذا قا

 هیبق کنار کمی دادم حیترج اون از بعد و میشــســت هارو ظرف هیمهد با ناهار
 بمونم

 کم کم ات برگشتم اتاقم به بعد و گذروندم خانوادم کنار رو وقتم شش ساعت تا
 ...شدم حموم وارد و برداشتم رو کنم،حولم آماده رو خودم
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 بهتر کرد یم کمک بهم و داد یم آرامش بهم آب یســتادم،صــدایا دوش ریز
 ولمشغ و نشستم نهیآ یجلو شدم خارج حموم از ساعت مین از بعد...کنم فکر

 شدم موهام کردن خشک
 

شک از بعد سب دم موهام کردن خ شون سرم یباال یا ستم  یمیمال شیآرا و ب
 نشوندم صورتم یرو

ش رو بودم دهیخر هیمهد با که یشلوار و کت  یکمرنگ یصورت شال و دمیپو
 نظر به و بود بلند کتم!نه ای هست چادر دنیپوش به ازین دونستم یکردم،نم سرم
ستگار یپا که بود یاول بار...نبود یازین خوم  البته دش یم باز خونه نیا به خوا

 من یبرا
 لبخند دنمید با و اومد باال ها پله زدم،از صــدا رو هیمهد و شــدم خارج اتاق از
 شد پهن لبش یرو
 ...یخواهر یشد خوشکل یلیخ-
 گفتم لبخند با
 نه؟ ای بپوشم چادر دیبا هیمهد...ــزمیعـــز یمرس-
 کرد فکر کمی

 بازه جلوشم ستین بلند ادمیز ،کتتیبپوش بهتره-
قت ی نشــونه به گاه تکون رو ســرم مواف  خودم به نهیآ یتو یا گهید دادم،ن

 شدم خارج اتاق از و برداشتم رو دمیسف انداختم،چادر
شپزخونه سمت به شپزخونه یتو رفتم،مامان آ شغول آ ستن م  ود،بهب ها وهیم ش

 بود مین و کردم،هفت نگاه ساعت
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 مامان؟ انیم یک-
 انداخت بهم یا یراض نگاه لبخند با
 برسن دیبا گهید ساعت مین تا-

 شدم ها وهیم دنیچ و کردن خشک مشغول و گفتم یاوهوم
 شد بلند فونیآ یصدا هشت ساعت راس

 انداختم سرم یرو رو چادرم و زدم شونیشناس وقت به یلبخند
 

 پدرش شـــدن،با وارد اول مادرش و پدر رفتم اســتقبالشــون به هیمهد همراه
 آخر در و حانهیر اون از بعد ی*ب*و*س*رو مادرش با و کردم یاحوالپرســ

 شدن وارد نیرادو
ــت حانهیر با ــت و اومد جلو نی،رادو دادم دس ــ جعبه و گل دس  به رو ینیریش

 زد یزیر چشمک و گفت یا یشد بایز یلیخ لب ریدستم،ز
 گرفتم رو ینیریو،ش گل و انداختم نییپا رو سرم خجالت با

سپرت کت شک ا شک شلوار و دیسف راهنیپ با بود تنش یرنگ یم  دلم یتو،یم
 هیپیخوشت پسر واقعا که کردم اعتراف

 المث...بود اومده هم بابا افتادن،حاج راه ییرایپذ سمت به همه مامان تعارف با
گار مراســم ته یخاســت غار دختر با شیت ند فکر نیا بود،  لبم یرو یپوزخ
 !ستمین یتغار ته گهید نبود ادمی...نشست

 شدم آشپزخونه وارد و گذاشتم یگلدون یتو رو گل
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 که برمب ییچا تا بگه بهم و ادیب هیمهد تا شــدم منتظر و نشــســتم یصــندل یرو
 دیپر باال ابروهام نیرادو ی شماره دنید شد،با بلند میگوش امیپ یصدا

 رون؟یب یایب آشپزخونه اون از یخوا یم یک پس-
 نشست لبم یرو لبخند امشیپ خوندن با
 یم رفتار اومدن دخترشون دوست یخاستگار به که یا ساله۱۸ یها پسر نیع

 دش آشپزخونه وارد هیمهد که بودم زده زل یگوش ی صفحه به لبخند کرد،با
 گفت و انداخت بهم یمشکوک نگاه

 اریب و زیبر ییچا پاشو-
 کردم مظلوم رو افمیق

 بشه پررنگ ای کمرنگ ترسمی؟میزیبر تو شهیم-
 شد ختنیر یچا گفت،مشغول یا باشه و داد تکون رو سرش

 
 داد دستم به رو ینیس و ختیر ییچا هیمهد

 ایب تو لحظه چند از بعد رفتم که من-
 زا بعد و شد خارج آشپزخونه از هیدادم،مهد تکون موافقت ی نشونه به رو سرم
 من لحظه چند
مه از اول با نیرادو پدر یجلو رو ییچا ه  ازم یپرمحبت و گرم لحن گرفتم،

 زخونهآشــپ یتو من که یمدت یتو...هیبق بعد و بابا حاج اون از بعد کرد تشــکر
 بودن دهیرس راه از هم هیانس و محمد بودم
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 گفت و انداخت صورتم به یا فتهیش نگاه گرفتم نیرادو یجلو رو ییچا یوقت
س صورتم یمر  کنار و انداختم نییپا رو سرم و شد سرخ خجالت از خانمم،

 نشستم مامان
 نیرادو پدر یصــدا کردم،بایم حس خودم یرو رو نگاهش یگرم مدت تمام

 شمچ بابا حاج به و کردم بلند رو سرم میکن صحبت باهم ما خواست اجازه که
 دوحتم

 گفت یمهربون نگاه با بابا حاج
 کن ییراهنما اتاقت به رو نیرادو اقا دخترم جان مطهره-

م فظ که نیه هر ح ف برام کرد یم ظا با حاج از...بود یکا ع با  یتوق
 افتادم راه اتاقم طرفه به و شدم بلند جام از و گفتم یچشم!نداشتم

 که شهب وارد که کردم تعارف نیرادو ستادم،بهیا اتاقم در دم و رفتم باال ها پله از
 داد رو پاسخمlady 's firstمعروفه ی جمله با

شستم،رادو تختم یرو و شدم اتاق وارد ست تخت یرو کنارم هم نین ش  اب...ن
 گفت یپررو کمال در که کردم نگاهش تعجب

 !میستین کینزد بهم هم اصال االن ،گرچهیکن عادت ایکینزد نیا به دیبا-
 گفتم و انداختم باال رو ابروهام

 بدم؟ مثبت جواب شما به قراره من گفته یک-
 گفت نفس به اعتماد با
 ؟یبد یمنف جواب من به یتون یم مگه-
 گفتم پوزخند با
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 !هیستودن نفستون به اعتماد-
 

 گفت قهیدق چند از کردم،بعد سکوت و کرد سکوت
 گفتن؟ یبرا یندار یم،حرفیکن صحبت باهم نجایا میاومد-
 گفتم مکث یکم با
 بشنوم شمارو یها حرف اول دمیم حیترج-
 گفت یعاد لحن با
شجو ساله شش و ستیب یکمال نیرادو من- شد یدان  از تا دو عمرانم،با ار

 مستقل کردم یسع میزندگ تمام یکم،تویشر کیکوچ شرکت کی یتو دوستام
  ستمیبا خودم یپا یرو و باشم
 گفت یجد و کرد نگاهم لحظه چند

 یباش داشته دوست منو هم تو نکهیا اوله شرط برام نیا و ادیم خوشم ازت من-
 اعتماد و عشــق میزندگ یتو خوام ی،میند راه قلبت یتو رو یکســ من جز و

 سپ گمینم ،دروغیکن اعتماد بهم شــهیهم که دارم توقع پس بزنه رو اول حرف
  ندارم هم دنیشن دروغ توقع

 گفت و کرد نگاهم یفتگیش با
 ینذار کم توهم خوام یذارم،م ینم کم عشق یتو برات یچیه من-

 رمس و گذاشت چونم ریز رو انداختم،دستش نییپا رو سرم نگاهش از زده شرم
 آورد باال رو
 گفت یطونیش لحن با
 ها خوام ینم یخجالت زن من-
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 شدم بلند جام از نگاهش و لحن از پاچه دست و زده شرم
ــرم ــت و انداختم نییپا رو س  که بودم یحرف زدم،دنبال گره هم یتو رو هام دس
 کنم عوض رو بحث

 گهید میبر شد تموم حرفتون اگه...امممم-
 گفت خنده با
 ؟یندار گفتن یبرا یحرف چیه تو یعنی-

 گفتم بعد و کردم نگاه بهش جیگ لحظه چند
 ...خب...خب-
 باشم مسلت خودم به کردم یسع و کردم مکث کمی

 گفتم ینسب آرامش وبا نشستم تخت کنار یصندل یرو
ستام سالمه،البته نوزده یکرامت مطهره من - شج... زننیم صدام ایتان دو  یودان

ش ستم ینقا شگاه به بعد ترم از و ه ست گردم،منم یم بر دان ستقل دارم دو  م
شم ستقالل نیا ازدواج خواد ینم دلم و با  هاتون حرف با من... رهیبگ ازم رو ا

  مهمه یلیخ هم متقابل احترام نظرم به و موافقم
 بود شده رهیخ بهم لبخند کردم،با نگاهش و کردم بلند رو سرم

 
 گفت یمهربون لحن با
 دارم دوست شتریب رو مطهره من یول-

 نگفتم یزیچ و کردم سکوت
 کنم ینم محدودت و ندارم مشکل بودنت مستقل با من-
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 گفت یصبر یب با بعد
 ه؟یچ جوابت-

ــع که یحال در ــت یم که یلبخند کردم یم یس  کنترل رو ادیب لبم یرو خواس
 گفنم کنم

 ن؟یبشنو جواب االن نیهم نیدار توقع-
 گفت خنده با
 ؟یکن ناز یخوا یم-

 گفتم و کردم نازک یچشم پشت
 کنم فکر خوام یم-
 گفت یتخس با
 یخوا یم روز چند فقط...کن فکر باشـــه یول هیچ جوابت دونم یم که من-

 ینازکن
 گفتم خباثت با
 باشه یکاف ماه کی کنمیم فکر-
 گفت و گرفت خودش به یمظلوم ی افهیق

 ...روز سه-
 گفتم تعجب با
 روز؟ سه-

 گفت و کرد نازک یچشم پشت
 دارم رو مثبت یها پوئن ی همه ؟منیکن فکر یخوا یم یچ راجبه-
 گفتم حرص با
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 دمیم خبر بهتون گهید ی هفته کی-
 گفت مغرور و گرفت خودش به یا یجد ی افهیق

 یراحت هرطور باشه-
 انداخت،از باال برام رو ابروهاش که کردم تعجب شیناگهان موضــع رییتغ از

 گرفتم گاز رو لبم و گرفت خندم شیبدجنس
 منتظرن هیبق که میبر نیندار یحرف گهید اگه-
 

 میبرگشت نییپا ی طبقه به و میشد خارج اتاق از باهم
 یتو سکوت و دیچرخ سمتمون به ها نگاه ی همه ییرایپذ به شدنمون وارد با

  شد فرما حکم خونه
 شکست رو سکوت نیرادو مادر یصدا

 زم؟یعز شد یچ-
 داد جواب من یجا به نیرادو

 کنن فکر خوان یم خانم مطهره-
 زد بهم یمهربون لبخند جون نینسر

 هیزندگ عمر کی حرف کنه فکر دیبا که البته-
 نشستم مامان کنار و زدم لبخند بهش

 رفتن و کردن یخداحافظ یکمال ی خانواده قهیدق چند از بعد
 ...مونهیم من مثبت جواب منتظر صبرانه یب که گفت نیرادو آخر ی لحظه
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 ه،بعدریگیم تماس جواب گرفتن یبرا ندهیآ ی هفته که گفت هم جون نینســر
 ،ازشــدن رهیخ بهم یکنجکاو با و گرفتن رو طورم هیانســ و هیمهد رفتنشــون از

 گرفت خندم نگاهشون
 ه؟یچ-

 گفت یکنجکاو لحن با هیمهد
 گفت؟یم یچ-
 گفتم خنده با
 ...خب گفت یم همه یجلو بدونن همه خواست یم اگه-
  کرد نازک یچشم پشت یدلخور با
  کردم بغلش خنده با
 کرد یم صحبت...و شغلش و خودش راجبه یچی،هیخواهر کردم یشوخ-

 گفت لبخند با هیانس
 ه؟یچ نظرت حاال خب-

 انداختم باال یا شونه
 ندارم ینظر چیه فعال...دونم ینم واقعا-

 گرفت رو دستم یمهربون با هیانس
 ریبگ میتصم عاقالنه و کن فکر خوب...هیسخت میکنم،تصمیم درکت-

 داد تکون رو سرم و زدم لبخند بهش
 
 اقالنهع کردم یسع هفته کی نیا یشد،تو یسپر باد و برق مثل زمانم هفته کی

 ...بسنجم رو کارم جوانب ی همه و کنم فکر



wWw.Roman4u.iR  284 

 

 غدقهد یب و آروم یزندگ کی نبودم،دلم دنبالش و بودم کرده تجربه رو عشق من
 ...باشه داشته دوستم که یهمسر با خواست یم

 بچه با رو پرمحبتش رفتار که یروز از و بود یقلب خوش و خوب پســر نیرادو
ــتیبهز یها ــان" که بودم دهیفهم بودم دهید یس  یافک من یبرا نیا و هیخوب"انس

 بود
 شــهیم یخوب مرد دونســتمیم و داشــتم بهش نســبت یخوب حس هم یطرف از
 ...یزندگ یبرا

 کرده اعالم رو مثبتم جواب مامان به شبیبود،د روزم هفت مهلت از آخر روز
 بودم

 ور تلفن لبخند با شـــد،مامان بلند تلفن زنگ یصـــدا که بود ازدهی ســـاعت
شت شحال بودم گفته بهش  ر جوابم که شبید از...بردا ست یبود،م خو  مدون

 کرده باز جا همه دل یتو و دارن دوس رو نیرادو خانوادم یاعضا تمام
 اومد شمیپ مامان قهیدق چند از بعد

 نجایا انیم ها صحبت ی هیبق یبرا فرداشب گفتن-
 گفتم یا باشه لبخند با

 نشست کنارم
 یابر که یهســت عاقل انقدر ،خودتیگرفت رو میتصــم نیبهتر که دونمیم-

 یبش خوشبخت انشاالله...یریبگ میتصم تیزندگ
 دمیکش مشامم روبه تنش عطر و رفتم فرو مامان آغوش یتو
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 کیشــ کوتاه دامن و کردم،کت مرتب تنم یتو رو کتم و ســتادمیا نهیآ یجلو
شک سم یکم و یصورت یم ش یا یر شک ساپورت با بودم دهیپو س...یم  ممرا

 رو میصورت شال...بود لباس نیتر مناسب نیا و داشت یرسم ی جنبه امشب
 خارج اتاق دم،ازیپوش رو میمشک بلند پاشنه یها کفش و انداخت موهام یرو

 رفتم ییرایپذ سمت به و شدم
 بود اومده هم ثمیم یبودن،حت جمع هم دور خانواده ی همه
 کرد باز رو در و برداشت رو فونیآ ثمیشد،م بلند فونیآ یصدا

 اومدن-
 اب و ســتادمیا در رفتم،دم اســتقبالشــون یبرا مامان همراه و دادم تکون رو ســرم
شم ریز قبل یسر مثل نیرادو...کردم یاحوالپرس همه  لکهب کرد ینم نگاه یچ

 ی یشد خوشکل یلیخ و داد دستم به رو گل بود،دست زده زل من به آشکارا
 گرفتم رو گل تشکر با و زدم ینیمت گفت،لبخند یآروم

 کنارم حانهیافتادن،ر راه ییرایپذ ســمت به همه بابا حاج و مامان دعوت با
 کرد اشاره بودن همراهشون که یانسالیم مرد و زن به...نشست

 هستن بزرگم یعمو زن و عمو-
 دادم تکون رو سرم لبخند با
 دارن رو برادر کی نیهم فقط بابا-
 گفتم لبخندم حفظ با
 نیهست یتیجمع کم ی خانواده-
 گفت یکنجکاو با گفت،بعد یاوهوم ببخند با
 ؟یچ شما یها لیفام-
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 شهرستانن هامون لیفام تمام ما-
 داد تکون رو سرش

 گرفت خودش به یا یرسم شکل مراسم یمعمول یها حرف قهیدق چند از بعد
 

سم شد قرار س و عقد مرا شه برگزار ندهیآ ماه کی یط هم با یعرو  ی هفته و ب
 میکن برگزار یا یخونوادگ عقد مراسم ندهیآ

 اومد دنبالم عقد قبل شاتیآزما یبرا نیرادو بعد روز صبح
 و ندهیآ هب صبح تا شبیکردم،د سالم و نشستم نیماش یتو آلود خواب و خسته

 بود ومدهین چشمم به خواب و کردم یم فکر انتخابم
 داد رو جوابم یمهربون با نیرادو

 کنمیم دارتیب میدیرس هروقت بخواب-
 تهخس بستم،انقدر رو هام چشم و دادم هیتک یصندل به رو سرم خواسته خدا از

 برد خوابم یک دمینفهم که بودم
ست نوازش با  همب لبخند با که نیرادو شدم،به داریب خواب از صورتم یرو ید

 گفتم یا گرفته یصدا کردم،با بلند رو سرم و شدم رهیخ کرد یم نگاه
 م؟یدیرس یک-
 گفت طنتیش با
 ات شــبید بود مشــخص...کنم دارتیب ومدین دلم من یهســت،ول یربع کی-

 یکرد یم فکر من به صبح
 نکنم کلکل باهاش دادم حیترج پس!نداشت جواب که حساب حرف خب
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 م؟یبر-
 میشد شگاهیآزما وارد هم ی شونه به شدم،شونه ادهیپ نیماش از و گفتم یا آره

عد ـــدن تموم از ب ما ش ـــاتیآز هادیپ به ش نه نیرادو شــن حا  باهم رو صــب
 کرد یم مطمئن انتخابم از رو من هاش توجه و ها محبت با نیم،رادویخورد

 
ست در اومد،به یم ها شیآزما جواب اونروز یفردا  باهم شد قرار نیرادو خوا

ساعتیریبگ میبر شون،  خودم و دمیپوش لباس شدم داریب خواب از صبح نه م
 رفتم نییپا و کردم حاضر رو

مان ته ونیتلوز یجلو ما نه طرف به و کردم یبود،ســالم نشــســ  آشــپزخو
 دوخت من به و گرفت ونیتلوز از رو نگاهش...رفتم

 ؟یریم کجا...ریبخ صبح-
 گفتم کردم یم باز رو خچالی در که یحال در
 میریبگ شارویآزما جواب میریم نیرادو با-

ــه ــغول دوباره و گفت یا باش ــا مش ــد،م ونیتلوز یتماش  وارد آلود خاب ثمیش
 کرد نگاهش تعجب با مامان...شد ییرایپذ
 ؟یشد داریب خواب از یسرصبح یبر یخوا یم ییجا-
 گرفت اش خنده مامان ی شده گرد یها چشم دنید از ثمیم
 رونیب برم دوستام با خوام یم-

 داد تکون رو سرش مامان
 بخور صبحانه مطهره با برو-

 نشست زیم پشت و دیکش کنار رو یصندل و شد آشپزخونه وارد
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ــبح ــغول و گفتم یریبخ ص  رفتهگ خودم یبرا که یریپن نون ی لقمه خوردن مش
 شدم بودم
 دیپرس ازم یسوال و دیکش نونش یرو کره

 ؟یریم کجا تو-
 گفتم تفاوت یب

  میریبگ شارویآزما جواب میریم نیرادو با-
 گذاشت رو ش لقمه و دیکش هم یتو رو هاش اخم

 نینکرد عقد هنوز که شما-
ش یپوف صالیک صله دم،ا شتم رو باهاش بحث ی حو  یا احمقانه لبخند...ندا
 نشوندم لبم یرو
 میکن عقد تا میریبگ جوابارو میریم-
 گفت حالت همون با
 ...یبرگرد ؟زودیبر توهم الزمه حتما-

ــت خودم یبرا که یبزرگ ی لقمه ــتم رو بودم کرده درس  زا که یحال ودر برداش
 گفتم یکشدار و مسخره چشم شدم یم خارج آشپزخونه

 
 دیرسیم دیبا ها االن نیرادو...داد یم نشون رو مین و کردم،نه نگاه ساعتم به
ستم اطیح یتو تاب یشدم،رو خارج در از و کردم یخداحافظ مامان با ش  و ن

 نیآخر میگوش زنگ یصدا شدن بلند با...بزنه زنگ تک نیرادو تا شدم منتظر
 رفتم اطیح در سمت به و گذاشتم دهنم یتو رو لقمم از تکه
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 اهنگ بود نشــســته آزراش یتو یخاصــ ژســت با که نیرادو به و کردم باز رو در
 داد رو جوابم یخاص لحن با دادم سالم و شدم نیماش کردم،سوار

 خوشکله خانم سالم-
 زدم لبخند بهش

 ؟یخوب-
 م؟یشدم،بر یعال دمید رو خانمم که االن-
 میبر-

 افتاد راه و گذاشت گاز پدال یرو رو پاش
ــ تمام یتو ــتم ریمس ــتش یتو رو دس  شا یدلخور ترس از من و ودی گرفته دس

 گفت من به رو و کرد پارک رو نینزدم،ماش یحرف
 امیب و رمیبگ هارو شیآزما جواب من تا بمون جا نیهم تو-

 کشونده نجایا تا رو من چرا پس که کردم فکر نیا به و گفتم یا باشه
 کردم گاهن بهش حوصله ید،بیسررس نکهیا تا بودم االف نیماش یتو یربع کی

 شد؟ یچ-
 گفت لبخند با
 گرفتم هارو جواب یچیه-

 چرخوندم رو هام چشم
 شد؟ یچ جشینت خب-
 گفت خنده با
 ستین یمشکل خوبه زیچ همه یچیه!یا حوصله یب خانم چه-

 گفتم یاوهوم و دادم تکون رو سرم
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 خونه ریمســ که شــدم متوجه قهیدق چند از افتاد،بعد راه یریمســ ســمت به
 گفتم یکنجکاو ست،باین

 م؟یریم کجا-
 دیکش رو دماغم نوک

 زهیپرا سور-
 کردم نگاهش یکنجکاو با
 گفت خنده با
 بهت گم ینم نکن نگاه یاونجور-
 گفتم حرص با
 نگو خب-
 
 کرد توق  نیماش که بودم زده زل رونیب به شهیش از
 میدیرس-
 ردمک نگاه نیرادو به رفته باال یابروها کردم،با نگاه روبروم کیش برج به
 کجاست؟ نجایا-
 گفت لبخند با
 ...باش داشته صبر گهید کمی کوچولو خانم شو ادهیپ-
ش از یکنجکاو با ستم نیشدم،رادو ادهیپ نیما ستش یتو رو د  باهمو گرفت د

 شد بلند جاش از نیرادو دنید با م،نگهبانیشد برج وارد
 مهندس یآقا سالم-
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 گفت تیجد با نیرادو
 یقاسم یآقا ینباش خسته-
 ن؟ینیبب رو واحدتون نیخوا یآقا،م نیباش سالمت-

 داد فشار رو آسانسور ی دکمه و گفت یا بله نیرادو
 نیا به برج یتو نیرادو د،واحدیپر باال ابروهام واحدتون ی کلمه دنیشــن از
 بود؟ نجایا من ی خونه یعنی؟یکیش
 من باز شین دنید با نیبرگشــتم،رادو نیرادو ســمت به باز شین با فکر نیا با

 که یلحن باشــه،با یجد کرد یســع و خورد رو خندش یول گرفت اش خنده
 گفت بود درش خنده از یآثار هنوز

 ه؟یچ-
 ؟یدار واحد نجایا تو-
 شد پهن لبش یرو لبخند نباریا

 میدار واحد نجایا ما-
 میشد سوارش و دیرس آسانسور

 فشرد رو۳۶ ی دکمه نیرادو
 ستادمیا جلوش یخوشحال با
 ؟یدیخر نجارویا یک-

 دیکش رو دماغم نوک
 خانمم ساختم خودم نجارویا-
 گفتم جانیه با
 واقعا؟-
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 گفت نفس به اعتماد با
 ؟یگرفت کم دست رو بانو،شوهرت بله-
 به کردم یسع یول شد یجور کی دلم دهنش از" شوهرت" ی کلمه دنیشن از
 ارمین خودم یرو
 
 میشد خارج ازش آسانسور توق  با

 بودم معذب یکینزد همه نیا بود،از گذاشته کمرم پشت رو دستش نیرادو
 فاصـله ازش خونه دنید ی بهونه کرد،به باز رو درش و سـتادیا واحد در یجلو

 گرفتم
 قشنگه یلیخ نجایا-

 ابخو اتاق سـه و بزرگ نسـبتا ییرایپذ و بود،هال یمدرن و کیشـ یلیخ واحد
ــپزخونه ــت،آش ــکلش و مدرن ی داش  قدم خونه یبود،تو برده رو من دل خوش

 دمیشن ها خواب اتاق از یکی یتو از رو نیرادو یصدا که زدمیم
 نجایا ایب مطهره-
 و ودب خونه خواب اتاق نیبزرگتر...شــدم اتاق رفتم،وارد خواب اتاق ســمت به

 هب رو یبزرگ ی پنجره و بود رنگ یاســی وارهاشی،دیاصــل خواب اتاق احتماال
 داشت ابونیخ

 گرفت قرار شونم یرو سرش و شد حلقه کمرم دور نیرادو یها دست
 ماست خواب اتاق نجایا-

 گفتم یاوهوم معذب
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 برگردوندم خودش سمت به
 گفت تعجب با
 ؟یندار دوست نجارویا-
 گفتم بود یفرار هاش چشم از نگاهم که یحال در گرفته رنگ یها گونه با
 قشنگه یلیخ نجایا چرا-
 گفت طنتیش با
 ؟یگینم یزیچ چرا پس-

 گفتم بودم دوخته هام کفش به رو نگاهم که یحال در
 بگم؟ یچ-

 آورد باال رو سرم گذاشت چونم ریز رو دستش
 کوچولو؟ خانم یکش یم خجالت-
 گفتم یتخس با
 کشم؟ یم خجالت گفته یک نه-
 گفت یشتریب طنتیش با
 خوام ینم یخجالت زن من چون خوبه-

 شد سرخ هام گونه دوباره
 فشورد نشیس به رو سرم و رفت هوا به ش قهقهه

 خوشکله یدیکشینم خجالت که تو-
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 خودم یآروم بدم،به نشون یالعمل عکس چه دونستم ینم و بودم شده خشک
 از و خورد زنگ شیگوشــ موقع همون دم،خوشــبختانهیکشــ رونیب بغلش از رو

 شد خارج اتاق
 شخود وار وانهید گذاشــتم،قلبم نمیســ یرو رو دســتم و دمیکشــ یقیعم نفس
 دمکر یســع و زدم باد رو صــورتم هام دســت د،بایکوبیم نمیســ ی قفســه روبه

 نشه یادآوری ذهنم یتو قبل ی قهیدق چند ی صحنه
 مرتب رو اومد،خودم یم اتاق سمت به که دمیشن رو نیرادو یها قدم یصدا
ستم ینم...ستادمیا یعاد و کردم ستم یم فقط ارمیب خودم یرو به خوا  زا خوا

 کنم فرار تیموقع نیا
 انداختم بهش یا یجد نگاه

 شد کینزد بهم لبخند با
 هستن خانوادتم ی هیبق اونجا میبر شام یبرا بود،گفت مامان-
 افتادم راه در سمت به و دادم تکون رو سرم یپرت حواس با

 برگشتم سمتش به تعجب شد،با دهیکش پشت از دستم
 ها یرفت در نبود حواسم ینکن فکر-

 کردم نگاه بهش و کردم گرد رو هام چشم
 تشدم،دس پرت بغلش یتو که بودم جیگ د،انقدریکش خودش سمت به و من

 کرد حلقه کمرم دور رو هاش
 چسبه؟ یم االن یچ یدون یم مطهره-

 کردم نگاهش یسوال
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با من و میســتین محرم هم به تو و من االن-  من یول مت*ب*و*س*ب دین
 ممنوعم یزایچ عاشق

ــدن تموم با ــت هام لب یرو رو هاش لب حرفش ش  ی ه*ب*و*س* و گذاش
 نشوند لبم یرو یقیعم
 

 ارآث تا دیکشــ لبش یرو رو د،دســتشیکشــ کنار رو خودش لحظه چند از بعد
نه،ســرم پاک رو لبش یرو من رژ از مونده یباق ته نییپا رو ک نداخ  و بودم ا

 بودم زده خجالت
ــ ی ه*ب*و*س* ذهنم یتو ــدیم یادآوری ایعرش ــته و ش ــ ناخواس  با رو ایعرش

 کردم یم سهیمقا نیرادو
 شدم خارج فکر از نیرادو طونیش یصدا با
 نشه رید که میبر یول نبود که بس-

 شمچ...کنم نگاه طونشیش یها چشم به خواستم یبگم،نم یچ دونستم ینم
 گفتم یا باشه و دوختم قشی به رو هام

 نیرادو آســانســور یم،تویشــد خارج واحد واز میکرد حرکت در ســمت به
ــع مدت تمام من و بود دوخته من به رو نگاهش ــم از کردم یم یس  هاش چش

 اوردین طاقت دلش هم کنم،آخر فرار
 ؟یشد ناراحت دستم از-
 گفتم من من با
 نه-

 بودم شکه و زده خجالت بودم،فقط نشده ناراحت هم واقعا
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 ؟یکنیم فرار ازم چرا پس-
 گفتم یآروم یصدا با
 کنمینم فرار-
 گرفت رو هام دست اطیاحت با
 یکن عادت ها تماس نیا به دیبا-

 گفتم یشاک
 مینکرد عقد هنوز ما یول-

 گفت و کرد مکث یکم
 یول ندارم باهات یکار میکن عقد که یروز تا بعد به نیا از زمیعز توئه با حق-

 یباش داشته یتوقع ازم دینبا گهید عقدمون از بعد
 
 میافتاد راه نیرادو ی خونه سمت به و میشد خارج آسانسور از
ش یتو شد،به بدل و رد نمونیب یحرف نیما شون ن س که خون س با میدیر  تقبالا

 از گلم عروس لحظه کی پدرش و شـــدم،مادر مواجه نیرادو ی خانواده گرم
تاد ینم دهنشــون جه بهم یلیخ نیرادو و اف مان...کرد یم تو ند با ما  و لبخ
شحال شحال یلیکرد،خ یم نگاه من با نیرادو رفتار به یخو  الیخ که بودم خو

 شاد رو دلش و کردم راحت رو مامان
شت خونه به وهیم صرف و ناهار از بعد سهیبرگ  و مینک عقد بود قرار گهید روز م،

 ادیب دنبالم دیخر یبرا نیرادو فردا شد م،قراریکرد یم دیخر یکل دیبا
 میرفت دیخر به نیرادو با اونروز یفردا
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ــاده نگیر جفت کی ــل به س  راهنیپ هی و میدیخر حلقه یبرا جفتمون ی قهیس
سواس انقدر راهنیپ دیخر یبرا...من یبرا یریش رنگ به بلند  که دمدا بخرج و
 و کت هم نیرادو ید،برایخر راهنیپ خودش ی قهیسل با و اومد در نیرادو داد

 میدیخر یرنگ کرم کراوات و دیسف راهنیپ با کرم شلوار
 خونه به نیرادو اون از بعد و میرفت ما ی خونه به رو ناهاردیخر از خســته ظهر

 برگشت خودشون ی
 
ش زنگ یصدا با ص  تا شبیشدم،د داریب خواب از میگو  نیرادو به شب ن
 ازب رو دمیچســب بهم یها چشــم زور به...بودم دهیخواب وقت رید و دادمیم امیپ

 کردم نگاه ساعت به و کردم
شت سیسرو سمت به و شدم داریب خواب از زور صبح،به ده ساعت  یبهدا

شت با...رفتم  قهطب د،بهیپر سرم از خواب زدم صورتم به که یسرد آب اول م
مان به و رفتم نییپا ی نه مشــغول و کردم ســالم ثمیم و ما حا  خوردن صــب

 بلند رو سرم مامان یصدا با که بودم خوردن حال در ها زده یقحط نیشدم،ع
 کردم

 ؟یشد داریب رید انقدر شگاه؟چرایآرا یبر دینبا مگه-
 دادم جواب و دادم قورت رو لقمه

 شهینم ریبرم،د دیبا کی ساعت-
 نشست کنارم و گفت یا باشه

ــبحانم ــکر مامان از لبخند با و خوردم رو ص  و دکر نگاه بهم یدودل کردم،با تش
 گفت
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 ...نینکرد عقد که هنوز هست یمشکل ن؟اگهیرادو از یا یراض مطهره-
 فتمگ لبخند با و گذاشتم دستش یرو رو بده،دستم ادامه رو حرفش نذاشتم

 ...هیخوب پسره یلیخ نیمامان،رادو میراض اره-
 گفت لبخند با
 قشنگم دختره یبش خوشبخت انشاالله-
 دمی*ب*و*س* رو صورتش لبخند با
 
ست ریز سته شگریآرا د ش شغول ن   یرظ یصدا که بود صورتم شیآرا بودم،م

 دیرس گوشم به نینگ
 بعد و شـــدیم کینزد بهم که ییها قدم یصـــدا که  کردم زیت گوش متعجب

ش...هیمهد با نینگ یاحوالپرس یصدا  و شدم لندب و گفتم شگریآرا به یدیببخ
 برگشتم عقب به
ــدم،به بلند جام از ذوق با نینگ دنید با ــمتم ش  اهو یرو و کرد بغلم و اومد س

 دمی*ب*و*س*
 گفتم جانیه با
 ؟یاومد یک-
 گفت لبخند با
 خانم عروس باشه دم،مبارکتیرس تازه االن نیهم-

 گرفتم محکم رو هاش دستش
 تو یعروس انشاالله یمرس-



 299 یتب عاشق

 گفت طنتیش با
  انشاالله-

 کردم نگاهش مشکوک
 ه؟یخبر-
 گفت خنده با
 گمیم برات ست،بعداین که یخبر-
 برگشتم سرجام به شگریآرا اخطار با

ــاعت از بعد ــورتم شیآرا بالخره دوس ــد تموم ص ــمت به نینگ با...ش  اتاق س
 دمیپوش رو لباسم کمکش با و رفتم لباس ضیتعو
 گفت یا یشد خوشکل یلیخ و فرستاد برام ی*ب*و*س* نینگ

 دمیپرس ازش یبود،سوال شده بایز یلیخ هم خودش
 ؟یداشت کجا از رو شگاهیآرا آدرس!نینگ یگرفت وقت یک تو-
 گفت خنده با
 میکن زتیسورپرا میخواست یم...کرد کمکم جون هیمهد-
  گفتم خنده با
 ؟یکش یم نقشه برام باهاش و یشد جور هیمهد با حاال تا یک از-
 شد خارج اتاق از و گفت یا گهید گهید خنده با
 

 مصدق قربون و اومد سمتم به دنمید با هیشدم،مهد خارج اتاق از سرش پشت
ــورتم یرو که یمیمال شیآرا به و رفتم نهیآ یجلو...رفت ــونده ص  گاهن بود نش
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 همون یول...داشــت یا ســاده مدل و بود یکرد درســت باز رو ،موهامکردم
 بودم شده بایز و بود شده رمییتغ باعث هم میمال شیآرا
 شدم نیرادو منتظر و دمیپوش رو شنلم هیمهد کمک با

ــ راه از نیرادو قهیدق چند از بعد ــگریآرا از...دیرس ــکر ش  و هیمهد با و کردم تش
 میشد خارج شگاهیآرا از نینگ

 نییپا رو اومد،ســرم جلو دنمونید با بود داده هیتک نشیماشــ به در دم نیرادو
 ...نهیبب رو صورتم خواست ینم گفتم،دلم یآروم سالم و انداختم

 گفت من به رو و کرد یاحوالپرس هیمهد و نینگ با
 م؟یبر-

 شدم نیماش سوار و گفتم ینمتونیب یم هیمهد و نینگ به و گفتم یا آره
 اومدن یم نینگ نیماش با باهم نینگ و هیمهد
ش سوار هم نیرادو  رو امونش یکنجکاو لحظه چند از افتاد،بعد وراه شد نیما

 گفت یشوخ لحن با و دیبر
 نم؟یبب رو نامزدم ماهِ  همچون صورتم من ستین قرار-
 گفتم ینچ یتخس با
 گفت ناله با
 رحم؟ یب چرا-
 گفتم یلکسیر با
 گهید ینیب یم میکرد عقد هروقت-
 گفت طنتیش با
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 بانو میرسیم بهم بـــــاشـــه بــــاشـــه-
 

 تســکو که ییصــدا تنها مقصــد به دنیرســ نگفتم،تا یزیچ و کردم ســکوت
 یطوالن ابیتقر مسافت مودنیپ از بعد بود کیموز یصدا شکستیم رو نمونیب
 میدیرس باغ به یا

 بودن،با ســتادهیا باغ یورود یجلو کمونی درجه یها لیفام...میشــد باغ ولرد
مک ند یشـــدم،بو ادهیپ نیماشـــ از نیرادو ک  کرده پر رو طیمح اســـپ

ــممون...بود ــ از کم مراس ــت یعروس  مهمون با و کتریکوچ ابعاد در فقط نداش
 کمتر یها
 بودن دهیرس هم هیمهد و نینگ
 بود باغ یتو که یکیکوچ ی خونه ســمت به و میکرد ی*ب*و*س*رو همه با

 بود نیرادو پدر به متعلق باغ...میرفت
 

 از یبود،لبخند بایز و رینظ یب واقعا عقد اتاق نییتز...میشـــد عقد اتاق وارد
 نشست لبم یرو تیرضا

ست گاهمونیجا یتو نیرادو با ش  و نگرفت سرمون یزو یدیسف ی م،پارچهین
 شد وارد عاقد
عد قد معمول یها بش و خوش از ب ندن به شــروع عا به خو قد ی خط  ع
ــکوت...کرد ــدا تنها و بود فرما حکم اتاق یتو س ــدا اومد یم که ییص  قند ص
 بود سرم یرو هیمهد دنیساب
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ــ- ــرکار مکرمه ی زهیدوش ــما لمیوک ایآ یکرامت مطهره خانم س  ی هیمهر با را ش
 آورم در یکمال نیرادو یآقا عقد به معلوم

 بخره لیپاست رفته عروس-
 نشست لبم یرو لبخند نینگ طنز یصدا دنیشن با

 گذشت حانهیر و نینگ یها یپرون مزه با هم دوم ی دفعه
 لم؟یوک ایکنم،آیم عرض سوم بار یبرا-
 گفتم مکث یکم با
 ...بـــلـــه ها بزرگتر ی اجازه با-
 

 د،یچیپ گوشم یتو ها مهمون زدن دست یصدا
 بده بله که بود نیرادو نوبت نباریا

 لم؟یوک ایآ داماد آقا-
 دیچیپ گوشم یتو نیرادو محکم ی بله یصدا

 گرفت دهنم یجلو و زد عسل ظرف یتو رو انگشتش نیرادو اون از بعد 
 رو عســـل و گرفتم دهنم یتو رو انگشــتش خجالت با و کردم بلند رو ســرم

 خوردم
شم چهرم دنید با شتم...زد لبخند و زد یبرق هاش چ سل ظرف یتو رو انگ  ع

 ازش یزیر گاز و گرفت دهنش یتو رو گرفتم،انگشــتم دهنش یجلو و زدم
 بهش یا غره چشــم و دمیکشــ رونیب دهنش یتو از رو انگشــتم عیگرفت،ســر
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ــد بلند جامون از اون از بعد...رفتم ــنلم ظرافت با نیرادو و میش  یرو از رو ش
 نشوند میشونیپ یرو یقیعم ی ه*ب*و*س* و برداشت سرم

باره ـــدا دو ـــت یص مه زدن دس ند ه ـــد بل  و کرد بغلم جون نینســر...ش
 به محمد ی ه*ب*و*س* بابا،اما مامان و نیرادو پدر از بعد و دمی*ب*و*س*

شبخت یآرزو و میشونیپ یرو  قلبم و تربود ریدلپز برام همه از برام کردنش یخو
 کرد آرامش از مملو رو

عد مه کاتیتبر و ایهدا دادن و ی*ب*و*س*رو از ب تاق ها مهمون ی ه  رو ا
 گذاشتن تنها رو نیرادو و من و کردن ترک
 برگشت سمتم به طنتیش با نیرادو

  میرسیم هم به بودم گفته-
 دیکردم،خند نگاهش تیمظلوم با
 کنم تیاذ رو خوشکلم خانم ادینم دلم ک من...حاال لخبیخ-

 نشوند هام لب یرو یآروم ی ه*ب*و*س* و شد کینزد بهم
 

 ودب مونده مونیعروس تا هفته دو فقط و بود گذشته ینامزد مراسم از هفته دو
 دیخر مشــغول و میبود رونیب هیمهد و مامان با روز و شـــب دوهفته نیا یتو

شت به سرم ها شب که یحد در هیزیجه  مبازه یول برد یم خوابم دهینرس بال
 بود مونده دیخر یکل
 دمیپر خواب از صورتم یرو یلمس احساس با که بودم خواب تختم یتو
 شدم مواجه نیرادو خندون ی چهره با
 کردم؟ دارتیب-
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 بستم رو هام چشم دوباره و کردم اش حواله یمشت یحوصلگ یب با
 بخوابم گهید کمی-
 رونیب میبر باهم اومدم زدم کارم از من...خانم تنبل گهید پاشو-

 گفتم یلوس لحن با و کردم باز هامو چشم
 باشه؟ گهید کمی-

 دیکش بغلش یتو رو من و دیکش دراز کنارم
 میبخواب باهم دیبا پس باشه-
 گفتم ناله با
 بره ینم خوابم ینجوریا من یول-
 گفت تیجد با
 ...نجاستیهم شهیهم جات ازدواجمون بعد یکن عادت دیبا-

 بدن برعکس برد،بدنش ینم خوابم یول بخوابم و نکنم یاعتراضــ کردم یســع
 ...بود گرم من

ــرم ــ به رو س ــم و دادم هیتک نشیس ــتم،عطر رو هام چش ــت رو تنش بس  دوس
 ...داشتم

 فشرد آغوشش یتو رو من و کرد حلقه دورم محکم رو دستهاش
 

 گفت یآروم لحن با که امیب رونیب بغلش از خواستم معذب
 رمیبگ آرامش ازت خوامیم...بمون همونجا کمی-
 گذاشتم گردنش کنار رو سرم و نگفتم یچیه
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 و ها چشــم نیب نگاهش...زد زل هام چشــم به و دیکشــ عقب کمی رو خودش
 ...بود نوسان در هام لب
 از بعد...گرفت هام لب از یقیعم کام و گذاشــت هام لب یرو رو هاش لب

 کرد نگاهم خمارش یها چشم با و دیکش عقب رو سرش لحظه چند
 دیکش صورتش به یدست کالفه و شد بلند جاش از
 ایب و حاضرشو توهم نییپا رمیم من-

 شد خارج اتاق از و گفتم یا باشه
 نشست لبم یرو شیخوددار از یقیعم لبخند

ست و شدم بلند جام از ستم،جلو رو صورتم و د ستم شمیآرا زیم یش ش  و ن
شغول ستمیم...کردم شیآرا شهیهم از تر ظیغل یشدم،کم شیآرا م  یتو خوا

 باشم بایز نیرادو چشم
 تا ودب تنش یچ نیرادو ارمیب ادی به کردم یســع و ســتادمیا لباســم کمد یجلو

 بودم نشده متوجه خوب که بودم آلود خواب کنم،انقد ست باهاش بتونم
 شــلوار و راهنیپ با ینفت یآب اســپورت کت که اومد ادمی کردن فکر یکل از بعد

 بود تنش یمشک
ــال با رو مینفت یآب یمانتو ــلوار و ش ــک ش ــ یمش ــورمه  یک دمیپوش  رو میا س

 شدم خارج اتاق از و برداشتم
 
 ندلبخ دنمید با بودن صــحبت مشــغول مامان با نیرفتم،رادو نییپا ها پله از
 ششونیپ رفتم...زد

 گفت دنمید با مامان
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 نذار منتظر رو من داماد انقدر-
 نشستم نیرادو کنار لبخند با
 مامان؟ یشد دوست آزار؟داماد دل شده کهنه بازار به اومد که نو-

 دیخند نیرادو
 حسود یا-

 آوردم در رو زبونم
 خودمه مامان-
 شد بلند جاش از خنده با
 دوازدهه ساعت...شد ظهر که میبر پاشو باشه-
 دیخند العملم عکس شد،به گرد هام چشم و کردم نگاه ساعت به
 ...نیبود خواب مین و ازدهی تا خانم بله-
 گفتم تیمظلوم با
 میبر-
 میشد خارج خونه از و میکرد یخداحافظ مامان با
 کرد روشن رو نیماش نیم،رادوینشست نیماش یتو

 گذاشت فرمون یرو دستش ریز و گرفت رو دستم
 زوده؟ که ناهار خانمم؟واسه میبر کجا-
 گفتم ناله با
 باشه؟ زود ناهار واسه که خوردم صبحونه من مگه-
 گفت خنده با
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 ...شده داریب خواب از تازه خانم تنبل نبود ادمی!ایگیم راست آخ آخ آخ-
 پنجره سمت به رو روم و دمیکش دستش ریز از رو دستم و گفتم یکوفت لب ریز

 برگردوندم
 گفت تیجد با و گرفت رو دستم

 نکن ول منو دست وقت چیه گهید-
 دهیند نگاهش یتو یتیجد نیهمچ حاال کردم،تا نگاه شیجد یها چشــم به

 گفتم بودم،آروم
 باشه-
 

 میشد ادهیپ نیماش از داشت،باهم نگه یکیش رستوران یجلو
 تمگف خنده م،بایافتاد راه رستوران سمت به باهم و گرفت رو دستم نیرادو

 ...که کنم فرار خوام ینم نیرادو-
 گرفت تر محکم رو دستم

ستت- ست یتو دیبا شهیهم د شه،م من د ست خوام یبا ست به د  هب شونه و د
 غم چه و یشاد یتو چه...میباش هم ی شونه

 بود لبم رو یقیعم لبخند جوابش
 بود یشلوغ نسبتا م،رستورانیشد رستوران وارد باهم

 مینشست و میرفت رستوران قسمت نیتر خلوت به
 ؟یاومد حاال شهره،تا ییایتالیا رستوران نیبهتر نجایا-
 کردم نگاه اطراف به
 ادینم خوشم بیغر بیعج یغذاها از ادیز نه-
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 گفت لبخند با
 ...ییبدغذا پس-

 کردم گرد رو هام چشم
 بخورم کنم یم یسع یول...ادینم خوشم یطعم هر از نه،فقط-

 گفت آمد خوش بهمون و ستادیا زمونیم کنار گارسون
 میکن انتخاب غذا تا گرفت نیرادو سمت به رو منو

 گرفت من سمت به رو منو نیرادو
 گفتم اوردمین سردر کدوم چیه از چون و کردم منو به یسرسر نگاه-
 خورمیم پاستا من-

 گرفت دستم از رو منو لبخند با نیرادو
 بروسکا و والیزیپ کنیوچ نویتور پاستا دوتا

 ها؟ نیهم...قربان چشم-
 ممنون ببه-
 کردم نگا نیرادو به شده گرد یها چشم با
 ؟یچ یچ-
 گفت خنده با
 ...خوشمزن نباش نگران-
 گفتم تیمظلوم با
 گشنمه یلیخ من...خداکنه-
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گاه مقابلم یخال بشــقاب به  کردمیم فکر که یزیچ از تر کردم،خوشــمزه ن
 ردمک نگاه بود شده رهیخ بهم خنده با که نیرادو به و کردم بلند رو سرم...بود

 بود گشنم خب-
ــنگ دل که گفتم یا مظلومانه لحنه با انقدر ــد،رادویم آب هم س  خنده با نیش
 گفت

 زمیعز جونت نگفتم،نوش یزیچ که من-
 گفتم تعجب کردم،با نگاه بود پر بایتقر که مقابلش بشقاب به
 ؟ینخورد یچیه چرا تو-
  گفت لبخند با
 بودم شده تو غذاخوردن محو-
 گفتم خجالت و خنده با
 خوردم؟ یم ییتماشا انقدر یعنی-
 کرد نگاهم یفتگیش با
 ادیم یداشتن دوست نظرت به عشقت یکارا ی همه یباش عاشق یوقت-
شقم صادقانه انقدر نیرادو نکهیا از گرفتم وجدان عذاب دلم یتو  نم و بود عا
 ...نداشتم دوستش اون ی اندازه به

 کردم بهش یمهر پر نگاه
 یکن یم روضع  غذات بخور-
 گفت طنتیش با
 ست؟ین گشنت گهید تو-
 گفتم خنده با
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 شدم ریس من بخور تو نه-
 بشم خوردنش غذا محو که بود من نوبت بار نیا و شد غذاش خوردن مشغول

 میشد خارج رستوران از باهم غذاش کردن تموم از بعد
 
 میشد زدن قدم مشغول رو ادهیپ یتو
 میبخور یبستن میبر یموافق-

 کردم بغل محکم رو خودم
 سردمه من-

 انداخت هام شونه یرو و آورد در از رو کتش و ستادیا سرجاش
 سرده؟ هوا یدونینم ؟مگهیدینپوش یچیه چرا-

 دمیچیپ دورم محکم رو کت
 ؟یخور ینم سرما رفت،خودت ادمی کردم عجله-
 گفت تیجد با
 !ها مردم من-
 خوره؟یم بر بهت چرا حاال باشه-

 گرفت رو دستم
 خونمون؟ میبر یموافق-
 شما؟ ی خونه-
ش هم شیپ کمی میخودمون،بر ی خونه نه- ستم کمی منم...میبا ستراحت خ  ا

 کنم
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ستش ی افهیق به نگاه کی با ش سمت کردم،به قبول و سوخت دلم خ  راه نیما
 ...میشد نیماش سوار و میافتاد

سته به ذوق با...دیخر هوله هله یکل و ستادیا یسوپر یجلو سرراه  زرگب ی ب
 شدم رهیخ دشیخر لونینا یتو لیپاست

 گفت خنده با
 دوس توهم دیشا گفتم دمیخر واست همون یبرا داره دوس یلیخ هم حانهیر-

 یباش داشته
 نیماش زا و کرد پارک نگیپارک یتو رو نیکردم،ماش تشکر و دادم تکون رو سرم

 میشد ادهیپ
 میرفت آسانسور سمت به و میکرد یکیعل سالم یقاسم یآقا با
 

 میبود دهیچ خونه یتو که یاندک لیوســا م،بهیشــد خونه وارد کردو باز رو در
سا...کردم نگاه سا فقط و بودم دهینخر یادیز لیو صل لیو  یلک هنوز و بود یا
 یساعت چند بشه که بود یحد در امکانات یول بود مونده درشت و زیر لیوسا

 گذروند نجایا رو
 ستشد نیم،رادوینشست و میرفت هال یتو رنگ یلین یراحت یها مبل سمت به

 ...فشرد بخودش و من و انداخت هام شونه دور رو
 گذاشتم نشیس یرو رو سرم

 نیرادو سرده چقد-
 دی*ب*و*س* رو قمیشق

 کنم روشن شوفاژارو بذار آره-
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 کرد روشن رو شوفاژ و شد بلند جا گرفتم،از فاصله ازش
 خوردیم بهم هام دندون سرما از
 ...نیرادو کن ادشیز-
ند جام از مت به و شـــدم بل تاق ســ  یتو از یا نفره دو یپتو...رفتم خواب ا

 شدم خارج اتاق از و برداشتم یجارختخواب
 داختمان پاهام یرو رو پتو و نشستم بود نشسته شوفاژ یجلو که نیرادو کنار
 دیکش جفتمون یرو رو پتو و گذاشت پاش یرو رو من نیرادو

 خانم؟ جوجه یشد گرم-
 طنتیشــ با...گذاشـــت لبم یرو یآروم ی ه*ب*و*س*گفتم، یاوهوم آروم

 گفت
 کنم؟ گرمت ینشد گرم اگه-

 گفتم ناز با و کردم حلقه گردنش دور رو هام دست
 سین زحمتت به یازین شدم گرم-
 ها گهیم گهید زیچ هی لحنت یول-
 گفتم خنده با
 گه؟یم یچ-

 خوابوندم نیزم یرو آروم
 ...ینشد گرم گهیم-

 ...گذاشت هام لب یرو رو هاش لب و نموند جانبم از یجواب منتظر
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 نیادور زونیآو ی افهیق به طنتیشــ با و گذاشــتم دهنم یتو رو لیپاســت نیآخر
 کردم نگاه

 نبود من حقه اون-
 گفتم باز شین با
 پسیچ ،تویدیخر من یبرا یگفت...بود من مال بود؟همش تو حق گفته یک-

 بخور
 برداشت رو پسیچ ی بسته

 ...باشه-
 شدم رهیخ بهش مظلوم لحظه چند از بعد

 !منه مال گهید که نیا هیچ-
 گفتم یا گونه بچه لحن با
 یسیخس یلیخ تو-
 برگردوندم ازش رو روم قهر با و
 کرد بغلم خنده با
 یند خودت دست کار ها،بپا یکنیم ناز یلیخ خانم جوجه-
  گفتم خنده با
 یشد خطرناک یلیخ تو میبر پاشو-
 کرد نگام خنده ،با شدم بلند جام از
 !بشه تموم ینامزد نیا باشه یک-

 کردم نازک براش یچشم پشت
 دارم کار منم میبر شو حاضر-
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 رو نبرداشت،وسائلمو رو کتش اونم دمیپوش رو شالم و مانتوم و گفتم یا باشه
 میشد خارج خونه از و برداشت

******************* 
 و ودب شده کامل ام هیزیجه بود،تمام مونده یباق مونیعروس مراسم تا هفته کی

 ...بود مونده هامون دیخر فقط میبود دهیچ خونه یتو
 پســند مورد که میگشــت یم یعروســ لباس دنبال یها مزون یتو نیرادو با

 ...باشه جفتمون
 

 یصدا که یطور داد یم نظر عروس لباس راجبه رانهیگ سخت یلیخ نیرادو
 ...بود آورده در رو من

 زد رقب هام چشــم بود ها مزون از یکی نیتریو پشــت که ییبایز لباس دنید با
 زدم صدا رو نیرادو و ستادمیا سرجام

 کرد نگاه لباس به و اومد سمتم به نیرادو
 بپوشش تو میبهتره،بر لباسا ی هیبق از...ستین بد-
 میشد مغازه وارد باهم و دادم تکون رو سرم باز شین با

شنده شکالش تنها...بود یمهربون و ساده دختر فرو  رو اسلب!بود بودنش وراج ا
 کنم امتحانش خوامیم گفتم و دادم نشون بهش

 لباس از  یتعر به مرد شروع و رفت لباس سمت به
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سن به واقعا-  یها باسل نیبهتر از یکی لباس نیا...گمیم کیتبر قتونیسل ح
 رو لباس نیه،ایعال پارچش و دوخت و داره یادیز یطرفدارا ماســت،مدلش

 نیکن دایپ نیتونینم یمزون هر یتو
 که هدار ینفسـ چه که کردمیم فکر ذهنم یتو و بودم شـده رهیخ بهش تعجب با
ــتش نیرادو!زنهیم حرف همه نیا نفس کی ــته دهنش یرو رو دس  و بود گذاش

 !نخنده من متعجب ی چهره به کردیم یسع
ستم به رو لباس زدن حرف یکل از بعد بالخره شکر ازش...داد د  اردو و کردم ت

 شدم پرو اتاق
 

ستن یبرا یول کردم تنم زحمت یکل با رو لباس شتش ب شکل پ ش م  تم،دلمدا
 زدم داص رو فروشنده دختر پس نهیبب تنم یتو رو لباس نیرادو خواست ینم
 د؟یایب لحظه هی شهیم خانم دیببخش-

 اومد لحظه چند از بعد
 زم؟یعز یخوایم جونم؟کمک-
 گفتم لبخند با
 ببندم تونم ینم رو پشتش بله-
 ببندم برات تا برگرد-

 قشنگ یلیخ...برگشتم نهیآ سمت به بست که رو شدم،پشتش منتظر و برگشتم
 دیتمج و  یتعر به شــروع دوباره لباس دنید با فروشــنده بود،دختر رینظ یب و

 !شد آب نیرادو دل که یطور به کرد لباس ییبایز و کلمیه و من از
 نمیبب منم شه یم-
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 گفتم یرحم یب با
 ...شهینم نه-

 گفت و دیخند فروشنده دختر
 یعروس قبل نداره شگون-
 کردم دییتا رو حرفش یبدجنس با

 گفت یظاهر یالیخیب با نیرادو
 ...نمیبیم که بالخره-
 نگفتم یزیچ و گرفت خندم تظاهرش از

ــنده یخداحافظ ی موقع ــبخت یآرزو با همراه یوراج یکل بازهم فروش  یخوش
 داد لمونیتحو

 دمیکش یقیعم نفس میشد خارج که مغازه از
 ...بده صبر دختر نیا شوهر به خدا-

 گفت یبدجنس با نیرادو
 کرده بشونینص هارو زن شما که داده صبر ها مرد ی همه به خدا-

 گفت خنده افتادم،با راه رو ادهیپ یتو و کردم نازک براش یچشم پشت
 بانو یکن یم ناز چرا حاال-
 گفتم یدلخور با
 !صبور جناب کنمینم ناز-
 گفت خنده با
 ...اس فرشته که من زن البته-
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 شد نیرادو ی خنده باعث که گفتم یدونمیم یفتگیخودش با
 
 شدم رهیخ بود مانکن تن که یمشک شلوار و کت به
 ن؟یرادو چطوره اون-
 داد تکون رو سرش تیرضا با
 خوبه-
 ؟یکن امتحانش میبر-
 ...میبر آره-

 میشد مغازه وارد
شنده به شون رو شلوار و کت فرو شن و گفت رو زشیسا نیم،رادویداد ن  دهفرو

 آورد براش
 ودمخ یرو رو فروشنده زهیه رفت،نگاه کردنش امتحان یبرا پرو اتاق سمت به

 کردم حس
 لمشغو ها لباس دنید با رو خودم کردم یسع و رفتم مغازه از یا گهید سمت به

 شمدل کیش یلیخ و بود یخورد،مشک یا گهید شلوار و کت به چشمم...کنم
 بود قشنگتر و داشت فرق یقبل با
 کردم نگاه فروشنده به اکراه با
 ن؟یبد همسرم زیسا هم مدل نیا از شهیم دیببخش-

 اومد رگال اون سمت به و گفت یدار کش گفتم،چشم عمدا رو همسر ی کلمه
شت رو شلوار و کت و زد بهم آروم ی تنه ستم به و بردا  و کت دادن داد،زمان د

 دیکش دستم یرو آروم رو دستش شلوار
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 کردم گرد عقب و دمیکش عقب رو خودم یکم معذب
 گفت ییپررو با
 نبود؟  یح واقعا!شما نیکرد ازدواج زود چقد-
 شد خارج پرو اتاق از نیرادو که بدم رو جوابش که برگشتم اخم با

 ...اومد سمتمون به و انداخت فروشنده به یا یعصب نگاه
 
 گفت خشم از شده سرخ چهره با
 میبر-

 گفت یپررو با فروشنده
 ومد؟ین خوشتون آقا شد یچ-
 کرد حمله بهش و داد دست از رو کنترلش نیانداخت،رادو من به یزیه نگاه و

ــ یا خفه غیج ــنده...رفتم عقب یقدم و دمیکش ــبوند وارید به رو فروش  و چس
 دیغر هاش دندون نیب گذاشت،از گلوش یرو رو دستش

 یکن یم نگاه من زن به یکنیم خودیب تو ناموس یب ی کهیمرت-
 گفت پته تته با پسره

 ...دهیبع شما مثل یمتشخص ادم از هیرفتار چه نیا-
 گفت باحرص

 ...رونیب بکشن حلقت از رو زبونت دمیم یعوض زینر زبون من یبرا-
 بود شده کبود که بود یحد به فروشنده گردن یرو دستش فشار

 گفتم دهیترس و دمیکش رو بازوش و رفتم سمتش به لرزون لرزون
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 رهیمیم داره کن ولش-
 شکافت یم رو گردنش داشت که بود متورم یقدر به گردنش رگ

 کن ولش یپرستیم یهرک به تورو نیرادو-
ستش شنده گردن یرو از رو د شت،رو فرو  هسرف به شروع و افتاد نیزم یبردا

 ...کرد
 زور هب و بود سرد سرد هام دست...دمشیکش رونیب مغازه از و گرفتم رودستش

 انداخت چهرم به یبودم،نگاه ستادهیا زانوهام یرو
 ده؟یپر رنگت چرا-

 گرفت تر محکم رو دستم
 سردن؟ انقدر دستات چرا-
 گفتم حال یب

 افتاده س،فشارمین میزیچ یچیه-
 گفت یمونیپش لحن با
 ؟یدیترس-

 دادم تکون رو سرم
 ...باال رهب فشارت بخور نیریش زیچ هی کناره نیهم شاپ یکاف کی میبر ایب-
 

شه ست شاپ یکاف یتو...افتادم راه همراهش و گفتمیا با ش  التشک م،دوتاین
 ...میداد سفارش داغ

 رفتم یم دانشگاه به دیبا و شدیم شروع دیجد ترم گهید هفته دو بود،از هواسرد
 میبود کرده سکوت آوردن،جفتمون هارو داغ شکالت
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 میبخر گهید روز کی رو شیبق یخوا یم-
 کردم دییتا رو حرفش سرم دادن تکون با
 گفتم دیترد و حسرت با
 ؟یدید رو بود دستم یتو که یشلوار و کت-
 گفت تیجد با
 ...ستین کم که م،مغازهیخریم رو بهترش اون از-

 هک رو دسـتم...بود نیسـنگ نمونیب شـدم،جو خوردن مشـغول و گفتم یاوهوم
 گرفت دستش یتو بود زیم یرو
 یشد تر گرم کمی-

 زدم لبخند بهش
 بترسونمت خواستم ینم من-

 انداختم نییپا رو سرم
 ترسمیم زود کمی من-

 گرفت رو دماغم نوک
 ترسو ی جوجه-

 کردم سکوت و زدم نداشتم،لبخند یشوخ دماغ و دل
 خونه؟ میبر یخوا یم-
 گفتم لبخند با
 میبر آره-
 میشد خارج شاپ یکاف از و میشد بلند جامون از



 321 یتب عاشق

 
 اهم کی نیا یبود،تو یعروســ مراســم فردا و گذشــت باد و برق مثل هفته کی

 ...خواست یم یطوالن استراحت کی دلم که بودم شده خسته انقدر
ــت ی همه از که بودم ریدرگ انقدر ــده غافل هام دوس  که نینگ از یبودم،حت ش

 اومده انتهر به ترم انیم التیتعط یبرا که ینینگ...بود کینزد بهم خواهر مثل
 بود

 میداد انجام رو دهامونیخر تمام
 یتو که یشلوار و کت از تر کیش یلید،خیخر رو شلوارش و کت هم نیرادو
 نمم بذاره تا کرد ناز یکل کنه پروش خواســتیم که یبودم،وقت دهید مغازه اون

 بکنه رو من کار یتالف خواست یم تنش،مثال یتو نمیبب
 کردمیم فکر که یزیچ از باتریز یلیخ بودم،خونه دهیچ خونه یتو رو ام هیزیجه

 بود شده
سته فردا یبرا تا رقتم تخت به شهیهم از زودتر شم،انقدر خ سته نبا  که ودمب خ

 برد خوابم بالشت به دهینرس سرم
 شدم داریب خواب از مامان یصدا با صبح
 و شستم رو صورتم و شدم،دست خارج تخت از و دادم بدنم به یقوس و کش

 رفتم آشپزخونه سمت به
ضا که بود یدفعات معدود از سته زیسرم همه خانواده یاع ش  حاج یبودن،حت ن

 بود هم بابا
 گذاشت مقابلم یریش وانیل نشستم،مامان و کردم سالم

 دمش بلند جام از صبحونه شدن تموم از شدم،بعد خوردن مشغول سکوت یتو
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 ینخورد یزیچ که هنوز-
 گفتم توجهش از برگشتم،متعجب بابا حاج سمت به تعجب با
 ندارم لیم-

 رفتم اتاقم سمت به و نشدم جانبش از یحرف منتظر
 

 ...منتظره در دم که داد امیپ نیبود،رادو نه ساعت
 و هیومهد م حانهیر بود شــدم،قرار خارج خونه از و کردم یخداحافظ مامان با

 اومد،ســوار یم بعد ســاعت چند هم ان،مامانیب شــگاهیآرا به همراهم نینگ
 شدم نیماش

  سالم-
 داد جواب یانرژ با حانهیر
 خانم؟ عروس یخودم،چطور خوشکل داداش زن سالم-
 زدم لبخند شیمهربون به
 ؟یخوب تو زمیعز یمرس سالم-
 ...شهیم دوماد داره خوبم،داداشم که بله-

 گفت یظاهر یدلخور با نیرادو
 نیریگیم لیتحو رو من که چقدم-
 گفتم خنده با
 زم؟یعز یخوب!ینازک دل چقدم-

 گفت محبت با و گرفت رو دستم
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 خوبم منم باشه خوب که عشقم-
 گفت اعتراض با حانهیر
 ها نشسته بچه نجایا-

 داد جواب یجواب حاضر با نیراپو
 !خب نکنه گوش بچه-

 کرد روشن رو نیماش نیرادو و خنده ریز میزد حانهیر و من
 ...میافتاد راه شگاهیآرا سمت به یهمگ اون از بعد و میرفت هم هیمهد دنبال

ــگاهیآرا در دم ــ از یهمگ ش ــد ادهیپ نیماش ــن م،بایش ــدا دنیش  به نیرادو یص
 برگشتم سمتش

 مطهره-
 گفت وعشق لبخند بود،با اریاخت یب کامال گفتم که یجانم

 که ینجوریهم نکنه،من شیآرا ادیز رو من خوشــکل خانم بگو شــگریآرا به-
 ...خوامش یم هست

 گذاشتم هم یرو رو هام چشم لبخند با
 تک اب و فرستاد برام یا ه*ب*و*س*...بود عسل ینیریش به برام هاش عاشقانه

 ...افتاد راه یبوق
 گفت طنتیش با حانهیبرگشتم،ر عقب به یاهم اهم یصدا با
 شد رید که میبر ایب شد تموم هاتون عاشقانه اگه-

 افتادم راه شگاهیآرا سمت به و کردم نسارش یبدجنس
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 از شگریآرا شد تموم بودم،با نشسته شگاهیآرا یصندل یرو که بود یادیز مدت
سمل دنیپوش از قبل دادم حیدادم،ترج بدنم به یقوس و کش و شدم بلند جام  با

گاه نهیآ یتو خودم به ند ن ـــدم نکنم،بل تت و ش تاق  ســم باس ضیتعو ا  ل
 کردم نگاهشون لبخند اومدن،با همراهم کمک یبرا هم حانهیر و نینگ...رفتم

 ...شما نیشد خوشکل چقد-
 گفت جانیه با حانهیر
 یشد ناز یلیخ توهم-

 گفت دییتا به نینگ
 ...یلیخ-

 دمیپوش رو لباسم کمکشون به و کردم تشکر ازشون
س چهرم یرو ییبایز شیستادم،آرایا نهیآ یجلو لباس دنیپوش از بعد ش  بود تهن

سمت...بود کرده جمع سرم یباال رو موهام و  هک بود ییبایز تاج عالقم مورد ق
 کردم تشکر شگریآرا بود،از گذاشته سرم یرو

 دکریم داد یب مامان یها چشم یتو کردن،غم  یتعر مییبایز از هیمهد و مامان
 یم هیگر ودلم گرفت داشـــت،دلمیریگ چشــم تضـــاد لبش یرو لبخند با و

 ... خواست
 ...دنبالتون اومدن دوماد آقا-
 ســمتش به و گرفتم مامان از چشــم شــگریآرا شـــاگرد یصـــدا دنیشــن با

 کردم تنم رو شنلم مامان کمک با و گفتم یا دم،باشهیچرخ
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گاهیآرا از باهم یهمگ ـــد خارج شــ  رونیب بردار لمیف همراه به نیم،رادویش
 بودن منتظر شگاهیآرا
 چشــم به عقد روز اومد،برعکس جلو یقدم لبخند رفتم،با نیرادو ســمت به

 زدم لبخند بهش و شدم رهیخ هاش
 گفت عشق با
 من خانم شده خوشکل چقدر-
 شدم رهیخ اش پرستاره یها چشم به
 شده پیخوشت یلیخ منم شوهر-
 میبرگشت سمتش به لمبرداریف یصدا با
 !شد رید که میبود،بر یعال یلیخ-

 میدیخند زیر و میکرد بهم یهمزمان نگاه نیرادو و من
 ...بود اومده دنبالشون ثمیکردم،م یخداحافظ هیبق و مامان با
 شدم نیماش سوار نیرادو کمک با
 
 اب نیرادو و میکردیم صــحبت ندهیآ راجبه مدت تمام نیرادو با نیماشــ یتو

 یک دمینفهم که یزمان مدت از بعد...کرد یم زده خجالت رو من هاش حرف
 از...دبو یبزرگ باغ نیرادو پدر باغ برخالف...میدیرســ باغ یورود به گذشــت

ش ستقبال با و میشد ادهیپ نیما  یبو...میشد مواجه یادیز یها مهمون گرم ا
 کرد بهتر رو حالم بازم اسپند خوب
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ستم نیرادو سمت سمت به باهم و گرفت رو د سممون...میافتاد راه زنونه ق  مرا
 ی خانواده و نداشتن یباز دیعقا ما یها مهمون...بود جدا ینامزد مراسم مثل
 کردن استقبال هیقض نیا از هم نیرادو

 میرفت گاهمونیجا سمت به باهم و میگفت آمد خوش ها مهمون به
 ...میشد بلند جا از رقص یبرا که میبود ننشسته هنوز
 لمشغو...بلده هم نیرادو که دونستمیم و بودم بلد یمعمول حد در رو دنیرقص
ص صیم مردونه یلیخ نیرادو میشد دنیرق  نیربهت به کردم یم یسع من و دیرق

 برقصم ممکن شکل
ص ساعت کی حدود از بعد بالخره ص ی اجازه بهمون دنیرق  به و دادن یمرخ

 !بود وردهآ در رو پدرم بلند پاشنه یها کفش با دنیرقص...میبرگشت گاهمونیجا
 نشستم یصندل یرو
 خانمم؟ یشد خسته-
 گفتم ناله با
 نداره پاشنه کفشات بحالت خوش-
 بلممقا شخص به شده گرد یها چشم با و برگردوندم رو سرم ییآشنا یصدا با
 شدم رهیخ
 ...گمیم کیتبر بهت زمیعز سالم-

 شــد خارج دهنم از که یا کلمه تنها...خورد بهم تمســخرش پر لحن از دلم
 نه ای دیشن نبودم مطمئن که بود یمتعجب یتو

 اومد جلو دنشید با نیرادو
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 ...نیرادو آقا گمیم کیتبر بهتون-
 بود کننده مشمئز اش عشوه پر لحن
 گفت یرسم یلیخ نیرادو

 خانم ممنونم سالم-
سبوند صورتم به رو صورتش و اومد جلو شغول مثال و چ  ی*ب*و*س* رو م
 شد

 اشهب گهید یکی فکر یتو روز و شب شوهرت نکهیا بدم نشون بهت خوام یم-
 ...من مثل یبکش زجر توهم خوام یم...یچ یعنی

 نشوند لبش یرو یا یمصنوع لبخند
 زمیعز گمیم کیتبر بازم-
 رفت و

 رفتمگ یصندل به رو دستم و رفت جیگ کرد،سرم رها ختهیر هم به رو من و رفت
 مطهره؟ شد یچ-
 گفتم یا یزورک لبخند با
 کردم ضع  یچیه-
 
سم ی هیبق از س مرا ساینفهم یادیز زیچ یعرو سته خوب هیدم، سممر بود تون  ا
ش یتو..کنه زهر کامم به رو سته نیما ش  ناهامویرو ی خونه سمت به و میبود ن

 بودمش دهیچ عشق یکل با و داشتم ذوق براش یکل که یا م،خونهیرفت یم
ش شت یادیز یها نیما شغول بردار لمیف و زدنیم بوق سرمون پ  رفتنگ لمیف م
 بود
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 ؟یتوخودت زم؟چرایعز شده یچ-
 گفتم یا یزورک لبخند با
 !ها شوهر خونه رمیم دارم مثال-
 گفت خنده با
 !شوهر ی خونه برن آرزوشونه دخترا همه-

 کردم سکوت و زدم یلبخند
 مطهره میشیم خوشبخت تو و من-

 ی هیســـا هنوزم یول کرد تر محکم رو دلم بود مردم یصـــدا یتو که یتیجد
 کردیم ینیسنگ میزندگ یرو" هیسا"

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

ــت مامان آغوش یتو هیگر و ها مهمون از یخداحافظ از بعد ــت یتو دس  دس
ــمت به هم ــم به آخر ی لحظه...میافتاد راه خونمون س  حاج نیغمگ یها چش
با  یکل با تا حقمون در کرد یم یپدر کاش یا کردم فکر و دوختم چشــم با

 اشهب نداشته وجود نوپام یزندگ یبرا دیتهد هی االن تا...مینش بزرگ کمبود
 انداختم مبل یرو رو خودم و آوردم در رو هام کفش میشد خونه وارد خسته

 گفت یطونیش لبخند با 
 !ینکرد یکار که ؟هنوزیشد خسته-

 افتادم راه خواب اتاق سمت به و زدم راه اون به رو خودم
 کردم نگاه خودم به و ستادمیا نهیآ یجلو
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ــ به ــب که یعروس ــ ش ــتش حماقت خاطر به شیعروس ــده زهر بهش گذش  ش
 گفتم بود،بلند

 کنم؟ باز رو موهام یکن کمکم شهیم-
 گفت لبخند با و شد اتاق وارد

 خانومم؟ نه که چرا-
 داد بدنش به یقوس و م،کشیکرد باز رو موهام هم کمک با
 رمیبگ یدوش هی رمیم من-

 رفت حموم سمت دادم،به تکون رو سرم
شش المپ نور ریز که رنگم دیسف لباس به ص درخ شت یخا  و شدم رهیخ دا

  اومدم خودم به لحظه چند از شدم،بعد غرق شونمیپر افکار توس
 نشد باز کردم یهرکار یول کنم بازش تا بردم پشیز سمت به رو دستم

 کنم؟ کمکت یخوا یم-
 !بود اومده زود برگشتم،چقدر سمتش به صداش دنیشن با

 دادم تکون رو سرم شرم وبا کردم نگاه بهش
 افتاد تنم از لباس که کرد باز رو لباس پیگرفتم،ز باال رو موهام

ستم خجالت با و شدم رهیخ نهیآ یتو برهنم بدن به رتیح با  التنمبا یرو رو د
 گذاشتم

 ...برگردوند خودش سمت به رو من و نشوند شونم یرو یا هب*و*س**
 ...کردم ینم زهر مردم و خودم به نیا از شیب رو امشب بود بهتر دیشا
 



wWw.Roman4u.iR  330 

 

 تکونش کردم نگاه بود خواب که نیرادو  به یجیگ با و کردم باز رو هام چشــم
  دادم

 ن؟ین؟رادویرادو-
 کرد نگاهم آلود خواب

 ؟یشد داریب-
 م؟یدیرس آره-

 کرد گرد رو هاش چشم
 میالئیو اطیح تو-
 میبود یگبزر و سرسبز اطیح یتو گفتیم کردم،راست نگاه رونیب به شهیش از

 کردم نگاهش یسوال
 ؟ینکرد دارمیب چرا پس-
 گفت لبخند با
 کنم دارتیب ومدین دلم-

 انداختم بهش یچپ نگاه
 شد خشک نیماش یتو بدنم-

 دیکش جلو و خودش
 خانمم کنمیم نرمش برات خودم-

 دمیخند و زدم بازوش به یا ضربه
 تو میبر ایب...یکن نرمش نکرده الزم-

 داد تکون موافقت به رو سرش
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 خودش و کرد باز رو در و انداخت دیکل نیم،رادویشــد ادهیپ نیماشــ از باهم
 ارهیب هارو چمدون رفت
 کردم نگاه اطرافم به و شدم الیو وارد

 به...ودب باال ی طبقه ها خواب اتاق و بود بود،دوبلکس یدلباز و قشنگ یالیو
سن چند که اتاق یتو یبایز ی نهیشوم  شنگق کردم،انقدر نگاه بود جلوش کو

گاه آدم که بود  نهیبش جا اون خواستیم دلش ناخودآ
 نشستم ها کوسن از یکی یرو و رفتم جلو
ستش یتو چمدون دوتا با نیرادو شم شد،با وارد د  نگا بهم شده زیر یها چ
 گفت یطنز لحن با و کرد

 !دهیورپر ینکن کمک آقاتون به وقت کی-
 گفتم یزونیآو ی لوچه و لب با
 ؟یبکش کار ازم یخوایم االنم عسل ماه یآورد رو من یعروس بعده هفته کی-

 اومد سمت به و گذاشت نیزم یرو هارو چمدون
 خواد؟یم دلم وقت هی یگی؟نمیکنیم یاونجور لباتو چرا حاال-

 گفتم و کردم بغل رو خودم
 کن روشن رو نهیشوم نیا ایسردمه،ب من نخواد دلت-
 گفت طنتیش با
 کنمیم گرمت من؟خودم عشق نهیشوم چرا-

 گرفت بغلش یتو و من و کرد کینزد بهم و خودش
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ــه ــمال از روز س ــتیم اومدنمون ش  یعال یلیخ نیرادو و من ی رابطه...گذش
ــا یها حرف که بود خوب انقدر زیچ رفت،همهیم شیپ  فراموش کل به رو هیس

 ...بود کوتاه یخوش نیا عمر یول بودم کرده
ش دراز تخت یرو ش زنگ یصدا که بودم دهیک  نیشد،رادو بلند نیرادو یگو

ش به...بود حموم شتم برش و کردم نگاه یگو سم به تعجب با دا ش یرو ا  یگو
 شدم رهیخ
 "مهندس خانم"

 داره خانم همکار نیرادو دونستم یشد،نم کیتحر میکنجکاو
  گذاشتمش گوشم کنار و دمیکش یگوش یرو رو دستم

شنا یصدا دنیشن با شت یآ شوه با که خط پ  یسرد عرق کردیم صحبت ع
 ...نشست پشتم یرو

 !باشه کینزد میزندگ به انقدر هیسا کردم ینم فکر
 ...شدم رهیخ روبروم به شوکه و کردم قطع رو یگوش سکوت یتو

 کیدنز انقدر شهیم دونستم،مگهیم شده تموم رو میزندگ و بودم باخته رو خودم
 باشم؟ دهینفهم من و باشه

 کنم جور و جمع رو خودم کردم یسع نیرادو یپا یصدا دنیشن با
 شدم رهیخ بهش یا یمصنوع لبخند با و نشستم صاف

 لبخند و انداخت بهم یقیعم شــد،نگاه کینزد بهم و کرد نگاهم طنتیشــ با
 شد شیشونیپ نیب یگره به لیتبد طونشیش
 شده؟ یزیچ-
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 گفتم یمصنوع یسرخوش و لبخند باهمون
 بشه؟ یزیچ بوده قرار مگه نه-
 ده؟یپر انقدر رنگت چرا پس-

 زدم کنار رو موهام عشوه کنم،با استفاده زنونه یها روش از یکم کردم یسع
 ...!اریب خاطر به رو شیپ ی قهیدق چرا؟چند یدونینم خودت-
 گفت خنده با
 ...خوادیم دلت بازم نکهیا مثل یایم تو که یا عشوه نیا با-

  دمیخند
 زد زنگ بهت یکی شیپ ی قهیدق چند-
 گفت تعجب با
 ؟یک-

 مهندس خانم بود نوشته تیگوش رو دونم ینم
 

 گفت مکث یکم از بعد
هان- کارا از یکی آره...آ ماه یکی...دهیجد یهم ـــت یدو خدام هس  اســت

 داشت؟ کارمیچ شده،حاال
 انداختم باال شونه الیخیندم،ب نشون رو میشونیپر کردم یسع

 شد قطع دادم جواب تا دونمینم-
 نشست تخت یرو کنارم و گفت یآهان

******************* 
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 بورمج بود اومده شیپ ها پروژه از یکی یبرا که یاشکال بخاطر روز اون یفردا
 است هیسا سر ریز ها نیا ی همه دونستمیم،میبرگرد میشد
خاطر من و بود شـــده شــروع ترم ته ترم اول یها کالس بودن لق و تق ب  نرف

 هبر خواستیم دوم هفته یبرا و بود برنگشته اصفهان به هم نیبودم،نگ
 ادیب نجایا به که بودم زده زنگ نینگ بودم،به فکر یتو و بودم نشسته خونه یتو
 نیگن دنید با و رفتم فونیآ سمت شدم،به خارج فکر از فونیآ زنگ یصدا با

 نشستم انتظارش به مبل یرو و کردم باز رو فشردم،در رو فونیآ ی دکمه
 کرد باز رو در یانرژ با شد دایپ اش کله سرو قهیدق چند از بعد

 صابخونه؟ ییاومدم،کجا من سالم-
شک سرجاش بودم زده چمباته مبل یرو ها مرده شوهر مثل که من دنید با  خ

  اومد سمتم شد،به
 ا؟یتان شده یچ-

 گفتم بغض با ام احمقانه یها اشتباه و گذشته یادآوریاز متنفر
 مطهره بگو-

 کرد تکرار
 شده؟ یچ-
 رد،باک سرباز بغضم نینگ دنید با که بود روم یروح فشار انقدر وقت چند نیا

 گفتم رو امروز تا اول روز از میزندگ شدن زهر داستان هق هق
 گفتم گرفتم یصدا با
 وسطه؟ امیعرش یپا نظرت به-
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 گفت یناراحت با نینگ
 ستین رانیا اصال اون-
 گفتم تعجب با
 ست؟ین رانیا-
 یاکار...رفته رانیا از اش خونه یرفت فتیک واســـه نکهیا از بعد روز چند نه-

 نهک امتحان رو شانسش بار نیآخر یبرا خواسته یم فقط بوده جور رفتنش
 
 گفتم لحظه چند از کردم،بعد نگاهش بهت با
 ؟یدیفهم کجا از تو-

 انداخت نییپا رو سرش
 گفت بهم عرفان-
ته یلیخ یبود گفته-  دوســـت که یاون ،پسیندار باهاش یا رابطه چیه وق

 یچ داشت
 گفت کردیم یباز هاش انگشت با که یحال در
صم...کنم فراموش رو عرفان تونمینم من- صت کی گرفتم ممیت  بهش هگید فر

 بدم
 کردم بغلش لبخند با
 برات خوشحالم-
 گفت یا شرمزده لبخند با
 یمرس-

 گفتم یناراحت با لحظه چند از بعد
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 کنم؟ کاریچ حاال-
 گفت تیجد با
 ؟یگینم نیرادو به رو زیچ همه چرا-
 گرفتم هام دست یتو رو سرم یکالفگ با
 ...بخشه ینم رو من نیشه،رادویم خراب میزندگ-
 کردم نگاه بهش یدرموندگ با
 نینگ دارم دوس رو میزندگ من-
 گفت یناراحت با
 ...بگذره که داره دوست انقدر-
  گفتم بغض با
 هگید!بگذره ازم که محالم فرض به...کردم پنهون گفتم،ازش دروغ بهش من-
 ...کنهینم اعتماد بهم وقت چیه
قلیباشــ برزخ یتو یخوایم یک تا- حدا گه ؟  خالص رو خودت یبگ ا
 ...یکنیم
 کنم خراب خودم یها دست با رو میزندگ خوام ینم-
 دهیند درمونده انقدر وقت چی،هیمحکم کردمیم فکر...مطهره ینبود ترســو-

 بودمت
 گرفت راه هام گونه یرو اشک یها قطره

 بدم دستش از خوام یدارم،نم دوسش-
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 برزخ و موندم من و رفت نینگ ســـاعت مین از کرد،بعد نگاهم ســکوت یتو
 مییتنها

 
 شده گرم یکم سرم و بود شده شروع گذشت،دانشگاهیم ازدواجمون از ماه کی

شته یسرباز از هم ثمیم...بود  راحت مامان بودن تنها بابت از المیخ و بود برگ
 بود شده

 هب بود،زود ومدهین هنوز نیشــدم،رادو خونه وارد و برگشــتم دانشــگاه از خســته
  کردم عوض لباس و رفتم اتاق
شپزخونه وارد شت آ شگاه به رفتن از قبل رو یسبز قورمه شدم،خور  دهآما دان
 بود مونده برنج فقط و بودم کرده
 مونده نیرادو اومدن تا ســاعت میکردم،ن نگاه ســاعت به و کردم آماده رو برنج

 خارج حموم از قهیدق چند از بعد رفتم حموم سمت به و دمیچ رو شام زیم بود
سبتا شیرفتم،آرا شمیآرا زیم سمت به و شدم شوندم چهرم یرو یظیغل ن  و ن

ش یل کوتاه یلیخ شلوارک با یرنگ یصورت  باز قهی تاپ  بافتم ور دم،موهامیپو
 انداختم طرفم کی و
 رفتم نیرادو استقبال به و شدم خارج اتاق از در یصدا دنیشن با
 نشست لبم یرو لبخند دنمید با
 ییبایز یبانو چه به به-
 زمیعز ینباش خسته-

 دســتش از رو کتش و  یدمش،کی*ب*و*س* و شـــدم بلند هام پنجه یرو
 کردم زونیآو یجالباس به و گرفتم
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 انداخت کمرم دور رو دستش
 برم راه نتونم که روزاس نیهم تیوضع نیا ،بایانداخت راه یخوب یبو چه-
 زدم کنار رو بود صورتم یرو که ییموها یلوند با
 جذابه یطیهرشرا در من شوهر-
شت سیسرو سمت به ست و رفت یبهدا ست رو صورتش و د  زیسرم و ش

 نشست
  یخوبم کار کدوم پاداش تو دونمینم...پخته یچ خانمم به به-
 کردم نگاه بهش عشق با

 لمیف یتماشــا مشــغول و نشــســت ونیتلوز یجلو نیرادو شــام صــرف از بعد
 سواسو نشستم،با بغلش یتو و رفتم ششیپ ها ظرف شستن از شد،بعد یدرام
 که نیرادو...گشــتم یا بهیغر عطر دنبال و دمیکشــ هام هیر به رو تنش عطر

ــ متوجه ــاس ــده من حد از شیب تیحس ــد،م کالفه یکم بود ش ــتمیش  با دونس
 نبود خودم دست یول کنمیم ناراحتش رفتارهام

 فشرد خودش به رو من عشق با و اوردین بروم یزیچ شهیهم مثل
 شده؟ خسته کوچولوم خانم-
 گفتم یاوهوم ناز با
 کنهیم درد بدنم تمام-
 گفت طنتیش با
 بدم؟ ماساژت یخوا یم-

 گفتم طونیش خودش مثل
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 ادینم بدم-
 گفت خنده با
 یخواست خودت پس باشه-

 ...رفت خواب اتاق سمت به و گرفت هاش دست یرو رو من و شد بلند
 

 به و شــدم بود دهیخر برام نیرادو که یدار صــندوق شیشــ و ســتیدو ســوار
 نایارنداشتم،س یدوست نایسار جز به دانشگاه یکردم،تو حرکت دانشگاه سمت

خاطر هم کهیا ب مان بود باالتر من از ترم کی ن  من با هاش کالس شــتریب ز
فاوت مد کم یلیخ و بود مت ـــار امروز...میدید یم گررویه  کالس هم نایس

 مینیبب رو هم میتونستیم و داشت
 و ردمک نگاه اطرافم شدم،له دانشگاه وارد و کردم پارک نگیپارک یتو رو نیماش

 هیسا ریز که یمکتین سمت به...دمشید یشگیهم یسرجا گشتم نایسار دنبال
 نشستم نایسار کنار و رفتم بود یبزرگ درخت ی
 گفت لبخند با
 عروس؟ تازه یچطور-

 زدم لبخند بهش
 ؟ یچطور تو خوبم-

شغول  پر حال در شهیهم مثل نایسار و میبود باهم صحبت و بش و خوش م
سرم حس خودم یرو رو ینیسنگ نگاه که بود یچونگ  هب و چرخوندم رو کردم،

 دمیرس کرد یم نگاهم رهیخ ها وقت یلیخ که یپسر
 گفتم بهش نایسار یها حرف به توجه یب
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 نا؟یسار هیک اون-
 گفت و کرد دنبال رو نگاهم ریمس

 آرا رزم انیگرفت،پو رو سراغتچندبار شیپ ترم که اس پسره همون-
سر  د،ازش یاحوالپرس مشغول نایسار با و اومد سمتمون به دید مارو نگاه که پ

 ومدین خوشم اصال دیچرخیم روم بار کی هیچندثان هر که نگاهش
 و کردم یخداحافظ برم دیبا و شهیم رید داره کالسم که گفتم نایسار به لبخند با
 شدم دور دشید از
 

شت،تو روز اون از هفته دو  رزم انیپو کردم یم نگاه هرجارو دوهفته نیا یگذ
 دلم که یطور بود شده دهنده آزار برام هاش نگاه زده زل بهم که دمید یم آرارو

 باشم دید یتو خواست ینم
سته محوطه یتو مکتیت یرو ش  ییصدا دنیشن بودم،با نایسار منتظر و بودم ن

 کردمبلند رو سرم
 نمیبش نجایا شهیم دیببخش-
 دمیکش هم یتو رو هام شدم،اخم بلند جام از آرا رزم دنید با
 رفتمیم داشتم من بله-

 برم که افتادم راه و گرفتم بغلم یتو رو کالسورم
 میکن صحبت باهم لحظه چند شهیم-

 ستادمیا سرجام
 دییبفرما-
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 دیکش موهاش یتو رو دستش
 ...گاهدانش کینزد شاپ یکاف میبر ستین یمشکل ست،اگهین درست نجایا-

 بدم انیپا آزاردهندش یها نگاه به خواستیم دلم یطرف کردم،از نگاهش مردد
 بودم دودل یطرف از و
 رمیگ یم رو وقتتون قهیدق چند فقط-
 دادم انیپا میدودل به
 امیم گهید ی قهیدق چند منم دیبر باشه،شما-
 منتظرتونم پس باشه-

 شدم دور ازش و دادم تکون رو سرم
 جواب بوق دو از گرفتم،بعد گوشم کنار رو یگوش و گرفتم نارویسار ی شماره

 داد
 امیم االن-
 کرد قطع و

 اومد سمتم به بدو بدو قهیدق پنج از بعد
 کننیم معطل رو آدم شهیهم استادام نیا-

 زدم لبخند بهش
 بزنه حرف باهام خوادیم گفت آرا رزم انیپو-
 گفت تعجب با
 ؟یچ یبرا-

 انداختم باال رو هام شونه
 دونم ینم-
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 ؟یبزن حرف باهاش یخوایم یِک -
 گفتم یعاد

 دانشگاه کینزد شاپ یکاف االن نیهم-
 برم؟ من پس-
 ؟یآورد نیماش-
 نه-
 شهکینم طول شتریب قهیدق چند باش منتظر نیماش یتو میبر ایب پس-
 

ــاپ یکاف وارد ــدم ش ــت نگاه اطرافم به و ش ــاپ یکاف آخر یزیم کردم،پش  ش
 نشستم زیم پشت و رفتم سمتش به بود نشسته

 نیاومد که یمرس-
 دادم تکون رو سرم

 منتظرمه ن،دوستمیبزن زودتر رو حرفتون لطفا-
 گفت لبخند با
 ن؟یخور یم یچ-

 دمیکش هم یتو رو هام اخم
 دارم عجله خورم ینم یزیچ-
 نیراحت هرطور باشه-

 گفت بعد و کرد مکثیکم
 نیشد خودتون به من توجه متوجه حتما-
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 !ذاشت یم توجه رو شیچرون چشم نشست،اسم لبم یرو پوزخند
 باخت رو خودش یکم دید که رو پوزخندم

ــرش ــکوت یکم و انداخت نییپا رو س ــده دودل حرفش گفتن یکرد،برا س  ش
 ...بود

 کردم نگاهش منتظر و کردم ساعتم به ینگاه
 دینوش بود مقابلش که یا قهوه از یکم

ما و من- ما یول میبود یهمکالســ باهم شیپ ترم شــ عدش شــ  گهید ب
 شدم احوالتون یایجو نامجو خانم از هم یبار ن،چنیومدین
 کرد نگاهم منتظر و
 گفتم لیم یب

 گفت بهم بله-
 دمبو شده کالفه اش مهین و نصفه زدن حرف دست کرد،از سکوت یکم دوباره

 نیبزن رو حرفتون زودتر شهیم-
 گذاشت دستم یرو رو دستش و کرد بلند رو سرش

 دارم عالقه بهت من-
 ومدما خودم به لحظه چند از کردم،بعد نگاه بود دستم یرو که دستش به شکه

ستم شدت به ستش ریز از رو د ش د صب لحن با و شدم بلند جام از و دمیک  یع
 گفتم یا

 ؟یزد دست من به یا اجازه چه به-
 گفت العملم عکس از شوکه

 خوام یم معذرت-
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 چند همون یول نبود شلوغ ادیز شاپ یکاف نکهیا وجود کردم،با نگاه اطرفم به
 ...بودن شده رهیخ ما به بودن که هم ینفر
 گفتم تر آروم یکنم،کم کنترل رو خودم کردم یسع

 محترم یآقا متاهلم من-
 کرد نگاهم بهت با
 ...دونستمینم من-

 شدم خارج شاپ یکاف از و برداشتم رو فمیدادم،ک تکون تاس  از یسر
 

 طمسل خودم به کردم یسع و کردم مشت رو هام بستم،دست رو شاپ یکاف در
 ...بود نییپا فشارم و دیلرزیم هام باشم،دست

 کرد لهو دنمید با نایافتادم،سار راه نیماش سمت به و دمیکش قیعم نفس چند
 ده؟یپر رنگت ا؟چرایتان شده یچ-

 زدم یروح یب لبخند
 ...ستین یزیچ-

 گفت یعصب
 ؟یعوض اون گفت بهت چه...یافت یم پس یست؟دارین یزیچ-

 گفتم خنده با...بود شده کم یکم بدنم لرزش
 !یکنیم سکته یدار...یبدتر من از که تو-
 برگشت وهیآبم دو با قهیدق چند از شد،بعد ادهیپ نیماش از حرف یب

 ها مرده نیع شده رنگت بخور ریبگ-
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 دش تموم صبرش وهیآبم خوردن از گرفتم،بعد رو وهیآبم و کردم تشکر ازش
 بهت؟ گفت یچ-

 کرد نگاهم کردم،متعجب  یتعر براش رو ماجرا تمام
 ره؟یبگ رو دستت کرد جرات یعموم مکان یتو یچجور-
 گفتم حرص با
 ستین یدرست آدم که بود معلوم هاش نگاه از-

 گفت یآروم لحن با و گرفت رو دستم
 نداره رو نکن،ارزشش ناراحت رو خودت-
 دادم تکون رو سرم و کردم نگاهش یقدردان با

ستارت ش و زدم رو ا شن رو نیما سوندم نارویسار کردم رو  سمت به خودم و ر
 ...رفتم امنم م من

 
ــته نیرادو کنار کاناپه یرو ــس  بود یروز چند...میکرد یم نگاه لمیف و بودم نش

 هک بود مشــخص و بود ونیتلوز به بود،نگاهش فکر یتو و شــونیپر نیرادو
 ستین حواسش

 برگشت سمتم به و خورد یگذاشتم،تکون بازوش یرو رو دستم
 شده؟ یچ-
 گفتم لبخند با
 اومده؟ شیپ یمشکل شرکت یعشقم؟تو شده یزیچ-
 گفت یحواس یب لبخند با
 هفتست آخر میشد دعوت همکارام از یکی تولد یست،راستین یزیچ نه-
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 گفتم یکنجکاو با
 همکارت؟ کدوم تولد-
 بود گرفته تماس روز اون که ،همونیازین خانم-
 ...دیپر رخم از رنگ و شدم زده بهت حرفش دنیشن با

 گفتم سکوت لحظه چند از بعد
 م؟یبر حتما دیبا-

 کرد نگاه بهم متعجب
 م؟ینر چرا آره-

 شد ینم من ی دهیپر رنگ متوجه و بود کم نور که کردم شکر خدارو
 گفتم یآروم یصدا با
 شمیم معذب و شناسمینم رو یکس من خب-
 گفت یا کننده دلگرم لحن با
 ؟یبش آشنا همکارام با یخوا ینم ست؟دلتین یکاف نیهم هستم من-

  زدم یا یزورک لبخند پس کنم ناراحتش خواستم ینم
 زمیعز باتوئه حق-

 هم من بار نیشدم،ا لمیف ی ادامه دنید مشغول و گذاشتم شونش یرو رو سرم
 ینم...بود هفته آخر یمهمون یتو فکرم و بود ونیتلوز ی صفحه له نگاهم فقط

ـــا دونســتم مه چه هیس ته،ازیر میزندگ یبرا یا برنا  که بودم متنفر خودم خ
 دادم یم زجر رو خودم ینطوریا و نداشتم رو زدن حرف شجاعت
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 شدم خارج اتاق از و کندم نهیآ از دل نیرادو یصدا با
 گفت عشق با و کرد نگاهم لبخند با
 شده خوشکل چقد خانمم-

 بنشونم لبم یرو یآروم لبخند که کردم رو تالشم تمام
 عشقم یشد پیخوشت یلیخ توهم-

 گفت نفس به اعتماد با و گرفت یجذاب ژست
 بودم پیخوشت شهیهم من-

 دادم تکون رو سرم و دمیخند
 لمد اضــطراب از من نبود،برعکس شــونیپر گذشــته روز چند برعکس نیرادو
 اومد یم در اشکم داشت که داشتم استرس انقدر...خوردیم بهم

 احســان یصــدا رو نمونیب ســکوت نیماشــ یم،تویشــد خارج خونه از باهم
ست،حت یم یریام خواجه ست هم آهنگ آروم تمیر یشک  دلهرم از یکم نتون

 گرفت رو دستم بود شده اضطرابم متوجه که نیکنه،رادو کم رو
 زمیعز ستین سخت نکهیا یشیم آشنا همه داره؟با استرس چرا خانمم-

 گذاشته نبودن آشنا یبپا رو استرسم که بودم خوشحال
 به رو من و کرد سکوت هم کردم،اون سکوت و کردم دییتا رو حرفش لبخند با

 گذاشت خودم حال
 بود ومروبر که یبزرگ ییالیو ی شدم،خونه ادهیپ نیماش از نیماش پارک از بعد

ند از نشــون ند یازین ی خانواده بودن ثروتم  لبم یرو یداشـــت،پوزخ
 یتو که هباش داشته تونستینم یلیدل من کردن نابود جز به دختر اون...نشست
 کنه کار من همسر کیکوچ و نوپا شرکت
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 ها مهمون تعداد که زد حدس شــدیم بود شــده پارک که یادیز یها نیماشــ از
 ادهیز یلیخ

 نیا دونســتم یم،میافتاد راه خونشــون ســمت به و گرفتم رو نیرادو دســت
 ییتوانا گهید یول میزندگ ســر کنم غمار قراره که هییجا همون دیشــا یمهمون

 نداشتم ماجرارو نیا دادن کش
 
 میگذاشت یمهمون سالن یتو پا کرد باز رو در که یخدمتکار ییراهنما با

 بود یشلوغ یمهمون زدمیم حدس که همونطور
 اومدن سمتمون به و داد نشون مارو بود کنارش که یمرد به دنمونید با هیسا
 دیاومد خوش یلیخ یکمال مهندس سالم-

 داد رو جوابش یمهربون یکم و تیجد با نیرادو
 مبارک تولدتون...ممنون یلی،خیازین خانم سالم-
 کرد نگاه من به تظاهر یکم و یلیم یب با
 دیکرد خوشحالم یلید،خیاومد خوش شماهم-

 تمگف یمصنوع لبخند با و کردم ظشیغل شیآرا و باز مهین لباس به ینگاه
 مبارک ممنون،تولدتون-

 کرد اشاره کنارش مرد به بعد
 هستن پدرم شونیا-

 گفت پدرش به رو
 همسرشون و یکمال مهندس هم شونیا-
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 کرد دراز نیرادو سمت به رو دستش محبت با پدرش
 کنهیم رو فتونیتعر یلیخ جان هیسا-

 گفت مودبانه نیراو
 دارن لط  یازین خانم-

ــت ــت حرص از هام دس ــده مش ــا دمیفهم یبود،نم ش  نیرادو از دیبا چرا هیس
 ...!کنه  یتعر اش خانواده یجلو
 ییراهنما با بودن نیرادو یها همکار همه که گهید نفر چند با ییآشــنا از بعد
 ...نشست نیرادو کنار هم هیسا و مینشست یمبل یرو هیسا

 فتگ نیرادو به رو عشوه با و گرفت ازم رو نگاهش ییپررو با که زدم زل بهش
ندس-  ناظر عنوان به رو یک قراره)....(یتو الیو اون ی پروژه مورد در مه

 د؟یبفرست
 ســرگرم رو خودم کردم یســع شــدمینم متوجه هاشــون حرف از یزیچ که من

 ...کنم ها مهمون یتماشا
 چرخوندم ها مهمون نیب رو نگاهم تفاوت یبود،ب یا یرســم بایتقر یمهمون

 ...شد گرد تعجب از هام چشم یشخص دنید با که
 رشس که کرد حس رو نگاهم ینیسنگ انگار!کردیم کاریچ نجایا آرا رزم انیپو
ــمتم به رو ــرش نگاهم دنید با...برگردوند س  یمزخرف لبخند و داد تکون رو س
 !زد
 

 اومدم دمخو به هیسا یصدا با...بود شده شتریب گرفتم،اضطرابم ازش رو نگاهم
 ؟یکن عوض رو لباست یخوا ینم زمیعز-
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 کرد اهنگ بهم ستادمیا دید که نیشدم،رادو بلند و گفتم ییچرا یحواس یب با
 زم؟یعز شده یزیچ-
 گفتم لبخند با
 نکردم عوض رو لباسم-
 گاهن من به و زد یا مودبانه لبخند بود باهاش زدن حرف مشغول که هیسا پدر به

 کرد
 ام؟یب باهات یخوایم-

 شد بلند جاش از هیسا که کردم نگاهش مردد
 زمیعز کنمیم تیهمراه من-

شاره بهم لبخند با نیرادو  و دادم تکون رو سرم برم،ناچار هیسا همراه که کرد ا
 رفت راهرو ته یاتاق سمت به و رفت باال ها پله افتادم،از راه هیسا دنبال

 سخرتم لحن با و کرد اشاره اتاق داخل سمت ستاد،بهیا در کنار و کرد باز رو در
 گفت یزیآم
 مهندس خانم دییبفرما-
ــدم،نگاه اتاق وارد لحنش به توجه یب  خارج اتاق از و انداخت بهم یمرموز ش

 شد
جه یب گاهش به تو ند راهنیآوردم،پ رونیب رو مانتوم ن  نمت یا دهیپوشــ و بل

 و کردم دیتمد رو ســتادم،رژمیا نهیآ یجلو و برداشــتم رو قرمزم لب رژ...بود
 بستم سرم یرو ییبایز طرز به رو شالم
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 و شد ازب یژیق یصدا با در که افتادم راه در سمت به و برداشتم رو میدست  یک
 شد انینما در یجلو آرا رزم انیپو قامت

 
ش هم یتو رو هام اخم ستم راه در سمت به محکم یها قدم با و دمیک  افتادم،د

 ...گرفت رو
صب نگاه و ستادمیا سرجام سع بهش یا یع ستم کردم یانداختم،  یوت از رو د
 نشدم موفق یول بکشم رونیب دستش

 لطفا دیکن ول رو دستم-
 گفت یپرتمسخر لحن با و انداخت سرتاپام به ینگاه

 چیه نخوام من اگه نجای،ایبشــ ریشــ من یبرا که ســتین یعموم مکان نجایا-
 ...یخانم افته ینم یاتفاق
 زدم زل هاش چشم یتو تیجد با نبازم رو خودم کردم یسع

 ...کنم هوار و داد من اگه-
 کنم کامل رو حرفم نذاشت

 نجایا...بلنده کیموز یصدا نییره؟پایم رونیب اتاق نیا از صدات یکنیم فکر-
 ...شهیم خفه اتاق نیا یتو راهروئه،صدات ته

 ورتمصــ یتو قتیحق...بودم آورده ادی به رو تمیموقع رفتم،تازه عقب قدم چند
 زدمیم صدا خدارو دلم یشد،تو دهیکوب

 آرا؟ رزم انیپو من از یخوا یم یچ-
 دوخت بهم رو اش ه*ز*ر*ه نگاه دوباره

 بگم برات اول از بذار خب-
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 داد ادامه مکث یکم از بعد
ــتریب کالس یدخترا ی همه از دمتید کالس یتو که بار نیاول- ــ به ش  ممچش

مد تایاو مدم ، تت به و بجنبم خودم به او گاه گهید تو امیب ســم  دانشــ
 کمک ازم و ســراغم اومد خالم دختر روز کیگذشـــت، ماه چند...یومدین

 رهیبگ انتقام خواست یم...خواست
 انداخت بهم یزیت نگاه

 اش شده خراب یزندگ انتقام-
 
 گفتم حرص با
 نکردم خراب رو شیزندگ من-
 گفت تیجد با
 ...یبود عاملش تو یول-

 گفتم ییپررو برداشت،با سمتم به یقدم
 برم خوامیم شد تموم حرفات اگه-
 گفت پوزخند با
 به رو خودت ای یاحمق م؟واقعایبزن حرف باهم که نجامیا یکرد فکر واقعا-

 یزدحماقت
 کردم برخورد وارید با نکهیا تا گرفتم فاصله ازش قدم به قدم

 گذاشت وارید یرو سرم کنار رو دستش کی و کرد یط رو نمونیب ی فاصله
 کنهیم جذب رو من تو یتو یچ دونم ینم-
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 معج خودم یتو و شد منقبض د،بدنمیکش صورتم یرو گر نوازش رو دستش
 آورد کینزد رو سرش...شدم

 کنم دورش خودم از کردم یسع و زدم پا و دست 
 گمشو ؟برویعوض یکنیم کاریچ یدار-

 کونت رو سرم که آورد کترینزد رو کرد،سرش مهارم و کرد بدنم چفت رو بدنش
  دادم

ــتش یتو رو چونم محکم ــاس دس ــتخونش کردمیم گرفت،احس  خورد داره اس
 گذاشت هام لب یرو رو هاش لب خشونت با...شهیم

ست ستش از رو خودم کردمیم یسع و زدمیم پا و د  یصدا که کنم خالص د
 دمیشن رو نیرادو یعصب یصدا اون از بعد و وارید به در شدن دهیکوب

 ؟یکنیم یغلط چه یدار-
 کرد حوالش یمشت و دیکش رو انیپو یبازو

ش یقیعم نفس شت اون از بعد...خوردم سر وارید یرو و دمیک  در یپ یها م
 که هیسا یها داد و غیج و اومد یم فرود انیپو صورت یرو که بود نیرادو یپ

 کنه جدا انیپو از رو نیرادو کرد یم یسع
 

 نیماش یتو که اومدم خودم به یوقت شد، یچ دمینفهم که بودم جون یب انقدر
 ...کرد یم یرانندگ یآور سرسام سرعت با نیرادو و بودم نشسته

ــندل به ترس از ــب یص ــرخ ی چهره به ینگاه دمیچس ــبان از س  نیرادو تیعص
 انداختم

 برو تر واشی-
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 رو سرعتش و دادفشار هم یرو رو هاش دندون انداخت، بهم ینیخشمگ نگاه
 کرد شتریب

نه که کردم یم بود،درک یعصــب که کردم یم درک  دهید رو یبد ی صــح
 نبودم مقصر من یول شده یباز رتشیغ با دونستم یم...بود

 نکنم کیتحر رو اعصابش و کنم سکوت رو راه ی هیبق دادم حیترج
 میدیرس خونه به دیبا که اونچه از زودتر یلیخ

 ادهیپ نیماش از هم شد،من ادهیپ نیماش از و کرد پارک نگیپارک یتو رو نیماش
سور یتو افتادم راه دنبالش و شدم سان  رهیخ گردنش ی زده رونیب یها رگ به آ

شار یلیشدم،خ  از من یول کرد یم سکوت که بود صبور یلیخ و بود روش ف
 دمیترسیم طوفان از قبل آرامش نیا

سور از سان  یرفت،رو کارش اتاق سمت م،بهیشد خونه وارد و میشد خارج آ
ــتم مبل ــس ــرم و نش ــت یتو رو س ــتم ینم...گرفتم هام دس  کاریچ دیبا دونس

 شدینم بدتر نیا از اوضاع مسلما...بود دادن حیتوض وقتدیکنم،شا
 رو یکردم،پاکت بلند رو سرم شد یم کینزد بهم که نیرادو یها قدم یصدا با

 گفتم یآروم یصدا با...انداخت بود جلوم که یزیم یرو
 ه؟یچ نیا-
 دیغر شدش دیکل یها دندون یال از حرص با
 بپرسم من دیبا که هیسوال نیا دیشا-
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کت حرف یب  قلبم اتشیمحتو دنید با کردم بازش و برداشـــتم رو پا
 همه از و میزد یم حرف باهم که یحال در انیپو و مناز ییها خت،عکسیر

 بود دستم یرو انیپو دست که یعکس اون بدتر
 نشست لبش یرو یتلخ کردم،پوزخند نگاه نیرادو به مبهوت

 نه؟ مگه کردم اعتماد بهت بازم نایا دنید با که بودم احمق یلیخ-
 ختیفرور چشمم از یاشک قطره و دیلرز دلم

 زد ادیرف درد نداشتم،با رو یحرف چیه گفتن ییتوانا و شدیم بسته و باز دهنم
 ...یلعنت بگو مطهره؟د هیچ نای،ایلعنت بگو یزیچ کی-

 یگرید از پس یکی اشک یها مردم،قطره ی شکسته دل یبرا شد تکه تکه دلم
 گفتم درد با و دهیبر دهیخت،بریریم فرو هام چشم از
 ...وغه...در ش..م..ه نا..یا-
 

گاهم منتظر ند رو گلوم راه کرد،بغض ن ـــاس و بود آورده ب  یم یخفگ احس
 یستد و بست رو هاش چشم کالفه...گرفتم نگاهش از نگاه یشرمندگ کردم،با

 دیکش موهاش یتو
شت رو کتش  هقم هق یصدا رفتنش شد،با خارج خونه از سرعت به و بردا

 دیچیپ خونه یتو
ستم یم شده خراب رو میزندگ  لعنت جام یب سکوت بخاطر رو خودم...دون
 کردم

شک و بودم شده مچاله کاناپه یرو ساعت چند دونمینم  یتوق فقط ختمیریم ا
صفه دو ساعت اومدم خودم به شته نیرادو و بود شب ن  قهیدق چند...بود برنگ
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 مبل هب و نشستم نیزم یرو و برداشتم رو میزدم،گوش قدم خونه یتو نگران یا
 دادم هیتک

 رو مونما نگرفتم،دلشوره ازش یجواببار کی یحت و گرفتم رو شمارش بار صد
ستمینم و بود دهیبر سرم کاریچ دون شتم پاهام یرو رو کنم، شم و گذا  مها چ
 رفت هم یرو
شم ترس با ساعت نگاه اطرافم به و کردم باز هارو چ شت کردم،  و دبو صبح ه

 بود ومدهین هنوز نیرادو
ستم ینم ست ینم رم،دلمیبگ تماس یک با ای کنم کاریچ دون  از سک چیه خوا

 یمکردم، خونه یتو یعصب زدن قدم به شروع دوباره... باشه داسته خبر ماجرا
ستم ضر یبگم،حت بهش زویچ همه تا برگرده خوا سش بودم حا  من تا کنم التما

 ببخشه رو
 ســمت به من به توجه یب...بود نیبرگشــتم،رادو ســمتش به در کیت یصــدا با

 رفت اتاقمون
 افتادم راه دنبالش

 ؟یبود کجا-
 دامها رو راهش و نکرد حرفم به یبود،توجه دایپ صدام یتو از امانم یب ینگران

  ستادمیا در یجلو که بشه اتاق وارد خواست یم...داد
 میبزن حرف دیبا-

 گفت پوزخند با و انداخت بهم یسرد نگاه
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ــت تو- ــانس ــوزوند رو زدن حرف یبرا ش  رو دروغات خوام ینم گهید...یس
 بشنوم
 ی تنه...بودم دهیند ازش ینگاه نیهمچ حاال شدم،تا سردش یها چشم مات

 شد اتاق وارد و زد بهم یمحکم
 

 نشستم سرجام...شد خارج خونه از لحظه چند از بعد و کرد عوض رو لباسش
 ...میزندگ به بودم زده گذاشتم،گند هام دستم یرو رو سرم و

******************* 
ــت،رادو اتفاق اون از روز دو ــرد به همچنان نیگذش  ادامه شیتوجه یب و یس
تاقمون یتو رو وقتم شــتریب...داد ینم صــحبت ی اجازه بهم و داد یم  یم ا

شگاه یحت و گذروندم  یم صبح اتاق ی کاناپه یرو هارو شب...رفتم ینم دان
 خورد ینم غذا خونه یتو یحت و کرد

 یدم،رویکش رونیب تخت ریز از رو چمدونم و شدم بلند یناگهان میتصم کی با
ــتن ــتم رو خونمون به برگش ــتم هم یا چاره یول نداش  نیا به هردومون...نداش

 میداشت اجیاحت یدور
 و کاغذ یپاتخت یکشــو یتو برداشــتم،از رو داشــتم الزم که یلیوســا تمام

 شدم نوشتن مشغول و برداشتم یخودکار
 ...زمیعز سالم"
 ...خورده گره ما یزندگ به که قصه کیکنم،  یتعر قصه کی برات خوام یم
 بود تنها یکوچولو دختر کی نفر کی نبود،اون چکسیه بود یکی
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 کنه،دختر توجه بهش که نداشـــت رو یکســ چیه قصــمون یکوچولو دختر
صمون یکوچولو شم شهیهم ق سرتش پر چ ستا به ح  ی هیبق ی خورده گره ید

 ...بود مادرشون و پدر دست تو ها بچه
ــد بزرگ کوچولو دختر نیا ــد،ش ــه دختر کی ش  کی روز کی...تنها و ریگ گوش

 اهمب تا گذاشت سرش به سر انقدر و نشست کنارش طونیش و خوشکل دختر
 شدن دوست

 لمث که ییها ادم از بود،حالش عقده پر یول نبود تنها قصـــه دختر گهید حاال
 باشه اونا مثل خواست ینم دلش...خوردیم بهم بودن مادرش و پدر
ــمش که بود نیا کرد که یکار نیاول ــتیم کرد عوض رو اس  تیهو کی خواس

 خواستن یم اونا که بشه یزیچ اون خواست یباشه،نم داشته دیجد
صادف یلیخ وقت چندبعد سر کی با یت شنا پ سر آ  یم جهتو بهش که یشد،پ
 و داد پســره دل به دل ما ی قصــه داره،دختر دوســش یلیخ که گفت یم و کرد
 مهمحک کوهِ  کی گاهش هیتک کرد کرده،فکر دایپ گاه هیتک کی کرد فکر

ثل آوار ســرش یرو گاه هیتک همون دینکشــ طول ادیز ـــد،م  وارید کی ش
 کرد ازدواج گهید یکی با و رفت...یکاهگل

 ...خورده بند دل کی با بار نیخورده،ا زخم و شد تنها بازم دخترمون
 برش و دور یآدما با که یشد،پسر آشنا دیجد پسر کی با که دینکش طول ادیز

 اشتد دوستش کهیبود،پسر مهربون و بود پاک دلش که یپسر...داشت فرق
 کردیم فرق محبتش جنس و
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 سرپ ی دلبسته انقدر یمدت از کردن،بعد ازدواج باهم و اومد خوشش پسرک از
 توق چیه روزگار یول بده جون براش بود حاضر که داشت دوستش انقدر شد

 نبود دخترک مراد بروفق
 یدگزن یها شهیر خواست یم که یا هیش،سایزندگ یرو افتاد هیسا کی نباریا

 ...بخشکونه رو قصه دختر
 آدم نیتر *گ*ن*ا*ه* یب از رو شــدش خراب یزندگ انتقام بود اومده که یزن

 ...رهیبگ ماجرا
سرسابق یازین هیسا سر هم  تاوان دخوایم و بود شده میزندگ وارد تو قبل که یپ

باهش  و کرده اون حق در که ی*خ*ی*ا*ن*ت* تاوان...رهیبگ من از رو اشــت
 شده شونییجدا باعث

 ...هست یعشق هنوزم اگه دمیم قسم عشقمون به تورو نیرادو
 یزینر سرم یرو و ینباش یکاهگل وارید کی تو که 

ماســـت ته چشــم با خوام ینم کن،ازت باور رو من کنم یم الت بالم بســ  دن
 همب رو زیچ همه ســوتفاهم کی با مونیزندگ حرمت به دارم توقع یول...یایب

 ...یکن قیتحق حداقل و یزینر
 مانز به جفتمون چون رمیم...کنم یم فرار که ســتین معنا نیا به رمیم من اگه

 ...موقت یدور کی به و میدار ازین
 وداع ام خونه با و برداشــتم رو لمیوســا و گذاشــتم،چمدون تخت یرو رو نامه

 ...شهیهم یبرا دیشا و کوتاه مدت کی یبرا دیکردم،شا
 

 شدم منتظر و زدم رو خونه زنگ



wWw.Roman4u.iR  360 

 

 ...مادر اتویب!عجب ؟چهییتو مطهره-
 فتهه بودم کرده یعروس که یوقت داد،از یم در بازشدن از نشون در کیت یصدا

ته دو االن یول زدمیســرم مادرم و پدر ی خونه به بار کی یا  که بود یا هف
 بودم سرنزده بهشون

نه وارد و دادم هول رو در مان خو ما ـــدم،  دنید با...بود منتظرم در یجلو ش
 اومد سمتم به و زد گونش یرو یا ضربه دستم یتو چمدون

 دوخت بهم رو نگرانش یها چشم
 کجاست؟ ه؟شوهرتیچ چمدون نیمطهره؟ا شده یچ-

 دادم قورت رو گلوم بغض و کندم نیزم از رو شرمندم نگاه
 جاهست؟ من یبرا هنوزم نجایا مامان-
 گذاشت صورتم دوطرف رو هاش دست محبت با
 هست جا که معلومه-
 با...رفتم ها مبل سمت به و گذاشتم در دم رو م،چمدونمیشد خونه وارد هم با
 شد، گرد هام چشم بود دهیخواب کاناپه یرو که یکیکوچ ی بچه دنید

 رفتم سمتش به متعجب
شکل یکوچولو دیسف صورت ستش یخو شت،د ستم یتو رو دا  هک گرفتم د

 خورد یکیکوچ تکون
 کردم نگاه اومد رونیب آشپزخونه از دست به ینیس که مامان به
 مامان؟ هیک ی بچه نیا-

 نشوند لبش یرو یا یمصنوع لبخند
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 ...عطاس-
 گفتم زده بهت

 کنه؟یم کاریچ نجایا فتانه ی ؟بچهیچ-
 گفت بعد و کرد سکوت ینشست،کم روم روبه مبل یرو
 رفته فتانه-
 

 کردم نگاه معصومش صورت نشستم،به بچه کنار مبل یرو
 ؟یچ اش بچه رفته؟پس کجا-
 گفت یناراحت با
 رفته و برداشته رو خونه سند زده،اونم نامش به خونه کی بچه تولد یبرا بابات-
 گفتم حرص با
 نجا؟یا ارهیب برداره رو کهیزن اون ی بچه شده روش یچجور-

 کرد نگاه عطا به یدلسوز با مامان...دونستمش ینم پدر اسم قیال یحت
 گهید دونفر *گ*ن*ا*ه* پاســوز دیبا که کرده ی*گ*ن*ا*ه* چه بچه اون-

 بشه؟
باره طا به دو گاه ع ند خواب یکردم،تو ن نده یبرا دلم...دیخ  بانمکش ی خ
 رفت ضع 

 نداشت ی*گ*ن*ا*ه* بچه نیبود،ا مامان با حق
شتم رو شربتم وانیل...دادم تکون رو سرم مامان حرف دییتا به  نفس کی و بردا

 تمشکال تمام بود شده باعث مامان با صحبت قهیدق چند نی،هم دمیکش سر
 بره ادمی رو خودم
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 شدم مواجه مامان ناراحت ی باچهره و کردم بلند رو سرم
ــدهیچ- ــه دو مطهره؟چرا ش ــته ماه س ــ از گذش  بدون چمدون کی با تیعروس

 نجا؟یا یبرگشت شوهرت
 دمیدزد ازش رو نگاهم

 ...کیکوچ اختالف کیست،ین یزیچ-
 گفت تیجد با
خاطر کردم بزرگ من که یدختر یعنی- نه کیکوچ اختالف کی ب  ی خو

 کرده؟ ترک رو شوهرش
 کردم نگاهش یجد خودش مثل

 کی میدار اجیاحت نیرادو و من...مامان نکردم ترک رو شــوهرم ی خونه من-
گه.بگم تونمینم چون چرا م،نپرسیباشــ هم از جدا مدت جایا ا  برام ییجا ن

 بدونم تا بگو ستین
 گفت یناراحت با
 ...بدونم خواستم یم فقط ست؟منین برات ییجا گفتم یک من-

 گفتم تندم لحن از شرمنده
 .میعصب کمی فقط من...دیببخش شماست با حق-
 شدم بلند جام از
 اتاقم تو رمیم-
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شتم میپدر ی خونه به که یروز از هفته دو  عطا هب دوهفته نیا یگذره،تویم برگ
 شدم وابسته یلیخ

 یراضــ یچطور مادرش کنم درک تونم یه،نمیا یداشــتن دوســت ی بچه واقعا
 ...بره و کنه رها رو ماهش چند ی بچه شده

ته اطیح یتو تاب یرو  بهم بود قرار که بودم نایســـار منتظر و بودم نشــســ
ــربزنه،عطا ــغول و بود بغلم یتو س ــدا که بودم باهاش یباز مش  رد کیت یص

 تادهسیا در چهارچوب یتو که نایسار به و کردم بلند رو سرم...دمیشن رو اطیح
 کردم نگاه بود

 شد کینزد بهمون خنده شمون،بایپ ادیب کردم اشاره و زدم لبخند بهش
 کوچولو؟ یاد،چطوریم بهت شدن مامان چقد-

 داد تکون رو هاش دست و دیخند عطا
 ادشهی رو من شیپ هفته از مطهره باهوش چقدر-

 زدم لبخند بهش
 شهیم دوست زود با هیگرم خون ی بچه کال-
 گفتم طنتیش با
 ؟یملک جناب از خبر چه-
 گفت شده سرخ یها گونه با
 ...هینامزد مراسم گهید ی هفته-
 گرفتم رو دستش یخوشحال با
 زمیعز گمیم کیتبر بهت-
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شکر لبخند با ست دوتا که بودم خوشحال یلیخ...کرد ت صلهف با زمیعز دو  ی ا
 عرفان و نینگ ینامزد مراسم یتو هم شیپ ی کردن،هفته یم نامزد هم از یکم

 ...دیتهد و اصرار یکل با البته بودم کرده شرکت
 گفت من من با و کرد نگاهم دیترد با نایسار

 خبر؟ چه شوهرت از-
 تمدوخ نیزم به رو شد،نگاهم خشک لبم یرو لبخند و دیکش پر میخوش تمام

 یچیه-
 گفت یعاد لحن با
 دمید دانشگاه یتو داغون سروصورت با رو آرا رزم شیپ روز سه دو-
 گفتم جانیه با
 واقعا؟خب؟-
 گفت لبخند با
 ...نهیرادو کار که زد حدس شدیم انداخت من به که یا نهیک پر نگاه از-

 گفتم نگران
 باشه؟ اومده نیرادو سر ییبال نکنه-
 گفت آرامش با
 نکن نگران رو خودت-
 داد ادامه یطنز لحن با
 !باشه خورده کتک آرا رزم از نیرادو کنمینم فکر-
 ودب نیرادو از الغرتر یلیخ آرا رزم...بود نایسار با حق گرفت، خندم لحنش از
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 برگشتم سمتش به مامان یصدا با
 ن؟ینشست رونیب سرد یهوا یتو چرا تو نیایب-

س مامان با نایسار  راچ که زد غر من به یکل دنشید بعد مامان و کرد یاحوالپر
 ...یداشت نگه رونیب سرد یهوا یتو رو مهمونت

ــوز کمی هوا هنوزم یول بود دیع کینزد بود،گرچه مامان با حق ــت س  عطا داش
 ...میشد خونه وارد نایسار همراه و کردم بغل رو

شپزخونه یتو مامان شت و بود آ  ادمد نایسار بغل به رو خت،عطایریم ییچا دا
 شدم آشپزخونه وارد مامان به کمک یبرا و

 نایسار که ییاداها به دنیخند به کرد وشروع شد آروم زدن نق یکم از بعد عطا
 آورد یم در براش

 یرو ی هقابلم خورد،به مشامم به یبیعج یبو گذاشتم آشپزخونه یتو رو پام تا
 کردم نگاه گاز

 ؟یپخت یزیچ شام یبرا مامان-
 گفت لبخند با
 یسبز قرمه مادر آره-
 گفتم یمتعجب ی افهیق با
 به؟یعج انقدر بوش چرا پس-
 گفت شک با
 ...دهیم رو یشگیهم یبو همون نه-
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شونه با ستن ی ن صل که خچالی سمت انداختم،به باال رو هام شونه ندون  ی هفا
 تبرداش رو قابلمه سر مامان...بردارم رو وهیم ظرف تا رفتم داشت گاز از یکم

 دیبوکش و
 !ستین بیعج بوش-

 هجوم دهنم ســمت به معدم اتیمحتو کردم حس که دمیکشــ یقیعم نفس
 ...آوردن

 ،مامانزدم عق سرهم پشت بار چند و رفتم یبهداشت سیسرو سمت به بدو بدو
 ازســت،ین پاهام یتو یجون چیه کردمیم حس...بود ســتادهیا در پشــت نگران

 نشستم درش پشت رمق یب و شدم خارج یبهداشت سیسرو
 یوزر بشــم،چند روبرو قتیحق با خواســتم ینم که بود میزندگ یتو بار نیاول
 نشــون تیحســاســ بوها از یبعضــ به و بود افتاده عقب انمیماه عادت که بود

 بشم روبرو قتیحق با خواستم ینم یول دادمیم
 ...نکنه مطهره-

 سکوت دید که رو هام چشم یتو کردم،عجز نگاه مامان به و کردم بلند رو سرم
 کرد
 بشم بلند جام از کرد کمکم و داد تکون یسر
 گفت و کرد نگاه عطا شدم،به مواجه نایسار طونیش نگاه با که نشستم مبل یرو
 ؟یشیم ییدا یدار یدونیم عطا-

 کرد نگاه من به و کرد یقشنگ ی خنده عطا
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نده دنید با ـــدقش قربون لبش یرو یبایز ی خ غلاز و رفتم ص ـــار ب  نایس
 ...گرفتمش

 
 بود ستادهیا یملک کنارآرش ییبایز رنگ یریش لباس با که نایسار به لبخند با

 غم خودم ینامزد مراســم یادآوری با...بودن ییبایوز برازنده کردم،زوج نگاه
 نشست دلم یتو

ستم شتم شکمم یرو رو د سرت دلم یتو و گذا  رو کنارمون نیرادو بودن ح
 کنار رو ازدواجم بعد لیتحو سال نیاول من و بود دیع روز نیاول فردا...خوردم
 ...نبودم همسرم

 ساساح رو کمبودش شتریب بطنمه یتو وجودش از یا بچه دونستمیم که االن
 بودم شده افسرده و کردمیم

سم اتمام از بعد شتم،عطا خونه به و کردم یخداحافظ نایسار از مرا  ضیمر برگ
 بود ومدهین همراهم و بود مونده خونه یتو ازش مراقبت یبرا مامان و بود

ــ ــدم ادهیپ و کردم پارک رو نیماش  رومروب ی منظره دنید با که ببندم رو در تا ش
 ...شد حبس نهیس یتو نفسم

 رهیخ همب لبخند با و بود داده هیتک نشیماشــ به یســرخ رز گل دســته با نیرادو
 ...بود شده
ــتم رو در حرص با بعد و کردم نگاهش متعجب هیثان چند ــ توقع...بس  تمنداش

 بمونم منتظرش هفته سه
 دمیشن در پشت از رو دم،صداشیکش یقیعم نفس و دادم هیتک در به
 کوچولو؟ خانم یبست رو در مطهره؟چرا-



wWw.Roman4u.iR  368 

 

 یصـدا نی؟ایشـنویم یمامان..."بودم صـداش دلتنگ یلیندادم،خ رو جوابش
 ..."معرفتته یب یبابا

 
 داد ادامه دینشن ازم ییصدا یوقت

 ...بودم دلتنگت چقدر یدونینم ی،ولیبود منتظرم یلیخ دونمیم-
 گفت مکث یکم از بعد

 هم گهید یکی بود یکی...بگم رو قصم خوامیم من بار نیا یگفت رو قصت تو-
 بود

 بهم رو یچ همه روزگار یول نداشـــت یاعتقاد عشــق به که بود پســر کی
شمش روز کی...ختیر شم یتو چ  روز اون از...افتاد هوا به سر دختر کی چ
ــد ذکرش و فکر ی همه بعد به ــال دختره یول دختر اون ش ــش اص  بهش حواس

 ...نبود
 یحت گفت بهش قصه پسر...داد دست از شویینایب افتاد،دختر اتفاق هی نکهیا تا

 ...نکرد قبولش که بود ُغد انقدر دختر یول خوامتیم منیباش نایناب اگه
 دلش تو دل کنه،پســر ازدواج باهاش که شــد یراضــ دختر دردســر یکل از بعد
 کنه پرواز خواست یم یخوشحال از...نبود

 تپاک کی روز کیعشق، از پر هرروزش و شد یرنگ پسر یزندگ بعد به اون از
 ...ختیر بهم رو باورهاش که ید،پاکتیرس دستش به
 عشــقش یرو به و ختیر خودش ینکرد،تو باور یول شــد یخاکســتر اشیدن
 اوردین
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 یزیچ یلعنت یمهمون کی یتو روز کی تا...باشــه آروم زیچ همه که نشــد یول
 ...که دید

 خوره مثل شک یول دید رو تیمعصوم عشقش یها چشم یتو روزم اون یحت
 ...جونش یتو افتاد
 روهم یعوضــ ی کهیمرت اون حســاب...ختمیر هم به رو عالم همه رفتنت بعد
 ...کرد  یتعر روزیچ همه شده رو دستش دید یوقت هیدم،سایرس
ست هفته دو ست دوهفته...امیب کنار خودم با کنمیم یسع دارم که ا  ارمد که ا

 ...زنمیم کنار رو نبودم اولت عشق که نیا فکر
 هتب هرروز یول دنبالت امیب خواســتم یام،نمیب کنار زیچ همه با خواســتمیم

 بزنم زخم
ــمش مثل من ی مطهره دونمیم االن ــت بزرگ دلش انقدر دونمیپاکه،م اس  هس

 ...ببخشه رو من که
 داد ادامه و دیکش یقیعم نفس

 شــمیم منتظرت من یبخوا که هروقت تا امروز از و یبود منتظرم تو امروز تا
 ...نذار منتظر رو من ادیز و نباش نامرد تو یول
 

ـــک ته که ییها اش نه یرو ناخواســ ـــده یجار هام گو  پاک رو بود ش
ــتمیم...کردم ــتمیکنم،م درکش تونس ــور با اومدن کنار دونس ــ حض  یوت ایعرش

 گشتبر و اومد کنار هیقض نیا با بازم یول...بوده سخت یلیخ براش گذشتم
 ینم رو یدور نیا بار نیشد،ایم دور ازم داشت که دمیشن رو هاش قدم یصدا

 میداشت اجیاحت میزندگ مرد حضور به ام بچه و من...خواستم
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 دنینشــ کردم،با نگاه رفتیم نشیماشــ ســمت به که قامتش به و کرد باز رو در
 برگشت سمتم به در کیت یصدا

 ...دش ریسراز دلم به عالم غم رفتش آب کلیه و افتاده گور یها چشم دنید با
 شدم کینزد بهش قدم چند وشد کینزد بهم قدم چند

شم یتو یدلتنگ با  تادمسیا روبروش...کرد نگاهم یقراریب با و زدم زل هاش چ
 گفتمیا یجد لحن با و
 ...میبذار منتظر رو یکس که میستین ییآدما ما-
 گفت تعجب با
 شما؟-

 گذاشتم شکمم یرو رو دستم
 ...مامان فندق و من-

 با باشــه اومده خودش به تازه انگار بعد و شــد رهیخ بهم زده بهت لحظه چند
 گفت جانیه
 ؟یا حامله تو-
 دیکش بغلش یتو رو من شوق دادم،با تکون رو سرم لبخند با
 ...بشم فندقت و تو یفدا من-

 زد زانو جلوم و زد زل هام چشم یتو و کرد جدا خودش از رو من
ــر ایآ یکرامت مطهره خانم- ــ یتو من با گهید بار کی دیحاض  مه یزندگ ریمس

 د؟یبش قدم
 گفتم یشینما صورت به جانیه و لبخند با
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 ...بـــــلـــه محل اهل اجازه با-
 گرفت رو هام دست و شد بلند

 ...یزندگ یسو به شیپ پس-
 
 بود دستات تنگ دلم"

 ییتنها یها شب یتو
 و گذشت روزها نیا یول

 "یینجایا تو باز هم االن
 
 *ݧـــایپـــــا*

۱۳۹۵/۸/۱۵ 
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