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  عنوان کتاب:بسان کاکتوس

  alale67 نویسنده:

  

 

. رمان پاتوق تیسا وب در شده ساخته  

. دییفرما مراجعه رمان پاتوق تیسا به شتریب يها کتاب افتیدر يبرا  

www.patogheroman.com 

  

  

  

  

  

  

 :مقدمه

 او نام به

 دیآفر را عشق که یهمان

 :فرمود یخاک انسان به و

 بنوش را عشق از يا جرعه و ببند را چشمانت
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 زهر یتلخ به یحت

 شو عاشق

  یکن یم احساس را وستنیپ ینیشر آنگاه

 شود یم ممکن است ممکن ریغ آنچه

  دهد یم رخ عشق معجزه و

  ...ساز يابد یگاهیجا فراق در چه و وصال در چه معشوقه يبرا را قلبت و

  

  

 خودش حال به رو یمیرح الءیو هفته هی یلیل.بود بهبود به رو یلیل آشفته حال.گذشتیم یلیل پدر مرگ از هفته هی

 نگهبان وجود با که داد نانیاطم یلیل به اومد یمیرح يآقا شیپ روز 3 ش،یمیقد دوست و هیهمسا مهیفه خونه گذاشت،رفت

 .کنه یزندگ الیو اون تو خواست وقت هر تا تونه یم ادیب قراره که يدیجد

 رضا که بود يآشپز مشغول آشپزخونه تو مهیفه.کردیم نگاه مهیفه پسر یعل محمد يباز به بود نشسته يا گوشه هی یلیل 

 شهیم خونه وارد

 خانم یلیل:رضا 

 بله:یلیل 

 سراغتون فرستاده اومده یمیرح خانم:رضا 

 اومد رونیب آشپزخونه از مهیفه 

 رضا؟ ی؟مطمئنیمیرح خانم:مهیفه 

 یلیل دنبال فرستاد اونو بودکه باهاش هم ساله يخورد 40 مرد هی نبود تنها. دمید نشویماش خودم آره:رضا 

 رفت یم یخروج در طرف به و شد بلند جاش از یلیل 
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 ام؟یب باهات منم يخوا یم:مهیفه 

 رمیم خودم نه:یلیل 

 زدن حرف مشغول گفت یم رضا که يمرد با که دید رو یمیرح خانم دیرس که اطیح به رفت یمیرح الءیو سمت به یلیل 

  رفت جلوتر یکم یلیل بود

 سالم:یلیل 

 ایب دنبالم یلید،لیبنداز باغ به نگاه هی شما صادق ؟آقاياومد:یمیرح خانم 

  رفت یم آشپزخونه طرف به داشت یلی،ل نشست یراحت مبل رو یمیرح خانم شدن ییرایپذ وارد رفتن الیو طرف به 

 بزنم حرف باهات اومدم خورمینم يزیچ:یمیرح خانم 

 ستادیا یمیرح خانم روبرو برگشت یلیل 

 يندار يکار نجایا تو گهید اونا اومدن با رسن یم ش خانواده هم شب تا.  دیجد نگهبان يدید که يمرد نیا:یمیرح خانم 

 يبر و یکن جمع لتویوسا دیبا

 گفت یمیرح آقا یول:یلیل 

 کن جمع لتویوسا برو يبر دیبا که گمیم من حاال باشه گفته خوادیم یچ هر امیپ: بزنه رو حرفش یلیل نذاشت یمیرح خانم 

 رسونمتیم ییجا هی تا خودم

 کردیم نگاه خانم به سردرگم یلیل 

 برم؟ کجا نجایا از.ندارم رو یکس چیه من یدون یم که شما خانم: یلیل 

  یلیل دست تو گذاشت آورد در فشیک از پاکت هی شد بلند مبل از یمیرح خانم 

 منتظرتم نیماش کنار کن جمع لتویوسا برو.  یکن دایپ يکار هی تا باش داشته رو پول نیا فعال:یمیرح خانم 

 گرفت یمیرح خانم دست یلیل.نداشت هم رو یاتفاق نیچن انتظار و کنه کاریچ دونستینم واقعا یلیل 



 ALALE67 بسان کاکتوس

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 4 

 

 از شتریب دیکن باور. خوام یم خواب واسه کیکوچ يجا هی فقط ندارم یکس کار به کار من.دینکن من با کارو نیا خانم: یلیل 

  کنمیم کار قبل

 تنها معموال امی،پ داره فرق تیوضع االن اما بود نجایا نگهبان پدرت قبال یبمون نجایا تو نمیبینم یلیدل من:یمیرح خانم 

 یباش نجایا تو که ادینم خوشم من و نجایا ادیم

 د؟یکن یم فکر یچ من درباره شما خانم:  یلیل 

 تونم ینم نیا از شتریب چون يبر جا نیا از خوامیم حاالم ومدین خوشم ازت دمتید که يبار نیاول همون از:یمیرح خانم 

 کنم تحملت

 رفت یم در سمت به یمیرح خانم 

 منتظرتم:یمیرح خانم 

 له پاش ریز یلیل حرفاش ،با بود ذهنش تو یمیرح خانم يحرفا نشست هاش زانو رو شد شل یلیل يپاها در شدن بسته با 

 ساك هی رفت اتاقش سمت به یلیرفت؟؟ل یم دیبا کجا اما ، نداشت خونه اون تو ییجا گهید رفت یم دیبا یلیل.کرد

 بود، بسته گلوش راه بغض گرفت دستش تو اونو رفت پدرش عکس قاب سمت وبه گرفت لباس دست دو برداشت کیکوچ

 برداشت یبافتن يها لهیم کشو تو از ساك تو گذاشت هم عکس قاب.ومدی ینم شیپ تیوضع نیا االن بود زنده پدرش اگه

 چشمش گوشه از اشک هی... اما ببافه بلوز پدرش يبرا امسال زمستون واسه خواستیم که افتاد نیا ادی ها لهیم نیدید با.

 دفتر يال داد خانم که یپاکت و انداخت بهش یاجمال نگاه هی برداشت شعرش دفتر. ساکگذاشت تو هارو لهیم اومد نییپا

 انداخت اتاق به نگاه هی گرفت، بود برداشته کتاب قفسه از که یکتاب تا سه.بست درش و گذاشت ساك دفترتو.  گذاشت

 یلیل کنه استفاده کتابهاش از بود داده اجازه یمیرح يآقا.  کرد نگاه کتاب قفسه به.گذاشت جاش سر رو کتابها.رفت رونیب

 تو خاطرات کرد نگاه اطیح يجا همه به دقت با ستادیا اطیح وسط. رفت رونیب خونه از برداشت ساکش.  زد یتلخ لبخند

 از دیبا سال 12 از بعد حاال و بود شده خونه نیا نگهبان پدرش بود الاومدهیو نیا به که بود سالش 7.شد یم مرور ذهنش

  ...رفت یم خونه نیا

 که قدم چند کنه یخداحافظ رضا و مهیفه از تا بره خواستیم یلیل.بود یلیل منتظر نیماش تو خانم. رفت رونیب الیو از یلیل

 کرد نگاه خانم به شدبرگشت رفتنش راه مانع بوق يصدا رفت

 یکن فیتعر براشون زویچ همه زنش و نگهبان اون شیپ يبر یخواستیم نکنه:یمیرح خانم 
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 نشن نگران تا رمیم دارم بگم و کنم یخداحافظ خواستم یم فقط: یلیل 

 گم یم بهشون بعدا خودم ستین يازین: یمیرح خانم 

 اما:یلیل 

 شو سوار شده رمید:یمیرح خانم 

 افتادن راه یشد،وقت سوار رفت و انداخت مهیفه خونه به ینگاه یلیل 

 بکنم؟ یخواهش هی تونم یم:یلیل 

 بگو؟:یمیرح خانم 

 پدرم خاك سر میبر شهیم:یلیل 

 گهید دیشا.کرد سیخ گونش یلیل يها اشک. پدرش خاك سر رفت شد ادهیپ یلیل قبرستون رسوند یلیل یمیرح خانم 

  انتظارشه در یچ دونست ی،نم بود قرار یب دلش طرفا نیا ادیب تونستینم

 رونیب به داد هیتک شهیش به سرش یلیل راه کل تو.افتاد راه یمیرح خانم.رفت نیماش طرف به کند دل پدرش قبر از یلیل 

 ادهیپ یمیرح خانم و یلی،ل ستادیا خونه مسافر هی يجلو نیماش.بود کرده مشغول ذهنش بود افتاده که یاتفاق کرد یم نگاه

 یلیل دست داد دیکل هی بعد زد حرف خونه مسافر صاحب با یمیرح خانم.  رفتن خونه مسافر سمت به شدن

 اتاقت دیکل نمیا شد حساب اقامتت شب 3 يبرا:یمیرح خانم 

 ممنون: یلیل 

 نشه داتیپ طرفا اون گهید باشه ادتی:یمیرح خانم 

 رو ساك. شد اتاق وارد کرد باز در.رفت اتاقش سمت به خوند دیکل شماره کرد نگاه دیکل به یلیل.  رفت یمیرح خانم 

 یمیرح خانم که نیا يزیچ هر از شتری،ب رفت فرو فکر به و شد رهیخ سقف به.کرد پرت تخت رو خودشو گوشه هی گذاشت

 آورد رونیب فکر از یلیل در يصدا.کرد یم تیاذ رو یلیل کردیم فکر بد یلیل درباره

 دییبفرما: یلیل 
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 زییتم مالفه نیا سالم: خانم 

 کرد جمع رو یقبل ومالفه یلیل به داد رو مالفه خانم شد بلند تخت از یلیل 

 ؟ییتنها:  خانم 

 آره:یلیل 

 ؟یستین نجایا بچه:خانم 

  نه: یلیل 

 نجا؟یا ياومد یچ يبرا:خانم 

 گردم یم کار دنبال:یلیل 

 کار دنبال نجایا فرستادن تو که کجان مادرت و نجا؟پدریا:خانم 

 کردن فوت:یلیل 

 امرزتشونیب خدا یاخ:خانم 

 شد حاکم سکوت یکم 

 ه؟یچ اسمت یراست: خانم 

 یلیل:یلیل 

 آشپزخونم تو یداشت يکار.سودابه منم اسم:خانم 

 صبح فردا.بود عذاب در یفیبالتکل نیا از.کرد سر الیخ و فکر یکل با شب یلیل.رفت رونیب اتاق از شد تموم کارش سودابه 

 کار دنبال تا رفت نداشت يا چاره اما شهینم دایپ کار پلمهید دختره هی واسه دونست یم که نیا با خورد، رو صبحانش یلیل

 ای کردن استخدام رو گهید یکی ای اما.زد زنگ جا چند به گرفت ها يازمندین روزنامه هی رفت تونست جا هر ظهر تا. بگرده

 خونه مسافر اطراف يها ابونیخ غروب تا کار سراغ رفت دوباره خورد دیخر وهیآبم و کیک نهار يبرا. نداشت طشیشرا یلیل
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 خواست یم یلیتحص مدرك ای دونست یم وتریکامپ دیبا ای خواستن یم که هم جا چند هی نبود يخبر کار از اما کرد متر رو

 بودن زدن حرف مشغول خونه مسافر صاحب با سودابه. خونه مسافر برگشت یلیل.نداشت کدومو چیه یلیل که

 سالم:یلیل 

 ینباش خسته سالم:سودابه 

 رفت یم اتاقش سمت به یلیل 

 نمیبب نجایا ایب:خونه مسافر صاحب 

 کرد نگاه خونه مسافر صاحب به برگشت یلیل 

 من؟: یلیل 

 میش آشنا شتریب نجایا ایب نکردم توجه بهت روزید:مسافرخونه صاحب 

 رفت سمتشون به یلیل 

 نبود؟ آشنات خانم اون مگه مسافرخونه ياومد چرا نمیبب بگو:مسافرخونه صاحب 

 میشناس یم گروید هم نه،فقط که آشنا:یلیل 

 ؟یبمون نجایا يخوا یم یک ؟تايندار و یکس نجایا یعنی:خونه مسافر صاحب 

 کنم اجاره اتاق هی بتونم و کنم دایپ کار که یوقت تا:یلیل 

 یم جور و جفت خوب کار هی برات خودم يبخوا اگه یکن دایپ کار یتون ینم که يطور نیا!؟ کار:گفت زد يپوزخند يحور 

 کنم

 کرد دایپ خوب کار هی دیشا گهید شانس بگرده خوب بذار حاال خانم يحور:سودابه 

 داد هل اتاقش سمت به گرفت یلیل بازو سودابه 

 يبخور ارمیم زیچ هی االن اتاقت تو برو يا خسته یلیل:سودابه 
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 اومد غذا ینیس هی با سودابه بعد قهیدق چند اتاقش تو رفت یلیل 

 ينگرد خانم يحور دوروبر یکن دایپ يکار هی خودت بهتر يشنویم من از:سودابه 

 چرا؟:یلیل 

 شهیم سرد بخور غذاتو:سودابه 

 .برد خوابش زود بود خسته خورد غذاشو یلیل.رفت رونیب سودابه 

 .بود نشسته یشگیهم یصندل رو که دید خانم يحور راهرو تو کار دنبال بره شد آماده صبح فردا 

 سالم: یلیل 

 کار؟ دنبال يریم يدار.سالم: يحور 

 بله:یلیل 

 فروشنده دنبال دینو صاحبش اسم دم یم رو لباس فروشگاه هی آدرس بهت من اما.برو یکن تلف وقت يخوایم اگه:يحور 

 کنه یم درست کارتو فرستاد منو خانم يحور یبگ. گرده یم

 گشت کار دنبال خودش نرفت داد يحور که یآدرس به سودابه حرف خاطر به اولش.رفت کرد تشکر و گرفت رو آدرس یلیل 

 اونجا، به رفت.داد یتاکس راننده به آدرس.  بره گفت يحور که یآدرس به گرفت میتصم نداره يا دهیفا روزید مثل دید اما

 طرفش به یلیزد،لیم حرف يمشتر تا دو با داشت که دید رو يدختر هی.فروشگاه تو بودرفت لباس بزرگ فروشگاه هی آدرسه

  رفت

 سالم:یلیل 

 دییبفرما سالم:خانم 

 گردمیم دینو آقا دنبال:یلیل 

 نشسته زیم رو که یاون فروشگاه يانتها. آها: خانم 

 ممنون:یلیل 
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 تلفنش شد منتظر یلیل زد یم حرف باتلفن داشت بود نشسته زیم رو پسر هی و رفت گفت خانم که ییجا سمت به یلیل 

 بشه تموم

 سالم:یلیل 

 کرد نگاه یلیل به برگشت پسر 

 دییبفرما.سالم:پسر 

 د؟ینو آقا:یلیل 

 رفت یلیل سمت به نییپا اومد زیم از شد قیدق یلیل رو شتریب پسر 

 خودمم:دینو 

 نیگرد یم فروشنده دنبال گفت فرستاد خانم يحور منو:یلیل 

 آره خانم؟ام يحور:دینو 

 کنم؟ کار نجایا تونمیم من یعنی:یلیل 

 دیبا تو باشه يمشتر یوقت تا3,30ای 3 ساعت از تنهام دست ظهر از بعد.ادیم نرگس صبح.نه که چرا: گفت زد يلبخند دینو 

 يایب

 برگردم بتونم من که نشه روقتید ادیز فقط. باشه: یلیل 

 دارم هواتو یخانم يحور شده سفارش نباش نگران: دینو 

 کنم؟ شروع یک از کارم.ممنون:یلیل 

 فردا از:دینو 

 برم؟ االن:یلیل 

 نرگس....رفتن قبل یول بره یتون یم آره:دینو 
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 اومد یلیل و دینو سمت به دیرس ها يمشتر کار به که نرگس 

 بله:نرگس 

 بپوش لباسارو نیا فردا از..خانم بده خوب لباس دست هی:دینو 

 چشم:یلیل 

 کرد باز پرو اتاق در بودن اندازش کرد پروش یلیل داد یلیل به لباس دست هی نرگس 

 هیعال:نرگس 

 دیرس یوقت. رفت خونه مسافر سمت به و کرد یخداحافظ و اومد در پرو اتاق از و کرد عوض و ولباسش زد يلبخند یلیل 

 دید رو خانم يحور

 سالم: یلیل 

 خبر؟ چه سالم:يحور 

 شمیم مشغول فردا از نیگفت که یآدرس به رفتم نکنه درد دستتون خانم يحور:یلیل 

 ؟ دارم شنهادیپ هی برات منم.کرد خبرم دینو.خوبه:يحور 

 ؟يشنهادیپ چه: یلیل 

 یچ هر ماهانه تو به دم یم باال يها اتاق از یکی خودم خونه باال طبقه یباش خونه مسافر اتاق تو یتونینم که آخر تا:يحور 

 من به يدیم شویبخش هی یگرفت

 واقعا؟:یلیل 

 بهتره یباش خودم کنار گفتم یکن اجاره اتاق هی يبر يخوا یم یگفت تو:يحور 

 کنم جبران محبتتون يجور چه دونمینم::یلیل 

 بدم نشونت اتاقتو ببرم کن جمع لتویوسا برو: يحور 
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 چشم:یلیل 

 تو اومد سودابه بعد و اومد در يصدا که ببنده ساکش تا اتاقش تو رفت یلیل 

 باش نداشته يکار خانم يحور با نگفتم بهت مگه:سودابه 

 . بدونم خوامینم دونمینم هم رو تو يحرفا لیدل دهیم اتاق بهم داره االنم کنم دایپ کار کرد کمکم اون سودابه:یلیل 

 یباش موفق باشه: سودابه 

 گرفت بازوشو یلیل بره برگشت سودابه 

 بگذرم تیموقع نیا از تونمینم.رفتم تند دیببخش:یلیل 

 ست،ین مهم:سودابه 

 هم و داشت کار هم حاال بود خوشحال یلیل.داد یلیل به کیکوچ اتاق هی يحور باال رفتن يحور با کرد جمع لشیوسا یلیل 

  .. داشت خواب واسه اتاق هی

 .رفت فروشگاه به شد آماده وقت سر فردا یلیل

 سالم:یلیل 

 زد یلیل به بخش تیرضا ینگاه دینو 

 ؟يچطور سالم:دینو 

 ممنون:یلیل 

 بپرسم؟ و اسمت رفت ادمی: دینو 

 یلیل:یلیل 

 ؟يدار یفروشندگ تجربه. خوبه.یلیل:دینو 

 نه:یلیل 
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 رونیب نره نجایا از جنس بدون يمشتر-2يزیبر زبون دیبا یتون یم تا-1:باشه ادتی دیبا ییزایچ هی پس: دینو 

 زم؟یبر زبون:یلیل 

 ok.يبد کردن فکر فرصت يمشتر به دینبا یبگ يمشتر يبرا دیبا ،رنگ،مارك جنس از:دینو 

 کنم یم مویسع:یلیل 

 ا؟یب دنبالم:دینو 

 باشه ادشی تا گفت بهش هم مارك و جنس چندتا اسم گفت بهش بود نوشته متایق که ییجا لباسهارفت سمت به دینو 

 اومدن خانم دوتا تا. گشت لباسا يال یکم یلیل زشیم پشت برگشت دینو..داد نشون بهش هم روز مد و دیجد يها جنس

 .گشتن یم مانتو دنبال داشتن

 کنمیم کاریچ نیبب ایب:دینو 

 رفتن خانم تا دو سمت به یلیول دینو 

 ن؟یدیپسند رو يزی،چ خانمها سالم:دینو 

 هنوز نه. سالم:خانم 

 بدم نشونتون آوردم دایجد که ییها مانتو دیبذار ستین نظرتون مد یخاص زیچ اگه:دینو 

 باشه:  خانم 

 رفتن لباس گردون هی سمت به همه 

 داره هم رنگ تنوع. بود ادیز هم فروشش. مونیدیجد يکارا نایا:دینو 

 خوبه؟ هیچ قشنگن،نظرت آره:خانم 

 جالبه مدلش:گفت بود همراش که یخانم 

 بدم؟ رنگ ن،کدومیپسند یم شتریب دیکن پرو:دینو 
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 يا قهوه:خانم 

 دییبفرما: دینو 

 رفتن پرو اتاق سمت به خانم تا دو 

 نده بهش کردن فکر فرصت.یکنیم کاریچ نمیبب برو: دینو 

 نهیبب هم دوستش تا کرد باز پرو اتاق در دیپوش مانتو خانم.رفت دنبالشون هم یلیل 

 چطوره؟: خانم 

 خوبه:بود همراش که یخام 

 .دهیم نشون شتریب تن تو کار ادیم بهتون قد چه:یلیل 

 ممنون:خانم 

 ن؟یدیپسند:یلیل 

  آره:خانم 

 کله و سر پسرا با دیبا یلیل یگاه شد شلوغ سرشون کم کم.کرد حساب خانما با خودش دیجد يمشتر با فرستاد یلیل دینو 

 ها يمشتر که بود گذشته 9 از ساعت برسه فروش به ها لباس تا کرد یم تالشش همه اما ومدینم خوشش که نیا با زدیم

 .مسافرخونه رسوند یلیل ادیز اصرار با دینو.خوردن هم با گرفت جیساندو تا دو دینو شدن کم

 یراض کارش از هم یلیل.سپرد یم یلیل به فروشگاه رفت یم رونیب دینو یحت یگاه.گرفت ادی خوب و کارش کم کم یلیل 

 یمیصم هم با یلیخ رفت دینو سمت به شد وارد دختره هی که. بود زشیم پشت دینو بود يمشتر هی مشغول یلیل روز هی.بود

 کرد یم مرتب رو شد پرو يها لباس یلیل شد تموم که يمشتر کار. کردن یپرس احوال

 گردمیم بر رونیب رمیم من یلیل:دینو 

 باشه:یلیل 

 گفت بهم دربارت دی؟نویلیل: دختر 
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 دارن لطف بهم دینو آقا:یلیل 

 نامزدمه نینازن: دینو 

 داد دست یلیل با جلو آورد دستش نینازن 

 خوشبختم:نینازن 

 نمتیب یم خوشحالم منم: یلیل 

 میر یم گهید ما: دینو 

 سالمت به:یلیل 

 .مسافرخونه رسوندن یلیل بستن و فروشگاه برگشتن دینو و نینازن شد شب.دیرس ها يمشتر به تنها دست روز اون یلیل 

 .بود شده تر یمیصم یلیل با فروشگاه، اومد یم یگاه بعد به اون از نینازن 

 ،کار کردن یپرس احوال باهم و رفت دینو طرف به و شد فروشگاه وارد يپسر هی که بود يمشتر هی مشغول یلیل روز هی 

  رفتن سمتش به پسر اون و دینو کرد یم مرتب هارو لباس داشت شد تموم ها يمشتر با که یلیل

 ییتو شده استخدام که يدیجد فروشنده پس:پسر 

 بله: یلیل 

 ه؟یچ اسمت:پسر 

 یلیل:یلیل 

 فروشگاه نیا صاحب بهنام نیا یلیل:دینو 

 نیینجایا صاحب شما کردم یم فکر:یلیل 

 سپردم، دینو به رو نجایا من:بهنام 

 اومد يمشتر هی 
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 برسم يمشتر به رمیم من:یلیل 

 رمیم من بمون تو:دینو 

 نداد زدن حرف اجازه یلیل به و رفت عیسر دینو 

 کرد یم فیتعر ازت یلیخ دینو:بهنام 

 داره لطف بهم دینو آقا:یلیل 

 کن انتخاب راهنیپ هی نم،برامیبب قتویسل ادینم بدم:بهنام 

 آورد بهنام يبرا و راهنیپ هی و گشت یکم و رفت ها مردونه راهنیپ سمت به یلیل 

 دییبفرما:یلیل 

 یلیل اومد خوشم ازت:بهنام 

 رو جوابش نبود فروشگاه صاحب اگه ومدین خوشش بهنام از یلیکنه،ل عوضش تا پرو اتاق تو رفت برداشت و راهنیپ بهنام 

 برگشت داد،بهنام یم

 چطوره؟:بهنام 

 خوبه:یلیل 

 ادینم خوبه،بهم یگفت وسانهیمأ:بهنام 

 ادیم بهتون نه:گفت و زد يلبخند یلیل 

 شد خوب حاال:بهنام 

 مبارك دیجد راهنیپ:دینو 

 یلیل قهیسل:بهنام 

 خوبه قشیسل واقعا:دینو 
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 یلیل شدم خوشحال دنتید رم،ازیم گهید آره،من:بهنام 

 .رفت فروشگاه از بهنام.داد و جوابش محو يلبخند با تنها یلیل 

 نینازن روز هی. کرد یم رفتار خوب بهنام با شیباطن لیم برخالف یلیفروشگاه،ل ومدیم بهنام یهرزگاه بعد به روز اون از 

 سرش یلیل. یلیل کمک اومد هم دینو.بود شلوغ سرش یلیل دینو شیپ رفت یلیل با یپرس احوال بعد فروشگاه بود اومده

 یلیل کنار اومد نینازن شد خلوت

 دینباش خسته:نینازن 

 ممنون:یلیل 

 ؟یلیل:نینازن 

 بله:یلیل 

 ؟یگینم نه بخوام زیچ هی:نینازن 

 ؟یچ:یلیل 

 ؟يایم هم تو کرده دعوتمون شام واسه بهنام شب فردا:نینازن 

 داره من به یربط چه.نه:یلیل 

 کرده دعوت هم رو تو بهنام:نینازن 

 زد تعارف هی بهنام آقا حاال:یلیل 

 کرد اصرار یستکلین طور نیا نه: نینازن 

 امیب تونم ینم کن باور نه:یلیل 

 .راحتترم يایب تو تنهام اونجا منم کنمیم خواهشیلیل:نینازن 

 نینازن الیخیب باهاته دینو: یلیل 
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 گهید ای،بيکرد رد دعوتشو شهیم ناراحت بهنام: نینازن 

 گفت اون یچ هر گمیم خانم يحور به!دونم؟ ینم: یلیل 

 زمیعز باشه:نینازن 

 بودن نشسته خانم يحور با و کرد عوض و لباسش اتاقش تو رفت مسافرخونه، برگشت یلیل 

 کارت؟ از خبر چه:يحور 

 خانم؟ يحور.خوبه زیچ همه شما لطف به:یلیل 

 جانم: يحور 

 کرد اصرار یکل نینازن کرد، دعوت منم گفت بهم امروز نینازن کرده دعوت شام شب فردا واسه نینازن و دیبهنامنو آقا:یلیل 

 کنم؟ کاریچ برم باهاشون منم که

 گهید برو کرده دعوتت یوقت:يحور 

 برم ادینم خوشم ادیز من:یلیل 

 یمهمون هی که حاال.مسافرخونه– فروشگاه فروشگاه،– مسافرخونه ينشد خسته بشه عوض هوات و حال برو چرا؟:يحور 

 ؟يبر يخوا ینم کردن دعوتت

 برم؟ یگ یم شما یعنی:یلیل 

 نیخند یم و نیگ یم زیچ تا چهار. نیخور یم شام هم با. معلومه:يحور 

 زود فروشگاه دی،نو فروشگاه اومد نینازن فردا.بره شب فردا یمهمون به رهیبگ میتصم یلیل شد باعث خانم يحور يحرفا 

 همه تو رفتن هم بود،با بزرگ یلیخ مجرد پسر هی واسه که یآپارتمان خونه هی ، رفتن بهنام خونه به ییتا ،سه کرد لیتعط

 نشستن هم دور

 دمتیند وقته یلیخ نینازن:بهنام 

 بود دیبارتولدنو نیآخر.آره:نینازن 
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 زد يگند چه ثمیم ادتونی: گفت و خنده ریز زد بهنام 

 دنیخند هم نینازن و دینو 

 ثمیم میکرد روشن فشفشه و میکرد خاموش هارو برق زیم رو میگذاشت دینو کیک. دینو يدوستا از یکی ثمیم یلیل:نینازن 

 خراب نییپا افته یم تولد کیک زویم هیپا به خوره یم پاش که چرخوندیم هارو فشفشه شد بودبلند گرفته فشفشه تا دو

  شهیم

  اومد در زنگ يصدا 

 آوردن شام کنم فکر: بهنام 

  آوردن درشام دم رفتن دینو و بهنام 

 نیخوایم کمک:نینازن 

 میکن یم صداتون مینیچیم زویم دینو و من: بهنام 

 ننیبچ و شام زیم رفتن بهنام و دینو 

 طرفه؟ کدوم از ییدستشو نینازن:یلیل 

 راهرو تو در نیدوم:نینازن 

 یلیل نشدن یلیل متوجه بودن یلیل به پشت چون بودن زیم دنیچ حال در بهنام و دینو رفت راهرو سمت به و شد بلند یلیل 

 زدنیم حرف هم با آروم انداخت اونا به نگاه هی

 ؟یگفت بهش: بهنام 

 بگم؟ بهش یچ برم بابا نه: دینو 

  نباشه هم نینازن دید تو و بده گوش حرفاشون به تا راهرو تو رفت یلیل 

 ؟یچ نداد پا کنم؟اگه کاریچ باهاش من حاال:بهنام 

  رن یم غش بوس و ناز تا دو با یشناس ینم رو زنا مگه تو: دینو 



 ALALE67 بسان کاکتوس

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 19 

 

 ؟ يبگرد دیجد کار دنبال دیبا فردا از نداد پا اگه دینو:بهنام 

 کنم صداشون.حل رینگ سخت: دینو 

 یم نینازن یعنیکرد؟، یم کاریچ نجایا یلیل شد، ینم باورش دیشن که ییحرفا. ییدستشو به رسوند و خودش عیسر یلیل 

 خواد یم بگه کنه؟اگه کاریچ دونست ینم دیترس یلیخ یلیکرد،ل اعتماد ییکسا چه به یلیکرد؟ل یم اصرار همه نیا دونست

 نبود؟ ها حرف نیا اهل اصال یلی؟لیچ کنه التماس ذارن؟اگه یم بره

 آورد رونیب فکر از اونو در يصدا 

 خوبه؟ حالت یلیل:نینازن 

 کرد حفظ خودش آرامش اد،یم بدش صدا نیا از قدر چه 

 امیم االن:یلیل 

 هی که بود فکرش تو.  بود راهرو برو رو یخروج در رونیب اومد ییدستشو از کرد باز در بعد بشه دور در از نینازن گذاشت 

 .شد خارج راهرو از کنه فرار بعد بشه کینزد در به يطور

 مییتو منتظر گهید ایب یلیل: دینو 

 ؟يستادیوا اونجا ؟چرا خوبه حالت یلیل:بهنام 

 ست؟ خوابه چند يدار یبزرگ خونه چه:یلیل 

 خوابه سه:بهنام 

 حرفاست نیا وقت االن: نینازن 

 برداشت قدم یخروج در سمت به یلیل 

 خودته؟ مال خونه: یلیل 

 آره: بهنام 

 شد یم کینزد یخروج در به کنه یم یبررس رو خونه داره کرد یم تظاهر که یحال در یلیل 
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 ؟يپولدار پس:یلیل 

  میبخور شام ایب حاال:بهنام 

 فقط و دییدو یم وجودش تمام با کنه نگاه پشتش به نکهیا بدون شد خارج خونه از کرد بازش رسوند در به خودش یلیل 

 یم ابونیخ از داشت کرد نگاه پشتش به لحظه هی شد خارج اطیح از کردن یم صداش که دیشن یم رو امیپ و دینو يصدا

 گذشت

 باش مواظب:  بهنام 

  …برگردوند رو سرش یلیل 

 احساس که بشه بلند جاش از ،خواست مارستانهیب تو شد متوجه انداخت اطرافش به نگاه هیکرد، باز رو هاش چشم آروم یلیل

 یم فرار داشت که اومد ادشی شببه اون کم افتاده؟کم یاتفاق چه یعنی بود د،سردرگمیکش دراز دوباره داشت يدیشد درد

 .ومدی ینم ادشی یچیه گهیباش،د مواظب:بهنام يصدا بعد و کردند یم دنبالش بهنام و دینو کرد

 تو اومد کیک و وهیابم پر لونینا هی با دختر هی اومد در يصدا 

 ؟ياومد بهوش:دختر 

 نگفت يزیچ و کرد نگاه دختر به یلیل 

 کنم خبر دکتر رم یم:دختر 

 گرفت دستش یلیل که رفت یم داشت دختر 

 مارستانم؟یب شد؟چرا یچ شب اون:یلیل 

 یم بر ،االن کنم خبرش ياومد بهوش گفت دکتر. میکرد تصادف هم با نمیماش جلو يدیپر دفعه هی تو شب اون: دختر 

 گردم

 کرد نهیمعا رو یلیل دکتر.برگشت پرستار و دکتر هی با قهیدق چند بعد رونیب رفت دختر کرد ول رو دختر دست آروم یلیل 

 ه؟یچ ؟اسمت خانم بهبود به رو حالت:دکتر 
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 یلیل:یلیل 

 مرخص میبردار که رو هیبخ. بشه خوب کامال حالت تا یبمون جا نیا يروز چند دیبا یلیل:داد ادامه و زد يلبخند دکتر 

 یشیم

 ه؟یبخ:یلیل 

 ؟ینگفت بهش نینوش:دختر به رو دکتر 

 کردم خبرت اومد بهوش تا نه: نینوش 

 بگو براش بعد:دکتر 

 شدن خارج اتاق از پرستار به داد پرونده دکتر 

 ه؟یچ هیبخ موضوع:یلیل 

 ،محسن یهوشیب که روزه 2 االن ،یداشت یداخل يزی،خونر عمل اتاق بردنت خورد ضربه شکمت به تصادف موقع:نینوش 

 نباش ،نگران بهبود به رو حالت گفت که االنم شد حل مشکل نبود یمهم زیچ گفت

 ه؟یک محسن:یلیل 

 سرت،نازدمه باال اومد که يدکتر نیهم:نینوش 

 برد یلیل سمت به وانیل تو ختیر رو وهیآبم نینوش 

  بخور ریبگ:نینوش 

 گرفت نینوش از وانیل یلیل 

 ممنون:یلیل 

 نمینوش منم.یلیل اسمت پس:نینوش 

 خورد وهیآبم از قلپ هی یلیل 
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 يشد ظاهر نمیماش يجلو دفعه هی شب اون نکردم خالف یتورانندگ حاال تا من کن باور.متاسفم یلیخ تصادف بابت:نینوش 

  کنم پرداخت يبخوا یخسارت هر حاضرم اما میکرد تصادف کنم کنترل رو نیماش نتونستم منم

 نتونیماش جلو دمیپر من بود خودم ریتقص:یلیل 

 ارمیب درشون ینگران از و بزنم زنگ بهشون تا بده خانوادت شماره حاال خوب:نینوش 

 ندارم يا خانواده من خانواده؟اما:یلیل 

 بده رو يکرد یم یزندگ ششیپ که یکس شماره خوب:نینوش 

 خورد بوق تا دو داد یلیل به گرفت شماره آورد رونیب فشیتوک از شیگوش نیداد،نوش نینوش به مسافرخونه شماره یلیل 

 الو:يحور 

 ام یلیل خانم يحور سالم:یلیل 

 ؟يا زنده هنوز خانم یلیل به به:يحور 

 کرد تعجب يحور لحن از یلیل 

 کردم؟ تصادف من نیدونست یم شما:یلیل 

 يکرد فرار که بکشنت خواستن ینم يآورد در بهنام جلو که بود يزیر آبرو چه اون.گفت بهم دینو:يحور 

 یمهمون برم نیذاشتینم وگرنه کنن کاریچ باهام خواستن یم دیدونینم شما خانم يحور:یلیل 

 نداشت يباز یکول همه نیا که بودن بهنام با شب هیکنن؟ کاریچ خواستن یم مثال:يحور 

 موند باز دهنش حرف نیا دنیشن با یلیل 

 برم نیگفت بهم یدونست یم شما یعنی:یلیل 

  دادم جا بهت کردم جور کار برات یالک يکرد فکر تو:يحور 

 بکنم يکار نیچن که پستم انقدر من يکرد فکر واقعا شما خانم يحور:یلیل 
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 کنن یم يکار هر پول خاطر به بعد اما کنن یم ناز اولش تو مثل ییدخترا:يحور 

 خودش رو دیکش پتو نینوش دست داد ی،گوش دیلرزیم چونش شد، اشک پر چشمش یلیل 

 مصرف؟ یب بفرستم پالست و جول یمارستانیب کدوم بگو:يحور 

 گفت مارستانیب اسم نینوش 

 کرد قطع تلفن يحور 

 زد یم حرف يطور نیا بود؟چرا یک نیا یلیل...الو...الو:نینوش 

 .کرد یم فکر اشیبدبخت به و کرد یم هیگر پتو ریز چنان هم یلیل 

 باش آروم: نینوش 

 صورتش و برداشت دستمال یلیگرفت،ل یلیل طرف به درآورد فشیک از دستمال هی نیکنار،نوش دیکش پتو شد که آروم یلیل 

 کرد پاك رو

 ادیب بزنم زنگ بهش که يندار يا گهید یکس:نینوش 

 نه:یلیل 

 بود؟ یک اون اصال.مارستانیب بفرسته لتویوسا قراره که هم خانم اون:نینوش 

 نگفت يزیچ یلیل 

 کنم کمکت تونم ینم ینگ بهم رو زیچ همه تا یلیل:نینوش 

 بره؟ کنه؟کجا کاریچ دیبا بشه مرخص مارستانیب ،از رفت فرو فکر به یلیل 

 یلیل: نینوش 

 . کنه یخال خودش و بزنه حرف یکی با خواست یم بود پر ،دلش کرد نگاه نینوش به یلیل 

 .کرد آرومش کردو بغل اونو دید یلیل هیگر یوقت بود یاحساسات دختر نینوش گفت نینوش به رو زیچ همه یلیل 
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  کردم اضافه مشکالتت به که دیببخش واقعا یلیل: نینوش 

 .بود خونه اون تو موندن از بهتر بودن مارستانیب تخت رو:یلیل 

 دهن تو رو غذا آروم نینوش.رفت و داد رو یلیل يها دارو آورد یلیل يها دارو همراه به نهار ظرف شد اتاق وارد پرستار هی 

 .داد یم یلیل

 یکن استراحت تو بهتره بزنم محسن به سر هی رمیم من:نینوش 

 باشه:یلیل 

 .رفت محسن مطب سمت به نینوش.شد خارج اتاق از نینوش.زد يلبخند یلیل 

 ؟ داره ضیمر محسن:نینوش 

 ششهیپ برادرتون نه: یمنش 

 شد اتاق وارد نینوش 

 ؟ياومد یک تو سالم،آرش:نینوش 

 چطوره؟ ،دختره شهیم یساعت میسالم،ن: آرش 

 افتضاح شیروح حال اما خوبه شیجسم حال:نینوش 

 شده؟ یچ مگه: محسن 

 گفت محسن و آرش به موضوع نینوش 

 سخته باورش:آرش 

 کنه؟ کاریچ خواد یم حاال:محسن 

 کنم کمک بهش يطور هی نداره،کاش خواب واسه ییجا یحت دونم ینم:نینوش 

 نداره یکس اون که نداره یربط تو به. بره بذار و بده خسارتش شد خوب حالش:  آرش 
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 آرش که ن؟واقعایهم: نینوش 

 رفتم من: آرش 

  بره خواست یم رونیب اومد مطب از آرش 

 آقا دیببخش:پرستار 

 برگشت آرش 

 شماست ماریب يبرا آورد ساك نیا نفر هی:پرستار 

 کجاست؟ داد؟خودش ساك نیا یک:آرش 

 رفت داد نیا یخانم هی: پرستار 

 رفت یلیل تخت سمت به ،آرش برگردوند سرشو یلیل شد وارد زد در به يا رفت،تقه یلیل اتاق سمت به گرفت ساك آرش 

 آورد برات یکی رو ساك نیا: آرش 

 گرفت رو ،ساکش نشوند تخت رو خودشو آروم یلیل 

 آورد؟ نویا یک:یلیل 

 رفت و داد فقط دونمینم:آرش 

 بود پاکت تو پول یباق جز به زیچ همه کرد چک لشویوسا کرد باز ساك در یلیل 

 .یسخت طیشرا االن دونمیم: آرش 

 کردن نگاه نینوش به دو هر آرش و یلی،ل اومدتو نینوش شد باز در 

 ؟ینرفت هنوز آرش:نینوش 

 نجایا ارمشیب داد رو ساك نیا پرستار هی که رفتم یم داشتم: آرش 

 فرستاد خانم همون البد: نینوش 
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 ؟يندار يکار.رمیم من:آرش 

 نه:نینوش 

 خداحافظ: آرش 

 رونیب رفت آرش 

 بود؟ یک اون:یلیل 

 آرش داداشم:نینوش 

 تختش کنار گذاشت ساك یلیل 

 فرستاد لتویوسا همه:نینوش 

 فرستاد و بود مهم برام که ییزایچ:یلیل 

 ؟ير یم کجا یبش مرخص مارستانیب از اگه:نینوش 

 بگردم کار دنبال دیبا. باشه منتظرم یکس که ندارم ییجا دونم ینم: یلیل 

 ؟یمون یم کجا شب: نینوش 

 ییجا يا خونه مسافر:یلیل 

 افتهیب زن اون مثل ییادما به پستت دوباره که:نینوش 

 خورم ینم گول گهید دفعه نیا:یلیل 

 هستن تو مثل يا طعمه منتظر يادیز يها گرگ يارینم دووم شهر نیا تو تنها یول:  نینوش 

 ندارم يا گهید ي چاره: یلیل 

 تو اومد محسن شد باز در 

 چطوره؟ حالت یلیل:محسن 
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 خوبم:یلیل 

 میبر شو آماده کردم سفارش پرستارا به نینوش:محسن 

 مونم یم شتیپ يبخوا اگه یلیل:نینوش 

  دادم زحمت بهتون یلیخ االنشم تا.دیبر شما نه: یلیل 

 شتیپ امیم دوباره فردا:نینوش 

 نتونست اما بخوابه کرد یسع یلیل رفت پرستار که نیا بعد.داد بهش یلیل يها دارو و شام پرستار. رفتن محسن و نینوش 

 کنار یلیل االن بود زنده اون اگه.بود شده تنگ پدرش يبرا دلش. کرد نگاه بهش. آورد در ساکش از پدرش عکس قاب.

  ....داشت یآروم یزندگ پدرش

 ونیم در پدرش و مادر با موضوع نینوش نشستن همه دور همه خوردن شام نکهیا بعد نینوش خونه رفتن محسن و نینوش

 گذاشت

 نگه؟ دروغ معلومکه کجا از:نینوش مادر 

 یزنینم رو حرف نیا ینیبب اگه يدیند چارهیب دختر تو.مامان:نینوش 

 باشه نقشش دیشا گه یم راست مادرت:نینوش پدر 

 باشه طور نیا نکنم فکر یول:  محسن 

 کنم کمک بهش يطور هی دیبا باشه مارستانیب گوشه االن شدم باعث من:  نینوش 

 ؟یکن کاریچ يخوا یم مثال: نینوش مادر 

 . بره که نداره ییجا اون کنم ولش طور نیهم تونم ینم که شد مرخص مارستانیب از نکهیا بعد:  نینوش 

 نجا؟یا شیاریب يخوا یم نکنه: آرش 

 آره خوب: نینوش 

 خونه يبد راه رو هیک یدون ینم که يدختر يخوا یم تو جان نینوش:نینوش مادر 
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  ستین يبد دختر یلیل مطمئنم من مامان: نینوش 

 يندار اعتماد دختر نیا به ما یول:نینوش پدر 

 کنم یم ضمانتش من: نینوش 

 داره دهیفا چه ضمانتت رفت گذاشت دیباالکش خونمون از زیچ تا چند روز هی اگه: نینوش مادر 

 میبد بهش فرصت هی چطوره:محسن 

  بمونه نجایا بشه خوب کامال حالش یوقت تا آره:نینوش 

 بگم یچ دونم ینم:نینوش مادر 

 شه کم دارم تصادف يبرا که یوجدان عذاب از کمی کار نیا با دیبذار مامان:نینوش 

 ؟یکن قبول رو تشیمسئول دیبا خودت افتاد یاتفاق هر:نینوش مادر 

 قبول باشه: نینوش 

 نیدوخت و نیدیبر دختر و مادر:نینوش پدر 

 بابا؟:نینوش 

 گهید نیگرفت رو متونیتصم شما بگم یچ:نینوش پدر 

 خوبه؟ میکن زییتم براش نیزم ریز يها اتاق از یکی گمیم.ممنون: نینوش 

 داره کار یلیخ ادهیز پرت و خرت اونجا.يکرد جاش همه فکر:نینوش مادر 

 جون ایثر به سپارمشیم:  نینوش 

 ایثر چارهیب:نینوش پدر 

  زد حرف باهاش یلیل مالقات رفت نینوش فردا 

 بشم تونیزندگ مزاحم خوامینم من اما نیهست فکرم به که ممنون:یلیل 
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  یکن یم تعارف چقدر:نینوش 

 کنم؟ جبران تونم یم يچجور من: یلیل 

 خودمه با اشتباهم تیمسئول االنم کردم اشتباه من: نینوش 

 یهرچ روب و ،رفت يآشپز کنم یم کاراتون همه خونتون اومدم یوقت: یلیل 

  دبزنهیسف اهیس به دست آدم ذارهینم که میدار جون ایثر هی خونمون: دگفتیخند نینوش 

 شده خوب هم یلیل وبدن صورت يوکبود وزخم یکوفتگ.زدیم سر بهش همش نینوش موند مارستانیب تو گهید روز3 یلیل 

 تو اومد نینوش که بود نشسته روتخت و دیپوش داشت ساکش تو که ییلباسها از یکی یلیل.آوردن در هم شکمش هیبخ.بود

 رفت یلیل طرف به نینوش و شد بلند یلی،ل

 صتیترخ برگه نمیا:نینوش 

 ممنون زیچ همه بابت:یلیل 

  میبر يا آماده: نینوش 

 بله:یلیل 

 پارك نگیپارک تو رو نشیماش نینوش دنیرس یوقت.افتادن راه نینوش خونه طرف به شدن نیماش سوار نینوش و یلیل 

 هی بزرگ اطیح هی با مجلل و بزرگ اونجا مثل افتاد یمیرح يآقا الءیو ادی کرد یم نگاه اطرافش به و شد ادهیپ یلیل.کرد

  شدن خونه وارد. اطیح گوشه ینقل خونه

 میاومد ما جون ایثر: نینوش 

  رونیب اومد آشپزخونه تو از انسالیم خانم هی 

 نیاومد خوش:ایثر 

 سالم:یلیل 

 خوبه؟ حالت.دخترم سالم: ایثر 
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 ممنون خوبم:یلیل 

  یلیل نمیا. خونه نیا کاره همه جون ایثر شونیا:نینوش 

 دادن دست بهم یلیل و ایثر 

 نازه؟ چه دختر نیا نینوش.ياومد خوش:ایثر 

 نکردم دقت ادیز داشت يکبود صورتش رو که انقد.آره.نمتیبب:نینوش 

 ستهینا پا سر ادیز بهتره اومده مارستانیب از تازه: ایثر 

 بدم نشون بهش رو اتاقش رمیم من:نینوش 

 ینارنج پرده با بود يا شهیش کامال جلوش که دنیرس اتاق هی به نییپا رفتن پله تا چند رونیب اومدن خونه از یلیل و نینوش 

 کنار هم یبرق يبخار هی.دهنه دو با کمد هی گهید گوشه هی.بود تخت گوشش هی. بود شده يکار موکت شدن اتاق وارد. 

 .برق زیپر

 اد؟یم خوشت چطوره.یلیل اتاق نمیا:نینوش 

 قشنگه یلیخ: یلیل 

 ان سالم اما بود خودم واسه یمیقد کمدش و تخت: نینوش 

 بود شده مرتب توش لباس دست چند کرد باز کمد در رفت نینوش 

 یباش داشته دوست دوارمیام دمیخر برات خودم قهیسل به رو ها لباس نیا:نینوش 

 کرد نگاه نینوش به یلیل 

 باشم داشته محبتتون همه نیا ارزش دوارمیام. ممنونم واقعا:یلیل 

 يدار ازین یحساب حمام هیبه االن زییتم لباس دست هی نیا حوله نیا:نینوش 

 .داد نشون یلیل به حمام نینوش باال رفتن نینوش و یلیل 
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 یلیل يها دارو نینوش. خوردن نهار هم با ينفر سه. دیچ رو نهار زیم اشپزخونه تو ایثر. رونیب شداومد تموم حمامش یلیل 

 کنه جمع رو ظرفا تا کنه کمک ایثر به خواست یم یلیل.داد بهش

 ؟يکرد عمل نشده هفته هی؟ یکن یم کاریچ يدار:ایثر 

 نداره؟ يکار که کردن جمع ظرف: یلیل 

  گرفت دستش از ظرف اومد یلیل سمت به ایثر 

 کن استراحت اتاقت تو برو تو کنم یم جمع خودم:ایثر 

 کن استراحت اتاقت تو برو یبزن دیسف اهویس به دست ذارهینم نگفتم: نینوش 

 باورش. داشت آرامش ، بود خوشحال یلیخ. نشست تختش رو شد اتاقش وارد.رفت اتاقش طرف به نکرد اصرار گهید یلیل 

 کرد بازش برداشت ساکش شد بلند.زد لبخند اومد شیپ براش که یطیشرا نیا به.کرد حقش در یمحبت نیچن نینوش شدینم

 چشماش و دیکش دراز تخت رو بعد.کرد مرتب کمد تو رو لشیوسا یکی یکی. دیبوس و گرفت دستاش تو پدرش عکس قاب

 .رفت خواب به بست چشماش یلیل.کنه استراحت راحت تونست یحاالم بست رو

 شد بلند تخت از یلیشد،ل اتاق وارد نی،نوش کرد باز رو چشماش آروم یلیل اومد در يصدا 

 باش راحت:نینوش 

 نشست کنارش هم نیونوش نشست تخت رو یلیل 

 خوبه حالت که خوشحالم یلیخ:نینوش 

 ممنون:یلیل 

 سخت یلیخ زدم بیآس بهت کردم تصادف هات با نکهیا باور نیهم يبرا دهینرس هم مورچه هی به آزارم حاال تا من:نینوش 

 گرفتم میتصم کنم کمکت يطور هی که بودم نیا فکر تو افتاد برات ییاتفاقا چه یگفت برام یوقت. بود يبد واقعا احساس بود

 دارم يکمتر وجدان برداشتن،عذاب دوشم از ینیسنگ بار هی نجاانگاریا ارمتیب

 رم یم شد خوب حالم ی،وقت بود خودم ریتقص تصادف نیا دینکن تیاذ خودتون انقدر من خاطر به کنم یم خواهش:یلیل 

 شم ینم مزاحمتون نیا از شتریب رم یم نجایا از گردم یم کار دنبال
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 ه؟یچ مدرکت ؟اصاليبگرد يخوا یم يکار چه دنبال تو:نینوش 

 دارم اتیادب پلمید:یلیل 

 يزیچ يا بچه پرستار ای یبش خدمتکار يبر دیبا ای مدرك نیا با یول زنم یم حرف نیا که دیببخش:نینوش 

 شما شیپ عمر آخر تا تونم ینم ،من کردم یم کار بود نگهبان پدرم که ییالیو تو هم قبال من خوب نداره اشکال:یلیل 

 بخوابم و بخورم مفت باشم

 آماده رو عصرونه هم جون ای،ثريبخور قرصات دیبا باال میبر ایم،بیکن یم يفکر هی شه خوب حالت بذار حاال خوب:نینوش 

 .کرد

 آشپزخونه تو باال رفتن یلیل و نینوش 

 میامد ما:نینوش 

 دینباش خسته:یلیل 

 ممنون:ایثر 

 زد زل ایثر به نینوش که بودن عصرونه خوردن حال در همه 

 ؟یکن یم نگام يطور نیا چرا:ایثر 

 ؟يخوا ینم اریدست هی جون ایثر:نینوش 

 ؟یچ ياربرایدست:ایثر 

  کنه کمکت خونه يکارا تو که:نینوش 

  برسم کارا به تونم یم:ایثر 

 یش یم خسته تنها دست یول:نینوش 

 ؟يافتاد من فکر به شد یچ حاال:ایثر 
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 دستت کمک بشه یلیل يدار دوست:نینوش 

 هیحرف چه نیا نجایا ومدهین روزم هی یلیل زشته جان نینوش:ایثر 

 ینم و يخور ینم مفت خودت قول به.داره تمیامن یکن یم کار یکن یم یزندگ نجایهم ه؟اونوقتیچ نظرت یلیل:نینوش 

 یخواب

  خوام ینم من یول نیهست فکرم به که ممنون:یلیل 

 يخواینم کار تو مگه گهید نشد:نینوش 

  آره خوب:یلیل 

 ه؟یچ نظرت جون ای،ثر تمومه پس:نینوش 

 یول خوبه کنه کمک باشه یکی میدار مهمون یدونم،وقتینم:ایثر 

 جون ایثر اریدست شهیم رسما شد خوب یلیل حال میندار اگر و ،اما یول:نینوش 

 ستین فیح نازت چهره نی،ا سنت نیا با جان یلیل:ایثر 

 کنم کمکتون تونم یم تا دم یم ،قول کردم رو کار نیا هم قبال من نینباش من نگران:یلیل 

 بمونه نجایا که هیخوب بهونه هم کرده دایپ کار یلیل هم من دارم یعقل چه:نینوش 

 نباشن موافق کار نیا با خانوادت دیشا:یلیل 

 زنمیم حرف خانم با خودم بگذره روز چند بذار:ایثر 

 کنه یراض رو مامانم يجور چه بلده جون ایثر نباش نگران:نینوش 

 رونیب اومدن آشپزخونه از نینوش با خورد رو هاش دارو یلیل نکهیا بعد 

 بدم نشون بهت اتاقمو میبر ایب: نینوش 

 باشه: یلیل 
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 شدن اتاقها از یکی وارد رفتن باال ها پله از نینوش و یلیل 

 منه اتاق نیا:نینوش 

 بود شده دهیچ قهیسل خوش لیوسا که بزرگ اتاق هی 

 قشنگه یلیخ:یلیل 

 بود زده محسن و نینوش از بزرگ عکس هی تخت باال.نشستن تخت رو رفتن نینوش و یلیل 

 يشد خوشگل نجایا قدر چه:یلیل 

 ؟ینیبب لمشویف و آلبوم يخوا یبود،م عقدم جشن:نینوش 

 نه که چرا: یلیل 

 آورد تاپش ولپ آلبوم رفت نینوش 

 ه؟یچ محسن باره در نظرت:نینوش 

 بود یخوب و مهربون مرد:یلیل 

 نبود؟ پیت ،خوش نیهم:نینوش 

 بود هم پیخوشت چرا:گفت زد يلبخند یلیل 

 لمیف بعد و دنید هم با عکسارو آلبوم اول 

 ن؟یشد آشنا هم با کجا:یلیل 

 میدید عمم پسر یعروس گروید هم بود عمم يآشناها از: نینوش 

 ؟يخوند یچ ن،تویایم بهم:یلیل 

 خودم کار هم کمد رو يها ماکت ،اون يمعمار: نینوش 

 ؟یکن یم قشنگن،کارم:یلیل 
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  کنم یم یطراح اونجا يبرا یادگاهینم خوشم ازشون ادیز اما داره شرکت دوستام از یکی يبابا از یکی:نینوش 

 تو اومد نینوش مادر بعد اومد در يصدا گذشت لمیف از یکم 

 مامان سالم:نینوش 

 شد بلند یلیل 

 سالم:یلیل 

 جلو اومد نینوش مادر 

 درسته؟ یلیسالم،ل:نیمادرنوش 

 بله:یلیل 

 چطوره؟ حالت:نینوش مادر 

 خوبم:یلیل 

 .باشه کرده یدرست کار دوارمیام هست یچ هر یول نجایا يایب تو داشت اصرار انقدر نینوش چرا دونم ینم: نینوش مادر 

 مامان:نینوش 

 ذارم یم تنهاتون:نینوش مادر 

 رونیب رفت نینوش مادر 

  نداشت يمنظور مامانم:نینوش 

  دم یم حق بهشون:یلیل 

 به و شد بلند هم یلیل ز،یم رو گذاشت هم تاپ لپ و جاش سر وگذاشت عکس وآلبوم شد بلند نینوش.شد تموم که لمیف 

 رفت نینوش طرف

 نینوش:یلیل 
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 بله:گفت برگشت نینوش 

 خوام یم ازت زیچ هی: یلیل 

 ؟یچ:نینوش 

 بگو،باشه؟ بهم حتما باشم نجایا يندار دوست یلیدل هر به ای کنه یم تتیاذ نجایا حضورم روز هی اگه:یلیل 

 .یبمون نجایا باشم نداشته دوست که نداره وجود هم یلیدل خوشحالم یینجایا تو نکهیا از من:نینوش 

 کرد بغل محکم رو نینوش یلیل 

 بدم انجام درست رو کارم که کنم یم تالشمو همه اما بکنم محبتاتو جبران که ندارم یچیه دونم یم:یلیل 

 شدن خارج اتاق از یلیول نینوش 

 نییپا میده،بریچ شام زیم جون ایثر االن کنم فکر:نینوش 

 دیچیم زیم داشت ایثر بود نشسته یروصندل يآشپزخونه،پسر تو نییپا رفتن نینوش و یلیل 

 بود درست حدسم:نینوش 

 خانم نینوش سالم:پسر 

 یلیل نمیجون،ا ایثر پسر ناصر کنم یم ی،معرف سالم:نینوش 

 خوشبختم:گفت يلبخند با کرد برانداز یلیل ناصرکامال 

 منم:یلیل 

 کن صدا رو خونه اهل حاضره شمام شام زیم جان نینوش:ایثر 

 برگردم تا باش نجایا تو یلیل:نینوش 

 یستینا وسرپا ینیبش بهتره جان یلیل: ایثر 

 نینوش هم بعد نییپا اومدن نینوش پدر و مادر.نشست ها یصندل از یکی رو رفت یلیل 
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 ایب یلیل:نینوش 

  زد يمحو لبخند یلیل.نییپا اومد ها پله از آرش رفت نینوش با شد بلند یلیل 

 سالم:یلیل 

 يخور نهار سالن تو رفت نینوش همراه یلیل شد رد کنارش از انداخت یلیل به نگاه هی آرش 

 سالم:یلیل 

 یلیل گفتم که يدختر نمیا بابا:نینوش 

 چطوره؟ سالم،حالت:نینوش پدر 

 ممنونم:یلیل 

 کتابخونه به یلیل نگاه شدن بلند یلیل و نینوش خوردن غذا همه نکهیا بعد. دیکش غذا براش نینوش.نشست نینوش کنار یلیل 

 خورد داروهاش رفت نینوش ،دنبال برداشت کتابخونه از نگاهش.نخوند کتاب که شد یم وقت یلیخ افتاد ونیزیتلو پشت

 کرد فکر کنه یزندگ باهاشون بود قرار که ییها آدم به یکم دیکش دراز تختش رو یلیل.کنه استراحت تا فرستاد یلیل نینوش

  ...دیخواب

 شده خوب کامال یلیل حال.کرد نهیمعا رو یلیل اونجا اومد محسن که يبار ،چند گذشت یم یلیل اومدن از يا هفته دو

 آشپزخونه تو ناصر و ایثر شیپ یلیل بعد به اون از.کنه کمک بهش کاراش تو یلیل شد قرار کرد صحبت نینوش بامادر ایثر.بود

 .خورد یم غذا

 رفت آشپزخونه ،به شد داریب زود صبح یلیل 

 ریبخ صبح:یلیل 

 یبخواب شتریب یتون یم یشیم داریب زود چقد تو ر،دختریبخ صبح:ایثر 

 شم داریب زود صبح شهیهم کردم عادت:یلیل 

 بخور صبحانه نیبش:ایثر 
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 خورد صبحانش یلیل 

 کارکنم؟یچ خانم ایثر:یلیل 

 یگرفت يجد کارتو چقدر تو:ایثر 

  کنم کمک بهتون دارم دوست:یلیل 

 نیبچ صبحانه زیم ببر رو ظرفها نیا باشه،پس:ایثر 

 خورد یم صبحانه داشت و بود اومده آشپزخونه،ناصر تو برگشت و دیچ و زیم یلیل 

 ریبخ صبح:یلیل 

 ریبخ صبح:ناصر 

 اومد آقا که زیم سر برد برداشت نون سبد یلیل 

 ریبخ صبح:یلیل 

 اریب يچا وانیل هی ر،برامیبخ صبح: آقا 

 چشم:یلیل 

 نییپا اومد آرش که رفت یم آشپزخونه طرف به یلیل 

 ریبخ صبح:یلیل 

 کنم یم صدات کوزت بعد به نیا از...کوزت.امـــــــم. افتم یم انینوایب تو دختره اون ادی نمیب یم رو تو:آرش 

 شد یم رد کنارش از داشت نگفت يزیچ بود کرده عادت آرش غرور و حرفها به گهید یلیل 

 ار،کوزتیب داغ ریش وانیل هی من يبرا:آرش 

 خوردن صبحانه شدن داریب هم نینوش و خانم.بود آقا راننده ناصر.شرکت رفتن ناصر و آقا و آرش که بود گذشته 8 از ساعت 

 خوردن نهار باهم ينفر سه برگشت نینوش نهار موقع.بده لیتحو طرحشو تا رفت نینوش و شگاهیآرا رفت خانم.
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 انیم نایا محسن شب فردا جون ایثر:نینوش 

 هستن نامیا یفرخ گفت،اقا بهم خانم آره: ایثر 

 دست نکنن قالب رو دخترشون تا کرد دعوت خودشو یفرخ آقا شهیهم مثل انیب بود قرار نایا محسن فقط اولش:نینوش 

 ستنین بردار

 هست که شرکتت سییر نباشه یچ هر نینوش:ایثر 

 یکن یم کمکم یلیکنم،ل زییتم رو اتاقم دیاد،بایب قراره محسن که نهیا مهم:نینوش 

 باشه:یلیل 

 اتاق رفت یلیل بعد کرد استراحت یکم نینوش.هاروشست ظرف یلیل و کردن جمع هارو ظرف نینوش و یلیل نهار بعد 

 شدن کار به دست اورد روب و رفت و يریگردگ لیوسا یلیل.کنن مرتب اتاق تا نینوش

 بود خانم اومد در يکرد،صدا پاك رو ها شهیش یلیل کرد مرتب هاشو لباس کمد نینوش 

 ؟یکن یم کاریچ يدار نینوش:خانم 

 کنم یم زییتم اتاقمو مامان سالم:نینوش 

 دیخر میبر شو آماده: خانم 

 میریم شد تموم کارم:نینوش 

 نیبر شما زنمیم خودم مونده جارو فقط: یلیل 

 ممنون:نینوش 

 مامانش شیپ رفت شد آماده نینوش 

 نباشه کسر و کم يزیچ کن چک لتویوسا میبرگشت دیخر از:خانم 

 دیکن یم فکر واقعا شما:نینوش 
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 گم یم اطیاحت يبرا فقط:خانم 

 ایثر شیپ رفت شد تموم کارش یلیل 

 دینباش خسته:ایثر 

 کنم کاریچ ممنون،حاال:یلیل 

 کن استراحت کمی برو یچیه فعال:ایثر 

 شب واسه باشه استراحت:یلیل 

 داد هول در سمت به یلیل ایثر 

 یبکن دمینم بهت يکار یباش نجایا چقدر هر االنم ياریب فشار خودت به انقد دینبا کردن عملت يکرد تصادف تو دختر:ایثر 

 ینم اما کنه کمک داشت دوست یلیخ یلیل نکهیا با بود یمهربون زن ای،ثر دیکش اتاقش،دراز تو رفت و نگفت يزیچ یلیل 

  ایثر شیپ رفت بعد کرد استراحت یکم یلیل.کنه کار ادیز یلیل ذاشت

 کنم؟ کاریچ حاال کردم استراحت:یلیل 

 کن درست ساالد نی،بش خوب:ایثر 

 چشم:یلیل 

 آشپزخونه تو اومدن برگشتن خانم و نینوش که بود ساالد کردن درست حال در یلیل 

 گرفت یلیل سمت به لونینا هی نینوش 

 دمیخر تو يبرا نویا:نینوش 

 داشتم لباس یکاف اندازه به من: یلیل 

 بپوش شب فردا نویا خوب:نینوش 

 ممنون:یلیل 
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 ؟یکن یم درست يخوا یم یچ شب فردا يبرا جون ایثر: خانم 

 دیبگ شما یچ هر گهید شیبق داره دوست جان محسن چون ذارم یم حتما فسنجون:ایثر 

 یهست محسن فکر به که جون ایثر ممنون:نینوش 

 بذار هم مرغ با پلو زرشک:خانم 

 چشم:ایثر 

 .دیخواب و اتاقش به رفت یلیل. شستن هارو ظرف ایثر و یلیل شام بعد.دنیکش شامو اومدن که آقا و آرش 

 مهمونا که یوقت تا.دیخر رفتن هم ایثر و ناصر شد خونه يکار زییتم مشغول یلیل. داشتن يکار پر روز دارشدیب زود صبح 

 یاحوالپرس مشغول نشستن هم دور همه اومدن محسن خانواده و یفرخ يآقا خانواده. بودن کار مشغول یلیل و ایثر اومدن

 برد يچا ایثر.نشستن دور همه دوباره خوردن شام نکهیا بعد.کرد صدا شام يبرا رو همه ایثر دنیچ شام زیم ایثر و یلیل شدند

 بود ها همهمه شیپ گوشش کرد یم تعارف رو ینیریش که یحال در یلیل.برد رو ینیریش ظرف دنبالش یلیل

 ده؟یجد کار خدمت:یفرخ خانم 

 آره:خانم 

 کرد؟ تصادف جان نینوش با که هیدختر همون:محسن مادر 

 خودشه بله: خانم 

 خونتون نیآورد پناه یب دختر هی نیکرد یخوب کار چه:محسن مادر 

 داره سکیر يجا هم کمی:یفرخ خانم 

 محسن هم بعد کرد تعارف نینوش به لیل 

 ؟يچطور یلیل:محسن 

 خوبم نینوش لطف به:یلیل 

 سپهر داداشش یبقل رایسم هم آرش کنار دختر.حسام برادرش محسن کنار:نینوش 
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 رفت حسام طرف به داد تکون يسر یلیل 

 ؟ییتو یلیل پس.ممنون: حسام 

 بله:یلیل 

 نمتیبب بود جالب برام يبود تو خونه دیرسیم که ییخبرا سوژه يا هفته هی:حسام 

 هست؟ يکرد یم تصور که يزیچ اون هی؟شب هیچ نظرت يدید که حاال:نینوش 

 اصال:گفت دیخند حسام 

 تشکر سر با هم برادرش و کرد یهمراه رو یلیل پوزخند هی با که کرد تعارف رایسم به بعد کرد تعارف آرش به یلیل 

 گشت یم بر داشت یلیل.کرد

 کوزت:آرش 

 کرد نگاه آرش به برگشت نداشت جمع نیا تو يزیچ نیچن انتظار بره فرو نیزم تو خواست یم حرف نیا دنیشن با یلیل 

 يبد يکاغذ دستمال بهم شهیم:آرش 

 برداره دستمال شه بلند تونست یم خودشم بود گرفته حرصش یلیل 

 بامزه چه...کوزت:رایسم 

 مسخرست بامزس کجاش:نینوش 

 خورد؟ بر بهت ،نکنهياریب دستمال برام يخوا ینم:آرش 

 برد آرش سمت به برداشت دستمال یلیل 

 گفتم یم نیکرد صدام کوزت که روز نیاول همون خورد یم بر بهم اگه:یلیل 

 . گذشت اتفاقاش همه با شب اون داد یدلگرم بهش محسن و نینوش لبخند برگشت یلیل 
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 دور آشپزخونه تو ناصر و ایثر و یلیل.محسن خونه رفت هم نینوش. آقا مادر شیپ رفتن یم جمعه هر خانم و آقا د،یرس جمعه 

 نییپا اومد شد داریب آرش. زدن یم حرف بودن نشسته هم

 ریبخ صبح:آرش 

 ارمیم صبحانتو االن. ریبخ صبح: ایثر 

 ،برگشت رفتیم يخور غذا سالن سمت به داشت آرش 

 کن زییتم اتاقمو کوزت،امروز:آرش 

 باشه:یلیل 

  رفت آرش 

 کنه؟ صدات کوزت يذار یم چرا:ناصر 

 ستمین من که گفت اون یچ هر ستین مهم:یلیل 

 با.شد یم آرش اتاق وارد که بود بار نیاول.رفت آرش اتاق به برداشت رو يکار زییتم لیوسا شد بلند جاش از لبخند با یلیل 

 کردن زییتم حال در یلیل.شد کار به دست یلیل.برد یپ رفتارش به شد یم اتاقش یروح یب از کرد نگاه جاش همه به دقت

 يهوا.کرد یم زییتم بالکن يها شهیش یلیل.کرد یم کار تاپش لپ با نشست تختش رو رفت تو اومد آرش که بود کمد

 شد رهیخ کرد یم حرکت زدیم که یمیمال باد با که کوچولو ابر هی به یلیل. ابر کهیت چند با یآفتاب آسمون هی بود یخوب

 ؟يشد رهیخ یچ به:  آرش 

 یچیه:گفت شد کار مشغول یلیل 

 ادینم خوشم باال سر جواب از:آرش 

 کنم یم نگاه ابر به:یلیل 

 ؟ینیب یم ابر بارته نیاول مگه:گفت و دیخند آرش 

 کرد یم حرکت باد کمک با کوچولو ابر اون که بود جالب نه،برام:یلیل 
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 جالبه؟ کجاش:آرش 

 کنم یم یزندگ دارم نینوش کمک با که کمیکوچ ابر اون مثل من:یلیل 

 کرد کمکش ژان وال ژان که کوزت مثل و:آرش 

 یم کرد پاك که هارو شهیش.شد کارش مشغول دوباره یلیل.داد یم ربط انینوایب به یچ همه آرش گرفت خندش یلیل 

 بکشه جارو خواست

 کنم روشن جارو خوام یم:یلیل 

 کن روشن ستین یمشکل:آرش 

 شد تمام یلیل کار 

 هست؟ هم يا گهید يجا کردم زییتم رو جا همه:یلیل 

 نه: گفت و انداخت اتاقش به ینگاه هی آرش 

 رفت یم داشت کرد جمع لشیوسا یلیل 

 کن صبر لحظه هی:آرش 

  کرد نگاه آرش به برگشت یلیل 

 برو یچیه ام:آرش 

 بود فمیوظ ستین ازین تشکر:گفت آروم رفت یم داشت یلیل 

 دیشن آرش اما 

 یدون یم خودت خوبه: آرش 

 کارش یلیل.کردن یم نگاه ونیتلوز داشتن هم آرش و نیدن،نوشیخواب زود بودن خسته آقا و ،خانم برگشتن همه شد شب 

 رفت یم اتاقش به داشت شد تموم
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 نیبب ونیتلوز ایب یلیل:نینوش 

 ستمین ونیتلوز اهل ادیز:یلیل 

 قشنگه لمشیف:  نینوش 

 اولش از چون یلیل اما بودن لمیف محو نینوش و آرش.نشست کنارش رفت بزنه حرف نینوش حرف رو خواست ینم یلیل 

 کرد یم نگاه ونیتلوز پشت کتابخونه به اوردین در سر ش از ادیز دیند

 ؟ ینیبیم لمیف يدار یمطمئن:آرش 

 ستمین اهلش ادیز که گفتم: یلیل 

 بخواب برو يندار دوست:نینوش 

 ریبخ شب باشه: یلیل 

 ریبخ هم تو شب:نینوش 

 بودن رفته همه شد داریب صبح یلیل 

 ادینم خونه یکس نهار واسه امروز:ایثر 

 اد؟ینم هم نینوش: یلیل 

 نه:ایثر 

 کنم درست غذا امروز من شهیم:یلیل 

 بخورم پختتو دست ادینم بدم:ایثر 

 کنم درست نیدار دوست یچ: یلیل 

 دارم دوست یلیخ پلو عدس من:ایثر 

 .کنم یم خبرتون شد آماده نهار دیکن استراحت دییبفرما شما:یلیل 
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 مشغول ایثر با دیچ و زیم یلیل شد حاضر غذا. پخت یم غذا پدرش و خودش يبرا که افتاد ییروزا ادی.شد کار به دست یلیل 

 شدن خوردن

 ؟یختیر نیدارچ توش:ایثر 

 ن؟یندار دوست:یلیل 

 کنم ینم استفاده ها غذا تو نداره دوست نیدارچ آقا چون. ست مزه خوش اتفاقا نه:ایثر 

 کنم استفاده نیدارچ از ها غذا تو کردم عادت نیهم واسه داشت دوست نیدارچ یلیخ بابام:یلیل 

  شد تمام که خودن غذا 

 خوبه پختت دست کنم یم اعتراف:ایثر 

 رسه؟ ینم که شما به: یلیل 

 شورم یم هارو ظرف من:ایثر 

 شورم یم خودم نه: یلیل 

 يشد خسته امروز: ایثر 

 کرد تمام که کرد آن را کار: یلیل 

 بود شستن حال در کرد جمع هارو ظرف یلیل 

 ستین سرجاش يزیچ هی کردم یم احساس بودم کاریب صبح باره نیاول نجامیا که ساله چند نیا تو: ایثر 

 گهید نیکرد عادت: یلیل 

 دم یم آشپزخونه به یسامون سرو هی من کن استراحت برو گهید تو:ایثر 

 باشه:یلیل 
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 یم اتاقش سمت به شست هارو ظرف یلیل دید یم ونیزیتلو داشت شام بعد آرش.نایا محسن خونه بود رفته نینوش شب 

 رفت

 کوزت:آرش 

 دید یم لمیف یکیتار تو داشت که کرد آرش به رو یلیل 

  یبخون يبردار يخوا یم که یکتاب هر یتون یم يدار دوست اگه:آرش 

 واقعا؟: یلیل 

 کردم یشوخ باهات حاال تا من: آرش 

 نه: یلیل 

 بردار برو پس: آرش 

 خواست ینم یلیل دید یم لمیف داشت ،آرش گرفت کتاب هی گشت یکم. کتابخونه سمت به رفت شد خوشحال یلیخ یلیل 

 رفت یم داشت آروم بشه مزاحمش

 بود فمیوظ ستین الزم تشکر:آرش 

 ممنون:وگفت خورد جا یلیل 

 تخت رو بست کتاب خوند که يا صفحه ،چند شد کتاب خوندن مشغول اتاقش تو رفت کنه نگاه آرش به نکهیا بدون بعدم 

  ...مهربونه انسان هی مغرور چهره اون ریز مدیفه و زد لبخند کرد حقش در آرش که یلطف به و دیکش دراز

 بخونه،مشغول رو کتاب ادامه تا اتاقش تو رفت شد تمام کارش یوقت.کرد کمک کارا تو ایثر به شهیهم مثل بعدش روز یلیل

 تو اومد نینوش خورد در به يا تقه که بود خوندن

 ؟يطور چه:نینوش 

 خوبم:یلیل 

  خوب خبر هی: نینوش 
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 ؟يخبر چه:یلیل 

 شمال میبر قراره نیهم واسه داره آزاد وقت گهید هفته دو واسه محسن:نینوش 

 گذره یم خوش بهتون یحساب خوب،پس چه:یلیل 

 يایم هم تو:نینوش 

 چرا؟ من:یلیل 

  یباش همرام تو دارم دوست منم ستین دونفره سفرمون نباش نگران: نینوش 

 خوام ینم من اما: یلیل 

 ینرفت رونیب خونمون ياومد یوقت از يایب دیبا: نینوش 

 شهیم تنها دست خانم ایثر: یلیل 

 رمیگ یم یمرخص برات خودم نباش ایثر نگران:نینوش 

 ممنون:دیخند یلیل 

 گفت، سفر موضوع نینوش شام زیم سر 

 ادیب باهات بگو هم رایسم به آرش:آقا 

 بشه خراب سفرم ندارم ،دوست نزن رو رایسم حرف اصال:نینوش 

 بود خودت دوست خوبه. خرخرس لولو انگار شنوه یم که رو رایسم اسم نینوش: خانم 

 م؟یبود دوست رایسم و من: گفت زد يپوزخند نینوش 

 ادیب باهاتون نداره یمرخص هم آرش ادینم رایسم که حاال:  آقا 

 امیم شرکت بعد شنبه پنج من دیبر شنبه چهار شما نینوش:آرش 

 کردم حال آرش:نینوش 
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 زدن حرف طرز چه نیا:خانم 

 خوادینم رو رایسم که بگه یزبون چه به ما بدبخت داداش نیا: نینوش 

 یکن ریتفس خوادینم تو حاال:  آقا 

 آشپزخونه تو رفت برگشت شگاهیآرا از خانم یوقت فردا 

 دارم کار باهات ایب یلیل: خانم 

 داد پاکت هی یلیل به خانم نییپا اومد هم نینوش رفت خانم دنبال یلیل 

 توئه مال نیا ریبگ:  خانم 

 ه؟یچ نیا:یلیل 

 مزدت دست نمیا یکن یم کار نجایا يدار تو:خانم 

 رمیگ ینم رو پول نیا من ادهیز سرم از نیداد غذا و جا بهم که نیهم خانم:یلیل 

 ؟ ادینم خوشم تعارف از:خانم 

 گهید ریبگ یلیل: نینوش 

 بخر يدار ازین که ییزایچ پول نیا با:خانم 

 دیخر میریم باهم روز هی: نینوش 

 ممنونم واقعا:یلیل 

 ... بود نجاتش الهه نینوش که آورد یم مانیا داشت کم ،کم کنه کاریچ محبت همه نیا مقابل در دونست ینم واقعا یلیل 

 کرد یلیل به رو آشپزخونه تو اومد گرفت دوش رفت ، خونه برگشت شهیهم از زودتر آرش 

 کن اتو ریروبگ راهنمیپ ایب: آرش 

  شد اتاقش وارد زد در باال رفت و کرد اتوش و نییپا اومد گرفتو ازش راهنشویپ رفت آرش دنبال یلیل 
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 راهنتونیپ نمیا: یلیل 

 بره خواست یم یلیل دیپوش راهنشویپ يقد نهیآ جلو رفت آرش 

 کوزت:آرش 

 زد يمحو لبخند آرش د،ید و آرش نهیآ تو از برگشت یلیل 

 ممنون: آرش 

 بود فمیوظ: یلیل 

 تو رفت دیرس کاراش به یلیل.یمهمون رفت شد اماده آرش.شد خوشحال کرد تشکر ازش آرش که نیا از رونیب رفت یلیل 

 ساعت به شد باعث آرش نیماش يصدا نکرد احساس زمان گذز که بود مطالعه غرق انقدر شد کتاب خوندن مشغول اتاقش

 .دیخواب شد تموم که فصل هی خوند گهید صفحه چند بود شب 1حدود کنه نگاه

 خوردن یم نهار داشتن هم دور ایثر و یلیل و نینوش روز هی 

 دیخر میریم یلیل و من امروز جون ایثر:نینوش 

 دم یم یمرخص بهت شب تا االن از.شه عوض هوات و حال کمی برو یلیل ،یکن یم یخوب کار:ایثر 

 شه؟ینم کم که حقوقش از جون ایثر:نینوش 

 داره هم یقیتشو بلکه شهینم کم تنها نه: ایثر 

 ،سوار دنیخر خواستن یم یچ هر.دیخر رفتن و شدن آماده نینوش و یلیل که بود 4 ساعت یخنده،حوال ریز زدن تا سه هر 

 رهینم خونه سمت به نینوش که شد متوجه یلیل شدن نیماش

 م؟یرینم خونه:یلیل 

 میبخور قهوه هم با ییجا هی ببرمت خوام یم:نینوش 

 کنم یم درست قهوه براتون خونه نشه؟خودم رید:یلیل 

 میبر میبر یگ یم یه که يدار دوست و شستن ظرف انقدر فهمم ینم من آخه:نینوش 
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 قهیدق چند بعد نشستن زیم هی رو شدن وارد و رفتن شاپ یکاف هی سمت به و کرد پارك و نیماش نین،نوشیدیخند دو هر 

 سمتشون به اومد پسر هی

 ییتو نینوش اه...خوب سالم: پسر 

 ؟يچطور سالم:  نینوش 

 طرفا؟ نیا از عجب چه:  پسر 

 کجاست؟ یمان بزنم بهتون سر هی گفتم:نینوش 

 م،یدار ژهیو مهمون ایب یمان:پسر 

 زشونیم سمت به اومد گهید پسر هی 

 ؟ خبرته چه: یمان 

 اومده یک نیبب: پسر 

 جلوتر اومد یمان 

 ن؟یفرمود رنجه قدم. خانم نینوش به به: یمان 

 ؟یکن ینم یمعرف:نیمب 

 عموهام پسر نیمب و یمان.دوستم یلیل:نینوش 

 دوقلوان؟:یلیل 

 آره:نینوش 

 یلیل خوشبختم:یمان 

 ؟يبود نکرده رو ،قبال یدوست چه به به:نیمب 

 نیاریب رو مخصوصاتون قهوه اون از تا دو زدن حرف يجا:نینوش 
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  اریب قهوه تا سه بپر یمان:نشست یصندل هی رو نیمب 

 باشن تنها بخوان دیشا شو ،بلندییرو پر چقدر:یمان 

  بزنم گپ باهاش خوام یم میدیعمومود دختر وقت چند بعد:نیمب 

 رفت یمان 

 چطوره؟ خبر؟آرش چه خوب:نیمب 

 خوبه آرشم:نینوش 

 خوبه؟ جون یدک یراست:نیمب 

  افتاد ادمی يزیچ هی یدک یگفت: نینوش 

 ؟یچ:نیمب 

 ن؟یایم شمام میگذاشت شمال قرار بعد هفته:نینوش 

 مینرفت که شهیم یماه 2. خدامه از که من: نیمب 

 آورد هارو قهوه یمان 

 دییبفرما: یمان 

 کوش؟ من قهوه پ:نیمب 

 نکردم لهت تا شو بلند:یمان 

 خنده ریز زدن همه 

 میریم شمال نایا نینوش با یمان:نیمب 

 م؟یبر یک اد،حاالینم بدم:یمان 

 بعد هفته:نینوش 
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 میپا من:یمان 

 میایم ماهم پ: نیمب 

 نشیاریب خودتون با داره دوست هم نایم اگه: نینوش 

 داره مدرسه:یمان 

 .رهیگیم یمرخص روز دو هی کجاست انگار مدرسه گهیم يطور:نیمب 

 کن خبرمون شد مشخص قیدق زمان.باشه:یمان 

 حتما:نینوش 

 یحرف کم قدر چه یلیل:نیمب 

 گرفت نیمب بازو یمان 

 زشته شو بلند نیمب:یمان 

 رفتن نیمب و یمان 

 گذره یم خوش یلیخ شمال انیب اونا اگه:نینوش 

 ه؟یک نای،م ان هم هیشب یلیخ:یلیل 

 ه؟یچ نجایا باره در نظرت.خواهرشون:نینوش 

 ان دوقلو صاحبش نکهیا مخصوصا هیجالب يجا:یلیل 

 نجایا ومدمی یم شهیهم دوستم نیبهتر با دارم نجایا از یخوب خاطرات من: نینوش 

 ه؟یک دوستت نیبهتر:یلیل 

 نگار:نینوش 

 نجایا ادیب امروز اونم یگفت یم بهش: یلیل 
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 ندارم خبر ازش وقته یلیخ: نینوش 

 دوستتون نیبهتر نیگفت که شما:یلیل 

 ستین گهید بود دوستم نیبهتر:نینوش 

 چرا؟:یلیل 

 ...خوب:نینوش 

 ؟یبگ بهم يخوا ینم:یلیل 

 نبود خوب ادیز نگار یمال وضع چون بود کالسمون تو هم رایسم. بود یخوب دختر یلیخ.میشد آشنا باهم دانشگاه تو:نینوش 

 تو رو لباس اون قبال رایسم.بپوشه دادم رو خودم يلباسا از یکی کردم دعوتش تولدم يبرا.ومدینم خوشش ازش ادیز رایسم

 جواب یحت هم فرداش از رفت و گذاشت یمهمون وسط نگار کنه یم رشیتحق لباسش خاطر به همه جلو شب اون دید تنم

 نداد رو سالمم

 نبود که شما ریتقص: یلیل 

 دادم یم بهش بود دهید رایسم که یلباس دینبا کرد رشیتحق رایسم که بود من ریتقص:نینوش 

 کرد اشتباه نگار:یلیل 

 چرا؟: نینوش 

 داد دست از ارزشو با دوست هی:یلیل 

 ؟یکنیم فکر نطوریا واقعا:نینوش 

 مطمئنم:یلیل 

 .رفتن نیماش سمت به.  کردن یخداحافظ نیمب و یمان از قهوه دنینوش از بعد نینوش و یلیل 

 کنم یخواهش هی شه یم:یلیل 

 بگو:نینوش 
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 یفروش کتاب هی میبر شه یم:یلیل 

 باشه:نینوش 

 يا قهیدق چند یلی،ل شدن یکتابفروش ،وارد رفتن یفروش کتاب سمت به هم کرد،با پارك دوباره نیشدن،نوش نیماش سوار 

  شدن نیماش وسوار اومدن رونیب یکتابفروش از نینوش و یلیل.دیوخر داشت دوست که یکتاب تا 3 گشت

 ؟يدار دوست و خوندن کتاب انگار:نینوش 

 از که داد اجازه بهم الیو صاحب که داشت بزرگ کتابخونه هی کردم یم یزندگ قبال که ییاونجا.دارم دوست یلیخ آره:یلیل 

 خوندم یم کتاب آوردم یم ریگ وقت تا منم کنم استفاده کتابا

 ستمین خوندن کتاب اهل اصال من یول:نینوش 

 همه.دنیچ شامو زیم کرد کمک ایثر به و رفت آشپزخونه به کرد عوض و لباسش یلیل ، بود شده شب خونه دنیرس یوقت 

 شدن غذا خوردن مشغول و شدن جمع شام زیم دور

 انیم اونام گفتم بهشون شمال موضوع نیمب و یمان شاپ یکاف رفتم یلیل با امروز:نینوش 

 يبر شنبه چهار یتون یم هم تو آرش:آقا 

 ن؟ید ینم یمرخص بهم نیگفت که شما: آرش 

 برو هم تو ادیب قراره رایسم که حاال:  آقا 

 ادیب ندارم دوست گفتم من گفت؟خوبه رایسم به یک:نینوش 

 شد یم ناراحت نیگفت ینم بهش شمال دیرفت شما دیفهم یم رایسم اگه جان نینوش: خانم 

  شد یم بلند زیم سر از که یحال در نینوش 

 شد ناراحت که درك به:نینوش 

  اتاقش، تو رفت نینوش 

 داره یکشتگ پدر رایسم با انگار: خانم 
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 ؟یگفت یفرخ يآقا به چرا خوام ینم یمرخص که گفتم بهت بابا:آرش 

 نباش نگران کنه یم فراموش زود نینوش: آقا 

 کرد یم زییتم زویم داشت و شست هارو ظرف یلیرفت،ل و کرد جمع هارو ظرف ایثر شام بعد 

 ناراحته دستم از نینوش:آرش 

 کرد نگاه بود ستادهیا در چوب چهار تو که آرش به یلیل 

 چرا؟:یلیل 

 رایسم نه امیم من نه بگو بهش بزن حرف باهاش برو شد یعصبان ادیب قراره هم رایسم دیفهم یوقت:آرش 

 د؟یگ ینم بهش خودتون چرا:یلیل 

 زنه ینم حرف باهام نیهم يبرا ادیب رایسم شدم باعث من کنه یم فکر اون: آرش 

 ن؟ینشد باعث شما مگه:یلیل 

 گفت یفرخ يآقا به بابا نه:آرش 

 نینوش شیپ رمیم شد تموم کارم باشه:یلیل 

 لپ با نیشد،نوش نینوش اتاق وارد و زد ،در باال رفت کرد زییتم و زیم نکهیا بعد یلیل.نشست کاناپه رو ییرایپذ تو رفت آرش 

 کرد یم کار تاپش

 که؟ نشدم مزاحم:یلیل 

 تو ایب ندارم یخاص کار:نینوش 

 ؟یناراحت آرش آقا دست از تو:یلیل 

 مگه؟ چطور:نینوش 

 شمال انیم رایسم نه خودش نه گفت آرش آقا:یلیل 
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 اوهوم:گفت و زد يپوزخند نینوش 

 گفت رایسم به آرش آقا یکن یم فکر تو:یلیل 

 نه:نینوش 

 ؟یناراحت دستش از چرا پس:یلیل 

 امشب مثل ادیم کوتاه بابا و مامان مقابل در شهیهم اما نداره دوست رو رایسم دونم یم زنهینم حرف آرش که نیا:نینوش 

 اومده کوتاه خودش ادیب رایسم نداره دوست بگه نکهیا يجا به حاالم کرد سکوت فقط که

 از هم آرش آقا دیکن یم فکر خودتون احساس خاطر به شما دیشا باشه داشته دوست رو رایسم آرش اقا واقعا دیشا:یلیل 

 ادیم بدش رایسم

 شناسم یم و آرش من:نینوش 

 باشه تو با حق دیشا:گفت و کرد فکر یکم نینوش 

 که ازدواج باهاش يروز هی آرش ممکنه که یبدون دیبا یول يندار رایسم به نسبت یخوب احساس دونم یم:یلیل 

 نکنه خدا يوا:یلیل 

 آرش نامزد ییطورا هی ،اون ادهیز احتمالش یول: یلیل 

 تحمل قابل ریغ برام یول:نینوش 

 کنه یم تیاذ خودتون همه از قبل رایسم به نسبت تنفر احساس یکن قبول هست که طور نیهم رایسم دیبا تو:یلیل 

 کن فراموش رو ،گذشته

 هیسخ کار:نینوش 

 شو روبرو باهاش نکن فرار رایسم از:یلیل 

 کنم فکر بهش دیبا:نینوش 

 ریبخ شب بخوابم رمیم فشاره،من تحت آرش آقا وسط نیا:یلیل 
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 کرد بازش و رفت در سمت به یلیل 

 شمال ادیب دارم دوست بگو آرش به:نینوش 

 جلو رفت یلیل بود نشسته کاناپه رو چنان هم رون،آرشیب رفت و زد يلبخند یلیل 

 شمال نیایب داره دوست گفت نینوش:یلیل 

 بهتره يطور نیا امین دمیم حیترج:آرش 

  نییپا اومد نوشن 

 رایسم یب چه رایسم با چه يایب دارم دوست من یول:نینوش 

 کردن نگاه نینوش به یلیل و آرش 

 يندار یمشکل رایسم با تو یعنی:آرش 

 رایسم با تنها نه یکن یم کارو نیا بابا و مامان خاطر به اگه اما يبخوا اونو واقعا تو که ندارم یمشکل رایسم با یوقت:نینوش 

 کنن انتخاب برات بابا و مامان که ستین يزیچ همسر یبکن فکراتو خوب خوام یم کنم،آرش یم دایپ مشکل هم تو با

 يریبگ میتصم دیبا خودت

 امـــــــــــم:گفت و داد تکون يسر آرش 

  بره که برگشت نینوش 

 يایم شمال پس:نینوش 

 باال رفت نینوش 

 رفت یم داشت یلیل 

  ممنون:آرش 

 ریبخ شب...نکردم يکار:یلیل 



 ALALE67 بسان کاکتوس

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 59 

 

 ریبخ شب:آرش 

 پلکش کم نه؟کم ای داره دوست رو رایسم آرش که بود نیا ریدرگ فکرش و دیکش دراز تخت رو و اتاقش تو رفت یلیل 

  ...برد خوابش و شد نیسنگ

 دنیرس یلیل به همه از یاحوالپرس بعد.شدن جمع هم نادوریا نینوش خونه همه.دیرس شنبه چهار روز

 ست؟ین یلیل دوستت همون نیا نینوش:یمان 

 آره:نینوش 

 ادیب قراره هم یلیل پ:نیمب 

 ست؟ین خدمتکار نجایا یلیل دوست؟مگه:گفت زد يخند پوز رایسم 

 دیپرس يزیچ تو از یکس:گفت و رفت یم رایسم طرف به داشت شد یعصبان نینوش 

 کنم یم کار جون ایثر دست ریز آره،من:گفت و گرفت نینوش دست عیسر یلیل 

  شد یعصب بود کرده ناراحت رو نینوش ، رایسم مسافرت اول نیهم که نیا از آرش 

 نامیم همسفرمون،من که نهیا ،مهم یچ هر حاال:نایم 

 داد دست بهش هم یلیل و گرفت یلیل سمت به دستش نایم 

 نمتیب یم خوشحالم:یلیل 

 ن؟یوفتیب راه نیخوا ینم:محسن 

 بشن محسن نیماش سوار خواستن یم یلیل و حسام و نیشدن،نوش آرش نیماش سوار آرش و سپهر و رایسم 

 ما نیماش تو نیایب حسام و یلیل:یمان 

 باشن تنها شمال جاده تو عاشق کفتر دو نیبذار گه یم راست:نیمب 

 راحتتره المیخ باشه شمیپ یلیل: نینوش 
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 هستم من نباش نگران جون نینوش:نایم 

 باشن نیماش اون تو مجردا داره یاشکال چه نینوش:محسن 

  باشه تنها نینوش با ادینم بدش محسن دید یلیل 

 رمیم منم نداره اشکال اگه:یلیل 

 خواد ینم سختته اگه:نینوش 

 بشم آشنا نایم با شتریب ادینم بدم: یلیل 

 برو باشه:نینوش 

 .کردن حرکت شمال سمت به همه.نشستن پشت هم یلیل و نایم و نی،مب کنارش هم حسام کرد یم یرانندگ یمان 

 کرد یم نگاه رونیب پنجره از یلی،ل گذاشت آهنگ یمان 

 خبر؟ چه جون یدک خوب:نیمب 

 هست يتر باحال يخبرا شما شاپ یکاف تو دوما نشدم یدک هنوز نکهیا اول: حسام 

 کرد شتریب رو آهنگ يصدا یمان 

 میبد گوش آهنگ به بهتره:یمان 

  کرد نگاه یلیل به نایم 

 ستین سختت که نجایا یلیل:نایم 

 کرد نگاه نایم به یلیل 

 اصال نه: یلیل 

 بپرسم؟ سوال هی یش ینم ناراحت اگه یلیل: یمان 

 نیبپرس:یلیل 
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 ؟یکن یم کمک خانم ایثر به واقعا تو:یمان 

 آره:یلیل 

 ؟يگردیم بر شب نایا عمو خونه يایم روز هر یعنی:  نایم 

 مونم یم همونجا نه:یلیل 

 نا؟یا عمو خونه:نیمب 

 آره:یلیل 

 ندارن؟ یمشکل ؟اونا یچ خانوادت:یمان 

 دادم دست از خانوادمو:یلیل 

 ؟يندار رو یک چیه یعنی:یمان 

 نه:یلیل 

 مگه؟ یسوال ستی،ب گهید بسه ها بچه: حسام 

 میکرد ناراحتت یلیل دی،ببخش گه یم راست:نایم 

 کردم عادت موضوع نیا به گهید: یلیل 

 میکن یم يباز خاطرش به کنه يباز یسوال ستیب داره دوست یدک چون حاال:نیمب 

 کردن يباز به ،شروع دنیخند همه 

 دیبزن حدس...کنم یم شروع من:نیمب 

 داره؟ جان:حسام 

 نه:نیمب 

 ا؟یاش:یمان 
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 نه:نیمب 

 اه؟یگ و گل:حسام 

 نه:نیمب 

 ؟یخوراک:نایم 

 آره:نیمب 

 ؟يدار دوست یلیخ چون یشکالت کیک حتما:نایم 

 نه:نیمب 

 ؟یدنینوش:یلیل 

 يشد کینزد:نیمب 

 قهوه:یلیل 

 خودته نوبت حاال...کالیبار ا:نیمب 

 ...کنم فکر نیبذار من؟خوب:یلیل 

 رو ناشونیماش همه کرد باز درو آرش و دنیرس که بود گذشته 9 از ،ساعت زدن حرف و کردن يباز هم با ریمس کل تو 

 بود الیو پشت که افتاد ایدر به یلیل نگاه تو رفتن یم داشتن گرفتن نیماش داخل از لشونیوسا کردن پارك اطیح داخل

 یلیل گردن دور انداخت دستش نایشد،م ایدر ،محو

 تو ياینم:نایم 

 میبر:یلیل 

 شدن ولو کاناپه رو شدن خونه وارد همه. شد یمیصم یلیل با ،زود بود یخوب دختر نایم 

 اتاق تو نیبذار لتونیوسا نیش بلند نیشد ولو چرا: نینوش 
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 کجاست؟ من ،اتاق چشم:حسام 

 باشه داشته یشخص اتاق کس هر قراره انگار که من اتاق گهیم يطور:یمان 

 من اتاق آرش،دخترا اتاق نا،پسرایا مامان اتاق محسن و من:نینوش 

  دارم اعتراض: نیمب 

 ستین وارد:  محسن 

 باشن طرح تو دیبا هم نینوش و محسن میندار استثنا ونیآقا و خانما يساز جدا طرح که حاال گم یم من یول:  نیمب 

 خنده ریز زدن همه 

 اتاق هی تو مینفر 5 پسرا ما:یمان 

 داره جا دخترا اتاق:نیمب 

 نیمب يبازو به زد محکم یمان 

 خوابم یم نجایا که من:آرش 

 آرش بغل منم:نیمب 

 دنیخند همه دوباره 

 ببنده نویا دهن پیز ستین یکی:  حسام 

 نفره هی تخت هی اتاق ،تو شدن نینوش اتاق وارد نایم و رایسم و یلیل.رفت مذکور اتاق سمت به و برداشت لشویوسا یک هر 

 نشست روش رایبود،سم

 خوابم یم تخت رو من:رایسم 

 کرد نایم به رو و کرد باز کمد در یلیل 

 هست تشک ما يبرا نجایا:یلیل 
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 گهید مسافرته یول سخته دنیخواب تشک رو نکهیا با:نایم 

 سمت به یلیکرد،ل یم عوض یونیزیتلو يها کانال داشت بود نشسته مبل رو رون،آرشیب رفت و کرد عوض و لباسش یلیل 

 رفت آشپزخونه اپن سمت به و شد یلیل متوجه آشپزخونه،آرش تو برد برداشت اونو و رفت آورد که ییغذا سبد

 م؟یدار یچ شام: آرش 

 رونیب اومدن اتاق از یمان و نیمب 

 یماکرون:یلیل 

 گشنمه قدر چه من:نیمب 

 کرد نگاه غذا به شد آشپزخونه وارد نیمب 

 کنم گرم رو یماکارون دیبا: یلیل 

 خوردن غذاشون اپن رو هیبق و آشپزخونه زیروم نفر چند کرد خبر رو همه نیمب و دیچ رو زیم یلیل و شد آماده غذا 

 میشیم داریب زود صبح فردا میا خسته هممون میبخواب میبر االن گمیم من:محسن 

 اصرار با یلیل کردن جمع هارو ظرف کردن کمک یلیل به موندن نایم و نینوش.رفتن یم کردن یم تشکر یلیل از یکی یکی 

 و رایسم کرد باز درو اتاقش سمت به رفت یلیل بخوابن رفتن همه شد تموم کارش یلیل یوقت.شست هارو ظرف خودش ادیز

 کلنجار خودش با یکم ساحل، بره خواست یم دلش یلیخ دید ایدر کنار زد پرده بکشه دراز نکهیا قبل یلیل. بود دهیخواب نایم

 خونه نشه،از داریب یکس تا رفت یم راه آروم شد خارج اتاق از کرد باز درو آروم.بره ساحل به گرفت میتصم آخرش رفت

 ینرم ،به شد یم کترینزد ایدر به قدم هر با و داشت یخوب بود،حس کیتار جا همه.رفت الیو پشت سمت به و شد خارج

 به ایدر آب نکهیا تا رفت یم ه را بست چشماشو داد یم آرامش بهش ساحل ماسه یآورد،نرم در کفشاشو دیرس که شن

 داد یم گوش ایدر يصدا به بود بسته و ،چشماش موند ثابت طور همون یلیل ، کرد نوازش پاهاشو

 ؟يدینخواب هنوز:آرش 

 برگردوند سرش بود، آرش يصدا یول دیترس اولش یلیل 

 ساحل امیب داشتم نه،دوست:یلیل 



 ALALE67 بسان کاکتوس

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 65 

 

 بارته؟ نیاول:آرش 

 آره:یلیل 

 شد حاکم سکوت 

 بخوابم رمیم گهید من:یلیل 

 ؟یهست یراض تیزندگ از تو:آرش 

 ن؟یپرس یم چرا:یلیل 

 آره یگ یم و یزنیم ؟لبخند يخدمتکار پرسن یم ازت وقت هر آخه:آرش 

 میراض آره:یلیل 

 بخش؟ تیرضا یزندگ نیا يکجا فهمم ینم:آرش 

 نیبهتر دارم االن که یزندگ نین،اینکرد تجربه و من مشکالت و نینبود من يجا وقت چیه ن،چونیبفهم دمینبا:یلیل 

 بخشه تیرضا میبرا و باشم داشته تونم یم که یتیعیوض

 ؟یکن یم کاریچ ادیب وجود به برات يا گهید مشکله هی اگه:آرش 

 کنم یم خم کمر بارش ریز ای امیم کنار باهاش االن مثل ای:یلیل 

  رفت کفشهاش سمت به یلیل 

 بزنم لبخند دارم ،دوست کنم تجربه و تیزندگ به نسبت االنت احساس دارم دوست اما نکردم تجربه و مشکالتت آره:آرش 

 تونمینم اما

 ؟یکن کاریچ یدون ینم و یسردرگم که نهیا خاطر به دیشا:یلیل 

 را؟یسم منظورت:آرش 

 یزندگ تو یمیتصم هر منظورم نه: یلیل 
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 ....کرد یم فکر یلیل يحرفا به موند ایدر کنار همچنان آرش.رفت الیو سمت به دیپوش کفشهاش یلیل... شد برقرار سکوت 

 آشپزخونه سمت به شد داریب شد،حسام صبحانه کردن درست مشغول و بود دهیخواب ،همه شد داریب صبح یلیل 

 ریبخ صبح:حسام 

 ریبخ صبح:یلیل 

 ؟يکرد آماده رو صبحانه: حسام 

 میندار نون یول آره:یلیل 

 م؟یبگرد یینونوا دنبال میبر خودمون چطوره.کجاست یینونوا دونم ینم منم ام:حسام 

 رهیبگ نون بره دونه یم که یکی تا شن داریب همه میمون یم منتظر نه:یلیل 

 شن ینم داریب نشه 9 ساعت تا نایا:حسام 

 میخور یم و يچا نیهم فعال نداره اشکال:یلیل 

 میکن یم دایپ یینونوا هی میریم میکاریب شن داریب نایا تا که ما:حسام 

 نیبر خودتون بهتره نه:یلیل 

 شهیم هم یصبحگاه يرو ادهیپ ایب هم تو خوب: حسام 

 بشن نگران شدن داریب یوقت ممکنه:یلیل 

 خوب:  حسام 

 داد نشون یلیل ،به یینونوا میرفت ما: نوشت روش برداشت و اپن رو خودکار و کاغذ حسام 

 چطوره؟: حسام 

 رونیب رفت اجازش بدون که بشه یعصبان ازش نینوش که بود نگران یلیل 

 میگرد یبرم زود گهید شو بلند:حسام 
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 کردن یم حرکت جاده امتداد در. برن هم با بشه آماده یلیل شد باعث حسام يها اصرار 

 ؟ياومد شمال هم قبال:حسام 

 بارم نیاول نه: یلیل 

 چطوره؟ شمال واقعا؟حاال:حسام 

 قشنگه واقعا:یلیل 

 اومدم نینوش اصرار با ندفعهیا که ومدمین گهید شدم داشجو یوقت از اما ومدمیم ادیز بودم که کیکوچ من:حسام 

 ن؟یهست یپزشک دانشجو هم شما: یلیل 

 نگاه رو آره،اونجا:حسام 

 بود نون تا چند دستش که مرد هی کرد نگاه گفت حسام که ییجا به یلیل 

 میکرد دایپ: حسام 

 .رفتن یینونوا طرف به دنویپرس ازش و یینونوا آدرس و رفتن مرد سمت به حسام و یلیل 

 رم؟یبگ نون چندتا:حسام 

 هیکاف تا5:یلیل 

 درو و داد جواب آرش قهیدق چند ،بعد زد درو زنگ حسام دنیرس الیو در دم به.الیو برگشت یلیل با و دیخر رو نون حسام 

 بود نشسته اپن کنار یصندل رو آرش ، شدن خونه وارد حسام و یلی،ل کرد باز

 میکرد دارتیب دیببخش.ریبخ صبح:حسام 

 گرفتم یم نون رفتم یم شدم یم داریب خودم نبود زحمت به ازین:آرش 

 اپن رو ذاشت یم و نون که یحال در حسام 

 نبود یزحمت:حسام 
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 کنه عوض و لباسش تا رفت اتاق سمت به حسام 

 گذشت؟ خوش:آرش 

 میریبگ نون میرفت فقط ما:یلیل 

 ؟یرفت چرا تو:آرش 

 حسام آقا برم خواستم ینم من:یلیل 

 ،کوزت کن آماده صبحانه برو:آرش 

 زیم رو برداشت نون یلیل.بکنه یلیل درباره يبد فکر که نیا و بود یعصبان ازش آرش که نیا از شد ناراحت یلیخ یلیل 

 گذاشت،

 آمادس صبحانه آرش آقا:یلیل 

 خورد يچا قلپ هی نشست یلینشست،ل کنارش اومد هم ،حسام شد صبحانه خوردن نشست،مشغول آشپزخونه تو اومد آرش 

 .کرد یم نگاه ایدر به پنجره از و اتاق تو رفت و شد بلند و

 .خوردن صبحانه شدن داریب همه 

 کنم؟ درست یچ نهار واسه نینوش:یلیل 

 بده کباب بهمون محسن قراره امروز:نوشن 

 میافتاد کباب امروز ولیا:نایم 

 میبخر گوشت میریم حسام و من:محسن 

 هیبهداشت یلیخ گهید خرن یم گوشت دارن یدک تا دو یوقت:نیمب 

  شدن جمع قیآالچ تو.  رفتن ساحل به هیبق.رونیب رفتن محسن و دن،حسامیخند همه 

 بزن برامون اریب و تارتیگ برو سپهر:رایسم 
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 زدن دست براش همه زد یم ،خوب کرد زدن به شروع و آورد تارشویگ تو رفت سپهر 

  من بده هیآهنگ چه نیا: نیمب 

 .زدن دست براش دنیخند همه کرد یم ورجوورجه باهاش زمان هم کرد زدن به شروع گرفت ازش و تاریگ نیمب 

 برگشت توپ هی با الیو تو رفت نایم 

 آب تو يباز توپ میبر ادیم یک:نایم 

 گرفت یلیل دست هم نای،م رفتن آب سمت به سپهر و آرش و نیمب و یمان 

 میش یم سیخ: یلیل 

 شدنش سیخ به حالش:نایم 

 یگاه نداختن یم هم يبرا همه و کرد شروع نای،م دادن لیتشک رهیدا هی آب تو ها بچه.موندن قیآالچ تو نیونوش رایسم 

 صبح یاتفاق ادی به دوباره بود ستادهیا کنارش که افتاد آرش به نگاهش لحظه هی یلیدن،لیخند یم همه آب تو افتادن یم

 موند ثابت ایدر آب رو نگاهش و نییپا اورد یکم سرش و دیکش وخجالت افتاد

 ریبگ یلیل:یمان 

 به رفت آرش که شه بلند خواست ی،م آب تو افتاد پشت از یلیل و خورد صورتش به محکم توپ باال آورد سرش یلیل 

  سمتش

 ؟یخوب:آرش 

 ...من دیکن باور برم، حسام با امروز خواستم ینم من:گفت آروم کرد نگاه آرش به یلیل 

 ، ينکرد یاشتباه ،کار کردم شلوغش يادیز امروز من:آرش 

 زد يلبخند آرش 

 شو بلند:گفت 

 کردم صدات یلیل:یمان 
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 نبود حواسم: یلیل 

  که نشد تیزیچ:نایم 

  نه: یلیل 

 شد آبکش فقط: نیمب 

  ...شن خشک تا شدن ولو توساحل اومدنو در آب از همه. خنده ریز زدن همه 

 به شدن بلند همه و کردن صدا رو همه شد حاضر که شدن،کباب کباب کردن درست مشغول و برگشتن حسام و محسن

 هم با ساحل دم رفتن محسن و نینوش خوردن نهارشون همه نکهیا بعد.بود دهیچیپ جا همه کباب يرفتن،بو قیآالچ سمت

 قیچ آال تو هم حسام.بودند نشسته کنارساحل رایسم و زد،آرش یم تاریگ خودش واسه آروم گوشه هی رفت بزنن،سپهر قدم

 و نیمب آشپزخونه تو بردن هارو ظرف هم با کرد یم کمکش هم نایکرد،م یم جمع هارو ظرف یلیل.خوند یم کتاب داشت

 رفتن دنبالشون یمان

 بشورم هارو ظرف خوام یم من:یمان 

 کشم یم آب منم:نایم 

 کنم؟ کاریچ من پس: یلیل 

 کن خشک هارو ظرف:نایم 

 نیریبگ يانرژ تا خونم یم باحال يهاsms براتون منم:نیمب 

 یکش یم زحمت:یمان 

 دن،یخند یم همه خوند یمsmsنیمب زمان هم شدن کار مشغول همه 

 تو برگشتن رایسم و آرش 

 نیشد جمع شستن ظرف تا چند واسه آدم همه نیا:  رایسم 

 کمک؟ نیایم شمام آره: نیمب 
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 خوند يبعدsms نیمب.کرد روشن رو ونیتلوز نشست،آرش کنارش هم رایسم و نشست کاناپه رو رفت زد يپوزخند آرش 

 خنده ریز زدن همه

 گذره یم خوش بهتون یلیخ انگار:رایسم 

 بخونم هم شما يبرا نیبذار:نیمب 

 تو اومدن هم حسام و سپهر.دنیخند هم رایسم و آرش و خوند دوباره smsنیمب 

 ست؟یپا یک آوردم لمیف هی من:حسام 

 میایم شد تموم کارمون:نایم 

 آورد بود دهیخر که تخمه و پفک و پسیچ نیماش تو از رفت حسام 

 يکرد جاش همه فکر: یمان 

 نداره ضرر واسمون یدک:نیمب 

 داره ضرر یکی تو واسه:  حسام 

 هم محسن و نینوش.شدن لمیف دنید مشغول نشستن ونیزیتلو دور همه گذاشت لمیف ،حسام رفتن ونیتلوز سمت به همه 

 تو اومدن

 ن؟ینگفت ما به چرا:نینوش 

 میش خلوتتون مزاحم میخواست ینم:نیمب 

 کرد نگاه بود نشسته کنارش که نینوش به یلیون،لیزیتلو يپا نشستن هم محسن و نینوش 

 کنم؟ کاریچ شام واسه:یلیل 

 نیبب و لمیف نباش ونهار شام نگران رون،انقدیب میبر قراره:نینوش 

 خوردن غذا رستوران رفتن بعد زدن گشت بازار تو یکم اول رفتن رونیب شدن آماده گفت همه به محسن شد که شب 

 .دنیخواب زود بودن خسته همه و الیو برگشتن که بود گذشته 11 از ساعت
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 افتاد صدف به چشمش نشست ها ماسه ،رو رفت ساحل سمت به نشد داریب یکس دید شد داریب زود یلیل صبح فردا 

 نگاه ونیتلوز داشت بود شده داریب آرش الیو تو برگشت یوقت.کرد جمع صدف داشت جا بهاشیج تا شد بلند و زد ي،لبخند

 کرد یم

 نیخریم نون فقط کنم یم آماده صبحانه ،االن ریبخ صبح:یلیل 

 باشه:آرش 

 شد داریب هم نی،نوش بود کرده آماده رو صبحانه هم یلیبرگشت،ل نون با قهیدق 10 بعد رفت آرش 

 ریبخ صبح:نینوش 

 ریبخ صبح:یلیل 

 شدن خوردن صبحانه مشغول و نشستن و آشپزخونه تو اومد هم آرش 

 م؟یگرد یم بر یک:آرش 

 نهار بعد احتماال:نینوش 

 میبخور راه نیب ونهار میبرگرد نهار قبل شهینم دارم، کار من:آرش 

 يآورد تاپ لپ که تو:نینوش 

 کنم کار نجایا تونم ینم اصال یول آره:آرش 

 شه یم یچ مینیبب میبگ ها بچه به حاال باشه:نینوش 

 شد آشپزخونه وارد محسن 

 ن؟یبگ ها بچه به ویر،چیبخ صبح:محسن 

 ؟يشد داریب:نینوش 

 میبرگرد ظهر قبل که نیا:آرش 
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 چرا؟:محسن 

 مونده شرکت يکارا:آرش 

 باشم داشته یرانندگ یخستگ خوام ینم مارستانیب برم دیبا صبح فردا موافقم منم:محسن 

 کنار همه که بود 10 ساعت.افتنیب را 11 ساعت شد ،قرار کردن موافقت همه گفت و برگشت زمان محسن شدن داریب همه 

 یم حرف باهم بودن نشسته ماسه رو نایم و یلیگرفت،ل یم لمیف همه از یمان بودن سرگرم يا گوشه هی رفتن،همه ایدر

 دیپاش آب سمتشون به نیمب که زدن

 ؟یکن یم کاریچ:نایم 

 بدم استراحت فکتون به خواستم: نیمب 

 آب تو رفتن وگرفت یلیل دست نایم 

 رسم یم حسابتو االن:نایم 

 ؟یکن یم کاریچ:یلیل 

 بپاش آب سمتش به تند تند:نایم 

 کرد یم يبردار لمیف هم یمان و زدن یم دست شدن جمع همه دنیپاش یم آب نیمب سمت به نایم و یلیل 

 میتسل بسه:نیمب 

 برگردوند روشو دیکش غیج یلیل دنیپاش آب یلیل سمت به ییدوتا و زد چشمک نایم به نیمب 

 کن انور روتو نکن خراب رو يباز:نیمب 

 دیکن سمیخ نکردم يکار که من:یلیل 

 شه ینم يجور نیا:نیمب 

  برگردوند روشو یلیل دیپاش آب بهش رفت یلیل روبرو نیمب 
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 تو نوبت نایم:نیمب 

 کردن محاصرش نیمب و نایم رفت یم طرف هر یلیل 

 دیپاش آب نیمب سمت به آب تو اومد نینوش 

 یکن یم تیاذ منو دوست:نینوش 

 .کردن سیخ نیمب و نایم داشت جا تا آب تو رفتن هم محسن و آرش 

 افتنیب راه تا کنن عوض لباس برن خواستن یم همه 

 ببره آب تا میسیبنو و اسمامون ماسه رو نیایب:یلیل 

 میپا من بامزه چه:حسام 

 راه کردن جمع لشونیوسا و کردن عوض رو لباسشون و الیو برگشتن برد اسمهارو همه آب یوقت نوشتن رو اسمشون همه 

 .افتادن

 بودن یلیل کنار نایم و نیمب و یمان خونه، دنیرس که بود 3 یحوال ساعت 

 گذشت خوش بهم یلیخ تو با:نایم 

 بود یخوب سفر یلیخ منم يبرا:یلیل 

 گه؟ید مینیب یم گرویهمد بازم:نیمب 

 میباش تماس در بده شمارتو:نایم 

  نجامیا شهیهم ندارم،من لیموبا من:یلیل 

 زنم یم سر بهت امیم روز هی پس:نایم 

 یکن یم خوشحالم:یلیل 

 ... رفتن کردن یخداحافظ همه از و کردن بغل گرویهمد یلیل و نایم 
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 نبود یکس ایثر و ناصر جز.خونه تو رفتن نینوش و یلیل 

  سالم:نینوش 

 سالم: یلیل 

  دخترا سالم: ایثر 

 کرد بغل نینوش و یلیل شد بلند ایثر 

 گذشت؟ ،خوش سالم: ناصر 

 کنم عوض لباسم رمیم من.بود خوب یلیخ: نینوش 

 گرفت یلیل يبازو ایثر. رفت نینوش 

  یرفت شد خوب یول بود خلوت یلیخ خونه شما بدون يوا:ایثر 

 بود؟ چطور هوا و آب: ناصر 

 خوب یلی،خیآفتاب:یلیل 

 برامون؟ يآورد یچ یسوغات:ناصر 

 نکن تیاذ یلیل ناصر:ایثر 

 آوردم صدف براتون آها)کرد فکر یکم یلیل(یسوغات:یلیل 

 صدف؟:ناصر 

 کردم جمعشون خودم آره: یلیل 

 يا خسته کن عوض لباستو مادر برو:ایثر 

 چشم: یلیل 

 رمیبگ و میسوغات امیم منم: ناصر 
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 ستین یسوغات ولکن ناصر:ایثر 

 هارو صدف از تا چند یلیل و شد منتظر اطیح تو ناصر.رفت دنبالش هم ناصر و رفت رونیب آشپزخونه از زد يلبخند یلیل 

 برد ناصر يبرا رو هیبق و گرفت خودش واسه

 یسوغات نمیا:یلیل 

 هیجالب یسوغات:ناصر 

 شد ناصر و یلیل متوجه ،آرش تو اومد آرش و اومد در يصدا 

 سالم: ناصر 

 ؟يچطور سالم:آرش 

 گذشت خوش ،شمال خوبم:ناصر 

 دستت؟ هیچ اونا.نبود بد یه:آرش 

 صدف: ناصر 

 کرد نگاه یلیل به آرش 

 کوزت؟ يکرد جمع صدف ناصر واسه:آرش 

 ناصر آقا به بدم چندتاشو گفتم کردم جمع صدف:یلیل 

 .رفت يپوزخند با آرش 

 ممنون بازم:ناصر 

 نداشت یقابل:یلیل 

 بود اومده هم نینوش و رفت آشپزخونه به و کرد عوض و لباسش اتاقش تو رفت یلیل 

 زیعز شیپ رفتن بابا و مامان جون ایثر:نینوش 
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 بخور عصرونه نی،بش آره:ایثر 

 .خورد عصرونه یلیل با نشست نینوش 

 زنگ يصدا که بودن نهار خوردن مشغول بودن، خونه ایثر و یلیل فقط و بود ظهر ،سر گذشت یم مسافرت از يروز چند 

 کرد بغل رو یلیل تو اومد نای،م بود نایکرد،م باز درو و رفت یلیل ، اومد فونیآ

 جون نایم سالم:یلیل 

 اومد در یلیل بغل از نایم 

 یخوشحال ینیب ینم ،مارو سالم:نایم 

 هیحرف چه نیا: یلیل 

 رونیب اومد آشپزخونه از ایثر 

 ؟ییتو جان نایم:ایثر 

  جون ایثر سالم:نایم 

 داد دست ایثر با رفت نایم 

 ؟يخورد ،نهار سالم:ایثر 

 امیم مدرسه از دارم نه:نایم 

 شدن خوردن نهار مشغول خت،همهیر نهار نایم واسه یلیآشپزخونه،ل تو رفتن هم با همه 

 محشره غذاهاتون شهیهم مثل:نایم 

 جان نوش:  ایثر 

 کرد یم جمع هارو ظرف داشت یلیل و خوردن غذاشون همه 

 کنم یم کارو نیا خودم من دیبر شما نجایا اومده تو واسه نایم: ایثر 
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 گرفت یلیل دست نایم 

 جون ایثر یمرس:نایم 

 یلیل اتاق تو رفتن یلیل و نایم 

 يدار یدنج اتاق:نایم 

 ممنون:یلیل 

 نشستن تخت رو هم با 

 ؟يزد سر بهم حاال شد یچ:یلیل 

 نه که يطور نیهم...يطور نیهم:نایم 

 شد یچ آخرش:یلیل 

  شد تنگ برات دلم:نایم 

 آورد در جعبه هی فشیک تو از نایم 

 توئه واسه نیا:نایم 

 کرد باز یگوش هی توش و کرد باز جعبه یلیل 

 منه؟ مال نیا:یلیل 

 آره:نایم 

 بدم و پولش نکهیا مگر کنم قبولش تونمینم من یول:یلیل 

 کرد ینم استفاده ازش یکس خودمه یمیقد یگوش که نیا دوم رنیگ ینم رو کادو پول نکهیا اول:نایم 

 ممنون واقعا:یلیل 

 نجایا امیب تونم ینم شهیهم که ما،من یارتباط راه شه یم نیا:نایم 
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 دیکش دراز تخت رو نایم 

 بزن؟ چرت هی يا خسته: یلیل 

 خوابم ینم االن باشم خسته قدر چه هر:نایم 

 کن استراحت کمی تو رونیب رمیم من:یلیل 

 دیکش دراز کنارش هم یلیل و دیکش یلیل دست نایم 

 که بخوابم نجایا ومدمین:نایم 

 کردن نگاه سقف به دو هر 

 نجام؟یا چرا یدون یم:نایم 

 یبزن سر بهم ياومد: یلیل 

 شهیم میحسود دارم دوسش که یکس به بارمه نیاول چون دارم بهت نسبت یجالب احساس یول آره که اون:نایم 

 دنیخند دو هر 

 بهیعج حرفات:یلیل 

 باشم دوست باهات آخرش تا دارم دوست کالم خالصه:  نایم 

 تو اومد نی،نوش نشستن و شدن بلند تخت رو از نایم و یلیاومدول در يصدا که زدن یم حرف هم با طور نیهم یلیل و نایم 

 دخترا سالم:نینوش 

 سالم: یلیل 

 نینوش سالم:نایم 

 یلیل شیپ اومده نشده روز 4 وقت اون زنه ینم سر ما به بار هی یسال کردم تعجب.اومده نایم گفت بهم ایثر:نینوش 

 یکن ینم نگاه ما به اصال يکرد شوهر یوقت از تو بابا:نایم 
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 خنده ریز زدن همه 

 ن؟یکرد یم کاریچ حاال خوب:نینوش 

 میکرد یم نییپا و باال فک نیمب قول به:نایم 

 که نشدم کردنتون نییپا و باال فک مزاحم: نینوش 

 میزد ینم یخاص حرف بابا نه: یلیل 

 رونیب میبر یلیل با ییوقتا هی خوام یم هست اجازه اگه نینوش:نایم 

 خواد یم یلیل جور هر یگ یم من به چرا:نینوش 

 بگم نینوش به دیبا گه یم یلیل آخه:نایم 

 که بگردم برم خواستم وقت هر شه ینم کنم کار نجایا اومدم من:یلیل 

 رهیگ ینم جلوت هم ی،کسيبگرد يبر یتون یم خواد یم دلت وقت هر ه،تویحرف چه نیا:نینوش 

 حله؟ یلیل:نایم 

 اومدم دیشا نیبگ من به نیر یم رونیب وقت هر:نینوش 

 بذار قرار شوهرت با برو نه،تو:نایم 

 دیخند نینوش 

 ذارم یم تنهاتون.باشه:نینوش 

 کرد نگاه یلیل به نایرفت،م نینوش 

 رونیب میبر هم با میتون یم داد اجازه نینوش که حاال خوب:نایم 

 باشه خواد ینم کمک خانم ایثر اگه:یلیل 

 گم،خوب؟ یم بهش خودم. کنه یم و کارش هم تو بدون جون ایثر:نایم 
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 باشه:یلیل 

 دیبوس و یلیل لپ نایم 

  برم دیبا گهید من.شد حاال:نایم 

 زود چه: یلیل 

 دارم کالس3,30 ساعت:نایم 

  ایثر شیپ باال رفتن نایم و یلیل 

 رمیبگ قرض ارتیدست یگاه نداره اشکال جون ایثر: نایم 

 کار؟یچ يخوا ی؟م یلیل:ایثر 

 رونیب میبر هم با:نایم 

 داره دوست خودش جور هر:ایثر 

 رمیم گهید من.حله جونم ایثر:نایم 

 ؟يزود نیا به کجا:ایثر 

 دارم کالس:نایم 

 سالمت به باشه:ایثر 

 زد داد جا همون از پله راه کنار رفت نایم و رونیب اومدن آشپزخونه از نایم و یلیل 

 خداحافظ نینوش:نایم 

 ارتباط در نایم با دیخر براش نایم که یگوش با یلیل بعد به روز اون از.رفت نایم و داد تکون دست باال از رونیب اومد نینوش 

  ....بود
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 دو نایم. رفتن رونیب هم با یلیل دنبال اومد نایم که بود گذشته 3 از ساعت.گذاشت نمایس قرار نایم با ایثر اجازه با یلیل روز هی

 یلیل دست نایبود،م پخش حال در لمیف تراژینبود،ت شلوغ ادی،ز شدن نمایس وارد یلیل با دیخر کورن پاپ و نمایس طیلیب تا

 یم کورن پاپ که یحال در یلیل و نای،م بود يکمد لمیف هیشد، شروع لمیف.نشستن وسط يها یصندل از یکی رو رفتن گرفت

 شدن سوار هم با و گرفت یتاکس هی نای،م اومد رونیب نمایس از نایم و یلی،ل شد تموم که لمیف.دنیخند یم خوردند

 گذشت خوش یلیخ:یلیل 

 گذشت خوش منم به:نایم 

 کردن سکوت دو هر 

 ه؟یک تولدت یراست:نایم 

 ؟یچ تو خرداد 12:یلیل 

 بهمن 3:نایم 

 کینزد پس:یلیل 

 رمیبگ تولد خوام یگه،مید ماه 1 بایتقر آره:نایم 

 خوبه: یلیل 

 يایب دیبا حتما کنم دعوت هم رو تو خوام یم:نایم 

 حتما باشه تشیموقع اگه:یلیل 

 يایب دیبا حتما کنم ینم قبول بهونه اصال:نایم 

 خونه سمت به یلیل. کردن یخداحافظ هم از بعد اومد ابونیخ سر پارك تا یلیل با نای،م شدن ادهیپ یتاکس از نایم و یلیل 

 ثابت خونه رو نگاهش...خونه اون و افتاد کوچه هی داخل به چشمش که ابونیخ طرف اون بره خواست ی،م کرد حرکت

 یم یزندگ توش یلیل که يا خونه کوچه از تر باال کوچه هی فقط خونه اون شد یم مرور چشمهاش يجلو اتفاقا موند،تمام

 نییپا داد شهیش بود ،آرش آورد رونیب فکر از یلیل بوق يصدا ترسوند، یم اونو بشه روبرو بهنام با روز هی نکهیا بود،فکر کرد

 ؟یکن یم کاریچ نجایا: آرش 
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 گشتم یبرم داشتم االنم رونیب رفتم نایم با:یلیل 

 ؟يستادیا نجایا چرا پس:آرش 

 یچیه: انداخت خونه به ینگاه یلیل 

 دیفهم یلیل نگاه سمت آرش 

 شو سوار:آرش 

 آشپزخونه رفت بعدم و کرد عوض و لباسش و اتاقش تو رفت کرد، تشکر یلیل دنیرس یوقت.شد سوار یحرف چیه بدون یلیل 

 ؟ياومد:ایثر 

 بله: یلیل 

 گذشت؟ خوش:ایثر 

 یلیخ:یلیل 

 فکر خونه اون به تا بزنه حرف ایثر با کرد یم یسع و رفت یم خونه اون شیپ فکرش یشد،گاه کار مشغول هم بعد 

 خونه اون و بهنام فکر بازم اما شد خوندن مشغول و گرفت رو ها کتاب از یکی اتاقش تو رفت شد تموم که کارش یلیل.نکنه

 بره تولدش ،چه افتاد نایم تولد ادی که کنه فکر نایم يها حرف به کرد ید،سعیکش دراز رفت بست رو کتاب.کرد یم تشیاذ

 شالگردن و کاله براش گرفت میتصم سرده هوا زمستون تو تولدش کرد فکر یکم یلی؟ل یچ اما بخره کادو براش دیبا نه ای

 .برد خوابش رهیبگ براش یرنگ چه نخ چه کرد یم فکر داشت که طور نیهم.ببافه

 شد،با مغازه وارد کرد دایپ یوقت.گشت یفروش نخ هی رون،دنبالیب رفت گرفت اجازه ایثر از دیرس کاراش به نکهیا بعد فردا 

 تو رفت شد تموم کارش یوقت روز اون.برگشت خونه به بعد و دیخر يا قهوه و کرم کالف تا 3کرد، نگاه ها نخ به دقت

 با يادیز خاطرات یلیل و بود مادرش يبرا یبافتن يها لهیم اون.برداشت رو شیبافتن يها لهیم و کرد باز و کمد در و اتاقش

 .نایم شالگردن و کاله بافتن يبرا ذاشت یم و خوندنش کتاب وقت یلیل بعد به شب اون از.داشت ها لهیم نیا

 که بود بافتن حال در یلیل شب هی. داد یمsms و زد یم زنگ یلیل به کمتر یلیل اصرار با شد شروع امتحانش یوقت از نایم 

 زد زنگ براش نایم
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 سالم:نایم 

 ؟يسالم،چطور:یلیل 

 باشم داریب صبح تا دیبا فردا امتحان يستم،براین خوب اصال:نایم 

 کنم يکار برات تونستم یم کاش:یلیل 

 ؟يدینخواب هنوز چرا تو:نایم 

  زد يلبخند و کرد نگاه شالگردن به یلیل 

 شم ینم مزاحمت یبخون درست يبر موندم،بهتره داریب دارم کار:یلیل 

 باشه:نایم 

 يبد خوب و امتحانت فردا تا بخون خوب:یلیل 

 ریبخ شب.چشم:نایم 

 ریبخ شب:یلیل 

 دادsms بهش افتاد نایم ادی اتاقش تو رفت استراحت يبرا نهار بعد یوقت یلیل فردا 

 بود؟ چطور امتحانت:یلیل 

 آورد رو ها سخت سوال همه يا عقده مثل نبود،معلمه بدك:نایم 

 یبخون امتحان شب یذاشت یم دینبا هم تو:یلیل 

  قبلش شب به امتحان مزه:نایم 

 یبمون داریب صبح تا ینش مجبور تا بخون زودتر رو يبعد امتحان:یلیل 

  چشم:نایم 

 .کرد بافتن به شروع دوباره و برداشت و یبافتن لیم یلیل 
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 هی ونیزیتلو به چشمش هیو بود نشسته يخور نهار زیم کنار هم ،آرش دید یم ونیزیتلو داشت نینوش شام بعد شب 

 اتاقش تو رفت یم داشت و شد تموم کارش یلیبود،ل تاپ لپ به چشمش

 ؟يریگ ینم لیتحو رو ما يکرد دایپ دیجد دوست:نینوش 

 کرد نگاه نینوش به یلیل 

 هیحرف چه نیا:یلیل 

 نمیبب نیبش نجایا ایب:نینوش 

 نشست نینوش شیپ رفت یلیل 

 گذره؟ یم خوش نایم خبر؟با چه خوب:نینوش 

 یلیخ بله:یلیل 

 هیخوب ،دختریخوب باهاش خوشحالم:نینوش 

 هیخوب یلیخ دختر آره:یلیل 

 رون؟یب نینرفت باهام گهید:نینوش 

 شد شروع امتحاناش االنم مید یمsms بهم یول نه: یلیل 

 ؟يدار یگوش تو مگه...sms:آرش 

 گه یم راست آرش:نینوش 

 داد هیهد بهم نایم:یلیل 

 رمیبگ یگوش برات دینرس خودم فکر به واقعا؟چرا:نینوش 

 .دم یمsms بهش و دارم رو نایم شماره فقط ندارم،االنم ازین یگوش که من:یلیل 

 کنم ویس بده شمارتو شه،حاالیم که الزم:نینوش 
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 .داد نینوش به شمارشو یلیل 

 بگو بهم یسیرودربا یب يدار ازین يزیچ اگه یلیل:نینوش 

 چشم: یلیل 

 باشم؟ مطمئن:نینوش 

 ییتو گم یم که یکس نیاول به داشتم ازین يزیچ اگه راحت التونیبله،خ:یلیل 

 ریبخ برو،شب هم تو بخوابم رمیم گهید من:نینوش 

 شدند بلند کاناپه رو از نینوش و یلیل 

 ریبخ شب:یلیل 

 رفتن یم اتاقشون سمت به کدوم هر 

 کوزت: آرش 

 برگشتن دو هر نینوش و یلیل 

 بله:یلیل 

 اریب قهوه برام: آرش 

 یشب نصف يآورد ریگ وقت توام:نینوش 

 بمونم داریب دیبا دارم کار:آرش 

 کنم یم درست االن:یلیل 

 داره دوست تلخ آرش دونست ی،نم ختیر بزرگ وانیل هی تو و کرد درست قهوه آشپزخونه تو رفت یلیل و باال رفت نینوش 

 برد آرش يبرا و گذاشت ینیس تو شکر ظرف هی نیهم يبرا نیریش ای

 ستین يا گهید د،کارییبفرما:یلیل 
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 خورد قلپ هی گرفت قهوه وانیل آرش 

 ریبخ شب: یلیل 

 ؟یبمون نجایا يخوا یم یک تا:آرش 

 نبود مشخص هم یلیل يبرا سوال نیا جواب کرد فکر ی،کم نداشت و سوال نیا انتظار یلیل 

 کنه؟ یم تتونییاذ وجودم:یلیل 

 نده جواب سوال با و من سوال:آرش 

  بود کرده سکوت یلیل 

 ؟یبمون خدمتکار نجایا يخوا یم عمر آخر تا نکنه: آرش 

 دونم ینم واقعا: یلیل 

 جواب شد هم دونم ینم: آرش 

 حاال جلو ره یم فقط انتظارشه در یچ دونه ینم و کنه یم حرکت جلو به داره یکیتار تو که یآدم مثل من یزندگ:یلیل 

 یم سقوط توش که دره هی دمیشا و راکد یزندگ هی و صاف نیزم فقط ای باال ببره منو که باشه ییها پله جلوم ممکنه

 دیکن دایپ یکیتار نیا تو سوالتون جواب دیتون یم اگه.کنم

 یسع و دیکش دراز تختش رو نداشت بافتن حوصله گهید شب اتاقش،اون تو برگشت بزنه حرف آرش نشد منتظر گهید یلیل 

 .برد خوابش جهینت یب و انتظارشه در یچ دونست ینم واقعا اما کنه دایپ و آرش سوال جواب کرد یم

 شام شب ،اون بودن خونه ایثر و ناصر و یلیل فقط و رفتن ،همه کرد دعوت الشیو به هفته آخر يبرا رو همه یفرخ يآقا 

 خوردن غذا هم کرد،دور صدا و ناصر و ایثر و دیچ و زیم یلیبود،ل یلیل با

 زمیعز بود،ممنون خوشمزه واقعا:ایثر 

  يدار یخوب بیرق مامان: ناصر 

 گستید زیچ هی جون ایثر دستپخت:یلیل 
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 مرتب رو آشپزخونه.شست و کرد جمع هارو ظرف یلیخونشون،ل رفتن ایثر و ،ناصر بزنه ها ظرف به دست ایثر نذاشت یلیل 

 به نگاه هی شد باعثsms يکرد،صدا شروع رو کاله بافتن و شد تموم شاگردن شد،کار بافتن مشغول اتاقشو تو ورفت کرد

 کرد باز و sms، بود ناشناس بندازه،شماره شیگوش

 

 :Smsکوزت يباز لیوسا شیپ ابونیخ سر پارك ایب، 

 اما کنه تشیاذ خواد یم یکی نکنه کرد شک یلیباشه،ل شهر رونیب دیبا االن که اون اما آرش دیفهم کوزت دنید با یلیل 

 زد زنگ شماره به برداشت شیگوش بود دل دو یلیکرد،ل یم صداش کوزت که بود آرش فقط

 الو:آرش 

 سالم:یلیل 

 ؟ياینم چرا پس:آرش 

  شد مطمئن یلیل 

 ن؟یدار کارمیچ:یلیل 

 بزنم حرف باهات خوام یم:آرش 

 یبارون هوا رونیب خونه نیایب خوب:یلیل 

 منتظرتم:آرش 

 کرد قطع یگوش آرش 

 خودخواه اه...الو:یلیل 

 و برداشت کمدش تو از و چتر و دیپوش و بره،لباسش که کرد یم وادار رو یلیل یحس هی اما بره خواست ینم اولش یلیل 

 محکم بارون يها دونه. بود دهیترس ی،کم رفت رونیب و کرد باز و اطیح در آروم بود خاموش ایثر خونه ،چراغ اطیح تو رفت

 کامال و بود نشسته تاب رو بارون ریز دید و ،آرش رفت يباز لیوسا سمت به و پارك رسوند و ،خودش خورد یم چترش به

  ...شد یلیل متوجه ،آرش ستادیا آرش يروبرو یلیبود،ل شده سیخ
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 نجایا ومدمین وقته یلیبشم،خ آروم تا خوردم یم تاب و نجایا اومدم یم افتاد یم یاتفاق هر وقت هر بودم که کیکوچ:آرش

 نجا؟یا نیاومد که شده یچ االن:یلیل 

 يکار بود،مثل کرده فراموش و هامون،خودش خانواده یول گفت یم همش رایخودم،سم طرف ،از زدم حرف رایسم با:آرش 

 کردم تموم بود نمونیب یچ هر بودم،آخرشم کرده من که

 نداره من به یربط حرفا نیا:یلیل 

 کنم کاریچ دونم ینم و سردرگمم یگفت بهم تو:آرش 

 رایسم ممکنه که نیکرد فکر ،اصال نبود رایسم منظورم گفتم که ن،منیکرد کارو نیا من حرف خاطر به نکنه:یلیل 

 ؟ باشه داشته دوستتون

 خانواده هی نبودم خانواده نیا تو اخالق نیهم با لیشما و شکل نیهم با من اگه کردم فکر هم یلیخ کردم فکر آره:آرش 

 که یک هر دیشا خواد یم و یفیشر دیسع پسر آرش رای،سم خواد ینم و آرش رایکرد،سم ینم نگاه بهم یحت رایسم متوسط

 خواست یم بودو آرش يجا به هم

 نخواد؟ خودت خاطر به شمارو رایسم که یدون یم کجا از شما:یلیل 

 شناسم یم یکس هر از بهتر رایسم مینامزد ما سال کی از شتریب نباشه یچیه:آرش 

 بود ستادهیا وربروش چتر با نطوریهم هم یلیل بود شده دهیکش آب موش مثل دیلرز یم بود سردش آرش 

 دونن؟ یم خانم و آقا:یلیل 

 رنیبپذ راحتتر ها خانواده تا میازدواج مخالف میبگ هم با بعد بکنه و فکراش هم رایسم شد نه،قرار:آرش 

 باشه؟ مخالف کردن فکر بعد رایسم که معلوم کجا از:یلیل 

 خیمونتاریعروس خیتار کنار دیبا کنم ازدواج باهاش کنه مجبورم ها خانواده طرق از بخواد اگه ندارم دوسش گفتم بهش:آرش 

 بکشه خط و دورم گهید حرفا نیا با که هست مغرور انقدر رایسم.میکن مشخص هم طالقمون

 د؟یرفت تند ادیز دیکن ینم فکر:یلیل 
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 رفت یم پارك یخروج سمت به شد بلند آرش 

 دادم یم انجامش دیبا قبال که بود ينه،کار:آرش 

 ن؟یبرگشت چرا حاال:یلیل 

 کنه یم فکر بهتر رایسم نباشم اگه برگشتم کار بهونهء به:آرش 

 ؟يبعد سوال:گفت یلیل به رو آرش بود ستادهیا چتر با سرش پشت یلیل و ستادیا آرش 

 داد ادامه راهش به برگشت آرش دیپرس یم سوال دینبا گهید یعنی کرد تعجب یلیل 

 ؟یبکشون نجایا منو بارون ریز حرفا نیا گفتن يبرا بود واجب:گفت آروم یلیل 

 بزنم لبخند یزندگ به تو مثل تونم یم منم بعد به االن از بگم خواستم یم چون:گفت برگشت آرش 

 برگشت و زد يلبخند آرش 

 بود شده آرش دنیلرز متوجه یلیل شدن ادهیپ نیماش از و دنیرس یوقت.رفت آرش دنبال زد يلبخند هم یلیل 

 خوبه؟ حالتون:یلیل 

 باشم بد دیبا مگه:آرش 

 بد ممکنه آرش حال کرد یم فکر اما بخوابه خواست یم بافت و کاله از یکم اتاقش تو رفت و نگفت يزیچ گهید یلیل 

 که افتاد آرش به نگاهش. بکشه سرك هی تا رفت باال و شد بلند نیهم يبرا دیلرزیم همش و بود بارون ریز یلیخ اون باشه

 دستشو آروم یلیل بود، سیخ صورتشم دیلرزیم هنوز و بود دهیخواب سیخ لباس همون با جلو بود،رفت دهیکش دراز کاناپه رو

 بود درست یلیل بست،حدس چشماشو و نداشت زدن حرف جون انگار کرد باز چشماش آرش گذاشت، آرش یشونیپ رو

 زییتم لباس دست هی آرش اتاق تو رفت شه،بعد گرم تا گاز رو گذاشت آورد در خچالی تو از ریش آشپزخونه تو رفت عی،سر

 آورد براش

 آرش آقا:یلیل 

 نداد جواب آرش 
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 شه یم بدتر حالتون سهیخ لباستون دیکن عوض لباستون دیش بلند آرش آقا:یلیل 

 نداد جواب بازم 

 گهید دیش بلند آرش آقا:یلیل 

 جلو برد گوشش یلیل و کردیم زمزمه آروم آرش 

 ،خستم کن ولم:آرش 

  دیکن عوض لباستون دیبا شهینم:یلیل 

 کرد باز و راهنشیپ يها دکمه کرد شروع خوره ینم تکون آرش دید یلیل 

 ؟یکن یم کاریچ: گفت یم آروم آرش 

 جونش یب يدستا با آرش ارهیدرب تاپش خواست یم آورد در و راهنشیپ نشوند آرش یلیره،لیبگ یلیل جلو نداشت جون اما 

 گرفت و یلیل دست مچ

 کن یم عوضش خودم: آرش 

 ارمیب براتون داغ ریش رمیم من باشه:یلیل 

 تو رفت یلیخورد،ل آرش داد و آورد آرش يبرا داغ ریش یلیشد،ل ولو کاناپه رو کرد عوض و لباسش توانش تمام با آرش 

 پتو هی رفت کرد هیپاشو و آرش یوقت.کرد هیپاشو آرش پاء و دست و یشونیپ آورد دستمال هی با آب ظرف هی آشپزخونه

 .داد روش آورد براش

 ن؟یندار ازین يزیچ:یلیل 

 بره خواست یم کرد مرتب پتوش یلیبود،ل دهیخواب انگار آرش 

 یلیل:آرش 

 کرد نگاه آرش به تعجب با یلیل 

 ممنون:آرش 



 ALALE67 بسان کاکتوس

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 92 

 

 ساعت اتاقش تو برگشت لبخند با یلیل.یلیل گفت بهش آرش شد ینم باورش کرد یم نگاه آرش لب به همچنان یلیل 

 ...برد خوابش زود دیکش دراز تختش رو یلیل که بود 3 یحوال

 تختش رو عیسر تعجب از افتاد ساعت به چشمش یوقت اما ومدیم خوابش هنوز اما کرد باز چشماشو یلی،ل بود شده صبح 

 آرش.شد خونه وارد باال رفت عیسر شد ینم باورش بود 11 ساعت کرد،واقعا نگاه ساعت به دوباره و دیمال و چشماش نشست

 کرد یم جابجا هارو مبل براش ناصر دیکش یم جارو رو خونه داشت ای،ثر کرد یم کار تاپش لپ با بود نشسته کاناپه رو

 ریبخ صبح:یلیل 

 گهید رهیبخ ظهر منظورت:ناصر 

 زمیعز ریبخ صبح...ناصر:ایثر 

 ریبخ صبح: آرش 

 نینکرد دارمیب چرا خانم ایثر:یلیل 

 بهت اومدم شدم نگرانت يومدین که کردم تعجب 8 ساعت دوما باشه بار نیدوم نیا که کردم یم دارتیب یک اوالمن:ایثر 

 برگشتم و شد راحت المیخ يبود ناز خواب تو سرزدم

 رهید یلی،خ 11 ساعت یول:یلیل 

 يدینرس مهمت جلسه به نکنه افتاده یاتفاق مگه حاال کوزت:آرش 

 .گفت ونیهز شبید شد مطمئن.يموند داریب شب آقا نیا خاطر به که داد فحش تا هزار خودش به دلش تو یلیل 

 بخور برو آمادست صبحانه زیم:ایثر 

 باشه:یلیل 

  ایثر شیپ رفت و خورد صبحنشو آشپزخونه تو رفت یلیل 

 کنم؟ کاریچ حاال:یلیل 

 کن يریگ گرد ییرایپذ ریبگ دستمال هی:ایثر 
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 شد يریگردگ مشغول و گرفت دستمال آشپزخونه رفت یلیل 

 دارم کارت نجایا ایب یلیل:ناصر 

 ناصر شیپ رفت یلیل 

 کنم عوض لوستر المپ من بده هارو المپ نیا یکی یکی تو هیپا چهار رو رمیم من: ناصر 

 باشه: یلیل 

 انداخت لوستر به نگاه هی باال رفت ناصر 

 خبره چه نجایا نیبب اوه اوه: ناصر 

 شده؟ یچ:یلیل 

 داره خاك لوستر يباال بده يریگردگ دستمال اون:ناصر 

 یلیل يچشمها تو ختیر خاك لوستر رو دیکش دستمال کرد،ناصر یم نگاه لوستر به ناصر به داد و دستمالش یلیل 

 یکنیم کاریچ يآ:یلیل 

 شد؟ یچ:ناصر 

 چشمام تو یختیر و خاك:یلیل 

 يکرد یم نگاه رو باال چرا خوب:يدیخند ناصر 

 نبود حواسم:گفت و گرفت خندش دیمال یم و چشماش که یحال در یلیل 

  نشست هیپا چهار رو ناصر 

 چشماتو نمیبب:ناصر 

 کرد نگاه ناصر به و برداشت و دستش یلیل 

 بزن چشمات به آب هی برو يخوا یم:ناصر 
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 باشه:یلیل 

 به آب و رفت یلیل برداشت، یلیل از و نگاهش محو اخم هی کرد،با یم نگاه یلیل به آرش رفت، یم ییدستشو طرف به یلیل 

 داد یناصرم به المپ یکی یکی بود ستادهیا هیچهارپا کنار بده،آرش ناصر به هارو المپ که برگشت و زد صورتش

 دمیم خودم هارو المپ هیبق نیبرس کارتون به نیبر شما اومدم من:یلیل 

  یکن کمک نهار واسه جون ایثر به يبر بهتره تو:آرش 

 يخور نهار زیم رو بذاره برد و آرش ظرف یلیل شد آماده که نهار.رفت آشپزخونه سمت به نگفت يزیچ یلیل 

 آشپزخونه تو امیم من ینیبچ زویم نیا ستین ازین:آرش 

 چشم:یلیل 

 آشپزخونه تو برگشت ظرف با یلیل 

 ؟ینذاشت چرا پس:ایثر 

 آشپزخونه ادیم گفت آرش آقا:یلیل 

 بود ومدهین شیپ حاال واقعا؟تا:ایثر 

 بهش زیچ همه بود آرش شیپ حواسش همش ایشدن،ثر جمع زیم دور همه. دیکش و نهار ایثر و دیچ آشپزخونه زیم یلیل 

  کرد یم تعارف

 نیبخور تون غذا ،شما دارم یم بر بخوام يزیچ اگه:آرش 

 ایثر و یلیکنه،ل استراحت رفت ،ناصر تاپش لپ سراغ رفت ،آرش خوردن نهار همه تا نداشت کارش به يکار گهید ایثر 

 نایم هیهد.کنه تموم رو نایم کاله تونست و شد بافتن مشغول اتاقش تو برگشت یلیل شستن،بعد و کردن جمع هارو ظرف

 .گذاشت کمد گوشه و کرد کادوش و جعبه هی تو وگذاشت شالگردن و ،کاله بود شده اماده

 بودن نشسته هم دور همه شام بعد شب 

 گرفت تماس باهام یفرخ يآقا جان آرش:آقا 
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 خوب:آرش 

 بهش نسبت یاحساس چیه بوده نامزد آرش با که یمدت نیا تو گفته زده حرف باهاش رایسم بگم،گفت يچجور: اقا 

 دستیفا یب رابطه نیا نداره،ادامه

 چشه؟ آرش گفته؟چرا؟مگه رایسم نارویا:خانم 

 زده و دلش البد:نینوش 

 میکن یم حل باشه یمشکل هر نیوابکن باهام سنگاتون و بزن حرف باهاش میریم شب هی نباش نگران جان آرش:آقا 

 ، مونه ینم گفتن واسه یحرف گهید خواد یم طور نیا رایسم یوقت:آرش 

 میکن حلش يجور هی میتون یم يدار دوسش تو اگه خوب:خانم 

 شه تموم بود نمونیب یچ هر دارم دوست.ندارم بهش نسبت یاحساس چیه منم که بگم دیبا: آرش 

 میدیشن حرفاتو بار هی ما عجب چه:نینوش 

 دیبزن بهم و زیچ همه طور نیهم که شهینم.ساکت تو نینوش:خانم 

 هیدرست کار رابطه نیا ادامه نظرتون به میخواینم گروید هم کدوممون چیه:آرش 

 و گریهمد تا باشن نامزد اسما یمدت میگفت هم ،ما میکن يکار میتون ینم که یزورک گهیم راست آرش جان دیناه:آقا 

 خوام ینم االن که میبذار یعروس قرار و قول خواستن اگه بشناسن

 کنم یم انتخاب برات بهتر دختر هی خودم من باشه،آرش یگستاخ دختر انقدر رایسم کردم ینم فکر:خانم 

 باشه آزاد فکرم یمدت خوام یم بود بس برام رایسم مامان لطفا:گفت شد یم بلند که یحال در آرش 

 میزنیم بهم و تونینامزد گم یم یفرخ يآقا به نظرتو:آقا 

 باشه:آرش 

 خورد صبحانش و آشپزخونه تو ورفت شد داریب یلیآقا،ل مادر شیپ رفتن خانم و آقا شهیهم مثل شد که جمعه 
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 بکشم جارو و اتاقم رمیم من يندار يکار اگه جون ایثر:یلیل 

 زمیعز برو نه:ایثر 

 بود شده داریب تازه ،آرش برداشت یبرق جارو یلیل 

 ریبخ صبح:یلیل 

 کن زییتم منو اتاق شد تموم ر،کارتیبخ صبح:آرش 

 باشه: یلیل 

 سر گهید لیل.افتاد پدرش عکس قاب به نگاهش.دیکش جارو و اتاقش بعد و کرد مرتب و کمدش اول اتاقش تو رفت یلیل 

 نینوش به شدینم روش هم اما پدرش خاك سر بره بار هی داشت دوست.بود شده تنگ براش دلش یلیخ.نرفت پدرش خاك

 تموم کارش.جاش سر گذاشت و عکس قاب.نشه داشیپ طرفا اون گهید بود گفته یمیرح خانم هم و بشه مزاحمش و بگه

 خورد یم صبحانه داشت آشپزخونه،ناصر تو رفت و برداشت و یبرق جارو و شد

 ریبخ صبح:یلیل 

 ریبخ صبح:ناصر 

 کنم زییتم و اتاقش ازظهر بعد نیخوا یم کمک نهار واسه کنم،اگه زییتم و اتاقش گفته آرش آقا:یلیل 

 کنم یم درست نهار خودم برو:ایثر 

 دید و نینوش که باال رفت یم داشت يکار زییتم لیوسا با یلیل 

 ریبخ صبح:یلیل 

 دمتیند صبح از:نینوش 

 کردم یم زییتم و اتاقم داشتم:یلیل 

 است ختیر بهم اتاقم منم:نینوش 

 کنم؟ زشییتم نیخوا یم:یلیل 
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 نایا محسن خونه برم دیبا فعال کنم یم زشییتم خودم بعد باشه نه:نینوش 

 بسالمت:یلیل 

 یم پخش هم ،آهنگ کرد یم کار تاپ لپ با بود نشسته تختش رو تو،آرش رفت و زد ،در رفت آرش اتاق سمت به یلیل 

 ستادیا در کنار تو رفت یلیشد،ل

 یسیوا اونجا يخوا یم طور نیهم:آرش 

  گذشت که یساعت می،ن شد کار به دست یلیل 

 بخورم اریب زیچ هی گرسنمه:آرش 

 کیک برش هی و وهیآبم وانیل هی آرش ي،برا انداخت ییلباسشو تو نییپا برد برداشت کرد جمع که ییها فیکث لباس یلیل 

 باال برد و برداشت

 دییبفرما:یلیل 

 ؟يخور ینم خودت:آرش 

 ستین گرسنم: گفت و کرد تعجب یلیل 

 کنه روشن یبرق جارو خواست یم یلیل 

 شد نامزد پدرش شرکت لیوک با رایسم:آرش 

 دیزد هم به شما که شهینم هم هفته واقعا؟دو:گفت و کرد تعجبیلیل 

 داشت؟ دوست رو من رایسم یگ یم هنوزم:آرش 

 کنه یم یفرق چه نداشت دوست ای داشت دوست بگم من:یلیل 

 آره:آرش 

 میس.دیکش جارو رو اتاق یلین،لییپا رفت برداشت تاپش لپ هم ،آرش شد جارو دنیکش مشغول و کرد روشن جارو یلیل 

 بالکن وارد و کرد باز بالکن در کنار زد رو ،پرده اونجا بره داشت دوست هم قبل دفعه افتاد بالکن به نگاهش کرد جمع جارو
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 شد کاکتوس گلدون هی متوجه که گشتیم بر داشت یلیل بود سرد یلیخ هوا زد یم باد بالکن بود،تو قشنگتر باال از اطیشد،ح

 کرد نگاه بهش دقت با و جلوتر رفت ی،کم

 ؟یکن یم زییتم يدار هم نجارویا:آرش 

 کرد نگاه آرش به برگشت یلیل 

 کردم یم نگاه کاکتوس به داشتم فقط نه: یلیل 

 جالبه؟ برات کاکتوس انقدر:آرش 

 بود جالب برام يکرد انتخاب و کاکتوس شما اهیگ گلو همه نیا نیب از که نیا نه:یلیل 

 کنن ینم انتخابش و ندارن دوسش گهید يآدما که کنم یم انتخاب رو يزیچ من:آرش 

  ...نییپا رفت و کرد جمع یبرق جارو هم یلیل و نییپا رفت گرفت تاپش لپ شارژر آرش 

 چیه یفرخ خانواده با گهید خانوادش و بست داد قرار دیجد شرکت هی با کرد ینم کار رایسم پدر شرکت تو گهید نینوش

 .نداشتن یارتباط

 به رفتن یلیل با ایثر از یپرس احوال ،بعد بزنه سر یلیل به اومد نایم که بودن نهار کردن درست مشغول ایثر و یلیل روز هی 

 نشستن تخت ،رویلیل اتاق

 خوشحالم چقدر یدون ینم يوا دادم و امتحانم نیآخر امروز:نایم 

 بود؟ خوب امتحانا حاال:یلیل 

 ؟یخوب خبر چه تو نبود،خوب بد رفته هم يرو:نایم 

 خوبم:یلیل 

 بدم خوب خبر هی اومدم:نایم 

 ؟یچ:یلیل 

 رمیبگ تولد خوام یم کشنبهی:نایم 
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 ؟يد 3 کشنبهی:یلیل 

 يایب هم تو خوام یآره،م:نایم 

 گفت اون یچ هر گم یم نینوش به:یلیل 

 من با نینوش:نایم 

  باشه:یلیل 

 کنم یم دعوتش دارم که یهست یکس نیاول تو:نایم 

 يدار لطف بهم یلیخ تو:یلیل 

 دارم دوست ندارم لطف:نایم 

 ممنون:یلیل 

 رمیم گهید من:نایم 

 بمون شمونیپ نهار کجا؟:یلیل 

 بگم بهت تولد درباره اومدم خونه برگردم دیبا نه:نایم 

 یگفت یم بهم یتلفن خوب:یلیل 

 کنم دعوتت يحضور داشتم دوست:نایم 

 .رفت و کرد یخداحافظ ایثر از نایم 

 . کرد دعوت و آرش و محسن و نینوش چهارشنبه نایم 

 ببرم خودم با رم تو که کرد دیتاک بهم کرد دعوتمون تولدش يبرا نایم:نینوش 

 امیب نداره اشکال نظرت از اگه:یلیل 

 ده ینم راه مارو تو بدون زد یم حرف نایم که طور نیا.دارم دوست هم یلیخ:نینوش 
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 دنیخند دو هر 

 بخرم کادو نایم يبرا دیبا ،منم دیخر میریم باهم فردا بده رو ماهت نیا حقوق گمیم مامان به:نینوش 

 مونده هنوز ماهم اون حقوق از.نگو خانم به نه:یلیل 

 گهید بده و ماهت نیا حقوق دیبا:نینوش 

 رنیبگ نایم يبرا خوب يکادو هی تا گشتن یم داشتن طور نیرون،همیب رفتن نینوش با داد و حقوقش یلیل به خانم فردا 

 ؟يریبگ براش يخوا یم یچ تو:نینوش 

 آمادست کادوم من:یلیل 

 هست؟ یچ ؟حاال یواقعا؟ک:نینوش 

 ادیب خوشش نایم دوارمی؟امیفهمیم تولد:یلیل 

 گرفت نقره ست دستبند و گردنبند هی نیتو،نوش رفتن دنیرس یفروش نفره مغازه هی به 

 چطوره؟ نیا:نینوش 

 قشنگه یلیخ:یلیل 

 رمیگ یم و نیهم:نینوش 

 دیترس یم.نداره یارزش نقره سیسرو اون مقابل در کادوش کرد یم احساس یلی،ل رونیب اومدن هم با کرد حساب نینوش 

 .ادین خوشش نایم

 شست یم و ظرف داشت آشپزخونه تو یلیل شام بعد شنبه 

 کوزت:آرش 

 کرد نگاه آرش به برگشت بست آب ریش یلیل 

 کن کادو برام نویا: آرش 
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 نیدورب هی کرد نگاه جعبه به نشست رفت شد، تموم که کارش یلیل.رفت و آشپزخونه زیم رو گذاشت کادو کاغذ و جعبه هی 

 .داد دید یم ونیزیتلو داشت که آرش به برد کرد کادوش یلیل. بود یعکاس

 دییبفرما:یلیل 

 بود؟ یخوب ي هیهد:آرش 

 .بود خوب آره:یلیل 

 ممنون:آرش 

 ریبخ نکردم،شب يکار: یلیل 

 ...ریبخ شب:آرش 

 دنیرس یوقت کردن حرکت نیمب و یمان شاپ یکاف سمت به و شدن آماده همه و اومد محسن که بود گذشته 8 از ساعت 

 بشه وارد آرش بود منتظر یلیل. شد وارد بود گرفته و محسن يبازو که یحال در نینوش

 تو؟ يرینم:آرش 

 دییبفرما شما:یلیل 

 ترن مقدم خانما:آرش 

 رفت بود نایم که ییجا سمت به و شد وارد و کرد تعجب آرش حرف از یلیل 

 سالم:یلیل 

 سالم:نایم 

 کردن بغل گرویهمد یلیل و نایم 

 مبارك تولدت:یلیل 

 ياومد که ممنون:نایم 
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 تولد يکادو از نمیا:یلیل 

 بود مهم برام ياومد که نیهم:نایم 

 نداره قابلتو:یلیل 

 یلیبودن،ل اونجا هم آقا و خانم هیرفت، بدنبالش هم آرش و رفت بود نشسته محسن و نینوش که يزیم سمت به یلیل 

 نشست و کرد یسالم

 حامد سالم:آرش 

 داد دست باهاش آرش 

 پسر؟ يچطور سالم:حامد 

 میمر قربانت،سالم:آرش 

 شما؟ حال سالم:میمر 

 ن؟یخوب شما ممنون:آرش 

 ممنون خوبم:میمر 

  نشست یلیل يکنار یصندل رو آرش 

 کرد یلیل به رو نینوش 

 همسرش شونمیا و عمم پسر:نینوش 

 ؟ خانم دختر نیا و:میمر 

 میمیصم دوست یلیل:نینوش 

 بود خوشحال کرد خطابش يطور نیا نینوش که نیا از یلیل 

 خوشبختم:میمر 
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 نمتونیب یم خوشحالم منم:یلیل 

 شدم آشنا بامحسن من میمر و حامد یعروس تو یلیل:نینوش 

  عمتون پسر یعروس تو نیبود گفته آره:یلیل 

  منه خاله پسر محسن:میمر 

 شد گهید نفر دو ازدواج باعث شما ازدواج پس:یلیل 

 نبود رفتن اون و نیا خونه اهل ادیز محسن آخه کردم تعجب خونمون اومد محسن میاومد که عسل ماه از ادمهی آره:میمر 

 بود شده عاشق پسر نگو

 شد یچ آره گفتم داره يزیچ ينامزد نینوش دیپرس یوقت ادتهی میمر:حامد 

 آره يوا:میمر 

 دارم نامزد یگفت حامد:نینوش 

 کرد ماچم و دیپر کردم یشوخ گفتم که رفت یم داشت و شد دیناام نگو که شد دپرس انقد آره:حامد 

 محسن؟ آره:نینوش 

 ادینم ادمی اصال که من:محسن 

 محسن؟:میمر 

 ادیم ادمی ییزایچ هی داره:محسن 

 دنیخند همه 

 شد؟ یچ رایسم و تو هیقض آرش یراست:حامد 

 خورد بهم مونینامزد:آرش 

 نیبود خوب که شما:میمر 
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 میکرد عادت بهم فقط میدیرس جهینت نیا به دو هر:آرش 

 ستین يخبر گهید:حامد 

 گرفت آرش از نگاهشو یلیل و انداخت یلیل به ینگاه مین کردن،آرش یم نگاه آرش به داشتن همه 

 نه فعال:آرش 

 غذا زیم پشت نیمب و ی،مان بکشه غذا تا و رفت هیبق همراه هم یلیزدن،ل صدا رو همه نیمب و یمان و دنیچ و شام زیم 

 بودن

 سالم:یلیل 

 ؟ي،چطور سالم:نیمب 

 ممنون:یلیل 

 ياومد خوش یلیل سالم:یمان 

  دهینم شمارتو که هم نایم اون ينزد سر بهمون گهید:نیمب 

 ستادیا یلیل کنار و دیرس تازه که آرش 

 کار؟یچ يخوا یم و یلیل شماره:آرش 

 میبپرس حالشو:نیمب 

 یبپرس حالشون که يریگ یم شماره گهید يدخترا از پس:آرش 

 خنده ریز زد یمان 

  بود مردم يدخترا حال نگران عمر هی من داداش یآخ:یمان 

 رشیز يزد آخرش و يبود نفر هی با سال هی که بهترم تو از یول دیکن مسخره باشه:نیمب 

 بود مون دو هر میتصم نیا نزدم رشیز من:آرش 
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 بشه باباش لیوک زن و بگذره تو از بود دیبع رایسم از:نیمب 

 ه؟یچ منظورت:آرش 

 یدون یم بهتر خودت:نیمب 

 بدم پس جواب همه به دیبا چرا رایسم با مینامزد خوردن بهم يبرا دونم ینم من: آرش 

 رونیب رفت شاپ یکاف از و برنداشت ییغذا آرش 

 يکرد ناراحت و آرش يزد بود یچ حرفا نیا نیمب:یمان 

 کن ولم:نیمب 

 نشست رفت و برداشت غذاشو و شد ناراحت رفت آرش که نیا از یلیل 

 کو؟ آرش پس:نینوش 

 خونه رفت:یلیل 

 ؟یچ يبرا:نینوش 

 دونم ینم:یلیل 

 رونیب فشیک از و اومد شیگوش يصدا که کرد یم يباز غذاش با و هیحال چه تو االن که کرد یم فکر آرش به داشت یلیل 

 داشت sms و آورد

 منتظرتم تاب کنار:آرش 

 ییاونجا دونستم یم:گفت لب ریز یلیل 

 ه؟یک:نینوش 

 وبعد خوندن یم مبارك تولدت و زدن یم دست همه و زد یم تاریگ با و مبارك تولدت آهنگ نیمب و آورد و کیک یمان 

 نکهیا با کرد باز و یلیل کادو یوقت.شد ها کادو نوبت کیک خوردن بعد. کرد فوت هارو شمع نایم 3-2-1شمردن
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 کادوش نیا با دهیکش زحمت:گفت یم یکی 

 سیخس ه؟یک گهید نیا:گفت گهید یکی 

 کردن درست و شون مخصوص قهوه همه يبرا نیمب و یمان تولد آخر.شد خوشحال نایم لبخند دنید با یلیل اما 

 قهوه از نمیا دییبفرما:یمان 

 نخوردم و تون قهوه وقته یلیخ:حامد 

 ما شاپ یکاف نیایب نید ینم افتخار:یمان 

 نجایا میومدیم همش مونینامزد ادمهی یول:میمر 

 میبود کرده سیتاس تازه رو نجایا وقتا اون:یمان 

 خورد قلپ هی محسن 

 هیعال که واقعا:محسن 

 شهیهم مثل:نینوش 

 جان نوش: یمان 

 کرد بغلش دوباره نایم رفت نایم سمت به هم یلیل و کردن یخداحافظ خوردند رو هاشون قهوه همه یوقت 

 ياومد که ممنون بازم: نایم 

 بافتمش خودم اما بود کم کادوم که دیببخش:یلیل 

 قشنگه یلیواقعا؟خ:نایم 

 دیپوش و شاگردن و کاله نایم 

 یمان:نایم 

 جانم:یمان 
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 ریبگ عکس ازمون:نایم 

 .گرفت عکس ازشون یمان انداخت یلیل گردن دور دستشو نایم 

 رمیم گهید من:یلیل 

 خداحافظ باشه:نایم 

 خداحافظ:یمان 

 رفت یم داشت یلیل 

 یلیل:نیمب 

 برگشت یلیل 

 شه ناراحت انقد آرش کردم ینم فکر:نیمب 

  شد حساس رایسم هیقض رو آرش آقا:یلیل 

 نداد جواب اما زدم وزنگ دادمsms بهش:نیمب 

 ده یم جوابتو باش منتظر:یلیل 

 ياومد که ممنون باشه نشده ناراحت ازم ادیز دوارمیام:نیمب 

 خداحافظ:یلیل 

 حافظ خدا:نیمب 

 دیشن و محسن نیماش رفتن يصدا یوقت و اطیح تو رفت یلیل و رسوند یلیل خونه دم تا محسن و شد نیماش سوار یلیل 

  ...ستادیا روبروش قبل دفعه مثل رفت یلیخورد،ل یم تاب آروم بود نشتسه تاب رو آرش و پارك رفت و رونیب اومد

 ن؟ینداد و نیمب sms جواب چرا:یلیل

 نداشتم حوصله:آرش 
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 نیبد جوابشو منتظره:یلیل 

 ؟یاون sms جواب نگران چرا حاال:آرش 

 بود ناراحت یلیخ:یلیل 

 گرفت یم دهنشو يجلو دیبا زدیم حرف که یموقع:آرش 

 کنه ناراحتتون خواست ینم بده جوابتون خواست یم فقط اون خوب:یلیل 

 یستیبا همونجا يخوا یم:آرش 

 نمیش یم نیبد sms بهش:یلیل 

 .داد و نیمب جواب و آورد در و شیگوش آرش 

 نیبش حاال:آرش 

 نشست آرش يکنار تاب رو یلیل 

 گذشت؟ خوش:آرش 

 بود خوب:یلیل 

 ؟يداد بهش یچ کادو ینگفت:آرش 

 بافتم شالگردن و کاله براش:یلیل 

 کرد نگاه یلیل به آرش 

 ؟یبباف يبلد تو مگه:آرش 

 آره:یلیل 

 یباف یم شالگردن منم يبرا:آرش 

 باشه:یلیل 
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  کردند سکوت دو هر 

 یلیل:آرش 

 کرد تعجب کرد صداش یلیل آرش که نیا از یلیل 

 ن؟یکرد صدا یلیل منو شما:یلیل 

 ست؟ین یلیل اسمت مگه:آرش 

 نیکرد یم صدام کوزت یول آره:یلیل 

 کنم یم صدات یلیل بعد به نیا از:آرش 

 واقعا؟:یلیل 

 کنم باز ییها تیواقع هی رو چشمامو خوام یم ییطورا هی آره:آرش 

 کردم عادت دیکن صدام کوزت همون ستین مهم گهید البته:یلیل 

 ست؟ین اسمت فقط موضوع:آرش 

 ه؟یچ پس:یلیل 

 دارم بهت یخاص احساس..کنم یم فکر من...بگم يجور چه:آرش 

 شد بلند جاش از یلیل 

 وقته رید میبرگرد گهید بهتره نبود یجالب یشوخ:یلیل 

 شد بلند هم آرش 

 بزنم حرفامو بذار:آرش 

  نیگرفت اشتباه طرفتون انگار:یلیل 

 یلیل نگرفتم اشتباه من:آرش 
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 بود خوب کوزت همون.دینکن صدام یلیل گهید:یلیل 

 کنم صدات کوزت تونم ینم گهید دارم دوست یدون یم که حاال:آرش 

 نکرده يرییتغ چیه تیوضع و شمام خونه خدمتکار هنوز من چون دیکن صدام کوزت دیبا:یلیل 

 دارم دوست تیوضع نیهم با رو تو من یول:آرش 

 د؟یبزن من داشتن دوست از دم راحت انقد دیتون یم پدرتون و مادر شیپ:یلیل 

 طرفه دو احساس نیا باشم مطمئن که یشرط به آره:آرش 

 ستین که:یلیل 

 يبد جواب االن خوام ینم:آرش 

 دادم و جوابم من یول:یلیل 

 ينکرد فکر بهش چون ستین جوابت نیا نه:آرش 

 شن؟یم یراض خانوادتون نظرتون به باشه مثبت جوابم رمیگ:یلیل 

 بشن یراض دیبا:آرش 

 ...من اما کنن یم تتونیحما که نیدار يا خانواده بازم نید ینم دست از ویزیچ شما نشن یراض اگه اما:یلیل 

  يدار و من هم تو:آرش 

 استیرو اساسش و هیپا که دینکن یزندگ وارد و من آرش آقا:یلیل 

  وقت اون یباش داشته دوسم و یکن اعتماد بهم هیکاف فقط:آرش 

 آره؟ شه یم معجزه وقت اون:زد يپوزخند یلیل 

 کنم یم خواهش یلیل:آرش 

 نکن خودتون يایدن وارد و من داره فرق باهم ما يایدن:یلیل 



 ALALE67 بسان کاکتوس

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 111 

 

 نداره فرق اهامونیدن و ستین نمونیب يا فاصله چیه یباش داشته دوسم هم تو اگه:آرش 

 شد رد آرش کنار از یلیل 

  قشنگه حرفاتون:یلیل 

 شهیم عتیواق به لیتبد یکن اعتماد بهم اگه:آرش 

 برداشت آرش از نگاهشو یلید،لید یم و ارش که بود بار نیاول ،انگار کرد نگاه آرش يچشما به یلیل 

 بده فرصت بهم:یلیل 

 رفت یلیل دنبال هم آرش رفت یم پارك یخروج سمت به یلیل 

 باشه؟ بباف شالگردن برام یداشت دوسم اگه:آرش 

 نبافتم دمیشا و بافتم دیشا:یلیل 

 آرش نه یلیل نه.خودش اتاق تو رفت یک هر دنیرس یقت و رفتن خونه سمت به هم پشت و نزدن یحرف کدوم چیه گهید 

 خواب همش شهیم داریب که فردا یوقت داشت دوست و کرد یم فکر بود افتاده که یاتفاق به یلیل دنینخواب شب اون

 .کرد یم فکر داد خواهد بهش یجواب چه یلیل که نیا به هم آرش.باشه

 اومد یم نییپا ها پله از آرش که زهیبر يچا اقا يبرا تا برگشت یلیل و اومد ،آقا دیچ صبحانه زیم یلیل فردا 

 ریبخ صبح: یلیل 

 یلیل ریبخ صبح:آرش 

 کس چیه نکهیا ای کنه ینم صدا رو یلیل آرش مثل کس چیه انگار.بود شناس نا حس هی یلیل يبرا آرش زبون از یلیل اسم 

 .کرد ینم صدا یلیل و یلیل

 آرش بود شده فکرش همه ،اما کرد یم خورد ینیزم بیس داشت یلیل و بود نهار کردن درست مشغول ایثر 

 بود؟ چطور تولد:ایثر 

 نبود ایثر به حواسش یلیل 
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 توام با یلیل:ایثر 

 بله:یلیل 

 بود؟ چطور تولد گم یم:ایثر 

 گذشت خوش یلیخ:یلیل 

 ؟يبرد یچ کادو ینگفت:ایثر 

 بافتم شالگردن و کاله نایم يبرا:یلیل 

 ببافم شالگردن دارم دوسش اگه گفت ،آرش افتاد شبید ادی یلیل 

 ؟يبلد هم یبافتن ؟پسیبافت خودت:ایثر 

 بود رفته فکر تو بازم یلیل 

 کجاست؟ حواست معلومه یلیل:ایثر 

 ن؟یگفت ید،چیببخش:یلیل 

 ؟يبلد هم یبافتن ،يهنرمند گفتم:ایثر 

 گرفتم ادی مادرم از آره:یلیل 

 امرزتشیب خدا:ایثر 

 شست یم ظرف داشت یلیل شب 

 دینباش خسته:آرش 

 کرد نگاه آرش به برگشت یلیل 

 ممنون:یلیل 

 خوبه؟ دم،رنگشیخر نخ کالف:آرش 
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 کرد دنیتپ به شروع ،قلبش کرد نگاه ها کالف به یلیل 

 قشنگه آره:یلیل 

 ؟یکن یم آمادش یک:آرش 

 بود پهلو دو آرش حرف 

 خوام یم وقت يا هفته هی ببافمش خواستم... اگه:یلیل 

 نه؟ مگه شیباف یم:آرش 

 دونم ینم:یلیل 

 !؟یلیل:آرش 

 ختیر یلیل دل هوی یلیل گفت یم آرش یوقت 

 ستادمیا یدوراه پشت هنوز:یلیل 

  نباشم من که نرو یراه تو کنم یم خواهش:ارش 

 کنم فکر خوب دیبذار:یلیل 

 و نشست تختش اتاقش،رو تو رفت و برداشت نخ کالف و شست رو ها ظرف یلیرفت،ل و زیم رو گذاشت و نخ کالف آرش 

 نگفت بهش آرش که یوقت عقب برگرده خواست یم و نداشت دوست و بود افتاده که یاتفاق نیکرد،ا نگاه نخ کالف به

 .داره دوسش

  خوام ینم:یلیل 

 .برد خوابش تا نکنه فکر آرش به کرد ید،سعیکش دراز تختش رو رفت و کمد تو گذاشت رو نخ کالف یلیل 

 یلیل زکنهییتم و اتاقش تا خواست ازش آرش جمعه روز هی ی،حت باشه نداشته برخورد ادیز آرش با کرد یسع یلیل فردا از 

 نییپا رفت بشه وارد تونست ینم اما ستادیا آرش اتاق در پشت يا قهیدق چند باال رفت

 دیکن زییتم آرش آقا اتاق نیبر شما کنم پاك هارو يسبز من شهیم جون ایثر:یلیل 
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 شده؟ يزیچ چرا:ایثر 

 کردم کردن پاك يسبز هوس ،فقط نه:یلیل 

  باشه:ایثر 

 کرد تعجب ایثر دنید با تو،آرش رفت زد در به يا تقه و باال رفت ایشد،ثر يسبز کردن پاك مشغول و نشست یلیل 

 کنه زییتم اتاقم ادیب یلیل بود قرار:آرش 

 کنه یم پاك يسبز داره:ایثر 

 دیکن زییتم و اتاق شما نییپا رمیم آهان،من:آرش 

 رفت آشپزخونه طرف به و زیم رو گذاشت و تاپش لپ ، نییپا رفت و برداشت و تاپش لپ آرش 

 ؟یکن زییتم و اتاقم يومدین چرا:آرش 

 کرد نگاه آرش به یلیل 

 اومد جون ایثر کردم یم پاك يسبز داشتم من:یلیل 

 نه؟یهم لتیدل واقعا:آرش 

 کنه زییتم اتاقتون یکی که نهیا مهم کنه یم یفرق چه:یلیل 

 برد یلیل کینزد سرش گذاشت زیم رو محکم دستاش جلو اومد آرش 

 نمت؟یبب يذار ینم ؟چرایکن یم فرار من از چرا:آرش 

 نداشتم يمنظور من:یلیل 

 یداشت خوبم یداشت:آرش 

 داد فشار رو دستش تو يها يسبز یلیل 

 دیکن صدام کوزت منو و نیببند چشماتون نکهی،ا خوام یم ازتون زیچ هی فقط من:یلیل 
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 دادیم فشار نیزم به محکم پاهاش ، برداشت زیم رو از دستش آرش 

 تونم ینم اما کردم یم کارو نیا حتما تونستمیم اگه:آرش 

 شد یم خارج آشپزخونه از آرش 

 مونم یم شالگردنم منتظر:آرش 

 آورد رونیب کمدش تو از کالف شب اون یلیل 

 کنم؟ کاریتوچ با من آخه:یلیل 

 ببافه و شالگردن یلیل که شد یم مانع نیهم و نداشت زایچ یلیخ یلیل اما بود خوب لحاظ همه از بود،آرش دل دو یلیل 

 .بود نینوش کنه کمک یلیل به تونه یم که یکس تنها بزنه حرف نینوش با گرفت میتصم یلی،ل

 نشستن تخت رو هم با نینوش اتاق تو رفت یلیل ، برگشت شرکت از نینوش یوقت فردا 

 زنمیب حرف باهات کنم یم وقت کمتر دهیجد شرکت نیا تو رفتم یوقت از: نینوش 

 ن؟یهست یراض کارتون از حاال:یلیل 

 خوبه یفرخ يآقا شرکت جز به ییجا هر:نینوش 

 نینوش:یلیل 

 جانم:نینوش 

 بگم بهت دیبا که افتاده یاتفاق هی:یلیل 

 شده؟ یچ:نینوش 

 ... آرش آقا نایم تولد شب:یلیل 

 شد؟ یچ آرش:نینوش 

 داره دوسم گفت...بهم:یلیل 
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 یلی،لیلیل گه یم همش دایجد چرا بگو واقعا؟پس:نینوش 

 ببافم شالگردن براش داشتم دوسش منم اگه فکرکنم گفت بهم:یلیل 

 ؟یبافت:نینوش 

 نبافتم رجشم هی یحت دیکن باور نه:یلیل 

 یم حتما بودم آرش مادر من ،اگهیخوب واقعا تو چون باشه داشته دوست که دمیم حق آرش به من... یلیل نیبب:نینوش 

 کنه ازدواج باهات آرش ذاشتم

 نینوش:یلیل 

 یبش عروسشون تو که نکنن ینم تصورشم یحت که بابام و مامان مشکل اما:نینوش 

 سرتره من از یلیخ آرش آقا چون دم یم حق دونم،بهشون یم:یلیل 

 ندارم، دوست نزن حرف يطور نیا:نینوش 

 شه رد کنارم از تفاوت ی،ب بده دستور کنه،بهم صدام ،کوزت میباش قبل مثل آرش آقا و من خوامیم من:یلیل 

 بزنم؟ حرف آرش کنم؟با کاریچ یگ یم:نینوش 

 بشه ناراحت گفتم بهت بدونه اگه دی،شا نه:یلیل 

  ؟يدار دوست آرش تو: نینوش 

 ندارم دوسش نه:یلیل 

 بگو و راستش یلیل:نینوش 

 بشه من الیخیب آرش که میکن يکار هی دیبا ستین مهم اصال دونم ینم: یلیل 

 بگه بابا و مامان به خواد یم يجور چه نگفت آرش:نینوش 

 خودش به بسپرم شیبق دارم دوسش بگم بهش فقط گفت نه:یلیل 
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 واسته بابا و مامان جلو خواد یم که داره دوست یلیخ پس:نینوش 

 کنم يکار هی بفهمن آقا و خانم نکهیا قبل خوام یم خوام ینم من یول: یلیل 

 م؟یکن کاریچ یگ یم خوب:نینوش 

 تو شیپ اومدم نیهم واسه دونم ینم:یلیل 

 کردن سکوت دو هر نینوش و یلیل 

  یباش دور آرش از تا زیعز شیپ يبر یوقت چند چطوره:نینوش 

 شه؟یم دونم ینم:یلیل 

 اونجا برمت یم جون نرگس به کمک بهونه به پرستارشن،منم جون نرگس و زیعز فقط نه؟اونجا که چرا:نینوش 

 شه یم یعال که بشه اگه:یلیل 

 اونجا برمتیم شرکت رم یم رترید صبح فردا:نینوش 

 ممنون:یلیل 

 ؟یچ نکرد فراموشت آرش اگه:نینوش 

 بکنم تونم یم يکار هر خوام ینگو؟م:یلیل 

  ...یهست یبیعج دختر واقعا تو:نینوش 

 شد،قبل آماده و برداشت و لباسش و شعر دفتر و کتاب تا چند و کرد جمع و ساکش یلیل شرکت رفت آرش یوقت صبح فردا

 بدون یراه بفهمونه بهش تا آرش تخت رو گذاشت و آرش،کالف اتاق تو رفت و برداشت و نخ کالف یلیل افتنیب راه نکهیا

 افتاد بالکن تو روز اون ادی که کرد نگاه کاکتوس به شد بالکن وارد افتاد بالکن به چشمش که کرد انتخاب و آرش

 شم دور ازت دیبا پس زنمیم بیآس بهت خارم با بلکه ندارم يا دهیفا تنها نه کاکتوسم نیا مثل تو يبرا من:یلیل 

 .کنن ینم انتخابش و ندارن دوسش گهید يآدما که کنم یم انتخاب رو يزیچ من:افتاد آرش حرف ادی یلیل 
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 راه نینوش با کرد یخداحافظ ایثر از یلیل.رفت رونیب اتاق از و برداشت و نخ کالف و رونیب اومد بالکن از دیلرز دلش انگار 

 .افتادن

 .زد در زنگ نینوش.شدن ادهیپ نینوش و یلیل.کرد پارك خونه هی جلو نینوش 

 ه؟یک: نرگس 

 جون نرگس منم:نینوش 

 تو ای،بییتو جان نینوش:نرگس 

 جلو اومد ایثر سال و سن هم خانم هیشدن، خونه ،وارد یمیقد و بزرگ خونه هی، تو رفتن نینوش و یلیل 

 جون نرگس سالم:نینوش 

 طرفا نیا زم،ازیعز سالم:نرگس 

 سالم:یلیل 

 جون نرگس شونیدوستم،ا یلیل:نینوش 

 زم؟یعز یخوب سالم:نرگس 

 ممنون: یلیل 

 کجاست؟ زیعز: نینوش 

 خوره یم صبحانه داره: نرگس 

 کردن یروبوس هم با رفت زیعز سمت به نیآشپزخونه،نوش تو رفتن هم با همه 

 مادر؟ یخوب:زیعز 

 آوردم مهمون هی برم،برات قربونت آره:نینوش 

  کرد نگاه یلیل به زیعز 
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 نمیبب جلو ایب:زیعز 

 جلو رفت یلیل 

 سالم:یلیل 

 زمیعز سالم:زیعز 

 شما به بسپارم و یلیل خوام یم:نینوش 

 دارن؟ خبر خانوادش:زیعز 

 کنه یم فیتعر براتون یلیل برم،خود زود دیبا من مفصله یلیل هیقض زیعز:نینوش 

  نکن عجله یول سالمت به برو:زیعز 

 چشم: نینوش 

 بخور زیچ هی بمون:نرگس 

 خوردم صبحانه ممنون:نینوش 

 يورود در شیپ رفتم هم با گرفت یلیل دست نینوش 

 بده خبر بهم يبرگرد دیبا يدار دوست يکرد احساس وقت هر یلیل ستمین کار نیا به یراض من کن باور:نینوش 

 راحت التیخ باشه:یلیل 

 کنه یم کمکت کن دل درد باهاش کن اعتماد بهش اسرار محرم زیعز:نینوش 

 کرد بغل و نینوش یلیل 

 ممنون:یلیل 

 آشپزخونه تو برگشت یلیل.رفت نینوش 

 ياومد خوش جان یلیل خوب:زیعز 
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 ممنون:یلیل 

 بده نشون یلیل به رو سمانه اتاق جان نرگس:زیعز 

 ایب ز،همرامیعز چشم:نرگس 

 .گذاشت تنهاش و داد نشون یلیل به و گفت زیعز که یاتاق نرگس 

 و بود نخ کالف خورد چشمش به که يزیچ نیاول کرد باز و ساکش و نشست تخت رو بعد کرد برانداز و اتاق اول یلیل 

 .بمونه آرش اتاق تو نذاشت چرا نکهیا از شد مونیپش.کرد دنیتپ به شروع قلبش

 شد بلند یلیتو،ل اومد زیعز و خورد در به يا تقه که کرد یم جور و جمع لشویوسا هیبق داشت و تخت ریز گذاشت و کالف 

 باش راحت:زیعز 

 .نشست تخت رو یلیل کنار اومد زنان عصا زیعز 

 بگو خودت يدار دوست نجا؟اگهیا ياومد که شد ی؟چیهست یک نگفت که نینوش:زیعز 

 تو یلیل زی،عز دیترک بغضش دیرس تصادفش به یوقت گفت زیعز يبرا و شیزندگ داستان و افتاد نینوش حرف ادی یلیل 

 و نکرد بغل و یلیل یکس پدرش از بعد افتاد هق هق به یلیل اما نفهمه یلیل تا ختیر یم اشک آروم زیگرفت،عز بغلش

 .دیند و شیگر

 داد قرار راهت سر و نینوش که داشت دوستت خدا:زیعز 

 کرد حقم در یبزرگ لطف اون. نمینوش ونیمد رو میزندگ من:یلیل 

 نجا؟یا آورد رو تو شد یچ حاال:زیعز 

 بگه زیعز به آرش موضوع خواست ینم یلیل 

  نمیبب رو شما جون نرگس به کردن کمک بهونه به خواستم منم کرد فیتعر ازتون یلیخ نینوش:یلیل 

 ياومد خوش صورت هر در:زیعز 
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 هارو ظرف یلیل داد اجازه نرگس یلیل اصرار با خوردن نهار و آشپزخونه رفتن باهم کرد صدا نهار يبرا و زیعز و یلیل نرگس 

 یم خط هی تا اما کنه سرگرم بود آورده که یکتاب هی با خودش کرد یسع و اتاقش تو برگشت شد تموم کارش یوقت.بشوره

 در فشیک تو از شعرش دفتر شد که آروم.کرد پرت تخت رو و کتاب ختیر بهم آرش،اعصابش شیپ رفت یم ذهنش خوند

 خوند و نوشت که ییشعرا کرد باز و دفتر.نرفت نوشتن سراغ گهی،د بود پدرش مرگ قبل گفت شعر که يبار نیآخر آورد

 که بود يزیچ همون نیا.اومد یم صفحه يرو به کلمات کرد یم فکر آرش به.برداشت و خودکارش ،یخال صفحه به دی،رس

 .شد یم يجار گونش رو اشک هی اورد یم کاغذ يرو که کلمه هر»احساس«، نبود گشید يشعرا تو

  بست دفترش دفعه هی 

 چته؟ ،تویکن یم کاریچ يدار:یلیل 

 رفت اتاق از.بست پنجررو و شد آروم. دیکش قیعم نفس هی کرد باز پنجررو شه یم خفه هیگر از داره کرد یم احساس یلیل 

 .کرد یم کمک بهش جون نرگس شیپ آشپزخونه تو رفت.نکنه فکر آرش به تا رونیب

 احساس هم باز و کرد دنیتپ به شروع یلیل ،قلب بود ،آرش آورد رونیب بشیج از شیگوش یلیل و خورد زنگ یلیل یگوش 

 داد جواب دیکش قیعم نفس هیرون،یب رفت عیسر یلی،ل یخفگ

 الو:یلیل 

 سالم:آرش 

 سالم:یلیل 

 ز؟یعز خونه يبر قراره ینگفت بهم چرا:آرش 

  شد يا عجله:یلیل 

 اونجا؟ ینرفت من خاطر به که تو:آرش 

  میباش دور هم از یمدت تا اومدم اتفاقا:یلیل 

 يگرد یبرم امروز نیهم پس یلیواقعا؟ل:آرش 

 گردم ینم بر من دیرینگ درست میتصم هی شما که یوقت تا آرش آقا:یلیل 
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 گفتم که هیهمون من حرف یبمون اونجا هم عمرت آخر تا تو گرفتم ممویتصم من:آرش 

 مونم یم نجایا آخر تا پس:یلیل 

  نکن تمیاذ یلیل:گفت عاجزانه آرش 

 دینزن زنگ بهم گهید:یلیل 

 هیباز مسخره چه نیا یلیل:آرش 

 .کرد قطع شیگوش یلیل 

 خودتونه خاطر به نایا همه:یلیل 

 تو رفت نداد جوابش یلیل.خورد زنگ شیگوش دوباره.کرد یم نوازش و صورتش برف يها گلوله کرد نگاه آسمون به یلیل 

 .کرد خاموش و شیگوش یلیل نکهیا تا زد زنگ گمید بار چند.

  برداشت یگوش زیعز دراومد صدا به خونه تلفن بعد قهیدق چند 

 داره کار باهات آرش جان یلیل:زیعز 

 آرش اما بفهمه يزیچ زیعز نداشت دوست یلیل.کرد تعجب یلیل 

 الو:یلیل 

 ؟يکرد خاموش و تیگوش ؟چرايد ینم جواب چرا:آرش 

 آرش آقا سالم:یلیل 

 ؟یگ یم یچ:گفت و کرد تعجب آرش 

 کنم؟ اتو نیداد که یراهنیپ اون آها:یلیل 

 برگرد کنم یم خواهش یلیل:آرش 

 یاول کشو تو گذاشتمش:یلیل 
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 گم؟یم یچ یکن یم گوش یلیل:آرش 

 نکردم يکار کنم یم خواهش:یلیل 

  یلیل:آرش 

 خداحافظ:یلیل 

 یلیل...الو:آرش 

 عیسر زد،آرش زنگ آرش به کرد روشن و شیگوش و اتاقش تو رفت یلیل.کرد پرت و شیگوش ختیر بهم اعصابش آرش 

 برداشت شیگوش و رفت

 یلیل الو:آرش 

 ؟يزد زنگ زیعز خونه به یچ يبود؟برا يکار چه نیا:یلیل 

 يکرد مجبورم ؟تویگفت یم بود یچ حرفا اون:آرش 

  ینزن زنگ گهید گفتم بهت:یلیل 

 ؟يگردیم بر یزنم،کینم زنگ باشه:آرش 

 میکن فکر خوب مون دو هر میدرو هم از که حاال بذار:یلیل 

 برگرد ،زود باشه:آرش 

 امیم کردم فکرامو وقت هر:یلیل 

 نکن خاموش تمیگوش:آرش 

 ینزن زنگ ادیز که یشرط به:یلیل 

 نداره یاشکال که بار هی يروز باشه:آرش 

 باشه،خداحافظ:یلیل 
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 ،خداحافظ دارم دوست: آرش 

 نیا با کنه،آرش کاریچ دونست ینم نشست،واقعا تخت رو یلی،ل تلخ يلبخند اما زد يلبخند یگوش کردن قطع بعد یلیل 

 به شروع و آورد تخت ریز از نخ ،کالف خواست یم اونو یلیل خود بخاطر یلیل آرش یعنی نیا و داشت دوسش طشیشرا

 اما ببافه آرش يبرا و شالگردن داشت دوست بود دودل یلیکرد،ل باز رو همه و اومد خودش به بافت که رج کرد،چند بافتن

 تو اومد زیعز و اومد در يصدا.شد یم منصرف کرد یم فکر آرش خانواده ،به کرد یم فکر خودش به یوقت

 شام يبرا ایب جان یلیل:زیعز 

 االن:یلیل 

 ؟یباف یم یچ يدار:زیعز 

  اتاق تو اومد زیعز 

 شالگردن:یلیل 

 ؟ینبافت یچیه که تو:زیعز 

 شام يبرا میبر بعد واسه باشه بافم ینم االن:یلیل 

 يکرد یم انتخاب تر شاد رنگ هی کاش يندار یسن که تو:زیعز 

 ستین خودم يبرا:یلیل 

 ه؟یک مال پس:زیعز 

 بگه دروغ زیعز به نیا از شتریب خواست ینم یلیل 

 آرش آقا:یلیل 

 نشد سرد تا میبخور شام میبر سپره،بهتره یم کار بهت آرش قدر چه:زیعز 

 یم وهیم داشتن که جون نرگس و زیعز شیپ رفت بعد شست هارو ظرف یلیل خوردن آشپزخونه،شام تو رفتن زیعز و یلیل 

 گذاشت وهیم براش نرگس. نشست خوردن
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 دییبفرما:نرگس 

 ممنون:یلیل 

 دوباره و شد بود،بلند توذهنش آرش ينتونست،حرفا اما بخوابه باال،خواست رفت و گفت ریبخ شب و خورد شو وهیم یلیل 

 نکهیا کرد،تا یم شروع دوباره اما کرد یم باز رو بافته يها رج شد یم دلسرد یشد،گاه کار به دست و برداشت نخ کالف

 .دیخواب و دیکش دراز و شد خسته

 شد منتظر و کرد روشن سماور آشپزخونه تو رفت یلی،ل بودند نشده داریب هنوز زیعز و شد،نرگس داریب زود صبح شهیهم مثل 

 شد داریب جون نرگس که ادیب جوش آب تا

 ریبخ صبح:یلیل 

 ؟يشد داریب زود صبح ر،چرایبخ صبح:نرگس 

 دارم عادت:یلیل 

 ؟يکرد روشن سماورم:نرگس 

 آره:یلیل 

 بخرم نون رم یم یکن آماده ییچا تا پس 

 باشه:یلیل 

 رو گذاشت و گرفت دستش از نون یلیبرگشت،ل نرگس. دیچ صبحانه زیم و کرد درست يچا یلیبخره،ل نون رفت نرگس 

 زیم

  کنم داریب و زیعز رمیم بخور،من صبحانتو تو: نرگس 

 نیایب شمیم منتظر:یلیل 

 آشپزخونه تو رفتن باهم کردو داریب زیعز نرگس 

 ریبخ صبح:یلیل 
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 ریبخ صبح:زیعز 

 !زیخ سحر چه:زیعز 

 پدرم خاك سر برم خوام یم نیبد اجازه اگه زیشم،عزیم داریب زود شهیهم:یلیل 

 کجاست؟:زیعز 

 شهر رونیب:یلیل 

 ن؟یبر تنها یتون یم:زیعز 

 برم تونم یم آره:یلیل 

 بفرستم باهات و نرگس يخوا یم من دست یامانت االن تو:زیعز 

 دیبزن زنگ آژانس هی به فقط دینباش نگران زیعز نه:یلیل 

 بزن زنگ برامون افتاد یاتفاق هر باش داشته هم نجایا باش،شماره خودت مواظب یلیخ پس:زیعز 

 چشم:یلیل 

 یلیل.داد راننده به بود دفن اونجا باباش که یقبرستون ،آدرس شد سوار یلیل و اومد آژانس زد زنگ شد،نرگس آماده یلیل 

 کرد تعجب یلیگذاشتن،ل روش قبر سنگ هی که بود نیا قبل با تفاوتش رفت،تنها پدرش قبر طرف به و شد قبرستون وارد

 يجا به االن.گرفت شیگر دیترک نشست،بغضش پدرش قبر يپا.بود یمیرح يآقا بکنه نکارویا بود ممکن که یکس تنها

 از و کرد یخداحافظ پدرش از شد بلند کرد یخال خودش و شد آروم یلیل یوقت.کرد یم دل و درد قبر سنگ هی با دیبا پدرش

 ،داشت رفت ازشون یخداحافظ یب که افتاد مهیفه ادی.دیرس یم یمیرح الیو به که افتاد یراه به نگاهش.شد خارج قبرستون

 یمیرح خانم کنه،اما یم یزندگ خوب يجا هیو خوبه حالش بگه بهش بزنه مهیفه به سر هی بره شد یم کاش کرد یم فکر

 سر مهیفه به خوام یم فقط ندارم يکار یمیرح خانم با که من:کرد فکر یلیل نشه داتیپ برا دورو نیا گهید گفت

 فکر اومد،از ادشی و نشیریش و تلخ خاطرات کرد نگاه یمیرح الیو دبهیرس یوقت.رفت مهیفه خونه سمت به برگشت.بزنم

  ...زد زنگ و رفت در سمت به اومد رونیب

 ؟اومدم هیک: زد یم داد بلند شهیهم رضامثل
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 کرد تعجب یلیل دنید با کرد باز و در رضا 

 ؟یخودت خانم یلیل:رضا 

 سالم:یلیل 

 ن؟یرفت که گفت بهت یچ یمیرح خانم روز ن؟؟اونیرفت کجا شما معلومه:رضا 

 تو؟ امیب نیذارینم:یلیل 

 تو دییبفرما شد پرت حواسم پاك دیببخش:رضا 

 شدن خونه وارد رضا و یلیل 

 میدار مهمون هیفهم:رضا 

 ستادیا حرکت یب يا لحظه چند افتاد یلیل به نگاهش رونیب اومد آشپزخونه از مهیفه 

 جان مهیفه سالم:یلیل 

 بازوهاشوگرفت سمتش به اومد مهیفه 

 ؟یلیل یسالم تو:مهیفه 

 خوبه خوبه حالم:یلیل 

 ؟يبود کجا ماه چند نی؟اییآشنا نه یلیفام و فک ؟نهیرفت یگذاشت کجا خبر یب تو دختر:مهیفه 

 دهیرس راه از تازه نهیبش خانم یلیل بذار مهیفه:رضا 

 نشستن گوشه هی رفتن هم با گرفت و یلیل دست مهیفه 

 کجاست؟ یعل ریام:یلیل 

 شد یچ نمیبب کن فیتعر زود.کن ول یعل ریخوابه،ام اتاق اون:مهیفه 

 کرد فیتعر براشون الیو اومد یمیرح خانم که يروز یلیل.نشست مهیفه کنار اومد رضا 
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 گفت؟ بهت یمیرح خانم رو نایا:مهیفه 

 آره:یلیل 

 ه؟یک گهید نیا:مهیفه 

 شد یچ مگه:یلیل 

 یحال چه یدون ی،نمیرفت یگذاشت تو که میگفت بهش ما نجایا اومد نکرد دایپ تورو یوقت الیو اومد آقا بعد روز چند:مهیفه 

 اومد مقر ورضا من شیپ نکهیا ،تا نجایا ادین سر هی که نبود يا هفته دیپرس یم تو از زد یم زنگ روز هر روز اون از.داشت

 اومد؟ مقر ویچ:یلیل 

 بهت بعد گذاشت.رفت خدا رحمت به پدرت که کنه يخواستگار تو از خواست یبود،م شده جدا زنش از یمیرح آقا:مهیفه 

 اتیچرند اون اومد رفتنش قبل کنه يخواستگار تو از خواد یم یمیرح آقا دیفهم یوقت فرانسه بره خواست یم زنش.بگه

 يکرد باور هم ،توساده گفت بهت

 اومد دلش ي،چجور دروغ مشت هی خاطر به من یعنیبود، دروغ گفت بهم زاکهیچ اون همه یعنی؟ یگیم يدار یچ:یلیل 

 يحسود از داشتن،اونم اختالف هم با همش و نداشت دوسش یمیرح دارشه،آقا بچه تونست ینم زنش که یدون یم:مهیفه 

 کرد باهات کارو نیا

 اومد یلیل بدم خبر یمیرح آقا به رمیم من:رضا 

 رضا آقا نه:یلیل 

 بود بجاش یک داره،هر دوست یلیخ یمیرح آقا یلی؟ليکرد کاریچ باهاش یرفت یوقت از یدون ی،م نه ویچ یچ: مهیفه 

 گشت دنبالت همش اون یول شد یم تو الیخیب

 برگردم دیبا من یول:یلیل 

 شد؟ یچ یرفت نجایا از نکهیا بعد ی؟نگفتيبرگرد کجا: مهیفه 

 شدم خونه هی خدمتکار شهر تو االن من:یلیل 
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 ؟یکن یکلفت خونه اون يبرگرد يخوا ی،م يا وونهید که واقعا:مهیفه 

 نیخوب يآدما یلیخ اونا آره خوب:یلیل 

 طالفروش هی زن تو وقت کنه،اون يخواستگار ازت هست حرفش رو هنوز کنم فکر یبرگشت بفهمه یمیرح آقا اگه:مهیفه 

 شهیم رو اون به رو نیازا تی،زندگ یش یم

 مهیفه اما:یلیل 

 داره دوست یمیرح ؟اقا یچ که آخرش یباش خونه اون خدمتکار.نزن بختت به پا پشت یلیل:مهیفه 

 نیبد خبر بهش گم یم بهتون کنم،بعد فکر بذار ،اما دونم یم:یلیل 

 میاریب درش ینگران از بذار یلیل: مهیفه 

 کنم فکر دیبا من مهیروش،فه روزم چند هی موند منتظر همه نیا:یلیل 

 ؟ییطال فرصت هی نیا یلی؟ل یچ که یکن فکر:مهیفه 

 بده وقت بهم روز چند فقط:یلیل 

 گم ینم یمیرح آقا به من کن فکر یخواست وقت هر تا خانم یلینکن،ل تشیاذ مهیفه:رضا 

 رضا آقا ممنون:یلیل 

 بود، سخت براش مهیفه يحرفا درك بود سردرگم یلیل 

 يتوشهر خونه هی خدمتکار یگفت که نجا؟تویا ياومد شد یچ:مهیفه 

 داد تکون یلیل يبازو مهیبود،فه فکر تو یلیل 

 ؟یلیل توام با:مهیفه 

 برگردم دیبا من:یلیل 

 يبر يزود نیا به مدت نیا بعد ذارم یم کجا؟مگه: مهیفه 
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 شد رمید:یلیل 

 شهر؟ يریم:رضا 

 آره:یلیل 

 میباش تماس در که بده خودت از شماره هی پس:مهیفه 

 .داد مهیفه به لشیموبا شماره یلیل 

 کن؟ فکر خوب ندتیآ به یلیل:مهیفه 

 زنم یم زنگ گرفتم ممویتصم:یلیل 

 اعصابش یلیکرد،ل حرکت زیعز خونه سمت وبه گرفت یتاکس هیو رفت ادهیپ ابونیخ سر تا.رفت و کرد یحافظ خدا یلیل 

 رشیافتاد،تصو یمیرح يآقا ادی افتاد،به براش اتفاق همه نیشد،ا ابونیخ آواره یمیرح خانم يها دروغ خاطر ،به بود خورد

 دیبا که بود ذهنش تو سوال نیبود،ا کرده يخواستگار ازش واقعا که شد ینم باورش یلیبود،ل یخوب آدم بود یلیل ذهن تو

 کنه؟؟ کاریچ

 شد خونه وارد و کرد باز براش درو نرگس و زد کرد،زنگ رو یتاکس د،حسابیرس زیعز خونه به یلیل 

 سالم:یلیل 

 شدم یم نگرانت کم کم سالم،داشتم:زیعز 

 شد رید نیهم يبرا دمید مویمیقد يدوستا از یکی دیببخش:یلیل 

 نداره یاشکال وفتادین که یاتفاق:زیعز 

 خواب هی اتفاقا نیا همه بگه کنه دارشیب االن پدرش داشت شد،دوست رهیخ سقف به و دیکش دراز تخت رو باال رفت یلیل 

 بود یواقع همشون اما...بود

 آرش ست،اماین نینوش سربار هم گهی،د خوبه عتیموق هی نیا گفت یم راست مهی،فه کرد یم فکر یمیرح آقا به یلیل 

 یم آرش شیپ از گهید داد یم مثبت جواب یمیرح آقا به یلیل اگه.افتاد یم تپش به قلبش کرد یم فکر آرش به ی؟وقتیچ

 بود آرش نفع به نی،ا کرد یم فراموشش آرش و رفت
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 شد بلند تخت رو از یلیتو،ل اومد زیعز و اومد در يصدا 

 کنم صدات نهار يبرا اومدم:زیعز 

 امیم االن:یلیل 

 افتاده؟ یخوبه؟اتفاق حالت جان یلیل:زیعز 

 کنه شییراهنما تا بگه زیعز به داشت دوست یلیل 

 یچیه...یعنی ستین یچیه نه:یلیل 

 باشه راحت باهام:زیعز 

 گم یم بعد نه االن:یلیل 

 میبخور نهار میبر ایب بگو،حاال یخواست وقت هر زمیعز باشه:زیعز 

 تا چند نکنه ناراحت زیعز نکهیا خاطر به یول نداشت اشتها ادیز یلیخوردن،ل نهار نرگس با و آشپزخونه تو رفتن زیعز و یلیل 

 نیا به شتریب کرد یم فکر یچ ،هر کنه فکر باالتا برگشت دوباره و بشوره هارو ظرف کرد کمک نرگس به و خورد لقمه

 .کنه ازدواج یمیرح آقا با که دیرس یم جهینت

 بود نینوش آورد رونیب فشیک از و شیگوش یلی،ل اومد شیگوش زنگ يصدا 

 سالم:یلیل 

 ؟یخوب جون یلیل سالم:نینوش 

 ؟يچطور ستم،توین بد:یلیل 

 ؟يندار یمشکل که خوبم،اونجا:نینوش 

 هیعال زیچ همه نه:یلیل 

 کمک جون نرگس حاال گفت یم بهم رفت یم شون،راهیپر عشق مرغ مثل آرش ستین خوب اوضاع ادیز نجایا یول:نینوش 

 يفرستاد یلیل که کاریچ خواست یم
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 رفتم، خبر یب که بود ناراحت زد،ازم زنگ بهم بار چند روزید:یلیل 

 اونجا ادیم فردا پس کنم فکر یلیل یول:نینوش 

 چرا؟:یلیل 

 میایب هم محسن و من نشه تابلو نایا مامان شیپ گفتم منم ادیب بابا و مامان با قراره:نینوش 

 دن؟ینفهم يزیچ که آقا و خانم:یلیل 

 برگرد باهامون جمعه باشه داشته يا دهیفا يطور نیا نکنم فکر یلینده،ل یصوت دارم هنوز،هواشو نه:نینوش 

 بمونم شتریب که کن يشه،کار حل مشکل يزود نیا به دمینبا اومدم روزه 2 ن،تازهینوش نه:یلیل 

 ؟یچ آخرش یلیل یول باشه:نینوش 

 دونم ینم خودمم کن باور نینوش:یلیل 

 ؟يندار يکار گهید خوب:نینوش 

 يزد زنگ که ممنون نه:یلیل 

 خداحافظ:نینوش 

 خداحافظ:یلیل 

 کرد قطع یگوش یلیل 

 رمیم شهیهم يبرا من آخرش: یلیل 

 بود آرش بار نیا خورد زنگ دوباره شیگوش 

 سالم:یلیل 

 بود؟ اشغال تیگوش سالم،چرا:آرش 

 زدم یم حرف داشتم چون:یلیل 
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 ؟یک با:آرش 

 نینوش:یلیل 

 ؟یآها،خوب:آرش 

 خوبم:یلیل 

 اونجا میایب همه قراره جمعه:آرش 

 گفت نینوش آره:یلیل 

 میگردون یبرم هم رو تو يطور نیا:آرش 

 نکردم و فکرام هنوز نجایا اومدم تازه من یول:یلیل 

 یکن فکر یتون یم هم نجایا یلیل:آرش 

 کنم فکر خوب تونم ینم اونجا من نه:یلیل 

 ؟یبمون زیعز خونه يخوا یم یک تا مثال:آرش 

 گردم یبرنم جمعه دونم یم یول دونم ینم:یلیل 

 یکن یم يباز لج باهام چرا:آرش 

 دیبذار شما اگه البته کنم فکر خوام یم فقط ست،منین يباز لج:یلیل 

 يدار دوست خودت جور هر باشه:آرش 

 دبرمیبا دارم کار من:یلیل 

 ؟يدار کاریچ مثال:آرش 

 کنه درست شام کنم کمک جون نرگس به رم یم...خوب:یلیل 

 باش خودت ،برو،مواظب باشه:آرش 
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 خداحافظ:یلیل 

 .کرد بافتن به وشروع آورد درش تخت ریز ،از افتاد شالگردن ادیو کرد قطع رو یگوش یلیل 

 مشغول نرگس و یلی،ل بودن نشسته هم دور همه یپرس احوال اومدنبعد آرش و محسن و نیونوش خانم و آقا صبح جمعه 

 بودن نهار

 ایب جان یلیل:زیعز 

 ییرایپذ تو رفت یلیل 

 زننینم سر بهم که يطور اومدن،اون تو واسه جوونا نیا کنم ؟فکریکن یم کاریچ آشپزخونه تو:زیعز 

 هیحرف چه نیا:یلیل 

  زیعز:نینوش 

 رسوند سالم بهت جون ایثر یراست:نینوش 

 يشد راه مین قیرف:گفت یم:آرش 

 بود آرش خود حرف نیا بود مطمئن یلیل 

 برم ششیپ از يزود نیا به ادینم دلم که خوبه زیعز انقدر اما برگردم زود خواستم یشد،م تنگ جون ایثر يبرا دلم:یلیل 

 ستمین زیعز مزاحم اگه البته

 یبمون شمیپ شتریب دارم دوست شدم آشنا یلیل با تازه زم،منمیعز یمراحم:زیعز 

 نمیبچ و نهار زیم برم من:یلیل 

 باال رفتن نیونوش یلیل.شستن هارو ظرف نرگس و یلیل ، خوردن نهار که نیا بعد 

 ؟یبمون يخوا یم واقعا:نینوش 

 آره:یلیل 
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 کنم؟ کاریچ من:نینوش 

 يچکاریه:یلیل 

 بودم گفته بهشون االن تا وگرنه رونیب بندازن رو تو بگم نایا مامان به اگه ترسم یم:نینوش 

 نکن نکارویا وقت چیه نینوش نه:یلیل 

 کردن بازش و رفتن پنجره سمت وبه خوردن جا دو هر نینوش و یلی،ل خورد پنجره شهیش به يزیچ هی 

 ؟یکن یم کاریچ:نینوش 

 يباز برف نییپا نیایب:محسن 

 سرده:نینوش 

 یکن يباز برف گرم يهوا تو يخوا یم پس:آرش 

 رونیب رفتن گرفت و یلیل دست نینوش 

 میاومد ما:نینوش 

 اطیح تو رفتن یلیل و نینوش 

 اومد ریبگ پس:محسن 

 خورد نینوش به گلوله هی 

 رسم یم حسابتو االن:نینوش 

 یم و کرد یم نگاه محسن و نینوش به داشت یلیداد،ل یجاخال محسن اما کرد پرت محسن سمت به گلوله هی نینوش 

 کرد نگاه آرش ،به کرد پاك دستش از و برف یلیخورد،ل دستش به گلوله هی که دیخند

 یکن يباز برف يخوا ینم:آرش 

 شکمش، به خورد کرد پرت آرش سمت به محکم کرد درست گلوله هی یلیل 
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 یلیل: محسن 

 تا کردن يباز برف ،انقد زد محسن به کرد درست گلوله هی هم خورد،آرش صورتش رو گلوله کرد نگاه محسن به تا یلیل 

 شدن، ولو برف رو شدن خسته همه

 ؟يچطور داغ رکاکائویش با:نرگس 

 جون نرگس هیعال امم:محسن 

 آرش و نشست پله رو یلیگرفتن،ل رکاکائوهاشونیش هم یلیل و ،آرش رفت نینوش سمت به گرفت رکاکائویش تا دو محسن 

 نشست کنارش هم

 نینیبش گهید يجا هی نیبر بهتره:یلیل 

 خورد رکاکائویش از قلپ هی آرش 

 چرا؟:آرش 

 رفت دنبالش آرشم و شد بلند یلیل 

 بپوشم ینبافت سردمه،شاگردنمو:آرش 

 کرد نگاه آرش به یلیل 

 نبافتم نه:یلیل 

 ؟ شیباف یم یک واقعا؟پس:آرش 

 وقت چیه دمیشا و فردا نیهم دیشا دونم ینم:یلیل 

 یباش داشته دوست منو یتون ینم که هیچ مشکلم من:آرش 

 شماست بودن مشکل یب مشکل:یلیل 

 دنشید یم داشتن نینوش و محسن خورد جا یلیل گرفت و دستش آرش خونه تو گشت یم بر داشت یلیل 
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 ؟یکنیم کاریچ معلومه:یلیل 

 نشن عیضا تا گرفت آرش دست از و وانیل و آورد در آرش دست از دستش یلیل 

 شه؟یم یچ آخرش بگو:آرش 

 کنه نگاه آرش به بمونه همونجا داشت ودوست دیلرز یلیل ،دل بود ازین از پر آرش کرد،نگاه یم نگاه آرش به یلیل 

 اومد در يصدا 

 میبر گهید ها بچه:آقا 

 راه تو،بغض رفت و کرد یخداحافظ خانم و آقا از رفت کنه نگاه آرش به گهید بار هی برگرده نکهیا بدون و برگشت یلیل 

 یم اشک و دید یم آرش رفتن اتاقش پنجره از باال رفت عیسر آشپرخونه تو گذاشت و وانی،ل بود بسته و گلوش

 نیا دیبود،شا چش دونست ینم افتاد،خودشم هق هق به و شد شل پاهاش یلیل شد بسته در و رفت آرش یخت،وقتیر

 شونه رو گذاشت سرشو یلی،ل کرد بغلش و رفت یلیل طرف به تو اومد زیعز و اومد در يد،صداید یم آرش که بود بار نیآخر

  ....ختیر یم اشک و زیعز

 ؟يدار دوسش هم تو ینگفت آرش به چرا: زیعز

 کرد نگاه بهش و برداشت زیعز شونه از سرش یلیل 

 دارم؟ دوست و آرش من گفت یک: یلیل 

 نازت ياشکا نیا:زیعز 

 تخت رو نشستن شد آروم یز،وقتیعز شونه رو گذاشت و سرش دوباره یلیل 

 شد یچ یبگ بهم که دیرس وقتش کنم فکر حاال:زیعز 

 گفت یمیرح آقا يخواستگار و یمیرح خانم دروغ موضوع یلیل 

 ؟یکن کاریچ يخوا یم حاال:زیعز 

 کنم ازدواج یمیرح يآقا با خوام یم:یلیل 
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 ؟یچ آرش پس: زیعز 

 باشه داشته و اقتشیل که یکی سراغ رهیم و کنه یم فراموشم رفتم که من:یلیل 

 کنه؟ فراموشت که معلوم کجا ؟ازيریگ یم یمیتصم يدار آرشم يجا به یعنی:زیعز 

 کنه یم فراموشم نباشم برش دورو گهید یوقت:یلیل 

 کرد؟ فراموشت کنه فراموشت که نجایا يومدین مگه:زیعز 

 از یکی شیپ رفت نیبگ بهشون هم بذارم،شما خودم از ینشون چیه نکهیا بدون رمیم فردا.گرفتم ممویتصم من یول:یلیل 

 کنه یم فراموشم روز هی دونم یم اما سخته براش لشیامن،اوا جام من که دیکن راحت الشونیخ و آشناهاشون

 کنم؟ عوض متویتصم تونم یم:زیعز 

 زیعز نه:یلیل 

  کنم یم کمکت منم بکن يخوا یم خودت که يکار هر خودته هیزندگ نیا:زیعز 

 رمیم نجایا از صبح ممنون،فردا:یلیل 

  همرات به خدا:زیعز 

 زد زنگ مهیفه به یلیل رونیب رفت اتاق از زیعز یوقت 

 الو:مهیفه 

 جان مهیفه سالم:یلیل 

 خبر چه سالم:مهیفه 

 کنم یم ازدواج میرح يآقا با کردم فکرامو:یلیل 

 خوبه یلیواقعا؟خ:مهیفه 

 خونتون امیم صبح فردا آره:یلیل 
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 بزنه زنگ یمیرح يآقا به گم یم رضا به من پس باشه:مهیفه 

 هست حرفش سر میرح يآقا یمطمئن تو فقط:یلیل 

 مینگفت يزیچ ما اما گرفت خبرتو و زد زنگ دوباره روزید آره:مهیفه 

 يندار يکار نمتیب یم فردا پس باشه:یلیل 

 یگرفت مویتصم نیبهتر تو یلیل نه:مهیفه 

 حافظ خدا فعال آره:یلیل 

 خداحافظ:مهیفه 

 بود ونیزیتلو دنید مشغول که رضا 

 بود خانم یلیل:رضا 

 کنه ازدواج یمیرح يآقا با کرد قبول آره:مهیفه 

 ارمیب درش ینگران از بزنم زنگ یمیرح يآقا به من پس واقعا؟مبارکه:رضا 

 گرفت و یمیرح يآقا شماره و برداشت یگوش رضا 

 الو:یمیرح يآقا 

  آقا سالم:رضا 

 شما حال رضا آقا سالم:یمیرح يآقا 

 ن؟یخوب شما ممنون:رضا 

 خبر چه ستمین بدك:یمیرح يآقا 

 برگشته یلیل دارم خوب يخبرا:رضا 

 دیکن یم یشوخ:یمیرح يآقا 
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 میدار یشوخ چه شما با ما آقا نه:رضا 

 شماست؟ شیپ ؟االنیک:یمیرح يآقا 

 نجایا ادیم صبح فردا یول نه:رضا 

 شهینم باورم که من:یمیرح يآقا 

 دونه یم هم رو شما يخواستگار موضوع یحت گمیم راست دیکن باور:رضا 

 شده؟ ناراحت ن؟نکنهیگفت چرا:یمیرح يآقا 

 هیراض هم دلش ته کنم فکر آقا نه:رضا 

 حرفات به کنم یم شک واقعا؟دارم:یمیرح يآقا 

 نینیبب و نیایب فردا خودتون نیندار باور:رضا 

 نیدار من شیپ خوب یمژدگون هی هیعال که باشه داشته تیواقع اگه:یمیرح يآقا 

 گهید نیای یم فردا پس:رضا 

 حتما:یمیرح يآقا 

 نشم مزاحم نیا از شتریب نیندار يکار اگه:رضا 

 یمراحم شما نه:یمیرح يآقا 

 حافظ خدا اجازه با:رضا 

 حافظ خدا:یمیرح يآقا 

 بعد و کرد آماده فردا يبرا و خودش و بسته و ساکش و بافت و آرش کاره مهین شالگردن و اتاقش تو برگشت شام بعد یلیل 

 مشغول فکرش بخوابه تونست ینم اما شد یم پهلو اون و پهلو نیا نبردهمش خوابش اما بخوابه تا دیکش دراز تخت رو

 یقطع و مشیتصم و...کرد فکر و کرد ،فکر کرد فکر صبح تا...بره گفت یم عقلش و نره گفت یم قلبش... بود آرش

 ...بره دیبـــــــــا:کرد
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 تخت رو گذاشت و شالگردن شد رفتن آماده و دیپوش لباسشو صبح 

 یبش گرم تا بافتم نویا:یلیل 

 مشغول آشپزخونه تو زیعز و ن،نرگسییپا رفت و برداشت و ساکگش و گذاشت شاگردن رو و کرد خاموش هم شیگوش 

 بودن خوردن صبحانه

 ریبخ صبح:یلیل 

 ریبخ هم تو صبح:زیعز 

 ؟یسالمت به ر،کجایبخ صبح:نرگس 

 کنم زحمت رفع خوام یم:یلیل 

 بخور صبحانتو نیبش ایب یرحمت تو هیحرف چه نیا:زیعز 

 کرد رفتن عزم و خورد صبحانه لقمه تا چند و نشست یلیل 

 آژانس به دیزن یم زنگ جون نرگس:یلیل 

 زمیعز باشه:نرگس 

 بزنه زنگ آژانس به تا رفت نرگس 

 ؟يبر يخوا یم واقعا پس:زیعز 

 نباشه نگرانم گهید که دیبگ يطور.آشناهام از یکی شیپ رفتم که دیبگ نینوش به دیبزن زنگ رفتم نجایا از یآره،وقت:یلیل 

 یش یم روبرو باهاش دوباره يروز هی کرد فرار قسمت از شهینم که باشه ادتی یول باشه:زیعز 

 باشه نیهم من قسمت دیشا:یلیل 

 کرد بغل یلیل زیعز 

 یبش خوشبخت:زیعز 
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 حقش در که یلطف و کرد فکر نینوش به راه تو یلیل.شد نیماش سوار و کرد یخداحافظ یلیل اومد، آژانس زد زنگ نرگس 

 ، ذهنش تو اومد آرش ،چهره بود آرش يبرا بغض اون و بود گلوش تو یبغض یول.شد یم تنگ نینوش يبرا دلش کرد

 در دیترک بغضش کرد عشق به اعتراف آرش که یشب یوقت.زد یتلخ لبخند کرد یم صداش کوزت آرش اومد ادشی یوقت

 شیگر دید آرش که بود يبار نیآخر که اومد ادشی رو روزید یوقت و ختیر یم اشک کرد یم نگاه رونیب به که یحال

 شد تر دیشد

 خوبه؟ حالتون خانم:راننده 

 . بود غرق افکارش تو نکرد توجه راننده به یلیل یول 

 نشست قبرش کنار و پدرش خاك سر سمت به رفت و شد ادهیپ و کرد رو راننده حساب پدرش خاك سر دیرس یوقت 

 ازدواج نیا به یراض حتما يبود زنده تو نه؟اگه هیخوب مرد.کنم ازدواج یمیرح يآقا با خوام یم بگم بابا،اومدم سالم:یلیل 

 نه؟ مگه يبود

 داد ینم زدن حرف مجال یلیل به اشک 

 جاشون شما کنار نجایا دارن ارزش کنم،برام دفن کنارت و آرش خاطرات همه اومدم.اومدم تر مهم کار هی يبرا اما:یلیل 

 .کنم فراموششون شهیهم يبرا خوام یم.امن

 حرکت نایا مهیفه خونه سمت به و کرد یخداحافظ پدرش از.شد آروم تا کرد هیگر انقد و دیکش آغوش به پدرش قبر یلیل 

 .کرد باز درو رضا آقا و زد در زنگ یلیل.بود در دم یمیرح يآقا نیماش دیرس یوقت کرد

 .اومد وقته یلیخ یمیرح آقا.دییبفرما خانم یلیل سالم:رضا 

 سالم:یلیل 

 رفتن تر جلو.افتاد یمیرح يآقا به یلیل نگاه. شدن اطیح وارد رضا آقا و یلیل 

 سالم:یلیل 

 بود معجزه هی مثل برام تو برگشتن دیشا.شدم یم دیام نا داشتم گهید.سالم:یمیرح يآقا 

 نیبود نگران من خاطر به که دیببخش:یلیل 
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 .افتادین برات یاتفافاق که خوشحالم ،واقعایبش بیغر شهر هی آواره شد باعث مرجان که بخوام معذرت دیبا من:یمیرح يآقا 

 جان یلیل سالم:مهیفه 

 سالم:یلیل 

 باش داشته نگه رو یعل ریام تو ایب رضا:مهیفه 

 تو رفتن رضا و مهیفه 

 ؟يکرد یم کار خونه هی تو شهر تو گفت خانم مهیفه:یمیرح يآقا 

 .بودن یخوب یلیخ يادما آره:یلیل 

 کنم يخواستگار ازت خوام یم یول باشه یزشت کار دینشد،شا پدرت سالگرد هنوز دونم یم یلیخوبه،ل:یمیرح يآقا 

  انداخت نییپا سرش یلیل 

 خودت که یمیتصم هر البته.باشم مراقبت دارم دوست یباش تنها گهید خوام ینم گم یم خودت خاطر به فقط:یمیرح يآقا 

 یکن یزندگ دیجد نگهبان خانواده شیپ الیو تو یتون یم يبد رد جواب.... هم اگه.یگرفت

 دارن لطف یلیخ من به شما:یلیل 

 شیپ پا وقت چیه نداشتم دوست اگه یلیل.دم یم ازدواج شنهادیپ بهت دارم ترحم خاطر به یکن فکر خوام ینم:یمیرح آقا 

 ذاشتم ینم

 .ندارم یمشکل منم نیریپذ یم دارم که یطیشرا نیا با منو شما اگه: یلیل 

 ؟یکن یم قبول یعنی:یمیرح يآقا 

 داد یم بهم و يکار نیچن اجازه هم بود زنده پدرم اگه کنم فکر.بله:یلیل 

 شم داریب که واالنه باشم خواب دیشا که کنم یم شک یگاه.باشه میزندگ روز نیبهتر امروز دیشا:یمیرح يآقا 

 هیواقع زیچ همه اما:یلیل 
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 میکن فیرد مون ازدواج مراسم يکارا تا ایب باهام پس:یمیرح يآقا 

 باشه:یلیل 

 زدن در و رفتن رضا خونه سمت به یمیرح يآقا و یلیل 

  میگرد یم بر گهید ما: یمیرح آقا 

  مبارکه آقا:رضا 

 دیبوس یلیل و رفت یلیل سمت به مهیفه 

  جان یلیل گم یم کیتبر: مهیفه 

  ....کرد یم یدلتنگ احساس یلیکردن،ل حرکت شهر سمت به و شدن نیماش سوار و کردن یخداحافظ یمیرح آقا و یلیل 

 زد زنگ نینوش به زیعز

 الو:نینوش 

 جان نینوش سالم:زیعز 

 ن؟یخوب.زیعز سالم: نینوش 

 ؟ یخوب تو.مادر خوبم:زیعز 

 خوبه؟ حالش یلیخوبم،ل:نینوش 

 بگم یلیل درباره زیچ هی زدم زنگ:زیعز 

 افتاده یاتفاق:نینوش 

 کنه یزندگ اونا شیپ رفت و کرد دایپ و آشناهاش از یکی یلیل:زیعز 

 بود یک نداشت؟حاال ییآشنا چیه که یلیل ن؟امایگفت یچ:نینوش 

 .باشه راحت التونیخ گفت یلیل ی،ول دونم ینم:زیعز 
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 شون؟یدیند شما یعنی:نینوش 

 رفت و کرد یخداحافظ امروزم و کردن داشیپ کنم فکر پدرش خاك سر بود رفته که یلیل.مادر نه:زیعز 

 رفت؟ کجا دیدونینم یعنی:نینوش 

 دمشونیند من که گفتم:زیعز 

 گرده؟ ینم بر گهید یلیل:نینوش 

  رفت یم يروز هی دیش،بایزندگ سراغ رفت نه:زیعز 

 کرد یم یحافظ خدا و گفت یم بهم خوب اما:نینوش 

 نشد وقت گهید:زیعز 

 ه؟یچ هیقض نمیبب زنمیم زنگ بهش من باشه:نینوش 

 نجایا گذاشت شیگوش مادر نکش زحمت:زیعز 

 نهیبب مارو خواد ینم گهید یعنی فهمم یچرا؟نم:نینوش 

 گرفته خودش که هیمیتصم:زیعز 

 شهینم باورم:نینوش 

 کن یخوشبخت يآروز براش:زیعز 

 کرد قطع یگوش نینوش 

 .بگم یچ آرش به من ؟حااليکرد کاریچ تو یلیل:نینوش 

 گرفت آرش شماره نینوش 

 نینوش سالم:آرش 

 یداداش سالم:نینوش 



 ALALE67 بسان کاکتوس

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 146 

 

 یداداش یگ یم که يخوا یم یچ:آرش 

 یچیه:نینوش 

 زد زنگ یچیه واسه:آرش 

 زد زنگ زیعز...نه:نینوش 

 نفهمه يزیچ نینوش تا اوردین خودش يرو به اما شد یلیل نگران آرش 

 خوب:آرش 

 رفت یلیل:نینوش 

  زد پوزخند آرش 

 رفت؟ کجا:آرش 

 رفت شهیهم يبرا دونم یم یول دونم ینم:نینوش 

 ستین یجالب یشوخ:آرش 

 کنم ینم یشوخ:نینوش 

 یلیل به يزد رفت؟زنگ یچ یعنی:آرش 

 ه؟یچ موضوع نمیبب زیعز خونه برم خوام یم دونم ینم خودمم زهیعز خونه شیگوش:نینوش 

 گرفت گلوش را بغض آرش 

 میبر هم با امیم:آرش 

 دیترک بغضش شد نیماش سوار یوقت.رسوند نشیماش به خودش عیسر و کرد قطع یگوش آرش 

  داره دوسم یلیل.دونم یم دروغه:آرش 

 کرد حرکت عیسر ،آرش شد سوار نی،نوش کنه کنترل خودش کرد ی،سع نینوش شرکت رسوند خودشو آرش 
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 هیشوخ هی بودم مطمئن زد یم زنگ زیعز جز به یکی اگه:نینوش 

 داد قورت گلوش تو و بغض آرش 

 کنم یرانندگ من يخوا یم بده حالت اگه:نینوش 

  گذاشت فرمون رو سرش و زد ترمز آرش 

 باشه برگشته یلیل اونجا میبر دی،شايدار دوسش رو یلیل دونم یباش،م آروم آرش:نینوش 

 آورد باال فرمون از سرش آرش 

 باشه رفته واقعا یلیل و زیعز خونه میبر ترسم ی؟میچ باشه رفته واقعا اگه:آرش 

 دونم ینم:نینوش 

 بلند مبل رو از زیعز و شدن ییرایپذ خونه،وارد تو رقتن و شدن ادهیپ عیسر زیعز خونه دنیرس یکردوقت حرکت دوباره آرش 

 شد

 کجاست؟ یلیل:آرش 

 رفته؟ که گفتم:زیعز 

 کجا؟چرا؟:نینوش 

 رهیبگ میتصم شیزندگ واسه داشت حق اون: زیعز 

 نذاشت ازش يرد و رفت خبر؟چرا یب چرا یآره،ول:نینوش 

 بشه تونیزندگ مزاحم خواست ینم چون:زیعز 

 ؟يزیچ ی؟آدرس رفت کجا دیدون ینم:آرش 

 یچیه:زیعز 

 میریبگ و مقصد آدرس آژانس میبزن زنگ میتون یم:نرگس 
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 کرد قطع یگوش نکهیا بعد و آژانس به زد زنگ نرگس.شدن دواریام و کردن نگاه نرگس به آرش و نینوش 

 شد؟ یچ خوب:نینوش 

 شد ادهیپ قبرستون هی يجلو بار دو هر:نرگس 

 .کرد یخال مشتش تو حرصش تمام هم داد،آرش هیتک وارید به شد شل پاهاش نینوش 

 اتاقشه گذاشت،تو یامانت هی برات کنم فکر آرش:زیعز 

 شالگردن نشست تخت رو آرش دستاش تو گرفت اونو و دید تخت رو و شالگردن و یلیل اتاق تو باال رفت عیسر آرش 

  صورتش جلو گرفت

 کرد یم نوازش و موهاش يال آروم گذاشت پاهاش رو آرش سر و نشست آرش کنار و اومد اروم زیعز 

 داشت دوسم هم یلیل:آرش 

 داشت دوست یلیخ آره:زیعز 

 رفت؟ چرا پس:آرش 

  یکن فراموشش تو تا رفت:زیعز 

 کنم فراموشش تونم ینم من اما:آرش 

 یش یم وصال مشتاق شتریب و کنه یم تر عاشق آدم فراق. دونم یم:زیعز 

 کنم؟ کاریچ من حاال:آرش 

 کن یزندگ:زیعز 

 کنم؟ یزندگ یلیل بدون طور چه:آرش 

  ادشی با:زیعز 

 شهینم سخته:آرش 
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 یکن یم عادت ادشی به بگذره که مدت هی اما سخته اولش:زیعز 

 ؟یچ دمشیند دوباره اگه:آرش 

 یباش دواریام یتون یم فقط:زیعز 

 . خونه برگشت نینوش با و گردنش گذاشت شالگردن آرش و کرد آروم آرش زیعز 

 روزید نکهیا با شد دنشید مشغول و اورد ایدر لب يباز آب لمیف و برداشت تاپشو لپ و اتاقش تو رفت آرش دنیرس یوقت 

 رونیب اتاقش از شب تا آرش. شد تنگ براش دلش یلیخ و دهیند و یلیل وقته یلیخ که کرد یم احساس اما بود دهید و یلیل

 شد وارد و آرش اتاق سمت به رفت گفت،خانم پدرش و مادر به رو موضوع نیونوش ومدنین

 توچته؟ معلومه آرش:خانم 

  ندارم حوصله اصال مامان:آرش 

 ؟یداشت دوست و یلیل واقعا تو یعنی:خانم 

 رونیب نیبر حاال.داشتم دوست آره:آرش 

 رفت که یهست براش یبزرگ تولقمه که دونست یم خودش پس:خانم 

 نزن حرف دربارش يطور نیا پس بود یخوب دختر یلیل یدون یم خودت مامان:آرش 

 بود ناجور وصله تو يبرا اما بود يبد دختر گمینم:خانم 

 مونم یم منتظرش من یول: آرش 

 رفت یم رونیب خونه از داشت خانم 

 یکن یم فراموش ویچ همه بگذره یمدت:خانم 

 .کنه یزندگ یلیل ادی با کرد یم یسع و کنه فراموش تونست ینم آرش اما 

 *** 
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 جلو اومد یانسالیم خانم هی، خودش خونه برد رو یلیل یمیرح يآقا 

 گفتم که یلیل از نمیجون،ا سهینف سالم:سالم 

 سالم:یلیل 

 نمتیبب داشتم دوست یلیزم،خیعز سالم:داد دست یلیل به سهینف 

 نشستن ییرایپذ تو رفتن ییتا سه 

 شد خوشحال چقد یبرگشت دیفهم شبید امیپ یوقت یدون ینم:سهینف 

 دارن لطف بهم یلیخ یمیرح يآقا:یلیل 

 یکن صدام امیپ یتون یم گهید یلیل:امیپ 

 میبخور ازدواجتون ینیریش دیبا یک جان امیپ خوب:سهینف 

 کنه مشخص فمونیتکل تا بابا شیپ میریم یلیل با امشب:امیپ 

 باشه گرسنتون کنم فکر نمیبچ و نهار زیم رمیم من:سهینف 

 ممنون:یلیل 

 .آشپزخونه تو رفت سهینف 

 میبزن حرف هم با ییزایچ هی درباره پدرم شیپ میبر نکهیا قبل خوام یم:امیپ 

 باشه:یلیل 

 بزنن حرف هم با تا رفتن یلیل و امیپ خوردن نهار نکهیا بعد 

 من صورت هر در نشو ناراحت بزنه،ازش ییحرفا هی ممکنه نیهم ي،برايریگ سخت آدم گهید نیشناس یم و پدرم:امیپ 

 پشتتم

 عروسشون بشه الیو نگهبان دختر که سخته براشون کنم یم درك:یلیل 
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 نبود نیا منظورم نه:امیپ 

 خوب؟.ستین مهم: یلیل 

 میریبگ یعروس یداشت دوست تو وقت هر گهید ماه دو ای ماه کی، میریبگ عقد جشن هی هفته نیا واسه کردم فکر من:امیپ 

 دارم گهید شنهادیپ هی من اما.ذارم یم احترام نظرتون به:یلیل 

 بگو:امیپ 

 هیکاف عقد جشن نیهم پس اد،ینم شیپ یمشکل نیرینگ یعروس اگه و نیکرد یعروس بار هی که شما:یلیل 

 میکن یعروس يندار ؟دوستیچ تو یول درسته:امیپ 

 ستین مهم برام ادیز نیهم يکنم،برا دعوت ندارم و یکس که من:یلیل 

 ؟یبپوش عروس لباس يندار دوست: امیپ 

 پوشم یم دیسف لباس هی عقد جشن تو خوب:یلیل 

 ؟یمطمئن تو یلیل:امیپ 

 آره:یلیل 

 مید یم انجام يخوا یم تو که يکار هر باشه:امیپ 

 ممنون:یلیل 

 ه؟یچ هیمهر درباره نظرت:امیپ 

 کرد فکر یکم یلیل 

 بود سکه تا14 نظرش بابا بود اومده خواستگار برام که يبار هی:یلیل 

 کمه یلیخ که تا 14:امیپ 

  شهیم هم سکه تا 14 با که خوام یم خوب یزندگ هی من:یلیل 
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 یول یگ یم درست:امیپ 

 خوام یم من یچ هر نینگفت مگه:یلیل 

 میتسل:امیپ 

 دیکن قبول دارم دوست نه میتسل:یلیل 

 مهم برام یلیخ جوابش که سوال هیقبول، باشه: امیپ 

 نیبپرس:یلیل 

 ؟يدار دوسم تو: امیپ 

 افتاد آرش ادی ناخودآگاه سوال نیا دنیشن با یلیل 

 داشته دوستون روز چند نیا تو که نیندار دم،انتظاریفهم و يخواستگار موضوع روز چند تازه من بگم و تشیواقع:یلیل 

 .دارم دوسش یکس هر از شتریب که نیش یم یکس شما میبش یزندگ وارد یوقت دونم یم یول.باشم

 دیخند امیپ 

 ن؟یخند یم چرا:یلیل 

 بود دارم دوست از تر نیدلنش من يبرا حرفت نیا:امیپ 

 خوشحالم:یلیل 

 پدرم شیپ میبر:امیپ 

 هیخوب فکر:یلیل 

 آرش ادیکرد، یم نگاه رونیب به پنجره از راه تو یلیل.رفتن امیپ پدر خونه سمت وبه کردن یخداحافظ سهینف از امیپ و یلیل 

 نشد دنشونیرس متوجه و کرد یم فکر بهش داشت افتاد

 یلیل:امیپ 
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 کجاست اومد ادشی تازه شد روبرو امیپ چهره با یوقت برگشت و کرد صداش که بود آرش نیا کرد فکر لحظه هی یلیل 

 یش ینم ادهیپ:امیپ 

 .شم یم ادهیپ االن:یلیل 

 بودن امیپ خواهر تا دو و شدن،پدر ییرایپذ وارد بعد و خونه تو رفتن هم با امیپ و یلیل 

 سالم:امیپ 

 سالم:یلیل 

 سالم:پدر 

 کردن یسالم سر با هم امیپ يخواهرا 

 نشستن اونا يروبرو مبل رو امیپ و یلیل 

 یکن ازدواج من پسر با قراره که يشد بزرگ چقدر:پدر 

 بود سالت 11 ای 10 دمتید که يبار نیاخر:نیپرو 

 ادمهی بله:یلیل 

 اونجا تمینرف کرد امیپ نام به الیو بابا یوقت از آره:پوران 

 سالته؟ چند االن خوب:امیپدرپ 

 19:یلیل 

 ؟يندار ی،مشکل يدار یسن اختالف امیپ با سال 15...یعنی:پوران 

 داد ینم مثبت جواب بهم داشت یمشکل اگه: امیپ 

 داد یم مثبت جواب داشت تو مثل يخواستگار هی بود یلیل يجا به میک هر دوما دمیپرس یلیل از که نیا اوال:نیپرو 

 میبزن حرف يتر مهم موضوع درباره قراره ما کنم فکر بابا:امیپ 
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 ؟یقطع متیتصم پس:امیپ پدر 

 کامال:امیپ 

 یدست شیپ تو که کنم انتخاب خودم داشتم دوست حال نیا با هیک که ستین مهم ادیز دومته همسر چون:امیپ پدر 

 هر وقت اون ارهیب يا بچه نتونست همسرتم نیا اگه و نیاریب برام سالم نوه هی که نهیا مهم من يبرا که يزیچ ،امايکرد

 يد یم انجام گفتم من که یچ

 قبوله:امیپ 

 نیباش نداشته یخون مشکل هم با تیقبل زن مثل نیبد خون شیآزما تا شگاهیآزما نیریم نیپرو با فردا:امیپدرپ 

 ن؟یذار یم یک يبرا و عقد چشم،مراسم:امیپ 

 کنم یم مشخص نداره یمشکل شتونیآزما جواب شدم مطمئن یوقت:امیپ پدر 

  شدن نیماش وسوار کردن یحافظ خدا امیپ و یلیل 

 ؟ينشد ناراحت که حرفاشون از:امیپ 

 اصال:یلیل 

 ییحرفا نیا از تر صبور دونستم یم:امیپ 

 بپرسم سوال هی:یلیل 

 بپرس:امیپ 

 شه دار بچه تونست ینم سابقتون همسر چرا:یلیل 

 بچه چون ای شد یم سقط ای اما شد باردار مرجان هم بار ،چند خورد ینم بهم مونیخون بود،گروه دومون هر از مشکل:امیپ 

 میکن سقدش میبود مجبور بود ناقص

 متاسفم:یلیل 

 میش جدا هم از دادم حیترج و داد یم آزارم نشدن دار بچه از شتریب نبود،اختالفاتمون مونیاصل مشکل بچه البته:امیپ 
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 دادن یم گوش بهش داشتن دو هر و گذاشت آهنگ هی امیپ 

 میکن انتخاب حلقه هم و یش آشنا کارم محل با هم من یطالفروش میبر یموافق:امیپ 

 ادینم بدم:یلیل 

 شدن یفروش طال وارد و رفت دنبالش هم یلیل و شد ادهیپ امیپ دنیرس یوقت.رفت یطالفروش سمت به امیپ 

  بود مغازه تو يپسر هی 

 امیپ آقا سالم:پسر 

 خبر؟ سالم،چه:امیپ 

 ست،ین يخبر:پسر 

 اریب هارو حلقه دیجد يکارا برو:امیپ 

 چشم،همسرتونن؟:پسر 

 آره:امیپ 

 گمیم کیتبر آقا: پسر 

 ممنون:امیپ 

 ارهیب هارو حلقه رفت پسر 

 احمد،شاگردمه:امیپ 

 انداخت نگاه بهشون یلیول آورد هارو حلقه احمد 

 ؟يدار دوست و کدوم:امیپ 

 قشنگن یلیخ همشون:یلیل 

 میریبگ میتون ینم که همشون:امیپ 
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 دیکن صبر:یلیل 

 کرد فکر یکم یلیل 

 چطوره؟ نیا:یلیل 

 اریب هاشو ،جعبه میبر یم رو ها نیهم احمد:امیپ 

 ن؟یدار دوست و نیهم هم شما:یلیل 

 دارم دوست یلیخ آره:امیپ 

 يکرد انتخاب تو چون:گفت یلیل گوش ریز امیپ 

 .زد امیپ به يلبخند یلیل 

 ششونیپ اومد جون سهیخونه،نف برگشتن به گرفتن هارو حلقه یوقت 

 شد؟ یچ خوب:سهینف 

 کنه یم مشخص و عقد روز بابا نبود یمشکل اگه خون گروه میریم فردا:امیپ 

 ستین یمشکل که.. شاایا:سهینف 

 م؟یدار یچ شام خوب:امیپ 

 کردم درست یشام:سهینف 

 يبخور انگشت با دیبا جون سهینف یشام یلیل:امیپ 

  دنیخند تا سه هر 

 شیآزما نیبر دیبا زود صبح نیبخواب و نیبخور زود شام گم یم:سهینف 

 چشم:امیپ 

  خوردن شام هم با و اومد امیپ و دنیچ شام زیم و کرد کمک جون سهینف به یلیل 
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 خون گروه نیریم تنها:سهینف 

 ادیم باهامون هم نیپرو نه:امیپ 

 نیبد خبر بهم نیگرفت جواب تا:سهینف 

 حتما باشه:یلیل 

 ؟يداد نشون جون سهینف به رو ها حلقه یلیل:امیپ 

 هنوز نه:یلیل 

 نیگرفت خودت مغازه از البد:سهینف 

 !رم؟یبگ گهید یکس از طالفروشم خودم:امیپ 

 آورد رو ها حلقه خورد و شامش نکهیا بعد یلیل 

 چطوره؟:امیپ 

 ستین امیپ قهیسل مطمئنم:سهینف 

 بده؟:یلیل 

 باشه کرده انتخابت امیپ خود که کردم شک دمتید یوقت از ست،البتهین يا قهیسل خوش آدم امیه،پیعال:سهینف 

 .ستین قهیسل بد انقدرام جون سهینف:امیپ 

 ریتصو بست و چشماش تا اما بخوابه خواست یلیل.دیخواب توحال امیپ خود و رفت امیپ اتاق به خواب يبرا یلیل شب اون 

 یلیل ذهن ملکه آرش اما نکنه فکر آرش به تا کنه فکر امیپ يحرفا به کرد یکرد،سع باز چشماشو و اومد ذهنش تو آرش

  ....برد خوابش آرش فکر با آخرم.بود شده

 امیپ بعد و یلیل شگاه،اولیآزما رفتن اونجا از و نیپرو دنبال رفتن باهم و کرد داریب رو امیپ هم سهیشد،نف داریب زود صبح یلیل

 . برگشتن شد که ،وقتش بخورن زیچ هی تا رونیب رفتن بعد دنیپرس و جواب دادن ،ساعت دادن خون

 گفتن اسماشون و دادن یم جواب که ییجا سمت به رفتن دو هر.ادیب شیپ یمشکل که بود نگران امیپ 
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 بهتون گم یم کیتبر:پرستار 

 ستین یمشکل یعنی: امیپ 

 نه:پرستار 

 زد يلبخند و کرد نگاه یلیل به امیپ 

 خوشحالم یلیخ:امیپ 

 شد؟ یچ:نیپرو 

 نداره وجود یمشکل:امیپ 

 بگم کیتبر دیبا پس:نیپرو 

 دادن بهش شیآزما جواب خبر و امیپ پدر خونه رفتن شگاهیآزما از 

 یخواست یم که شد يزیچ پس:امیپ پدر 

 آره:امیپ 

 مبارکه:امیپ پدر 

 ممنون:امیپ 

 رو کارا ی،باق بخونه رو عقد خطبه ادیب شنبه پنج گم یم یفالح حاج ،به خونم یم براتون تیمحرم غهیص هی االن:امیپ پدر 

 خودت به سپرم یم

 چشم:امیپ 

 خورد زنگ امیپ یگوش که خونه گشتن یم بر داشتن امیپ و یلیل بعد و خوند تیمحرم غهیص امیپ پدر 

 جون سهینف سالم:امیپ 

 ن؟ینگرفت هنوز شیآزما جواب سالم:سهینف 
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 بدم خبر بهتون رفت ادمی پاك:امیپ 

 شد؟ یچ کردم،حاال سفارش من خوبه:سهینف 

 خوند تیمحرم غهیص برامون بابا شیپ میرفت:امیپ 

 یلیل به بده یگوش گهید مبارکه یعنی:سهینف 

 سالم:یلیل 

 گم یم کیتبر.دلم زیعز سالم:سهینف 

 ممنونم یلیخ:یلیل 

 نره ادشی ینیریش بگو امیپ به:سهینف 

 باشه:یلیل 

 منتظرم:سهینف 

 فعال:یلیل 

 امیپ به داد و کرد قطع یگوش یلیل 

 نره ادتونی ینیریش گفت جون سهینف:یلیل 

 خرم یم هم ینیریش:امیپ 

 یشونیپ بعد گفت کیتبر بهش و کرد بغلش دید یلیل تا سهیخونه،نف رفتن و دیخر ینیریش جعبه هی و کرد پارك جا هی امیپ 

 گفت کیتبر بهش بوسد امیپ

 نمیچ یم و زیم منم نیبشور رو روتون و دست تا گذاشتم فسنجون نهار يبرا:سهینف 

 کرد یم جمع هارو ظرف داشت یلیل و خوردن نهار ییتا سه 

 کارمیچ نجایا من پس کن ؟ولشونیکن یم کاریچ:سهینف 
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 کنم یم کمک بهتون دارم:یلیل 

 رون،یب ببر ریبگ زنتو دست امیپ:سهینف 

 قربان چشم:امیپ 

 ستادیا سرجاش یلیل گرفت،اما یلیل دست شد بلند امیپ 

 بکنم رو کارا نیا تونم ینم من یعنی:یلیل 

 داره يا فهیوظ هی یک هر خونه نیا تو تونه ینم که نه:سهینف 

 ه؟یچ من فهیوظ وقت اون:یلیل 

 باش شوهرت واسه خوب زن هی:سهینف 

 یگفت گل جون سهینف:امیپ 

 باشه آرامش تو اومد شوهرش که کنه زییتم رو خونه و کنه درست غذا شوهرش واسه دینبا خوب زن هی وقت اون:یلیل 

 رهینم جوب هی تو آبمون انگار:سهینف 

 نیهم کنم کمکتون خونه يکارا تو خوام یم فقط من:یلیل 

 میبخور رو یلیل پخت دست ستین بد یگاه گه یم راست:امیپ 

  جون سهینف:یلیل 

  یگاه فقط یول باشه:سهینف 

 چشم: یلیل 

 و کرد دایپ نظرش مورد لباس یلیل نکهیا تا سرزدن یفروش لباس تا چند رون،بهیب رفتن امیپ و سهینف و یلیل ظهر از بعد 

 رفتن بعد و گرفتن یخونگ لباس دست چند یلیل يبرا رفتن جون سهینف شنهادیپ به.گرفتن براش صندل هی رفتن گرفت،بعد

 تو رفتن یلیل و سهیشگاه،نفیآرا
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 سالم:سهینف 

 چطورن؟ یمیرح يخانم،آقا سهینف سالم:خانم 

 جان ایرو شونیام،ایهمسرپ یلیرسونه،ل یم سالم خوبه:سهینف 

 سالم:یلیل 

 گم یم کیتبر واقعا ، سالم:ایرو 

 میبزن حرف عقدشون مراسم باره در میاومد ما:سهینف 

 هست؟ یک مبارکه:ایرو 

  شنبه پنج:سهینف 

 ن؟یخوا یم یساعت چه واسه کرد،حاال رد شه ینم هم رو شما کار اما شلوغه یلیخ گه؟سرمید روز دو:ایرو 

 ادیم عاقد 3 ساعت:سهینف 

 کنم یم شیکار هی گهید یمیرح يآقا همسر چون:ایرو 

 ممنون برم قربونت: سهینف 

 دیکن انتخاب مدلشو امروز پس:ایرو 

 هست هم لباسم:یلیل 

 نمیبب تونم یبهتر،م چه:ایرو 

 داد نشون ایرو به آورد در لونشینا تو از لباس یلیل 

 ارمیم براتون هامو آلبوم اد،االنیب بهت یلیخ دیبا یقشنگ راهنیپ چه:ایرو 

 کردن انتخاب مدل هی هم با آورد آلبومش ایرو 

 شهیم يا نقره به لیمتما شتیآرا دهیسف چون لباست فقط بشه خوب یلیخ کنم فکر:ایرو 



 ALALE67 بسان کاکتوس

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 162 

 

 دیدون یم خودتون جور هر:یلیل 

 کنم یم آمادت يایب 9 ساعت:ایرو 

 باشه:یلیل 

 .خونه برگشتن و خوردن شام رونیب ییتا سه و نیماش تو برگشتن سهینف و یلیل 

 بودن اومده لیفام يام،بزرگایپ پدر خونه رفتن بعد و هیآتل رفتن باهم و دنبالش اومد امیپ و شد آماده یلیل دیرس شنبه پنج 

 و پوران شوهر هوشنگ و يخوهرا و پدر با نکهیا بعد.کردن یم نگاه يطور هی یلیل به اما گرفتن یم لیتحو امیپ همه

 امیپ يها خواهرزاده به دنیرس نکهیا تا کردن یپرس احوال نیپرو شوهر منصور

 پوران دختر لوفرین:امیپ 

 اد؟ینم ادمی مبارکه،اسمتو جون ییدا سالم: لوفرین 

 لوفرین:امیپ 

 نمتیب یم ،خوشحالمیلیل:یلیل 

 دایش همسرش نمیپوران،ا پسر ماین:امیپ 

 ییدا زن سالم.ییدا سالم:ماین 

 ادمی هنوز ماروین سالم:یلیل 

 نرفته ادتی هنوز:ماین 

 نه:یلیل 

 و؟یچ:امیپ 

 کنم یم فیتعر بعد باشه:یلیل 

 کرد یبوس رو یلیل با دایش 
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 گم یم کیتبر واقعا:دایش 

 ممنون:یلیل 

 نیپرو پسر رضا محمد نیا:امیپ 

 گم یم کیتبر سالم:رضا محمد 

 ممنون:یلیل 

 نگاه امیپ به کرد تعجب یلی،ل کرد یم یزندگ توش یلیل که ییالیو همراه به سکه 14 هیخوند،مهر و عقد خطبه عاقد 

 دفتر یوق.زدن دست همه گفت بله یلیل یدادوقت یلیل به انیبلر سیسرو هی یلفظ ریز عنوان به امیپ.زد يلبخند امیکرد،پ

 به دقت با امیآورد،پ در و چادرش یلیل اتاق تو رفتن امیپ و یلیل.شد اضافه مهمونا به نفر چند و رفت عاقد کردن امضا هارو

 بوسد شیشونیپ و گرفت دستش تو آروم یلیل يبازو امی،پ کرد نگاه یلیل صورت جز به جز

 يشد قشنگتر کردم یم فکر که یاون از:امیپ 

 نگاه امیپ به یلیل و ذاشت یم و گردنبند یلیل يبرا داشت و کرد باز آورد در بشیج از سیسرو جعبه امیزد،پ يلبخند یلیل 

 هست؟؟ داشتن دوست همه نیا قیال واقعا ایآ که داشت دیترد و کرد یم

 دونیم به رو اونا زدن دست همه شدن امیپ و یلیل متوجه یوقت بود شده پر ییرایپذ ،وسط رونیب رفتن هم با امیپ و یلیل 

 رفتن مهمونا همه کم کم شد، تموم مراسم یکوبیپا و جشن ساعت دو بعد.کردن دعوت رقص

 کرده چه نکنه درد ایرو دست:سهینف 

 خوشگله خودش من همسر:امیپ 

 البته که اون:سهینف 

 خواهرم خونه رم یم آژانس زدم زنگ:سهینف 

 رسوندمتون یم:امیپ 

 خونه نیبرگرد زودتر بهتره نیا خسته شما:سهینف 
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 .رفت و بوسد یلیل سهینف 

 تخت رو و گذاشت آهنگ هم امیکرد،پ یم باز موهاشو و نشست نهیآ جلو یلی،ل برگشتن هم امیپ و یلیل رفتن که همه 

 پشتش رفت شد بلند ارهیب در یپشت يها سنجاق تونه ینم یلیل دید یکرد،وقت یم نگاه یلیل به نهیآ از بود نشسته

 کنم کمکت بذار:امیپ 

 کرد یم باز و موهاش آروم امیپ و دیکش و دستش یلیل 

 بود؟ چطور امشب:امیپ 

 بود خوب یلیخ:یلیل 

 دیببخش: امیپ 

 ؟ دیببخش یگ یم چرا:یلیل 

 خانوادم رفتار بابت:امیپ 

 گفتن يزیچ مگه:گفت و دیخند یلیل 

 برم قربونت: امیپ 

 آورد در هارو سنجاق همه امیپ یوقت.دیبوس یلیل گونه امیپ 

 شد تموم:امیپ 

 حمام برم ممنون،بهتره:یلیل 

 حمام از یوقت یلیداد،ل یم گوش آهنگ به و دیکش دراز تخت رو امیحمام،پ رفت و برداشت و کمد تو حوله یلیل 

 سیخ يموها و برداشت سشیخ يموها رو از حوله و رفت طرفش به و شد یلیل متوجه امیپ چوندیپ حوله با اومدموهاش

 کرد یم نوازش و سشیخ يموها کردو بغل یلیل امیخت،پیر شونش رو یلیل

 يد یم آرامش بهم یلیخ تو یلیل:امیپ 

 .کرد حلقه امیپ کمر دور دستش آروم و زد يلبخند جوابش در یلیل 
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 دیپرس هیبخ از ینگران با و شد یلیل شکم رو هیبخ متوجه امیپ شب اون 

 نباش نگران ستین یمهم زی،چ کردن میجراح و داشتم یداخل يزیکردم،خونر تصادف الرفتمیو از نکهیا بعد روز چند:یلیل 

 دکتر میبر ستین ازی؟نیمطمئن:امیپ 

 .شد خوب کامال حالم نه:یلیل 

 رو از سرش ومدینم خوابش گهید و بود نشده 8 هنوز کرد نگاه ساعت به بود امیپ نهیس رو ،سرش کرد باز چشماش یلیل 

 گذاشت نشیس رو یلیل سر دوباره امیپ ،اما برداشت امیپ نهیس

 بخواب ریبگ زوده:امیپ 

  شم یم داریب زود شهیهم:یلیل 

 ست جمعه امروز: امیپ 

 آرش ،چهرهء کرد یم دایپ امیپ چهره تو و آرش داشت و موند ثابت امیپ چهره تو نگاهش یلیل بود بسته چشماش هنوز امیپ 

 ختیر بهم فکرش همه آن کی یلیل کرد باز چشمش امی،پ کرد مجسم ذهنش تو و

 ؟یکن یم نگاه یچ به:امیپ 

 شد بلند تخت از زد یم کنار و امیپ يدستا که یحال در یلیل 

 بخواب يخوا یم شدنه،تو داریب وقت گهید:یلیل 

 کرد نگاه نهیآ تو ییدستشو تو رفت و شد بلند یلیل 

 یکن فراموشش دیبا هم تو پس کرده فراموشت آرش گهید ؟االنیفهم یم يکرد ازدواج امیپ ؟با چته تو یلیل:یلیل 

 شد صبحانه زیم دنیچ مشغول و آشپزخونه تو رفت یلیل 

 ریبخ صبح:امیپ 

 ریبخ صبح:یلیل 
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 نشست یصندل رو امیپ 

 شه یم داریب زود انقد ازدواجش شب صبح آدم:امیپ 

 بخواب گفتم که من:یلیل 

 دیپر خوابم یرفت یوقت:امیپ 

 لیتعط روز چه يعاد روز چه شم یم داریب زود صبح شهیهم من:یلیل 

 شم زیخ سحر دیبا منم بعد به نیا از پس:امیپ 

 يریبگ نون يبر يخوا ینم:یلیل 

 من: امیپ 

 برم من يخوا یم پس:یلیل 

 باشه نون زریفر تو دیشا نی،ببیینونوا رفت یم جون سهینف آخه:امیپ 

 میبخور زریفر نون صبحانمون نیاول يخوا یم:یلیل 

 .خوردن صبحانه هم با برگشت یوقت بخره نون و یینونوا بره امیپ که کرد يکار یلیل 

 م؟یبر کجا لهیتعط امروز:امیپ 

 دونم ینم:یلیل 

 ؟ يچطور يکوهنورد با:امیپ 

 نکردم تجربه حاال تا:یلیل 

 یکن یم تجربه میریم امروز:امیپ 

 میببر یچ نهار واسه:یلیل 

 میخور یم زیچ هی رونیب:امیپ 
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 ؟يدار دوست یکنم،چ درست زیچ هی خودم دارم دوست نه:یلیل 

 کرده؟ سرخ ینیزم بیس با يسوخار مرغ...ام:امیپ 

 بشور و کن جمع و صبحانه ظرف هم تو کنم یم آماده کمونین کیپ لیوسا من خوبه،تا:یلیل 

 ؟یمن با:امیپ 

 تمیپشت نه:یلیل 

  نزدم ظرف به دست عمرم تو من:امیپ 

 یکن یم تجربش االن یول:یلیل 

 شد کار به دست یلیل 

 ؟ینشست چرا پس:یلیل 

 شدم بلند خانم چشم:امیپ 

 و برداشت داشتن ازین که یلیوسا بعد کرد آماده رو غذا اول یلیل.شست رو اونا و شد ها ظرف کردن جمع مشغول هم امیپ 

 کرد نگاه کوه به یلیآورد،ل رونیب نیماش از و لیوسا امیپ دنیرس یوقت افتادن راه و شدن نیماش سوار

 باال میبر نیا از قراره:یلیل 

 میکن یم پهن بساطمون اونجا داره قیآالچ تا چند که هست ییجا هی باال میبر که یقله،کم تا نه:امیپ 

 کردن حرکت باال سمت به امیپ و یلیل 

 نجا؟یا يایم ادیز:یلیل 

 ومدمین وقته یلینه،خ:امیپ 

 افتاد زدن نفس به یلیرفتن،ل راه که یکم 

 م؟یرس یم یک پس:یلیل 
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 يشد خسته يزود نیا مونده،به کم هی:امیپ 

 بارم نیاول:یلیل 

 .رفت راه تر آروم و گرفت یلیل دست امیپ 

 میدیرس اوناهاش:امیپ 

 کرد نگاه کرد اشاره امیپ که ییجا به و کرد بلند و سرش یلیل 

 یقشنگ يجا چه:یلیل 

 امیپ بعد خوردن شکالت با و ختیر يچا و آورد در و يچا فالسک یلینشستن،ل ها قیآالچ از یکی تو رفتن یلیل و امیپ 

 گرفت نتونیبدم راکت و شد بلند

 ؟يچطور نتونیبدم با:امیپ 

 ستمین بلد:یلیل 

 يریگ یم ادی کم کم ای،بیبزن ضربه توپ به راکت با دیبا نداره يکار:امیپ 

 کم کم کرد یم خراب و دیرس ینم توپ به یلیل اولش.کردن يباز به شروع و گرفت هارو راکت از یکی و شد بلند یلیل 

 افتاد زدن نفس به یلیل کردن يباز که یربع هی شد بهتر وضعش

 شدم خسته بسه گهید:یلیل 

 شدم گرم تازه:امیپ 

 تو هم با.برگشت و زد آب و صورتش هم امیبرگشت،پ قیآالچ سمت به و زد آب و صورتش و رفت آب ریش طرف به یلیل 

 چشماشو و دیکش ،دراز کرد تمام غذاشو امیشدن،پ خوردن نهار مشغول و کرد آماده و نهار لیوسا یلیل و نشستن قیآالچ

 ،منظره نشست روش و رفت صخره هی سمت به و بزنه قدم یکم تا شد بلند خوابه امیپ دید و کرد جمع و لیوسا یلیل.بست

  نتونست اما نکنه فکر بهش کرد یسع اولش اومد سراغش که بود آرش ادی هم باز و بود یقشنگ

 ؟یکن یم کاریچ:امیپ 
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 یم فکر آرش به داشت که کرد شرمنده و یلیل امیپ نه،نگاهیبش کنارش تا ومدیم داشت که کرد نگاه امیپ به یلیل 

 کرد نگاه جلو به و برداشت امیپ از و کردنگاهش

 قشنگه یلیخ نجایا:یلیل 

 دارم دوست یلیخ رو نجایا منم:امیپ 

 آورد رونیب شیگذاشت،گوش یلیل گردن دور دستش آرش.کردن نگاه جلو به و کردن سکوت دو هر 

 بیس بگو:امیپ 

 بیس: یلیل 

 میگوش صفحه رو ذارمش یشد،م خوب عکسش:امیپ 

 شد خوب آره:یلیل 

 میبر باال کوه از کم هی شو بلند حاال: امیپ 

 افتهیب نفسم مینر باال ادیز:یلیل 

 کهگذشت یساعت میرفتن،ن باال کوه از امیپ و یلیل. کردن جمع قیآالچ از لشونیوسا و اومدن نییپا صخره از یلیل و امیپ 

 . نشست کنارش هم امی،پ نشست سنگ هی رو و شد خسته یلیل

 گهید بسه نجایهم تا:یلیل 

 باشه:امیپ 

  ....کردن حرکت خونه سمت به و شدن نیماش سوار و نییپا برگشتن و کردن استراحت یکم 

 بود برگشته خواهرش خونه از هم سهینف و بود شده غروب خونه دنیرس یوقت محسن و یلیل

 سالم:یلیل

 سالم:امیپ
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 سالم:سهینف

 ن؟یبرگشت یک:امیپ

 ن؟یبود کجا اومدم،شما نهار بعد:سهینف

 کوه میرفت:امیپ

 گذشت؟ خوش:سهینف

 بود یعال:امیپ

 بود؟ چطور جان یلیل:سهینف

 یخال جاتون بود خوب یلیخ: یلیل

 رمیبگ دوش رمیم من:امیپ

 عرقم سیخ منم:یلیل

 شست یم هارو ظرف داشت سهیآشپزخونه،نف تو جون سهینف شیپ رفت اومد حمام از نکهیا بعد یلیل

 باشه تیعاف:سهینف

 ن؟یخوا ینم د،کمکیباش سالمت:یلیل

 بپزه گذاشتم کردم آماده رو یزم،ماکارونیعز نه:سهینف

 نشست یلیل يروبرو و شد تموم کارش سهینف

 ن؟یشناس یم امیپ وقته چند شما:یلیل

 بود سالش 5 یوقت از:سهینف

 !سالش؟ پنج:یلیل

 کردم یم مواظبت ازش پرستارش عنوان به هم من و داد دست از و مادرش که بود سالش 5، آره:سهینف
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 نیبود مادر مثل براش پس:یلیل

 کنم پر براش و مادرش يجا نتونستم وقت چیه یول کردم بزرگ نداشتم پسر مثل و امیپ که من:سهینف

 نیکنارش االن تا که خوب چقد:یلیل

 گهید موقع اون از برگشتم من و دلتنگم امیپ گفت و دنبالم اومد آقا ماه کی بعد اما رفتم من بود سالش 11 یوقت:سهینف

 نذاشتم تنهاش

  شد آشپزخونه وارد امیپ

 ن؟ید ینم شام ما به:امیپ

 کشم یم و شام االن:سهینف

 نشست یلیل کنار امیپ

 باشه تیعاف:یلیل

 چطوره؟ من ممنون،خانوم:امیپ

 خوبم:یلیل

 کرد یم کمک سهینف به داشت یلیخوردن،ل شام ییتا سه

 کنم یم جمع خودم برو تو يا خسته جان یلیل:سهینف

 يشد خسته یلیخ بود بارت نیاول گه یم راست سهینف:امیپ

 برم کنم جمع هارو ظرف الاقل دیبذار:یلیل

 کنارش رفت هم یلی،ل دید یم ونیزیتلو داشت بود نشسته تخت لبه رو امی،پ اتاق تو رفت و کرد جمع هارو ظرف یلیل

 کنار و کرد خاموش ونیزیتلو امیپ شد تموم که لمیف و دیکش دراز تخت رو بعد و دید ونیزیتلو يا قهیدق چند یلینشست،ل

 کرد باز چشماش یلی،ل کرد یم نوازش موهاش آروم و دیکش دراز یلیل

 کردم دارتیب:امیپ
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 بودم بسته و چشمام فقط نه:یلیل

 یکنارم االن تو که شهینم باورم یگاه:امیپ

 میواقع من یول:یلیل

 گذاشت نشیس رو یلیل سر امیپ

 دمیبخش ینم و خودم وقت چیه یگشت ینم بر اگه:امیپ

 کرد حلقه امیپ گردن دور دستاشو یلیل

 نبود تو ریتقص نزن و حرف نیا گهید:یلیل

 زیم داشت سهی،نف آشپزخونه تو رفتن هم با و شد داریب شست روشو و دست یلیل تا هم امیپ و شد داریب یلیل صبح فردا

 دیچ یم رو صبحانه

 ریبخ صبح:امیپ

 ریبخ صبح:یلیل

 ن؟یشد داریب زود ر،چهیبخ صبح: سهینف

 بود؟ یلیل ریتقص:امیپ

 نکردم مجبورت که من:یلیل

 ؟ يکرد کارشیچ یلیشه،ل داریب تا کردم یم دارشیب رفتم یم بار سه ای دو دیبا قبال:سهینف

 بخوابم تونم ینم نباشه کنارم یلیل اگه:امیپ

 دمینخر نون هنوز دیش داریب زود انقد نداشتم انتظار:سهینف

 رهیگیم رهیم امی؟پ چرا شما:یلیل

 رمیگ یم نون شهیهم خودم من رهینم یینونوا امیپ جان یلیل نه:سهینف
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 يخوا ینم يا گهید زیرم،چیگیم رمیم خودم جون سهینف:امیپ

 !؟یخودت امیپ:سهینف

 خودمم خوده:امیپ

  جون سهینف شیپ رفت یلیره،لیبگ نون رفت امیپ

 خورده ییجا به سرش کوه تو روزید:سهینف

 یینونوا بره خواستم ازش روزید نه:گفت و دیخند یلیل

 نداشت عادت اون آخه:سهینف

 مغازه بره ظهر لنگه امیپ و مغازست تو ،احمدم نکنه يکار نجایا شهینم که يطور نی،ا کنه عادت نیبذار:یلیل

 خودته کار رمیگ ینم سخت بهش ادیز ،منیگ یم راست خوب:سهینف

 کردن جمع رو صبحانه زیم نکهیا بعد سهینف و یلی،ل مغازه رفت امیپ و خوردن صبحانه هم دور و برگشت و گرفت نون امیپ

 کرد نگاه ساعت به سهی،نف شدن صحبت گرم

 شهیم شروع برنامه االن مینیبب ونیزیتلو میبر ایب:سهینف

 دنبالش یلیل و شد بلند سهینف

 ؟يا برنامه چه:یلیل

 نمیب یم صبح هر داره یپزشک برنامه هی:سهینف

 ستمین ونیزیتلو اهل ادیز من دینیبب نیبر شما: یلیل

 و نشست تخت رو و گرفت آورد خودش با که يشعر دفتر و کتابها و اتاقش تو رفت یلینه،لیبب ونیزیتلو تا رفت سهینف

 آشپزخونه تو سهیرون،نفیب رفت اتاق از و خوند و کتاب از صفحه هی یلیل شد قطع ونیزیتلو يصدا یوقت.شد خوندن مشغول

 بود

 کنم درست نهار من تونم یم امروز: یلیل
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 تو ی،ول بده انجام خونشون يکارا باشه یکی دارن دوست همه فهمم ینم من آخه:سهینف

 نیبخور و من پخت دست نیندار دوست بخوابم،انگار و بخورم من و دیکن کار شما ندارم دوست من خوب:یلیل

 ه؟یحرف چه نیا:سهینف

 بپزم نهار من دیبذار پس:یلیل

 شمینم زبونت فیحر من:سهینف

 کنم یم خبرتون شد آماده نهار دینیبب ونتونیزیتلو دییبفرما شما:یلیل

 ادیبرب دستم از يکار هی دیشا هستم حاال:سهینف

 نیدار دوست جور هر:یلیل

 سهی،نف دیچ و نهار زیم یلیل برگشت امیپ ی،وقت برگرده امیپ تا شدن منتظر یلیل و سهی،نف کرد درست یلیل رو روز اون نهار

 اتاق وارد یلی،ل کنه صداش تا رفت یلی،ل دیکش طول یکم کارش کنه وعوض لباسش تا رفت امیآشپزخونه،پ تو اومد هم

 بود دستش تو یلیل شعر دفتر و بود نشسته تخت رو امیشد،پ

 ؟ياینم چرا پس:یلیل

 ؟یگفت تو هارو شعرا نیا:امیپ

 آره:یلیل

 ؟یگ یم شعر ینگفت بهم چرا:امیپ

 بگم ومدین شیپ:یلیل

 یسینو یم خوب یلیخ:امیپ

 نخوندم یکس يبرا حاال تا بابا جز واقعا؟به:یلیل

 میرسون یم چاپ به و شعرات شاعره،اصال من یلیدارم،ل شاعر همسر هی من حاال:امیپ
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 میبرسون چاپ به:زد يپوزخند یلیل

 کنه کمکت تونه یم که شناسمیم رو یکی من:امیپ

 میبخور نهار میبر ایب دونم،حاال ینم:یلیل

 آشپزخونه تو رفتن یلیل و امیپ

 شد سرد نهار شما دیکن یم کاریچ:سهینف

 میاومد دیببخش:یلیل

 بود نشسته تخت رو امیپ و اتاق تو رفت یلیشست،ل ظرفهارو سهینف و خوردن نهار هم دور

 د؟یسع به بزنم زنگ:امیپ

 ه؟یک دیسع:یلیل

 بود عقدمون مراسم تو ،یسینو شینما و اتیادب کار تو که خالم دختر شوهر:امیپ

 ستین ادمی:یلیل

 بزنم زنگ:امیپ

  ادینم بدم:یلیل

  گرفت و دیسع شماره امیپ

 الو:دیسع

 جان دیسع سالم:امیپ

 شما؟ ام،حالیپ آقا سالم:دیسع

 خوبن؟ انیک و ؟ندایخوب تو:خوبم:امیپ

 خوبه؟ خوبن،همسرت همه:دیسع
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 زدم زنگ یلیل واسه اتفاقا خوبه:امیپ

 خدمتم در جانم:دیسع

 یبگ شعراش درباره و نظرت خواستم گه یم شعر یلیل:امیپ

 ن؟یایم یشم،ک یم واقعا؟خوشحال:دیسع

 ؟يدار وقت تو وقت هر:امیپ

  نجایا نیایب رنمیتم سر 4 تا من:دیسع

 بده؟ آدرستو خوبه:امیپ

 .کرد یحافظ خدا و داد امیپ به و آدرس دیسع

 ششیپ میریم شو آماده:امیپ

 اومد و شد اونا متوجه دیسع رفتن جلو که ی،کم شدن تئاتر یآمف گفت،وارد دیسع که یآدرس به رفتن امیپ با و شد آماده یلیل

 طرفشون به

 دیآمد خوش سالم:دیسع

 برم سالم،قربونت:امیپ

 سالم:یلیل

 شما؟ حال:دیسع

 میشد کارتون ممنونم،مزاحم:یلیل

 مینیبش نجایا نیای،ب نداشتم یخاص کار اصال:دیسع

 نشستن و رفتن ییتا سه

 ده؟یجد کار دیسع:امیپ
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 میکرد شروع که یماه هی آره:دیسع

 دیسع به بده رو شعرت دفتر یلیل:امیپ

 دیسع به داد و آورد رونیب فشیک از و دفترش یلیل

 دییبفرما:یلیل

 رسه؟ یم یمیقد نظر به:دیسع

 شهیم یسال 5کردم، نوشتن به شروع رستانیدب از:یلیل

  آخر شعر به دیرس تا خوند و شعر تا چند و زد یم ورق يوسرسر خوند اول شعر دیسع

  گستید زیچ هی يآخر شعر نیا فقط کرد حساب روش شهیخوبه،م نه:دیسع

 بود نوشته آرش واسه که بود یهمون آخر شعر کرد فکر یکم یلیل

 یبرسون چاپ به کنم کمکت تونم یم یسیبنو يآخر شعر نیا مثل ییشعرا اگه:دیسع

 نبود؟ خوب رو ها یقبل:یلیل

 هی تو رو ها یقبل شعر نیا یتون یم بعد یکن چاپ شعرارو نیا اولت کتاب يبرا بهتره اما بود خوب همش چرا:دیسع

 یبرسون چاپ به گهید مجموعه

 بشه؟ شاعر یلیل شهیم پس:امیپ

 تونه یم اون مطمئنم بدم نشون ناشره که دوستام هی به تا باشم داشته يآخر شعر نیا من نداره یاشکال حتما،اگه:دیسع

 کنم یم خبرت دادم نشون دوستم به و شعرت یوقت بده،من ادامه گفتن شعر به ،تو کنه کمکت

 ممنون واقعا جان دیسع:امیپ

 ؟يبد بهم دیبا امضا با جلدش هی دیرس چاپ به کتابت باشه ادتی یلیل ،فقط نکردم يکار:دیسع

 ممنونم حتما،منم:یلیل
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 نیکرد خوشحالم: دیسع

 رفت ینم خونه راه امیپ اما بودن راه رفتن،تو و کردن یخداحافظ امیپ و یلیل

 م؟یرینم خونه:یلیل

 دیخر میبر میخوا یم نه:امیپ

 د؟یخر:یلیل

 میبخر لیموبا برات دیبا آره:امیپ

 خودش شماره امین،پیماش تو برگشتن و دیخر یلیل يبرا یگوش و کار میس هی امیوپ یفروش لیموبا هی تو رفتن امیپ و یلیل

 .کرد ویس یلیل یگوش تو

 بدهsms هی شد تنگ برام دلت وقت هر حاال:امیپ

 بشه؟ تنگ من واسه تو دل ای بشه تنگ تو واسه من دل:یلیل

 بدمsms برات دیبا لحظه هر يطور اون آخه:امیپ

 بعد کرد مرتب و اتاق اتاقش،اول تو رفت و زد حرف سهینف با یساعت مین یلی،ل مغازه رفت خودش و خونه رسوند و یلیل امیپ

 يزیچ نیاول اما بگه گهید شعر هی تا کنه فکر کرد یسع و بود خوشحال کرد یم تشیحما امیپ که نیا واز تخت رو نشست

 دوباره و اوردین دووم يا قهیدق چند اما کنه فکر امیپ به و کنه پاك ذهنش از و آرش کرد یبود،سع آرش اومد ذهنش به که

 در ينوشت،صدا که یتیب چند آورد یم قلم به رو اونا عیسر یلیل و شد یم الهام قلبش به ها واژه انگار و کرد فکر آرش به

 زد خط و نوشت یچ هر اومد رونیب افکارش از یلیل و اومد

  ...بله:یلیل

 شد اتاق وارد سهینف

 ؟يندار ازین يزیچ تو بخرم ییزایچ هی کوچه سر يسوپر رمیم پا توك هی جان یلیل:سهینف 

 سالمت به نه:یلیل 
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 روشن ونیزیتلو و کنار گذاشت و دفتر فکرشه تو آرش همش و نداره دهیفا دید اما شعر سراغ رفت دوباره رفت سهینف یوقت 

 کنه درست کیک گرفت می،تصم کنه يکار هی سرگرم خودش تا آشپزخونه تو رفت نداشت هم رو ونیزیتلو حوصله اما کرد

 برگشت سهینف که بود کردن مخلوط حال در و آورد در نتیکاب تو از موادش.

 ؟یکن یم کاریچ:سهینف 

 کنم یم درست کیک دارم:یلیل 

 ؟یمناسبت چه به:سهینف 

 نداره یخاص مناسبت يطور نیهم:یلیل 

  شام وقت سر رمیم منم باشه:سهینف 

 خچالی تو گذاشت شد آماده که هم کیکرد،ک گرم آشپزخونه تو سرخودش برگرده امیپ که یوقت تا یلیل 

 ؟ییکجا تو معلومه یلیل:امیپ 

 شده؟ یچ مگه نکهیا چهارم بودم خونه همش نکهیا سوم دینباش خسته نکهیا دوم سالم نکهیا اول:یلیل 

 ؟ينداد جواب چرا نکهیا چهارم تیگوش به زدم زنگ نکهیا سوم دادمsms نکهیا دوم سالم نکهیا اول:امیپ 

 دیخند یلیل 

 بود فمیک تو طور نیهم لیموبا خونه تو اومدم یوقت از کن باور:یلیل 

 ؟يدیخر لیموبا مبارکه:سهینف 

 بله:یلیل 

 یفیک تو تلفن نه همراه تلفن گن یم یکن دقت اگه:امیپ 

 میبخور شام کن عوض لباستو برو شما وردستم،حاال ذارمشیم بعد به نیا از چشم:یلیل 

 امیخورد،پ زنگ خونه تلفن که خوردن یم شام دن،داشتنیچ و شام زیم هم سهینف و یلیکرد،ل عوض و لباسش رفت امیپ 

 برداشت یگوش و رفت
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 الو:امیپ 

 جان امیپ سالم: پوران 

 شما؟ سالم،حال:امیپ 

 خوبه؟ ؟خانمتیخوب خوبم،تو:پوران 

 میخوب ممنون:امیپ 

 کنم دعوتتون شام شب فردا واسه زدم زنگ: پوران 

  ممنون باشه:امیپ 

 خداحافظ منتظرتونم شب فردا:پوران 

 حافظ خدا:امیپ 

 آشپزخونه تو برگشت امیپ 

 بود؟ یک:یلیل 

 کرده دعوتمون شب فردا پوران،واسه:امیپ 

 خوبه:یلیل 

 کردن آماده يچا شد تموم که کارشون سهینف و یلید،لید یم ونیزیتلو و نشست کاناپه رو رفت امیپ خوردن شام نکهیا بعد 

 نشستن امیپ کنار و بردن کرد درست یلیل که یکیک با

 مناسبته؟ چه نخوردم،به یخونگ کیک وقته یلیخ:امیپ 

 کرد درست ينطوریهم یلیل:سهینف 

 ؟يکرد درست تو:امیپ 

  آره:یلیل 
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 داره خوردن کیک نیا:امیپ 

  گذاشت برش هی همه يبرا یلیل 

 شد خوب یلیخ:سهینف 

 جان نوش:یلیل 

 بذار برام گهید برش هی:امیپ 

 هم امیش،پیگوش وقت سر رفت یلیاتاقشون،ل تو رفتن امیپ و یلی،ل کرد جمع هارو ظرف سهی،نف خوردن کیک و يچا یوقت 

 کرد یم نگاه بود تخت رو که یلیل شعر دفتر به

 ؟يداد smsقدر چه:یلیل 

 کردم يبد کار:امیپ 

 قشنگن هاتsms قدم چه اصال:یلیل 

 ؟يزد خط شعرو چرا پس:امیپ 

 افتاد گفت یم شعر داشت که یوقت ادی یلیل 

 نشد خوب ادیز شعرش:یلیل 

 شیآرا زیم رو گذاشت شعرشو دفتر و یگوش یلیل 

 پوران خونه میبر شب فردا ندارم دوست:امیپ 

 چرا؟:یلیل 

 ؟یدون ینم یبگ يخوا یم:امیپ 

 شم ینم ناراحت حرفاشون از که گفتم نباش نگران که منه منظورت اگه:یلیل 

 ارمیم در آدم حرص که زنن یم ییحرفا هی یول دونم یم:امیپ 
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 نباشه مهم برات:یلیل 

 شمال میریم عسل ماه شنبه سه:امیپ 

 هفته؟ نیهم:یلیل 

 آره:امیپ 

 بگذره خوش یلیخ که کنم خوبه،فکر:یلیل 

  انداخت یلیل گردن دور دستش امیپ 

 نگذره خوش ییجا تو با شهیم مگه:امیپ 

 متوجه یلیل ینبود،وقت بردارش دست آرش فکر اما سهیبنو گهید شعر هی کرد یسع دوباره یلیل رفت امیپ یوقت صبح فردا 

 میتصم اما براش بود یخوب تیموقع که نیا با بگه شعر تونه ینم داره آرش به نسبت که یاحساس و آرش فکر بدون که شد

 ....کنه یم انتیخ امیپ به گفتن شعر با کرد یم احساس... نگه شعر گهید گرفت

 دید یم ونیزیتلو داشت که سهینف شیپ رفت یلیل 

 ه؟یچ ش برنامه موضوع:یلیل 

 یسنت طب:سهینف 

 دید ونیزیتلو يا قهیدق چند یلیل 

 کنم؟ یم درست نهار من امروز:یلیل 

 گذاشتم بار يسبز قرمه من:سهینف 

 اوهوم،خوبه:یلیل 

 تو رو شعر تیب هی و خوند و داد بهش روزید امیپ که ییهاsms و برداشت و شیرفت،گوش اتاقش طرف به شد بلند یلیل 

 دید و شیگوش یلیاومد،لsmsزنگ يد،صدایکش دراز تخت رو فرستاد،بعد امیپ به نوشت شیگوش

 شد تنگ دلت يدیچطوره؟د من خانم:امیپ 
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 سخته اعتراف یگاه:یلیل 

 کنه یم صدام ن،احمدیریش اما:امیپ 

 برس کارت به برو:یلیل 

 فعال دارم دوست:امیپ 

 شده یلیل قلب مالک آرش و کنه انکار آرش به نسبت شو عالقه تونست ینم یلی،ل و شد رهیخ دارم دوست کلمه به یلیل 

 نهار سروقت رفت سهی،نف شد خارج اتاق از و شد بلند تخت از یلیل.داشت دوسش یلیل و بود یداشتن دوست مرد امیپ اما.بود

 دیکش یم جارو خونه داشت و برداشت یبرق جارو و رفت سر ش حوصله یلی،ل

 ؟یکن یم کاریچ يدار:سهینف 

 کرد خاموش جارو یلیل 

 کشم یم جارو دارم:یلیل 

 کشم یم جارو خودم یول دونم یم:سهینف 

 کردم کم رو کارتون کردم يبد کار:یلیل 

 گم یم خودت خاطر به زمیعز نه:سهینف 

 کشم یم جارو خودم خاطر به منم:یلیل 

 نکن خسته خودتو ادی،ز باشه:سهینف 

 شروع و برداشت دستمال هی و شد تموم دنیکش جارو کار یوقت کرد روشن رو جارو دوباره یلیل و آشپزخونه و رفت سهینف 

  آشپزخونه تو رفت شد تموم که کرد،کارش يریگردگ به

 دینباش خسته:سهینف 

 ممنون:یلیل 

 .خوردن نهار هم دور و برگشت امیپ شد که نه،ظهریبچ و نهار زیم تا کرد کمک سهینف به یلیل 



 ALALE67 بسان کاکتوس

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 184 

 

 شیپ و کردن یپرس احوال همه با.رفتن پوران خونه باهم و شد آماده هم یلی،ل گرفت دوش و خونه اومد زودتر امیپ غروب 

 نشستن دایش و ماین

 خبر چه یکاسب کارو از جان امیپ خوب:هوشنگ 

 شده کمتر قبل به نسبت فروش و دیخر داره نوسان یلیخ طال متیق:امیپ 

 نداشت سابقه باال رفته ها متیق:منصور 

 هست زایچ نیا همه شهیم بازار وارد یوقت:امیپ 

 آورد ینیریش و يچا همه يبرا بود خدمتکار که یخانم هی 

 ؟یلیل و تو درباره یگفت یم ییزایچ هی ماین عقدمون مراسم تو یراست:امیپ 

 بگم من ییآها،زندا:ماین 

 گرفت خندش ماین گفتن ییزندا از یلیل 

 بگو:یلیل 

 ادته؟ی یشمی یشمدون:ماین 

 بود مامان واسه که همون:امیپ 

 بود حساس یلیخ روش هم پدرجون آره:ماین 

 شکست شیکی که ادمهی آره:امیپ 

 شکست افتاد و خورد دستم بردارم طاق رو از پدرجون نکیع خواستم من الیو میبود رفته همه گهید نیهم:ماین 

 شیشکوند تو پس:امیپ 

 گفتم بهش و هیقض و دید و من یلیل شدم میقا نایا یلیل خونه پشت رفتن عیسر بودم دهیترس انقد:ماین 
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 اون و بده حالش ماین که کنم یم خبر رو همه رم یم منم یضیمر به بزنه خودش گفتم بهش کردم فکر کم هی من:یلیل 

 کنن یم فراموش یشمدون وقت

 یشمدون یک چیه خونه میبرگشت شدن آماده عیسر بودم زده یحال یب به خودم من اومدن نایا مامان یوقت شد نمیهم:ماین 

 نموند ادشی

 بود نقشه پس شد؟ یچ يا دفعه هی بود خوب حالت تو که کردم تعجب منم ادمهی آره:امیپ 

 ؟يشکوند یشمدون تو دونه یم پدرجون بامزه،االن چه:دایش 

 اوردین یکس يرو به یول من کار دونست یم اول همون از جون بپدر:ماین 

 الیو میبر باهم بار هی نیا هیپا:ماین 

 ستین يبد فکر:امیپ 

 نمیبب رو التونیو دارم دوست منم:دایش 

 ؟یلیل:امیپ 

 موافقم:یلیل 

 کرد خبر شام واسه همه و اومد خدمتکار 

 شدن بلند همه که یحال در 

 چطوره؟ هفته نیا:ماین 

 عسل ماه شمال میریم میدار ما هفته نیا:امیپ 

 !!خوب واقعا،چه:دایش 

 بعد هفته واسه باشه پس:ماین 

 باشه:امیپ 
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 یخداحافظ امیپ و یلیل باشن،بعد ارتباط در شتریب تا گرفت یلیل شماره دایش زدن حرف دورهم دوباره خوردن شام نکهیا بعد 

 کردن یم عوض لباسشون داشتن و خونه برگشتن و کردن

 خوبن یلیخ ماین و دایش:یلیل 

 آره:امیپ 

 بود یخوب شب:یلیل 

 گذشت خوش بهت خوشحالم:امیپ 

 برداشت یگوش جون سهینف خورد زنگ کنه،تلفن درست نهار شد قرار اصرار یکل با یلیل فردا 

 دارن کار تو با جان یلیل:سهینف 

 رفت تلفن طرف به یلیل 

 ه؟یک:یلیل 

 دونمینم:سهینف 

 برداشت رو یگوش یلیل 

 الو:یلیل 

  سالم:دیسع 

 شما؟ حال سالم:یلیل 

 خوبه؟ امی؟پ یخوب شما ممنون:دیسع 

 خدمتتون داره سالم ممنونم:یلیل 

 کنه تییحما تونه یم بده ادامه اگه گفت اومد خوشش یلیناشره،خ گفتم که دوستم شیپ رفتم بگم زدم زنگ:دیسع 

 بگم شعر خوام ینم گهید من یول گمیم نویا که دیببخش:یلیل 
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 ؟یکن یم یشوخ:دیسع 

 زحمت تو نیافتاد شمام دیگرفتم،ببخش که هیمیتصم نه:یلیل 

 باشه دستت کتابت گهید ماه چند تا دم یم قول یکن آماده شعراتو چرا؟اگه:دیسع 

 بکنم کارو نیا تونم ینم که دارم خودم يبرا یلیدال هی:یلیل 

 رینگ دشیناد يدار استعدادشو تو یول نگو لتیدل باشه:دیسع 

  تونم ینم دیکن باور:یلیل 

 کن شروع دوباره ستین رید يشد مونیپش وقت هر یول باشه:دیسع 

 میبود کارام ریگیپ که ممنون باشه،بازم:یلیل 

 خداحافظ نکردم يکار:دیسع 

 خداحافظ: یلیل 

 ... کرد کارو نیبهتر کرد یم احساس یلی،ل کرد فکر یوکم کرد قطع رو یگوش یلیل 

 بود امیپ خورد زنگ شیشد،گوش کار به دست دوباره و آشپزخونه تو رفت یلیل 

 سالم:یلیل 

 ؟یگفت یچ دیسع به زم،تویعز سالم:امیپ 

 زد زنگ تو يبرا:یلیل 

 ؟یبگ شعر يخوا ینم آره،تو:امیپ 

 نه گهید:یلیل 

 اومد؟ شیپ یچرا؟مشکل:امیپ 

 بگم شعر قبل مثل تونم ینم گهید یول اصال نه: یلیل 
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 ای؟يدار ازین يزیچ:امیپ 

 نه؟ مگه میدار یخوب یزندگ بازم هم نشم شاعر جان،اگه امیپ نه:یلیل 

  یول آره:امیپ 

 کن قبولش کنم یم خواهش و گرفتم که هیمیتصم نیا:یلیل 

 هست یمصلحت هی ؟البديخوا یم خودت یچ هر باشه:امیپ 

 کنم یم درست دارم خودم امروز منتظرم ممنون،نهار:یلیل 

 ه؟یچ نهار:امیپ 

 ،فعالیفهم یم خونه ياومد:یلیل 

 حافظ خدا:امیپ 

 کنن استراحت تا اتاق تو رفتن بعد خوردن نهار هم با و اومد امیپ 

 ؟یناراحت ازم:یلیل 

 ؟یچ يبرا نه:امیپ 

 کردم؟ محرومت شاعر همسر هی داشتن از نکهیا:یلیل 

 دیبوس یلیل یشونیپ امیپ 

 دلمه زیعز نباشه شاعر چه باشه شاعر چه یلیل:امیپ 

 ی،وقت دادند یم گوش آهنگ به یگاه و زدند یم حرف هم با یکردن،گاه حرکت شمال سمت به امیپ و یلیل صبح فردا 

 و بود گذاشته براشون سهینف که ییغذا یلیل و دیکش دراز ،رفت بود خسته بود کرده یرانندگ امیبود،پ ظهر يکاینزد دنیرس

 کرد صدا و امیپ و کرد گرم

 شمال ياومد بارته نیاول:امیپ 
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  اتفاقاتش همه و افتاد شمال بود اومده که یوقت ادی یلیل 

 بود سخت انقدر سوالم:امیپ 

 اومدم بار هی قبال نه:یلیل 

 ؟یک با واقعا:امیپ 

 کردم یم کار خونشون که يا خانواده با:یلیل 

 ینگفت دربارشون حاال تا:امیپ 

 بگم؟ یچ:یلیل 

 بودن؟ یک ن؟اصالیشد آشنا هم با يجور چه:امیپ 

 کردن کمک بهم دنیفهم و من وضع یوقت اونا و بودم کرده تصادف خانواده اون دختر با من:یلیل 

 یستین ارتباط در باهاشون گهید ستین بد:امیپ 

  دادم زحمت بهشون یکاف اندازه به مدت اون کردم،تو یخداحافظ شهیهم يبرا ازشون:یلیل 

 خوردن نهارشون یلیل و امیپ 

 یکن کمک بهم يخوا ینم:یلیل 

 چشم:امیپ 

 نشستن ها ماسه رو و رفتن ساحل سمت به بعد و شستن هم با و کردن جمع هارو ظرف یلیل و امیپ 

 قشنگه:امیپ 

 یلیخ:یلیل 

 افتاد آرش ادی دوباره یلیل و 

 ؟یکن یم فکر یچ به:امیپ 
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 بندازم ایدر تو رو اونا تونستم فقط اما کنم فراموش ییزایچ هی خواستم یم:یلیل 

 ؟یچ یعنی:امیپ 

 گردونه یبرم انارو ایدر امواج کنم،چون فراموششون تونم ینم وقت چیه یعنی:یلیل 

 یکن فراموش یخواست یم ویچ حاال:امیپ 

 گذاشت یلیل شونه رو دستش آورد در بشیج تو از شیگوش امیکرد،پ یم نگاه ایدر امواج به و نداد یجواب یلیل 

 بیس بگو:امیپ 

 بیس: یلیل 

 یلیل که يزیچ از شتریب بود خوب یلیخ امیکرد،پ یم نگاه امیپ رخ مین چهره به یلیل و کرد یم نگاه عکس به داشت امیپ 

 یم فکر هم آرش به ده ینم امیپ عالقه جواب تنها نه اون اما بده و داشتنش دوست و محبت جواب دیبا یلیکرد،ل یم فکر

 قلب تو تنها جاش و نداشت ییجا یلیل یواقع یزندگ تو آرش یول کنه فراموشش تونست ینم و بود آرش عاشق یلیل کنه،

 ...بود یلیل

 امیپ:یلیل 

 کرد یم نگاه شیگوش هی همچنان امیپ 

 جانم:امیپ 

 دارم دوست:یلیل 

 کرد نگاه یلیل به امیپ 

 بگو ؟دوباره یگفت یچ تو:امیپ 

 شد بلند یلیل 

 تو میبرگرد شده سرد هوا:یلیل 

 شد بلند هم امیپ 
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 یلیل:امیپ 

 تو؟ مینر:یلیل 

 حرفم نیا منتظر وقته یلیخ:امیپ 

 گذاشتم منتظرت که دیببخش:یلیل 

 داشت ارزششو: امیپ 

 کنم فکر تو به فقط و باشم داشته دوست دم یم قول پس دارم من که یهست یکس تنها تو:یلیل 

 کرد بغل محکم رو یلیل امیپ 

 دارم دوست یلیخ:امیپ 

 باشم داشته دوست تونم ینم يدار دوسم که يا اندازه به که دیببخش:گفت دلش تو یلیل 

  ....الیو تو برگشتن امیپ و یلیل 

 دیخر میبر شام يبرا دیبا:یلیل

 میخر یم و يخوا یم که ییزایچ میخور یم شام رونیب میریم امشب:امیپ 

 تو گذاشت و لیوسا یلی،ل برگشتن و گرفتن تزایپ تا دو و دنیخر و داشتن ازین یچ رون،هریب رفتن و شدن آماده امیپ و یلیل 

 از لقمه هی امیشدن،پ خوردن مشغول و نشستن نیزم رو خودشون و زیم رو گذاشتن تزایپ امیپ و یلیل. برگشت و آشپزخونه

 گرفت یلیل طرف به تزایپ

 کن باز دهنتو:امیپ 

 بخورم تونم یم خودم:یلیل 

 بخورم من دست از نویا:امیپ 

 برد یلیل طرف به دوباره و زد تزایپ به گاز هی امیپ وبعد زد تزایپ به گاز هی یلیل 
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 تو نوبت:امیپ 

 يکرد شیدهن گهید:یلیل 

 بخور ،حاالیدهن گه ینم شوهرش زده دهن به خوب خانم هی:امیپ 

 خورم ینم:یلیل 

 بخوره رو تزایپ کرد مجبور و یلیل آخرش اما خورد ینم کرد قفل لباش یلیل و گرفت یلیل دهن سمت به تزایپ امیپ 

 شد خوب حاال:دیجو یم که یحال در یلیل 

 خورم یم رو تو تزایپ منم ینش ناراحت که نیا واسه:امیپ 

 .دیخند یلیل 

 گوشه هی شد خسته یلیل رفتن که یساعت مین هی. يرو ادهیپ رفتن خوردن سبک صبحانه هی شدن داریب زود صبح فردا 

 نشست

 شدم خسته گهید من:یلیل 

 شهیم تموم میبر درخت اون تا:امیپ 

  کرد بلندش و گرفت دستش رفت یلیل سمت به امیپ 

 یلیل برگشتن یوقت.برگشتن و گرفت عکس تا چند هم امیپ و خوردن مفصل صبحانه هی، دنیرس گفت امیپ که ییجا به 

 خوردن نهار و دنیچ و زیم و کردن آماده و نهار و کرد یم کمکش و بود کنارش هم امیپ و نهار وقت سر رفت

 ممنون بود یعال:امیپ 

 کردم خستت جان،امروز نوش:یلیل 

 ستین بد هم يآشپز نه:امیپ 

 شستنه ظرف يآشپز جالب بخش:یلیل 
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 بشورم؟ ظرف گهیم بهم زنم که شدم لیذل زن چه:امیپ 

 شورم یم خودم کردم خستت امروز کردم یشوخ:یلیل 

 کرد جمع هارو ظرف و شد بلند امیپ 

 بدم دست از رو يآشپز جالب بخش ندارم دوست:امیپ 

 شدن شستن ظرف مشغول هم با و دنیخند دو هر 

 یلیل:امیپ 

 زد یلیل صورت به شویکف دست امیپ و برگشت یلیل 

 رسم یم حسابتو ؟االنیکن یم کار یچ يوا:یلیل 

 ختیر آب امیپ سمت به یلیل 

 ساحل تو باشه يباز آب بسه:امیپ 

 بعد شن خشک تا شدن ولو ساحل تو بعد و کردن سیخ گرویهمد تونستن یم تا ساحل تو رفتن شستن که هارو ظرف 

  کردن استراحت یکم و الیو تو رفتن

 رونیب میبر شو آماده:امیپ 

 کجا؟:یلیل 

  کنار ایدر میبر میخوا یم:امیپ 

 مینبود کنار ایدر ما مگه:گفت و دیخند یلیل 

 داره فرق نیا: امیپ 

 بود یحیتفر ساحل هی و کرد پارك و نیماش امیپ دنیرس یوقت کردن حرکت و شدن نیماش سوار امیپ با شد آماده یلیل 

  آروم و خلوت بود بهتر الیو تو داره یفرق چه:یلیل 
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 داره هم اسکله و یکن يسوار قیقا یتون یم نجایا که نهیا فرقش:امیپ 

 و موتور ران قیقا شدن دور که ساحل ،از شدن سوار دو هر و داد پول بهش امیپ و رفتن ران قیقا هی شیپ امیپ و یلیل 

 و کرد یم نگاه یلیل به هم امی،پ آب تو گذاشت و دستش یلیرفت،ل یم نییپا و باال آروم ایدر موج رو قیقا و کرد خاموش

 اورد رونیب و شیگوش

 بیس بگو:امیپ 

 کرد نگاه امیپ به یلیل 

 بیس:یلیل 

  کرد دنیوز به شروع ،باد اسکله رو رفتن زنان قدم ، رفتن ساحل سمت به کرد روشن رو موتور ران قیقا 

  گذاشت هم تو دستاش یلیل 

 شد سرد:یلیل 

 کشوند خودش سمت به و گرفت یلیل يبازو امیپ 

 يابر هوا اما مینیبب و آفتاب غروب اسکله رو داشتم دوست:امیپ 

 گرفت بارون ریز دستش یلی،ل شد تر دیشد نشستن،بارون ها قیآالچ از یکی تو رفتن یلیل و امیپ و شد شروع نم نم بارون 

 تر کینزد امیپ به خودش و کرد نگاه امیپ به برداشت بارون ریز از دستش و افتاد قولش ادی که کنه فکر آرش به خواست یم

 .برگشتن الیو به و رفتن نیماش سمت به وخوردن،بعد آوردن براشون و داد سفارش يزیچ هی همونجا امیپ.کرد

 کردن يباز نتونیبدم و ساحل دم رفتن خوردن صبحانه نکهیا بعد فردا 

 یکن یم يباز خوب:امیپ 

 داشتم یخوب یمرب:یلیل 

 البته که اون:امیپ 

 برم نهار وقت سر دیبا بسه يباز:یلیل 
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  من با امروز نهار:امیپ 

 ؟یکن درست يخوا یم یچ حاال خوب:یلیل 

 میبخر گوشت میبر دیبا کباب:امیپ 

 دنیخر زغال و گوشت یوقت رون،یب رفتن و شدن ،آماده گرفتن دوش رفتن دو هر بعد و کردن يباز یکم یلیل و امیپ 

 نشست کنارش هم یلیل و شد کار به دست امیپ و برگشتن

 درسته کارت مشخصه بوش از:یلیل 

 يکرد فکر یچ پس:امیپ 

 بازار هی وارد کرد پارك و نیماش امی،پ رونیب رفتن و کردن جور و جمع و کباب بساط و خوردن هم با و شد آماده کباب 

 دنیرس یباف ریحص مغازه هی به نکهیا تا دنید یم رو ها مغازه و گذشتن یم نطوریشدن،هم

 میبخر جون سهینف يبرا و سبد نیا:یلیل 

  قشنگه:امیپ 

 فروخت یم داغ هیبام داشت يمرد هی.رونیب اومدن دوباره و.دنیخر و سبد و شدن مغازه وارد هم با 

 بخرم هیبام:امیپ 

 دارم دوست آره:یلیل 

 دنیرس یچوب ینییتز لیوسا با مغازه هی خوردن،به یم رفتن یم راه که طور نیهم و گرفت هیبام تا دو امیپ 

  ینیب یم و مغازه نیا:امیپ 

 داره یقشنگ يزایچ چه:یلیل 

 کنه یم يکار کنده برات چوب رو یبگ یچ هر:امیپ 

 جالب چه:یلیل 
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 تو میبر ایب:امیپ 

  تو رفتن امیپ و یلیل 

 سالم:امیپ 

 سالم:یلیل 

 خدمتم سالم،در:مغازه صاحب 

 انداختن مغازه به نگاه هی یلیل و امیپ 

 اتاقمون تو میبذار کنه کار برامون نیا مثل میبگ:امیپ 

 شهیم قشنگ آره:یلیل 

  دیکن کار و تیب نیهم برامون شهیم:امیپ 

 سمیبنو رشیز نیبگ هم باشه،اسماتون:مغازه صاحب 

 یلیل و امیپ:امیپ 

 بزنم براتون هم خیتار:مغازه صاحب 

 دیبزن آره:امیپ 

 کرد یم نگاه گهید لیوسا به داشت یلیل 

 کنه درست ماین و دایش يبرا لمیموبا يزایآو نیا از تا دو بگو امیپ:یلیل 

 ؟يافتاد اونا ادی شد یچ:امیپ 

 افتادم دایش ادی ییدایش بود نوشته تیب نیا تو:یلیل 

 باشه:امیپ 

 دیکن کار او دایش و ماین اسم هم لیموبا زیآو دوتا رو آقا:امیپ 
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 چشم:مغازه صاحب 

 شه؟یم آماده یک:امیپ 

 کنم یم اماده گهید ربع هی:مغازه صاحب 

 میگرد یم بر و میزنیم دور هی ما پس: امیپ 

 خوردن شام و گشتن بازار تو یکم و دنیخر و دادن سفارش که ییزایچ و برگشتن و گشتن بازار تو یکم رفتن امیپ و یلیل 

 .برگشتن الیو به و

 بغل گرویهمد سهینف و یلیل.دنیرس خونه به نشده ظهر و کردن حرکت خونه سمت به خوردن صبحانه نکهیا بعد صبح 

 کردن

 زمیعز ریبخ دنیرس:سهینف 

 ممنون:یلیل 

 کردم یم دق نیموند یم گهید روز هی اگه:سهینف 

 خدانکنه:یلیل 

 تو اومد هم امیپ 

 جون سهینف سالم:امیپ 

 کرد بغل محکم سهینف امیپ 

 ؟یخوب شم فدات یاله:سهینف 

 میعال:امیپ 

 گذشت خوش بهتون یحساب پس:سهینف 

 یخال جاتون:یلیل 
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 رونیب رفتن و برداشت سهینف سبد یلیل. گرفت دوش امیپ بعد و گرفت دوش هی یلیل 

 هیناقابل زیچ ییبفرما:یلیل 

 داشت؟ یسوغات انتظار یک:سهینف 

 نیدار دوست یچ دونستم ینم گهید دیببخش:یلیل 

 داره جا سرم باال نیریبگ یچ هر:سهینف 

 یچوب و رفت فشیک سمت به یلیاتاقشون،ل تو رفتن اونا و کنن استراحت فرستاد و امیپ و یلیل سهینف و خوردن نهار هم دور 

 تختشون باال گذاشت بود شده يکار کنده که

 خوبه؟:یلیل 

 شد خوب یلیخ:امیپ 

 دیکش دراز تخت رو امیپ 

 بپرسم؟ ازت سوال هی:امیپ 

 بپرس:یلیل 

 ؟یگ ینم شعر گهید چرا:امیپ 

 کنم فراموششون تونم ینم که دارم یخاطرات گفتم ادتهی:یلیل 

 آره:امیپ 

  افتم یم خاطرات اون ادی گم یم شعر یوقت خوب:یلیل 

 ؟یخاطرات چه:امیپ 

 ؟یکن استراحت يخوا ینم:یلیل 

 گه؟ید یبگ يخوا ینم یعنی:امیپ 
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 دیچرخ یلیل سمت به امیبست،پ چشماشو و دیکش دراز تخت رو یلیل 

 دیشا یلیل:امیپ 

 گفتم بهت يروز هی دیس،شایه:یلیل 

 دیکش دراز دوباره امیپ 

 کردم باور باشه:امیپ 

 کرد باز چشماشو یلیل 

 ؟يشد ناراحت ازم:یلیل 

 دیچرخ امیپ سمت به یلیل و نگفت يزیچ امیپ 

 ؟يقهر:یلیل 

 کرد پشت یلیل به امیپ 

 بعد و يکرد ازدواج شد یچ که ندارم يکار هم گذشتت ،بهیباش داشته دوسم واقعا االن که مهمه نیا فقط من يبرا:یلیل 

 کن اعتماد بهم دارم،پس و باشم داشته دوست دادم قول بهت من یباش من مثل دیبا هم ،تويشد جدا

 زد لبخند بهش و گرفت و دستش و برگشت امیپ که شد یم بلند جاش از داشت یلیل 

 داشتم اعتماد بهت اول همون کردم،از یم یشوخ داشتم:امیپ 

 کرد نیریش اخم هی یلیل 

 نکن ها یشوخ نیا از گهید:یلیل 

  ...چشم:امیپ 

 .خونه رفت و گرفت و شد آماده که شون ها عکس و لمیف و هیآتل رفت امیپ دوشنبه

 یبرگشت زود چه سالم:یلیل 
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 گرفتم شد،رفتم آماده هامون عکس و لمیف:امیپ 

 واقعا؟:یلیل 

 رونیب اومد آشپزخونه از سهینف 

 خبره؟ چه: سهینف 

 آورد آلبوممون و لمیف امیپ:یلیل 

 نمیبب امیب کنم کم گاز شعله بذار:سهینف 

  ییرایپذ تو رفتن امیپ و یلیل 

 کردن بزرگ برامون هم عکس نیا:امیپ 

 میکن یم زونیآو تختمون شده،روبرو خوب:یلیل 

 نمیبب خوب:سهینف 

 دنید عکس آلبوم و نشستن هم کنار ییتا سه 

 شد ناز یلیل قدر چه نیبب يوا:سهینف 

 ممنون:یلیل 

 دور شد تموم که لمی،ف برگشت و زد غذا به سر هی رفت سهینف لمیف ي،وسطا گذاشت رو لمیف امی،پ دنید که و عکس آلبوم 

 .کرد زونیآو اتاق تو عکسشون امیپ بعد و خوردن شام هم

 کرد باز درو ال،نگهبانیو رفتن هم با و امیپ خونه اومدن دایش و ماین ال،صبحیو برن که کرد هماهنگ ماین با امیپ جمعه 

 نیاومد خوش یلیخ:نگهبان 

 نشستن هم دور و خونه تو رفتن شدن ادهیپ همه و تو بردن نیماش ماین و امیپ 

 بود؟ چطور شمال خوب:ماین 
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 بود خوب یلیخ:امیپ 

 آورد در فشیتوک از دایش و ماین یسوغات یلیل 

 یسوغات نمیا:یلیل 

 نیدیکش زحمت چرا:دایش 

  گرفت یلیل از هارو زیآو ماین 

 هست؟ یچ حاال:ماین 

 کرد باز رو جعبه ماین 

 نوشته روش ما اسم بامزه چه:اینم 

 ه؟؟یچ نمیبب:دایش 

 داد نشون دایش به رونیب آورد هارو زیآو ماین 

 ممنون قشنگن یلیخ: دایش 

 کرد وصل شیگوش رو دایش اسم ماین 

 من بدش نوشته من اسم ینیب ینم مگه:دایش 

 ؟ییزندا نه افته،مگهیب ادشی به دنشید با که کنه زونیآو یکی اون اسم دیبا یک هر گهید نه: ماین 

 آره:دیخند یم که یحال در یلیل 

 کرد زونیآو شیگوش به رو زیآو هم دایش 

 شد واردخونه نگهبان زن 

 آقا سالم:نگهبان زن 

 شما؟ حال سالم:امیپ 
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 کنم درست یچ نهار آقا گم یشما،م لطف به میخوب: نگهبان زن 

 میکن یم درست کباب میآورد گوشت خودمون دینکش زحمت:امیپ 

 نیبگ بهم نیخواست يزیچ اگه باشه:نگهبان زن 

 ممنون:امیپ 

 ییدا میدار کباب پس:ماین 

 میکن يباز نتونیبدم دست هی میبر ایب:امیپ 

 ؟يآورد:ماین 

 رنینم ییجا نتونیبدم بدون من:امیپ 

 میبر بزن:ماین 

 رونیب رفتن امیپ و ماین 

 دنید یم امیپ و ماین باال از و بالکن رو رفتن و داد نشون بهش الیو داخل یلیل و شدن بلند یلیل و میشم 

 ن؟یشد آشنا کجا ماین و تو:یلیل 

 و میشد کار به مشغول مشترکمون يدوستا از یکی پدر شرکت تو درسمون بعد و میشد آشنا هم با دانشگاه تو:دایش 

 میخواستگار اومد ماین گهید و شد تر یمیصم رابطمون

  هیخوب پسر ماین:یلیل 

  آره:دایش 

  دوستم خونه میبر يایم:یلیل 

 دوستت؟:دایش 

 هیکینزد نیهم خونش آره:یلیل 
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 نداره؟ یاشکال:دایش 

 میبر ایب بابا نه: یلیل 

 رفتن نییپا دایش و یلیل 

 میبزن مهیفه به سر هی میریم ما جان امیپ:یلیل 

 برسون سالم باشه:امیپ 

  زدن در و رفتن مهیفه خونه سمت به امیپ و یلیل 

 اومدم:رضا 

 کرد باز و در رضا 

 سالم:یلیل 

 طرفا؟ نیا خانم،از یلیل سالم:رضا 

 سالم:دایش 

 دییبفرما خانم سالم:رضا 

 دنیرس که خونه دم به 

 يدار مهمان ایب مهیفه:رضا 

 اومد رونیب خونه از مهیفه 

 سالم:یلیل 

 کردن یروبوس یلیل و مهیفه 

 ؟ی؟خوش یسالم،خوب:مهیفه 

 ؟یخوب خوبم،تو:یلیل 
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 ه؟یک خوبم،خانم منم:مهیفه 

 امیپ زاده خواهر نامزده دایش:یلیل 

 دادن دست بهم مهیفه و دایش 

 تو دییبفرما:مهیفه 

 رفت یعل ریام سمت به یلیکرد،ل یم يباز هاش يباز اسباب با و بود نشسته یعل ری،ام تو رفتن تا سه هر 

 بشم افتادت يلپا قربون من یاله:یلیل 

 دیبوس محکم و لپش یلیل 

 ه؟یچ اسمش نازه چه:دایش 

 یعل ریام:مهیفه 

 برگشت وهیم ظرف هی با آشپزخونه تو رفت مهیفه 

 نمتیبب اومدم میبخور میومدین مهیفه:یلیل 

 .گذاشت وهیم دایش و یلیل يبرا یلیل حرف به توجه بدون مهیفه 

 دینکش زحمت:دایش 

 ستین يدار قابل زیچ دیببخش:مهیفه 

 برگشتن و کردن یخداحافظ دایش و یلیول کرد يباز یعل ریام با یکل دایموندن،ش مهیفه شیپ یساعت هی دایش و یلیل 

 هم آوردن،دور هارو کباب ماین و امیپ و کردن آماده هارو ظرف هم دایش و یلیانداختن،ل راه کباب بساط ماین و امیال،پیو

 بودن زدن حرف حال در ماین و امیشستن،پ و کردن جمع هارو ظرف یلیول دایش و خوردن

 د؟یزن یم حرف یچ درباره:یلیل 

 مردونست بحثمون:ماین 
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 مردونست که:دایش 

 م؟ینیبب آوردم،بذارم ازدواجمون جشن لمیف و آلبوم من: یلیل 

 بذار آره:دایش 

 گذاشت و لمیف امیآورد،پ و لمیوف آلبوم و شد بلند یلیل 

 يشد خوشگل هم تو شب اون: یلیل 

 رسم ینم که تو يپا به واقعا؟اما:یلیل 

 کرد زدن بشکن به شروع ماین دیرس که رقص قسمت به لمیف 

 برقص شو بلند يشد خفه:امیپ 

 باشه دیکن یم اصرار که حاال:ماین 

 دایش و ماین شد تموم که آهنگ زدن یم دست براشون یلیل و امی،پ کردن دنیرقص به شروع هم با ، گرفت دایش دست ماین 

 اومد گهید آهنگ هی گذشت که لمیف از يا قهیدق نشستن،چند

 شماست نوبت حاال: ماین 

 دینیبب و لمیف ادامه خبالیب:یلیل 

 گرفت یلیل سمت به دستش و شد بلند امیپ 

 میدینرقص باهم وقته یلیخ:امیپ 

 غروب.دنید و لمیف آخر تا. نشستن هم امیپ و یلیل شد تموم که دن،آهنگیرقص هم با و شد بلند گرفت و امیپ دست یلیل 

 .برگشتن خونه به شد که

 یم کتاب يکاریب ،اوقات کرد یم کمک سهینف به خونه ي کارا ،تو کنار گذاشت و شعر یلی،ل گذشت یم هم پشت روزها 

 .داد ینم و فکرش به شدن وارد اجازه آرش به و کرد یم نیتمر و امیپ داشتن دوسش داد قول امیپ به یوقت از و خوند

 برگشت مغازه از امیپ که کرد یم مرتب رو لباسها کمد داشت یلیل روز هی 
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 زد زنگ دیسع امروز:امیپ 

 گفت یم یچ:یلیل 

 کرد دعوتمون تئاتر شینما يبرا:امیپ 

 ؟یک:یلیل 

 8 ساعت فردا:امیپ 

  برم دارم دوست یلیخ:یلیل 

 میریم حتما:امیپ 

  رفتن جلو که یکم شدن وارد و شینما سالن رفتن فردا امیپ و یلیل 

 جاست اون ندا:امیپ 

 رفتن کردن اشاره امیپ که ییجا طرف به 

 ندا سالم:امیپ 

 شما؟ ،حال سالم: ندا 

 ممنون:امیپ 

 سالم:یلیل 

 جان یلیل سالم:ندا 

 گرفت ندا دست از بچه امیپ 

 پسرشون انیک:امیپ 

 بانمکه چه:یلیل 

 دینیبش نجایا نیاین،بیدار لطف:ندا 
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 بود نشده شروع شینما نشستن،هنوز امیپ و یلیل 

 بود قشنگ خوندم شعرتو:ندا 

 ممنون:یلیل 

 يبد ادامه يخوا ینم گفت دیسع که کردم تعجب یلیخ:ندا 

 ستین وقتش االن دمیفهم کردم فکر که یکم:یلیل 

 گم یم کیتبر يدار که یذوق خاطر به صورت هر در:ندا 

 به و کردن سکوت همه و شد شروع شینما.دید یم امیپ نگاه تو بچه هی داشتن حسرت یلیکرد،ل یم يباز انیک با امیپ 

 اومد دیسع و شد یخال سالن کم کم شد تموم شینما یکردن،وقت یم نگاه شینما

 نیاومد سالم،خوش:دیسع 

 جان دیسع سالم:امیپ 

 سالم:یلیل 

 بود؟ چطور:دیسع 

 بردم لذت واقعا بود خوب یلیخ:یلیل 

 بود یعال که منم نظر از:امیپ 

 خوشحالم: دیسع 

 کرد حرکت امیپ و شدن نیماش سوار و کردن یحافظ خدا امیپ و یلیل 

 میخور یم شام رونیب:امیپ 

 منتظره جون سهینف نه:یلیل 

 گفتم بهش نباش نگران:امیپ 



 ALALE67 بسان کاکتوس

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 208 

 

 ؟یک:یلیل 

 يشد یم آماده یداشت یوقت:امیپ 

 اوهوم:یلیل 

 دادن سفارش غذا و سمتشون به اومد گارسون و نشستن زیم هی رو و شدن وارد هم با و کرد پارك رستوران هی يجلو امیپ 

 بود؟ چطور امروز خوب:امیپ 

 بود قشنگ تئاترش واقعا:یلیل 

 اومد خوشم منم آره:امیپ 

 شدن خوردن ومشغول دیچ زیم رو و آورد رو غذا گارسون 

 امیپ:یلیل 

 جانم:امیپ 

 ؟يدار دوست بچه تو:یلیل 

 ؟یپرس یم چرا آره... خوب:امیپ 

 يکرد یم نگاه انیک به یخاص جور هی امروز:یلیل 

 ؟يندار دوست تو مگه... بشن مادر و پدر باشن داشته دوست همه کنم فکر:امیپ 

 شد سرد میبخور و غذامون...دارم دوست که معلومه:یلیل 

  ...گرفت امیپ از نگاهشو يلبخند با یلیل 

 خونه رفت و لیتحو سال سهینف... امیپ کنار در اما گذروند یم دیبا پدرش بدون رو دیع نیاول یلیل و دیرس نوروز دیع

 لیتحو سال منتظر و نشستن بود دهیچ یلیل که ینیس هفت کنار و شدن آماده امیپ و یلیل.باشه اونا با تا خواهرش

 دیبوس و کرد بغل یلیل امیپ شد لیتحو سال یوقت...شدن
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 مبارك نو سال:امیپ 

 مبارك هم تو نو سال:یلیل 

 یلیل به داد بود گذاشته نیس هفت کنار که يا جعبه امیپ 

 يدیع از نمیا:امیپ 

 بود بایز و فیظر دسبند هی کرد باز جعبه در یلیل 

 قشنگه یلیخ:یلیل 

 رسه ینم صاحبش به اما:امیپ 

 بست یلیل دست به و دستبند امیپ 

 کنم آماده و تیدیع من تا اتاق تو يریم تو حاال:یلیل 

 ؟ينکرد آمادش هنوز:امیپ 

 رونیب این نگفتم تا ،برو کنم آمادش شد ینم:یلیل 

 بود شده نییتز ظرافت با زیچ همه بود گذاشته وقت براش یلیخ کرد آماده نفره 2 شام زیم هی یلی،ل اتاق تو رفت امیپ 

 يایب یتون یم حاال:یلیل 

 زیم کنار اومد امیپ 

 من يدیع نمیا:یلیل 

 کرده چه من خانم نیبب:امیپ 

 خوردن شام هم با و دیکش شام خودش يبرا بعد امیپ يبرا اول یلی،ل نشستن دو هر 

 شستن و کردن جمع هارو ظرف و کرد کمکش هم امیپ که کرد یم جمع هارو ظرف داشت یلیل 

 گرفتم که بود يدیع نیتر خوشمزه و نیقشنگتر:امیپ 
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 خوشحالم:یلیل 

 برد براش بود پخته که یکیک با کرد آماده يچا یلیل و ونیزیتلو يجلو رفت امیپ 

 کوچولو يدیع هی نمید،اییبفرما:یلیل 

 يبد يدیع بهم و باشه دیع شهیهم دارم دوست امــــــــــــــم:امیپ 

 ...شدن کیک يچا خوردن مشغول هم با و نشست امیپ کنار هم یلیل 

 ام،همهیپ پدر خونه رفتن و شدن آماده امیپ و یلی،ل کرد ییرایپذ ازش مهمون هی مثل یلیل و خونه برگشت سهینف فردا 

 گرم و نشستن دایوش ماین کنار شهیهم مثل امیپ و یلیل.داد يدیع یلیل و امیپ به امیپ پدر و کردن یپرس احوال همه بودن،با

 نشست یلیل کنار اومد نیپرو که بودن صحبت

 چطوره؟ حالت جان یلیل:نیپرو 

 خوبم:یلیل 

 ست؟ین يخبر:نیپرو 

 خبر؟:یلیل 

 است؟ بچه منظورم:نیپرو 

 دونمینم یعنی بچه؟نه:یلیل 

 ششیپ يبر کنم یم صحبت بایفر با من یباش نظر تحت ياریب ایبدن بچه یوقت تا شدن باردار قبل بهتره زمیعز:نیپرو 

 با؟یفر:یلیل 

 مانیزا و زنان گه،متخصصید عموم دختر:نیپرو 

 برمش یم خودم ستین يازین:امیپ 

 ...نیباش کرده اقدام االن تا کردم یم فکر جان امیپ:گفت و شد یم بلند داشت نیپرو 
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 اومد مغازه از تر زود امیپ روز هی گذشت یم امیپ و یلیل یزندگ از یماه 3 

 ؟ياومد زود شد یچ:یلیل 

 الیو میبر میخوا یم شو اماده:امیپ 

 ال؟یو میبر چرا:یلیل 

 یمیفه یم حاال:امیپ 

 بود قرمز يبادکنکا از پر ییرایپذ سالن کف دید شد الیو وارد یلیل یوقت...الیو رفتن هم با و شد آماده یلیل 

 مبارك تولدت:امیپ 

 نبود ادمی...امیپ:یلیل 

 کرد بغل و یلیل امیپ 

 ممنونم واقعا:یلیل 

 يها شمع و نشست کنارش و آورد رو یلیل تولد کیک آشپزخونه تو از رفت و گذاشت آهنگ امیپ و نشست مبل رو یلیل 

 کرد روشن رو یلیل یسالگ ستیب تولد

 نره ادتی آرزو:امیپ 

  بشه خوشبخت امیپ کنم یم آرزو:گفت دلش تو بست چشماشو و برداشت امیپ از نگاهشو بعد و شد رهیخ امیپ به یلیل 

 دیبوس و یلیل امیکرد،پ فوت هارو شمع و کرد باز چشماشو بعد 

 مبارك تولدت بازم:امیپ 

 ممنون:یلیل 

 و آهنگ و شد بلند امیپ...خوردن و کیک هم با و یدست شیپ تو گذاشت و زد برش کویک یلیل و یلیل به داد چاقو امیپ 

 دنیرقص بعد... دنیرقص هم با و گرفت و یلیل دست و کرد عوض
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 بدم کادوتو تا میبرگرد:امیپ 

 بود ادتی و تولدم که بود یکاف برام نیهم:یلیل 

 شهینم که کادو بدون:امیپ 

 الیو میاومد راه همه نیا چرا پس:یلیل 

 رمیبگ نجایا و تولدت داشتم دوست شدم آشنا تو با که بود نجایا چون دارم دوست رو جا نیا من:امیپ 

 ...امیپ:یلیل 

 گشتن یبرم داشتن امیپ و یلیل 

 پدرم خاك سر برم شهیم امیپ:یلیل 

 نه که چرا امیپ 

 ستادیا قبرستون يجلو امیپ 

 شد یم ادهیپ داشت امیپ 

 نهیبب اشکشو امیپ خواست ینم یلیل 

 برم تنها شهیم:یلیل 

 یراحت جور هر: امیپ 

  رفت پدرش قبر سمت به یلیل 

 بابا سالم:یلیل 

 برداشت گلدون...کرد دنیتپ به شروع یلیل قلب...بود پدرش قبر کنار که شد بود کاکتوس توش که گلدون هی متوجه یلیل 

 ..»یلیل مبارك تولدت«بود کاغذ هی توش

 ...آرش:یلیل 
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 ختیر یم اشک آروم یلیل 

 چرا؟...ينکرد فراموشم هنوز شهینم باورم:یلیل 

 کرد نگاه کاکتوس به..شد آروم تا کرد هیگر یلیل 

 یبمون جا نیهم آرش خاطر مثل دیبا ببر خودم با رو تو تونم ینم:یلیل 

 نیماش تو برگشت و کرد نگاه کاکتوس به بار نیاخر یلیل 

 يموند منتظر دیببخش:یلیل 

 خوبه؟ حالت... نداره یاشکال:امیپ 

 میبر گهید بهتره آره:یلیل 

 نشد متوجه یلیل اما کرد پارك و نیماش امیپ...یلیل ذهن ملکه شد دوباره آرش و یلیل نه زد حرف امیپ نه راه کل 

 یلیل:امیپ 

 بله: یلیل 

 میریبگ و تولدت کادو شو ادهیپ:امیپ 

 باشه:یلیل 

 شدن یکتابفروش هی وارد و برد یم خودش دنبال و گرفت و یلیل دست امیپ شدن ادهیپ دو هر 

 يبردار یتون یم يدار دوست که یکتاب تا چند هر که نهیا تولدت يکادو:امیپ 

 یجالب يکادو چه:یلیل 

 ناراحت امیپ تا کرد انتخاب کتاب تا 3 يطور نیهم و بود کرده مشغول و فکرش آرش يکادو اما کرد گشتن به شروع یلیل 

 .کرد تشکر ازش یلیل بود دهیخر فیک هی یلیل يبرا هم سهینف و خونه برگشتن هم با و کرد حساب امیپ و نشه
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 هیهد به یوقت...داد انجام براش امیپ که ییکارا به کرد یم فکر امروز اتفاقات به بود امیپ آغوش تو یلیل خواب وقت شب 

 امیپ...ختیر یم اشک آروم و نشنوه صداشو امیپ تا گرفت محکم و قلبش یلیکرد،ل دنیتپ به شروع دوباره قلبش دیرس آرش

 شد یلیل حال متوجه

 یکن یم هیگر يدار یلیل:امیپ 

 کرد پشت بهش و اومد رونیب امیپ بغل از عیسر یلیل 

 کرد روشن و خواب چراغ امیپ 

 شده یچ یلیل:امیپ 

 افتاد هق هق به یلیل 

 کرد پاك اشکاشو آروم و گرفت خودش طرف به و صورتش و گرفت بغلش تو کوچولو دختر هی مثل و یلیل امیپ 

 زم؟یعز بزن حرف ؟باهام شده یچ:امیپ 

 یچیه: گفت یم و کرد یم راست و چپ و سرش فقط یلیل 

 ... نکنه فکر آرش به گهید کرد یسع فردا از دوباره یلیل...دیخواب و شد آروم تا کرد نوازش موهاشو انقد و خوابوند و یلیل امیپ 

 بایفر شیپ رفتن امیپ و یلیل نیپرو اصرار با بعد هفته 

 سالم:امیپ 

 جان امیپ سالم:بایفر 

 سالم:یلیل 

 درسته؟ یلید،لینیبش دییزم،بفرمایعز سالم:بایفر 

 بله:یلیل 

 چطوره؟ یزندگ اوضاع خوب:بایفر 



 ALALE67 بسان کاکتوس

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 215 

 

 خوبه زیچ همه:امیپ 

 نه؟خوب ای يباردار تو که نگفت يزیچ نیایم امروز شما گفت فقط نیپرو:بایفر 

 دونمینم:یلیل 

 ؟يدار شو عالئم:بایفر 

 باشه شده جادیا میجسم حالت تو يرییتغ کنم ینم فکر:یلیل 

 گه؟ید نیدار شدن دار بچه قصد شما:بایفر 

 انداخت امیپ به نگاه هی یلیل 

 بله:یلیل 

 شمیپ ایب بده انجام شیآزما نیا ینداشت چه و یداشت و عالئم چه بعد هفته داد، نظر يطور نیا شه ینم:بایفر 

 ...باشه:یلیل 

 شیآزما و بایفر مطب رفتن گرفتن و جوابش یوقت دادن انجام و شیآزما و رفتن امیپ با یلیل نبود يخبر يباردار عالئم از 

 دادن نشون بهش رو

 یمنف شیآزما جواب:بایفر 

  شد آروم زد لبخند بهش که امیپ دنید با شد ناراحت یکم یلیل 

 بده انجام سمینو یم برات یگراف سنو و شیآزما نیا چکاب يبرا اما نیکرد ازدواج که ماه چند تازه نباش نگران: بایفر 

  ...باشه:یلیل 

 احوال بعد و بایفر مطب رفت امیپ با دوباره جوابش گرفتن بعد و داد انجام و نوشت بایفر که یگراف سنو و شیآزما یلیل

 شد یلیل یسنوگراف و شیآزما دنید مشغول بایفر یپرس

 دیکش دراز تخت رو لطفا جان یلیل:بایفر 
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 شده؟ يزیچ: امیپ 

 است ساده نهیمعا هی:بایفر 

 دید و یلیل شکم رو هیبخ بایکنار،فر زد و لباسش کنارش اومد بایفر و دیکش دراز تخت رو یلیل 

 ه؟یچ يبرا هیبخ نیا:بایفر 

  کردن میجراح نیهم يبرا داشتم یداخل يزیخونر و کردم تصادف قبال:یلیل 

 يندار شدن دار بار ییتوانا نیهم يبرا دهیرس بیآس بهش و خورده رحمت به يدیشد ضربه یسنوگراف نیا طبق:بایفر 

  بود زده خشکش یلیل 

 ستین یمهم زیچ گفت بهش دکترش اما:امیپ 

 گه یم يا گهید زیچ یگراف سنو نیا اما:بایفر 

 باشه اشتباه شیسنوگراف دیشا:امیپ 

 کمه یلیخ احتمالش اما سخته درکش دونم یم جان امیپ:بایفر 

 نه؟ داره یدرمان هی؟ هست یراه هی:امیپ 

 ضرر هم یلیل خود يبرا و نداره و نیجن تحمل رحمش ماه 3 از شتریب بشه باردار بتونه یدرمان يها راه از یلیل اگه:بایفر 

 داره

  داد هیتک تخت به خودش و دیلرز زانوهاش امیپ 

 بست یم هاشو دکمه یکی یکی بگه يزیچ نکهیا بدون شد بلند تخت رو از یلیل 

 ارمیب برات يزیچ يخوا یخوبه؟م حالت جان یلیل:بایفر 

 زد یزورک لبخند یلیل 
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 ینم بود بد حالش هم امیبود،پ بسته و گلوش راه کنه،بغض نگاه بهش تونست ینم یول کرد حس و امیپ نگاه ینیسنگ یلیل 

 یم نگاه رونیب به یلیل راه رفتن،کل خونه طرف به و شدن نیماش سوار و شدن خارج مطب از امیپ و یلیکنه،ل باور تونست

 یم یسع دو کنه،هر نگاه بهش و برگردونه و سرش تونست ینم یحت یلیل و کرد یم نگاه یلیل به یهرزگاه امی،پ کرد

 سمت به که طور نیهم دیترک یلیل بغض شد بسته که اطیح شدن،در اطیح وارد و خونه دنیکنن،رس هضم و موضوع کردن

 ختیر یم اشک دونه دونه رفت یم خونه در

 یلیل:امیپ 

 بود امیپ به پشت همچنان یول ستادیا یلیل 

 شده یچ مدمیفه االن هم ست،خودمین یمهم زیچ گفتن بهم نگفتم،اونا دروغ بهت من...  من:یلیل 

 افتاد هق هق به و شد شتریب شیگر یلی،ل کرد بغل یلیل محکم پشت از امیپ 

 باشه کرده اشتباه بایفر ممکنه م،اصالیریم دکترا نیبهتر شی،پ نشده يزیچ هنوز باشه ،آرومینگفت دروغ دونم یم:امیپ 

 ...ماه 3 از شتریب تونم ینم هم بشم باردار اگه گفت بایفر:یلیل 

 شد اتاقش وارد و رفت خونه سمت به و کرد باز و امیپ دست نداد،حلقه امون یلیل به گهید هیگر 

 رونیب اومد آشپزخونه از تعجب با سهینف 

 شده؟ یچ یلیل:سهینف 

 کرد یم نگاه یلیل اتاق بسته در به سهینف 

 شد خونه وارد آهستش يها قدم با امیپ 

 بود؟ چش یلی،لياومد امیپ:سهینف 

 تنهاشون و نگفت يزیچ دید یلیل و امیپ حال که سهینف.شد ولو کناپه يرو و رفت کاناپه طرف به سهینف به توجه بدون امیپ 

 بود کرده بغل هاش زانو و نشست تخت رو یلیل. دیخواب سوال از پر یذهن با سهی،نف نخورد شام کس چیه شب اون.گذاشت

 نینوش چرا...شهینم دار بچه که بود فکر نیا تو و ختیر یم اشک و کرد یم نگاه بود روبروش که امیپ و خودش عکس وبه

 االن دونست یم و دیکش دراز کاناپه رو امیپ...اومد یم ادشی و عقدشون قبل امیپ پدر يها حرف ؟؟؟و نگفت بهش عتیواق
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 اگه: گفت پدرش که نیا به دیرس یم یوقت کرد یم مرور ذهنش تو پدرش داده،حرف حیتوض پدرش يبرا و زیچ همه بایفر

 .بود چاره راه هی فکر شد،تو یم خراب سرش رو ایدن همه گم یم من که دیکن یم يکار نینشد دار بچه

 رفت امیپ شیپ سهیبود،نف دهیکش دراز کاناپه رو هم امیومد،پین رونیب اتاق از یلیکرد،ل آماده صبحانه سهینف صبح فردا 

 بخور صبحانه لقمه هی ایب ينخورد يزیچ شبید از جان امیپ:سهینف 

 نشست کنارش سهینشست،نف کناپه رو و شد بلند امیپ 

 سراغم اومد بد يفکرا بس از ؟مردم شده یچ یگ ینم بهم:سهینف 

 ستین باردار یلیل:امیپ 

 نداره ینگران که نیا نیکرد ازدواج تازه شما:سهینف 

 ست؟ین نیا فقط مشکل:امیپ 

 ه؟یچ پس:سهینف 

 بشه باردار تونه ینم یلیل:امیپ 

 هست یدرمان حتما سن نیا به دختر شهیم مگه وا:سهینف 

 کنه تحمل و نیجن تونه ینم ماه 3 از شتری،ب داره ضرر یلیل خود يبرا تنها نه بشه باردار اگه:امیپ 

  گرفت دستش سهیداد،نف هیتک سهینف شونه به اومد،سرش نییپا اش گونه از آروم اشک هی بست و چشمهاش امیپ 

 کنم آرومش يطور هی تونستم یم بده،کاش حالش یلیخ یلیل االن رمیبم یاله:سهینف 

 برداشت سهینف شونه از سرش شد آروم که امیپ 

 رونیب رمیم من:امیپ 

 ینکن ضعف بخور زیچ هی:سهینف 

 شد بلند امیپ 
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 ندارم اشتها:امیپ 

 باش خودت مواظب جان امیپ:سهینف 

 اما داد نشون هم گهید دکتر تا چند به یلیل یسنوگراف امیپ.رفت رونیب و برگشت و بره نتونست اما رفت اتاقشون دم تا امیپ 

 خورد زنگ امیپ یگوش. نداشت يا دهیفا اما بود معجزه هی دنبال به امیپ.گفتن و گفت بایفر که ییزایچ همون همشون

 .بگه خواد یم یچ دونست یم و نداشت بهشو دادن جواب حوصله امیپ اما بود پدرش

 برداشت یگوش سهینف و خونه زد زنگ امیپ پدر 

 الو:سهینف 

 خونست؟ امیپ:امیپ پدر 

 آقا نه.سالم:سهینف 

 خونست؟ یچ یلیل:امیپ پدر 

 بله:سهینف 

 بهش بده یگوش:امیپ پدر 

 شد، وارد و زد در و رفت یلیل اتاق سمت به سهینف 

 داره کار تو با زده زنگ آقا جان یلیل:سهینف 

 نگفت يزیچ و کرد نگاه سهینف به یلیل 

 بزنه زنگ بعد کنه قطع بگم يخوا یم:سهینف 

  شد بلند یلیل 

 نه:یلیل 

 برداشت یگوش و رفت یلیل 
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 سالم:یلیل 

 باال یبکش اموالش و مال یبزن دور و پسرم یخواست یم خوب:امیپ پدر 

 فهمم ینم منظورتون:یلیل 

 نیبد ادامه یزندگ نیا به ذارم یم من يکرد ؟فکريکرد ازدواج امیپ با يشد ینم دار بچه یچ يبرا:امیپ پدر 

 دیکن کردم،باور ینم و يکار نیچن وقت چیه دونستم یم اگه دمیفهم و موضوع روزید خودمم من یول:یلیل 

 کنم باور که ستمین ساده امیپ مثل من:امیپ پدر 

 کارو همون نیگفت شما یچ هر ندارم یحرف من االنم نیگرفت شما که یمیتصم هر مینش دار بچه اگه نیگفت خودتون:یلیل 

 کنم یم

 بردار امیپ از دست پس:امیپ پدر 

 نیبد فرصت بهم یول باشه:یلیل 

 مونم یم منتظر:امیپ پدر 

 و چشماش و داد هیتک مبل به سرش و نشست مبل رو و جاش سر گذاشت یگوش یلیل و کرد قطع و تلفن امیپ پدر 

 کرد باز هاشو چشم یلیل و گذاشت یلیل شونه رو دستش سهی،نف داشت و یاتفاق نیچن انتظار.بست

 زینر خودت تو ،انقدر بزن حرف باهام دلم زیعز:سهینف 

 میکن یزندگ هم با ماه چند فقط کردم ینم فکر:یلیل 

 نیبد ادامه تونیزندگ به که هست یراه هی حتما نیدینش جدا هم از که هنوز:سهینف 

 که دونستم ینم و نگفتم دروغ من که کنه باور امیپ که نیا مهمه برام زیچ هی فقط.میبد ادامه میبتون کنم ینم فکر: یلیل 

 بشم باردار تونم ینم

 یگفت و راستش تو که مطمئنه امیپ:سهینف 
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 یلیل گذاشت و شد بسته زبونش دید و یلیل بد حال یوقت اما بخوره يزیچ هی بگه بهش خواست یم سهی،نف شد بلند یلیل 

 آزارش که يزیچ تنها و بشه جدا امیپ از دیبا که بود مطمئن مشیتصم از گهید رفت فکر تو دوباره یلیل. اتاقش تو برگرده

 .نگفت بهش و عتیواق نینوش چرا نکهیا داد یم

 نشست تخت کنار و برد یلیل يبرا غذا ینیس هی و اوردین طاقت گهید سهینف 

 بخور قاشق هی من خاطر به:سهینف 

 بود بسته گلوش را بغض چنان هم یلیل 

 تونم ینم دیکن باور:یلیل 

 يبخور يزیچ هی دیبا یبکش خودتو دینبا که تو افتاده که هیاتفاق:سهینف 

 نه:یلیل 

 رهیبگ آروم من دل تا بخور قاشق هی:سهینف 

 باز دهنشو دید رو سهینف نگران نگاه یوقت اما کرد ینم باز و دهنش یلیل برد،اول یلیل دهن سمت به غذا قاشق هی سهینف 

 به قاشق تا چند یلیل.گرفت شیگر هم سهیخت،نفیر یم اشک آروم و دیترک بغضش رفت نییپا گلوش از غذا یکردوقت

 نشست، کاناپه رو رفت دوباره و برگشت امیپ وقت رید شب.رونیب رفت و نکرد تیاذ و یلیل گهید سهیخورد،نف سهینف خاطر

 رفت امیپ سمت به و رونیب اومد اتاق از یلیبود،ل شده بسته روش به ها در همه

 میبزن حرف هم با دیبا:یلیل 

 نشست امیپ کنار یلیل 

  حرف بابات با امروز:یلیل 

 بده ادامه و حرفش یلیل نذاشت امیپ 

 هی دنبال و بگم پدرت به شد ینم روم اما و يبود تو بود نظرم مد که یکس تنها بودم شده جدا مرجان از یوقت از:امیپ 

 پدرت چهلم بعد گذاشتم منم و کرد فوت پدرت که بگم بذاره،خواستم شیپاپ نبود حاضر ،پدرمم گشتم یم مناسب تیموقع

 خبر که شدم یم دیام نا برگشتنت از داشتم گهید آخرا شد ینم باورم اصال که اول روز چند ،تایرفت خبر یب تو که بگم بهت
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 از گهید که دمیشن و مثبتت جواب هم یوقت و دادن بهم رو ایدن انگار بودن خوشحال قدر چه یدون ینم دیرس بهم برگشتنت

 تو یوقت و شدم یم داریب عیسر و یرفت تو دوباره که دمید یم خواب یگاه ازدواجمون بعد.کردم یم پرواز داشتم یخوشحال

 پدرم که يروز).زد لبخند خاطرات نیا به امیپ(شدم یم آروم کردمو یم نگاه صورتت به يا قهیدق چند و دمید یم کنارم رو

 مثل دارم دوست...حاال اما.  مینش دار بچه که دادم ینم احتمال درصدم هی یحت گفتم من یچ هر نینش دار بچه اگه گفت

 بود کابوس هی فقط نیا یبگ یکن دارمیب زود صبح شهیهم

 داره عتیواق بگم دیبا که متاسفم:یلیل 

 کنمیم یراض و بابام يجور هیکنم، یزندگ باهات خوام یم:امیپ 

 شم ینم یراض گهید ،من میکن یزندگ هم با که بشه یراض بابات اگه:یلیل 

 کرد نگاه یلیل به امیپ 

 ؟ چرا: امیپ 

 نیا بدم انجام تونستم یم که يکار تنها و بدم بهت نداشتم یچیه من که باشم داشته وجدان دعذابیبا شهیهم چون:یلیل 

 تونم ینم نمیا االن که ارمیب ایبدن سالم بچه هی که بود

  یلیل:امیپ 

 عتیواق ای بود ایرو که کنم یم شک کنم فکر بهش بعدا اگه که یساخت برام و یقشنگ يروزا:یلیل 

 کرد نگاه امیپ به یلیل 

 ممنون:یلیل 

 گرفت بغلش تو یلیل محکم امیپ 

 ولش باشم مجبور دمیکش انتظار براش و دارم دوسش که یکس سخته برام یلیخ...نیا جز به داشتم رو یچ هر انتظار:امیپ 

 کنم

 ندارم و داشتنت دوست اقتیل من که نهیا خاطر به دیشا:یلیل 

 اومد رونیب امیپ بغل از یلیل 
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 باشم نداشته وجدان عذاب و کنم یزندگ راحت عمرم آخر تا بذار:یلیل 

 سخت براش یلیل يحرفا درك و بود سردرگم امیپ اما بود شده یخال امیپ با زدن حرف ،با اتاق تو رفت و شد بلند یلیل 

 فکراشو تا موند اونجا يا هفته هی بود یلیل ادآوری براش الیو گوشه هر.رفت الیو به شب همون کنه فکر بهتر نکهیا يبود،برا

 فکر یکل بعد اما بزنه حرف نینوش با بره داشت دوست ،اولش کرد فکر بود افتاده که یاتفاقات به هفته هی اون تو یلیل... بکنه

 یاشتباه کار جبران اتفاق نیا که کرد فکر نیا به و دونست یم اتفاق نیا مقصر خودشو چون شد منصرف مشیتصم از کرد

 .... افتهیب اتفاق بود قرار که بود

 بودن نشسته تخت لبه دو هر و زد يلبخند امیپ دنید با یلیل اتاق، تو رفت و خونه دیرس امیپ که بود شب 

 سختتره دربارش زدن حرف و سخته موضوع هی به کردن فکر یگاه:امیپ 

 کرد سکوت یکم امیپ 

 خوام یم رو یزندگ من... نه گهید حاال اما کنم متقاعد خانوادم تا گشتم یم یراه دنبال میبزن حرف هم با نکهیا قبل:امیپ 

 نداره یلذت منم يبرا یزندگ يدار وجدان عذاب من کنار در تو یوقت اما میببر لذت بودن هم کنار از که

 کرد نگاه یلیل به امیپ 

 حساب روم دوست هی عنوان به مونییجدا از بعد يبد قول بهم دیبا یول يخوا یم تو که کنم یم يکار لمیم برخالف:امیپ 

 سراغت امیب دارم کمکت به ازین و افتاده یاتفاق هر وقت هر منم تا یکن خبرم دیبا يبخوا یکمک هر و افتاده یاتفاق هر یکن

  جلو برد دستش امیپ 

 ؟يد یم قول:امیپ 

 داد دست بهش یلیل 

 دم یم قول:یلیل 

 نام به رو الیو سند و سکه 14تا امیپ.بشن جدا هم از رسما تا دیکش طول یماه هی.  کردن اقدام طالق يبرا امیپ و یلیل 

 کرد یلیل

 کرد بغلش و سهینف شیپ رفت یلیشد،ل رفتن اماده و کرد جمع لشویوسا همه یلیل 
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 هیخال شهیهم نجایا جات:سهینف 

 کنه یم پر و جام دیجد عروس.نبود نجایا من يجا اولش از:یلیل 

  یلیل:سهینف 

 باشه داشته و اقتشیل که یزن رهیبگ خوب زن هی کن کمکش:یلیل 

 شهینم براش تو مثل که یک چیه:سهینف 

 برم دیبا گهید من:یلیل 

 باش خودت مواظب یلیخ بسالمت:سهینف 

 حافظ خدا:یلیل 

 کردن حرکت الیو سمت به و شد امیپ نیماش سوار یلیل 

 آوردن در سرت بال نیا که ییاونا شیپ يبر يخوا ینم واقعا تو:امیپ 

 فکر یوقت اما ینگفت و عتیواق بهم چرا يکرد کارو نیا هام با چرا بگم بهش بزنم داد سرش برم خواستم یم اولش:یلیل 

 شد گرفته اشتباه اون يجلو اتفاق نیا با و بکنم بزرگتر اشتباه هی خواستم یم من که افتاد نیا يبرا اتفاق نیا دمیفهم کردم

 افتهیب اتفاق نیهم دوباره دم یم حیترج عقب به برگردم دوباره اگه و

  یزن یم حرف سربسته شهیهم:امیپ 

 دیخند یلیل 

 زدم يدار خنده حرف:امیپ 

 خوشحالم یچ از همه از شتریب یدون یم: یلیل 

 ؟یباش یتون یم خوشحالم تو:امیپ 

 ياومد کنار موضوع نیا با کردم یم فکر من و گذشته موضوع نیا از که ماه 1 امیپ: یلیل 
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 امیب کنار باهاش ماه 1 با بتونم که ستین يزیچ تو داشتن دوست:امیپ 

 .بکنه يکار امیپ يبرا تونه ینم که نیا از تاسف احساس هی و کرد تعجب خودش به نسبت امیپ عالقه همه نیا از یلیل 

 کنه؟؟ یم خوشحالت یچ ینگفت:امیپ 

 اما نبودم برات یخوب همسر دونم یم.کنم یزندگ تو با کردم دایپ فرصت دونستم ینم موضوع که یماه چند که نیا:یلیل 

 یلیل:امیپ 

 يبود العاده فوق تو: یلیل 

 سفارش نگهبان به امی،پ شدن اطیح وارد دو هر الیو دنیرس یزود،وقت ییجدا نیا از ناراحت و نزدن حرف کدوم چیه گهید 

  کرد

 بزرگه برام یلیخ نجایا: یلیل 

 يدار نگهش خوب تا سپردمش تو به نیهم يدارم،برا دوست یلیخ رو الیو نیا من: امیپ 

 ه؟ینیسنگ تیمسئول: یلیل 

 یکن محافظت ازش یتون یم یکس هر از بهتر پس يکرد یزندگ باهاش سال 12 تو:امیپ 

 يبر گهید بهتره.کنم یم و تالشم تمام:یلیل 

 ؟يندار يکار گهید آره ام:امیپ 

 يرسوند منو که ممنون:یلیل 

 بزن زنگ بهم افتاد یاتفاق هر باش خودت مواظب:امیپ 

 باشه:یلیل 

 خداحافظ:امیپ 

 خداحافظ:یلیل 
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 هضم و بود افتاده که یاتفاق هنوزم کرد یم فکر بود افتاده که ییاتفاقا به و بود ختهیر بهم اعصابش راه کل و رفت امیپ 

  ...نکرد

 رفت ینگهبان خونه سمت به بعد. گذاشت اتاق تو لشویوسا و گرفت خودش يبرا هارو اتاق از یکی یلیل

 بیحب آقا:یلیل 

 رونیب اومد بیحب 

 امیب رید کم هی دیشا رونیب رمیم دارم من:یلیل 

 ن؟یریم تنها:بیحب 

 آره:یلیل 

 نشه کیتار هوا نیباش مواظب فقط. باشه:بیحب 

 دینباش نگران باشه:یلیل 

 کاکتوس هنوز...رفت پدرش قبر سمت به و شد قبرستون وارد دیرس یوقت.رفت قبرستون سمت به و رونیب رفت یلیل 

  بود سرجاش

 ...حاال و کنم یم ازدواج امیپ با دارم که گفتم بهت و اومدم که بود روزید نیهم انگار گذره یم زود زمان بابا،چقد سالم:یلیل 

 کرد سکوت یکم یلیل 

 .بودم یاشتباه اول از نداشتم شو عالقه و امیپ اقتیل من چون ستمین ناراحت ییجدا نیا از: یلیل 

 کرد یم هید،گریترک بغضش یلیل 

 امیب کنار ییتنها با چطور عمر آخر تا که کن آرومم بزن حرف باهام:یلیل 

 کرد یم هیگر چنان هم یلیل 

 تا البد.کنم یزندگ اونا با تا رمیبگ پس و گذاشتم امانت شتیپ آرش از که یخاطرات اومدم نکردم فراموش و آرش هنوز:یلیل 

 دوارمیام.کرد فراموشم آرش و گفت آرش به و من مشکل نینوش االن
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 که یمبهم ندهیآ به راه کل تو کرد حرکت خونه سمت به و برداشت و کاکتوس شد آروم یوقت موند پدرش شیپ یکم یلیل 

 بغل گرویهمد مهیفه و یلیشش،لیپ اومدن)نگهبان زن( نینسر و مهیفه شد وارد و خونه دیرس یوقت کرد یم فکر داشت

 کردن

 نجام؟یا يدیفهم کجا از تو: یلیل 

 گفتم بهش من:نینسر 

 ن؟ینداشت یمشکل که ؟شما نیشد جدا هم از شد یچ نمیبب بگو:  مهیفه 

 تو نیایب زد حرف شهینم که نجایا:یلیل 

 نشستن ییرایپذ تو و تو رفتن ییتا سه 

 شد؟ یچ نمیبب بگو خوب:مهیفه 

 میشد جدا نیهم يبرا میش دار بچه میتونست ینم ما چون:یلیل 

 بود خودش از مشکل نکنه نداشت بچه شمیقبل زن از یمیرح يآقا: مهیفه 

 بود من از مشکل نه:یلیل 

 داره؟ یمشکل چه تو مثل یجوون دختر حرفا چه تو؟وا:نینسر 

 که نداره جوون و ریپ یینازا مشکل:یلیل 

 ؟یبش دار بچه یتون ینم گهید تو یعنی:مهیفه 

 نه:یلیل 

 کرد خانم یلیل نام به رو نجایا که بود یانصاف با مرد چقدر یمیرح يآقا باز:نینسر 

 واقعا؟:مهیفه 

 بود ام هیمهر جزء آره:یلیل 
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 دوبار که شانس بد انقد آدم چارهیکرد،ب نکارویا که داره دوست هنوزم پس داشت دوست رو نجایا یلیخ یمیرح يآقا: مهیفه 

 باشه نداشته بچه هی کنه ازدواج

 ارهیم براش سالم بچه هی شیبد همسر.. شاایا:یلیل 

 گرفت؟ زن مگه:مهیفه 

 کنه ازدواج دیبا يروز هی خوب هنوز، نه:یلیل 

 ؟يبود رفته کجا حاال:مهیفه 

 بابا سرخاك رفتم:یلیل 

 ؟يآورد خودت با هیچ يکنه،ا رحمتش خدا:مهیفه 

 کاکتوس:یلیل 

 ؟يآورد کجا از:مهیفه 

 کجاست؟ یعل ریست،امیهد:یلیل 

 گذاشتمش رضا شیپ:مهیفه 

 نمشیبب امیم شد،بعد تنگ براش دلم:یلیل 

 اتاق ریگ نور گوشه گذاشت ، اتاقش تو برد کاکتوس یلیل رفتن که نینسر و مهیفه 

 هیخوب يادگاری:یلیل 

 و زد لبخند امیپ با قشنگش خاطرات به دید بار هی و عکس کرد،آلبوم مرتب کمد تو و لباسش و کرد باز و چمدونش یلیل 

 از یچ هر یلیل عکس، آلبوم کنار گذاشت هم بودن دهیخر شمال از که يکار کنده چوب بعد و کشو تو گذاشت و آلبوم

 که کرد یم فکر ندشیآ به و دیکش دراز تخت رو یلیل.افتهین یلیل ادی دنشونید با امیپ تا برداشت و بود خونه اون تو خودش

 .کنه تجسم ذهنش تو آرش چهره کرد یسع و افتاد آرش ادی
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 يها اشک.کرد نگاه داشت شیگوش تو یلیل از که ییعکسا به و نشست تخت لبه رو و اتاقش تو رفت و خونه برگشت امیپ 

 هیگر دوباره و شد ولو تخت رو و دیخند بلند بیس گفت یم یلیل که اومد ادشی یوقت و کرد دار نم رو یلیل يها عکس امیپ

 کرد

  خواد ینم منو اون اما...بود يادیز زین،چیهم خواستم یم و یلیل من خوام ینم بچه من:امیپ 

 .کنه فراموش و یلیل تا کرد کارش مشغول و خودش کرد یم یسع امیپ 

 

 کتاب خوندن بود شده وکارش کرد شروع رو گفتن شعر دوباره...آرش يادگاری با یزندگ کرد، شروع و دیجد یزندگ هی یلیل 

 با و وقتش هم یداد،گاه یم ادی درس بهش یلیل و ششیپ ومدیم نینسر دختر نینگ ی،گاه يتکرار یحت کتابخونه يها

 .کرد یم سر مهیفه

 بودن نشسته هم دور و یلیل شیپ اومدن ماین و دایش شد که جمعه 

  متاسفم واقعا افتاد که ییاتفاقا بابت:دایش 

 کنم یم عادت بهش کم کم:یلیل 

 الیخیب رو رزایچ و هیبق يا زنده که باش خوشحال یلیل:ماین 

 رهیگ یم درنظر حالت نیتر نانهیخوشب شهیهم ماین:دایش 

 فکرکنم يطور نیهم دیبا گهیم راست ماین:یلیل 

 نمیبب باهم ذارمیم يکمد لمیف نیا شروع يبرا حاال:ماین 

 زاستیچ نیا وقت االن:دایش 

 کنم تاسف احساس همش رمیبگ دستش نمیبش یلیل کنار تو مثل يخوا یم نه:ماین 

 یکن ینم درك تیعیموق اصال ماین:دایش 

 میباش گذشته ادآوری دینبا تو و من داره يعاد یزندگ هی یلیل االن کنم ینم درك ویچ من:ماین 
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 دیخند یم که یحال در یلیل 

  امیپ داره کمک به ازین که یکس خوبه حالم واقعا من اما دیکن آرومم دیبا دیکن یم فکر چرا دونم ینم:یلیل 

 ؟ییدا:ماین 

 کنه یم ازدواج دوباره بگذره وقت چند نداره یمشکل که ییدا:دایش 

 کنه یم تحمل و يادیز یسخت امیپ االن دیدیفهم یم وگرنه نینبود ما یزندگ انیجر تو د،شمایکن یم اشتباه نیدار:یلیل 

 ؟یکن تحمل و مشکالت نیا دیبا تو ییدا از شتری؟بيدینم حق خودت به چرا:دایش 

 گه یم راست:ماین 

  دارم ازتون یخواهش هی د،فقطیزن یم خودتون حرف باز بگم براتون یچ هر من:یلیل 

 ؟یچ:ماین 

 دیایب کنار عتیواق نیا با دیکن کمک بهش دینکن یخال امیپ دوروبره:یلیل 

 یلیل:دایش 

 نیکرد سبک و من بار دیکن کمک امیپ به اگه:یلیل 

 باشه اما فهمم ینم که من: ماین 

 يبذار و لمتیف يخوا یممنون،نم:یلیل 

 شیپ حواسش هم یلیکردن،ل تعجب یلیل يحرفا از ماین و داینبود،ش لمیف به حواسشون کدوم چیه و گذاشت و لمشیف ماین 

 شیعاد یزندگ به و امیپ شده طور هر خواست یم و کرد یم تیمسئول احساس امیپ به نسبت یلیل.هیوضع چه تو که بود امیپ

 .برگرده

  امیپ خونه رفت شام تنها ماین شب فردا 

 ؟يزد سر ما به شد یچ ماین:سهینف 
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 کنه یم کاریچ يمجرد مییدا نمیبب اومدم:ماین 

 خورد یم و غذاش و نگفت يزیچ امیپ 

 کنارش رفت هم ماین و نشست کناپه رو امیپ شد تموم که شام 

 ؟یکاسب و کار از خبر چه:ماین 

 ستین یخاص خبر:امیپ 

 مینیبب بذارم داره خنده یلیخ آوردم يکمد لمیف هی ییدا:ماین 

 بگو؟ يدار يکار ندارم،اگه حوصله اصال ماین:امیپ 

 بزنم سر بهت اومدم فقط نه:ماین 

 دایش با و نایا دایش خونه رفت. رفت و کرد ی،خداحافظ خورد شویچا یوقت ماین و آورد ینیریش و يچا امیپ و ماین يبرا سهینف 

 نشستن تخت رو و دایش اتاق رفت

 داره؟ یحال چه ییدا ینیبب ينبود دایش:ماین 

 بود گذاشته آهنگ دیجد زن یخوشحال از البد:دایش 

 ستین خوب حالش اصال ییدا گفت یم درست یلی؟لیگ یم یچ تو گم یم یچ من:ماین 

 ستین سخت براش ادمیز پس داشت ییجدا تجربه هم ست؟قبالین خوب حالش چرا:دایش 

 بود افتضاح ییدا بود خوب که یلیل ش؟حالیدیند که تو: ماین 

 باشه؟ بد حالش دیبا ییدا چرا فهمم ینم: دایش 

 داشت دوست یلیل یلیخ ییدا نکهیا یعنی نیا....  خوب:ماین 

 بشه جدا یلیل از شد یراض چرا پس داشت دوسش یلیخ اگه: دایش 

 جون پدر ریتقص معلومه خوب:ماین 
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 بده طالق و یلیل شد ینم یراض یطیشرا هر تحت داشت دوست یلیل واقعا اگه من نظر از:دایش 

 کردن یم رفتار يچجور یلیل با يدید ی،نم یشناس ینم و جون پدر که تو: ماین 

 خورد رو ضربه نیشتریب یلیل وسط نیا بازم: دایش 

 نبود بد ادمیز حالش یلیل که يدید:ماین 

 درونش تو ختیر یم و داد یم نشون ينجوریا دیشا: دایش 

 میکن کمک ییدا به دیبا یدونم،ول ینم واقعا:ماین 

 میریبگ زن براش میبر يخوا یم:دایش 

 يدار یکشتگ پدر ییدا با کنه یم فکر ندونه یکی:ماین 

 دیکش دراز تخت رو دایش 

 مهمه برام یلیل فقط من:دایش 

 دیکش دراز کنارش هم ماین 

 ازیپ ته ای میازیپ سر ما الیخیب اصال:ماین 

 .خورد زنگ تلفن که کرد یم پاك رو ها شهیش داشت یلیل گذشت یم امیپ و یلیل ییجدا از یماه هی 

 الو:یلیل 

 ؟یلیل یخودت:نیپرو 

 سالم:یلیل 

 ؟یخوب زمیعز سالم:نیپرو 

 خوبن؟ ؟خانوادهیخوب شما ممنون:یلیل 

 ست؟ین سخت که الیو تو یخبر؟زندگ خوبن،چه همه:نیپرو 
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 خوبه نه:یلیل 

 کنم صحبت امیپ درباره زدم زنگ:نیپرو 

 افتاده؟ یاتفاق:یلیل 

 تو رهیم ششیپ میریم هم یقت و ده ینم مارو يها تلفن جواب گهید يشد جدا امیپ از یوقت از ینه،ول که اتفاق:نیپرو 

 اتاقش

 دونستم ینم ؟ واقعا:یلیل 

 یبدون کردم یم فکر: نیپرو 

 بدونم؟ دیبا کجا از:یلیل 

 د؟یستین ارتباط در هنوزم مگه: :نیپرو 

 مینداشت هم با یارتباط چیه موقع اون از دیشد جدا هم از رسما ما که دیبدون کنم فکر یول:یلیل 

 کور یکن ازدواج باهاش دوباره یتون یم يخوند امیپ گوش ریز که ییحرفا نیا با يکرد فکر اگه اما سخته باورش:نیپرو 

  يخوند

 شدم، ینم جدا ازش گهید کنم یزندگ امیپ با خواستم یم اگه من:یلیل 

 رونیب ببر شیزندگ از پاتو گهید يچزوند امیپ از یکاف اندازه به کنم فکر:نیپرو 

 و نداشت یلیل شماره انتظار امیگرفت،پ امیپ شماره عیسر و کرد قطع و تلفن و نداشت و نیتوه همه نیا تحمل گهید یلیل 

 برداشت رو یگوش عیسر

 سالم:امیپ 

 سالم:یلیل 

 ؟یخوب:امیپ 

 ؟یستین خوب تو انگار خوبم،اما:یلیل 
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 خوبم نه:امیپ 

 ؟يدار که هیرفتار چه نیا پس:یلیل 

 رفتار؟ کدوم:امیپ 

 ؟یزونیگر ازشون ای يد ینم و پدرت و خواهرات جواب که نیا:یلیل 

 گفته؟ تو به یک:امیپ 

  یک هر:یلیل 

 نده سرباال جواب:امیپ 

 داشته رو رفتارا نیا که خوندم گوشت ریز من بود کرده فکر کرد بارم بود دهنش تو یچ هر و زد زنگ بهم نیپرو:یلیل 

 یباش

 خوام یم معذرت ازطرفش من:امیپ 

 ؟یکن یم رفتار يطور نیا چرا بدونم خوام یخوام،م ینم یخواه معذرت من: یلیل 

 بدم ادامه میزندگ به و نمیبش تفاوت یب که يندار انتظار دادم دست از و میزندگ تو مهم زیچ هی من:امیپ 

 بگه يزیچ نتونست گهید یلیل 

 امیب کنار باهاش تونستم یم تر راحت بودم همه از دور بودم تو يجا اگه دیشا:امیپ 

 يبد ادامه يخوا یم یک تا اما تو با حق باشه:یلیل 

 رهیبگ آروم قلبم که یوقت تا:امیپ 

 یکن ازدواج دوباره اگه اما نشو ناراحت حرفم از:یلیل 

 ؟یچ که کنم ازدواج دوباره:امیپ 

 شه یم حل زیچ همه بچت خنده دنید با نیشیم دار بچه یکن یم ازدواج خوب:یلیل 
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 یمحروم بچت خنده دنید از تو که کنم نگاه بچم لبخند به تونم یم چطور:امیپ 

 اشکش و شد یم خفه داشت خودش به نسبت امیپ عالقه همه نیا از و گرفت گلوش راه بغض حرف نیا دنیشن با یلیل 

 کرد سیخ و گونش

 یبفهم نویا دیبا شد تموم بود نمونیب یچ هر امیپ:یلیل 

 نه من يبرا اما شد تموم تو يبرا دیشا:امیپ 

 بشه تموم دیبا هم تو يبرا يروز هی یول:یلیل 

 دیشا دونم ینم:امیپ 

 کنم یزندگ راحت تونم ینم رفتارت نیا با امیپ:یلیل 

 ؟يخوا یم یچ گهید میشد جدا حاال میباش نداشته وجدان عذاب تا میش جدا یگفت تو:امیپ 

 يدار االن که یوضع نیا نه یکن درست خودت يبرا دیجد یزندگ هی دوباره تو که میش جدا که بود نیا منظورم من:یلیل 

 خوام یم فرصت تونم ینم تونم،االن ینم:امیپ 

 باشه؟ یکن یم ازدواج و شهیم خوب حالت روز هی که بده قول بهم یول باشه:یلیل 

 خانوادم شیپ رم یم شد خوب حالم وقت هر:امیپ 

 اریب درشون ینگران از بزن زنگ بهشون:یلیل 

 نه االن نه:امیپ 

 باشه راحت المیخ امیپ:یلیل 

 آره:امیپ 

 ؟يندار يکار:یلیل 

  شد تنگ صدات يبرا دلم یلیخ يزد زنگ که ممنون:امیپ 
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 خداحافظ:یلیل 

 حافظ خدا: امیپ 

  ...باشه داشته یخوب یزندگ امیپ داشت دوست و کرد فکر امیپ به و داد هیتک مبل به یلیل 

 بار نیآخر يبرا که افتاد يروز ادی آگاه خود نا دیرس شعرش دفتر صفحه نیآخر به نکهیا تا گفت یم شعر چنان هم یلیل

 و داد دست بهش احساس همون لحظه اون تو دیلرز یلیل يها زانو و شد خارج در از یلیل به پشت آرش و دید و آرش

 رفت و اوردین طاقت گهید و نوشت اشک با و شعرش نیآخر دید یم و آرش رفتن بست یم چشمش یوقت دیتپ یم قلبش

 یم شعراش عنوان واسه واژه هی دنبال و کرد نگاه دفتر به اتاقش تو برگشت و شد آروم قلبش و دیکش قیعم نفس رونیب

 تیرضا لبخند یلیل.شد، روشن ذهنش تو چراغ هی انگار و افتاد کاکتوس به نگاهش کرد یم فکر داشت که نیهم.گشت

 ندارند دوست گرانید که دارد دوست را يزیچ که یکس به میتقد: نوشت بعد روصفحه و کاکتوس نوشت دفتر رو.زد یبخش

 .کنند ینم انتخاب و

 کنه صحبت باهاش شعراش درباره تا زد زنگ دیسع به فردا 

 الو:دیسع 

 سالم:یلیل 

 ؟یخوب خانم یلیل سالم:دیسع 

 ممنون:یلیل 

 ست؟ین يخبر ازت وقته یلیخ:دیسع 

 کنم یم یزندگ الیو که شهیم یماه چند: یلیل 

 متاسفم تییجدا بابت یراست:دیسع 

 بخواد شعرامو که هست یکس هنوزم بگم زدم زنگ ممنون:یلیل 

 ؟ینوشت شعر:دیسع 

 کردم شروع وقته یلیخ:یلیل 
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 بود اومده خوشش یلیخ شعرت از شد ناراحت یلیخ یبگ شعر يخوا ینم مدیفه یوقت دوستم:دیسع 

 خوبه:یلیل 

 بخونه شعراتو که ذارم یم باهاش قرار هی:دیسع 

 دیکن خبرم پس:یلیل 

 گم یم بهت کنم یم هماهنگ باهاش باشه:دیسع 

 ممنون واقعا:یلیل 

 فعال:دیسع 

 زد زنگ یلیل یگوش به بعد و گذاشت قرار و زد زنگ دوستش به دیسع 

 الو:یلیل 

 سالم دوباره:دیسع 

 شدم مزاحمتون دیببخش.سالم:یلیل 

 دوستم شیپ میریم باهم ياومد قبال که يتئاتر یآمف ایب 11 ساعت دوشنبه يبرا:دیسع 

  باشه:یلیل 

 نمتیب یم:دیسع 

 خداحافظ ممنون بازم:یلیل 

 زد زنگ دایش يبرا راه رفت،تو شهر طرف به آژانس با دوشنبه یلیل 

 سالم:دایش 

 شدم؟ مزاحمت ؟یشرکت سالم:یلیل 

 یمراحم شما:دایش 
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 ؟يدار وقت نهار واسه:یلیل 

 شده یچ مگه:دایش 

 کارمیب بعدش دارم يقرار هی:یلیل 

 قرار؟:دایش 

 بدم نشون ناشر هی به اومدم نوشتم شعر تا چند:یلیل 

 دونستم؟ ینم و يشاعر:دایش 

 ؟يدار وقت ،حاال هنوز نه:یلیل 

 دنبالت امیم خودم بزن زنگ شد تموم کارت وقت هر نه که چرا شما يبرا:دایش 

 ؟يندار که يکار:یلیل 

 مونم یم تماست منتظر. نه:دایش 

 باشه:یلیل 

 فعال:دایش 

 دید و دیسع و شد تئاتر یآمف وارد و دیرس یلیل 

 سالم:یلیل 

 شما؟ سالم،حال:دیسع 

 ممنون:یلیل 

 یگفت شعر دمیشن شدم خوشحال قدر چه یدون ینم:دیسع 

 نیدار لطف بهم:یلیل 

 گهید میبر:دیسع 
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 دیشدن،سع دفتر هی وارد و کرد پارك و نیماش دیسع بعد قهیدق 10 و افتادن راه و رفتن دیسع نیماش سمت به یلیل و دیسع 

 شدن وارد و گفت يزیچ هی یمنش به

 سالم:دیسع 

 جان دیسع سالم:آقا 

 سالم:یلیل 

 دیاومد خوش خانم سالم: آقا 

 شاعر خانم ياحمد یلیل شونمیناشره،ا که دوستم همون یمیسل يآقا:دیسع 

 دینیبش دییبفرما:یمیسل يآقا 

 ممنون:یلیل 

 بودم دارتونید مشتاق نایا از زودتر:یمیسل يآقا 

 دیدار لطف: یلیل 

 االنم نداشتم چاپ واسه يشعر نیچن بود وقت یلیخ بردم لذت واقعا که دارم شما از شعر هی فقط من: یمیسل ياقا 

 نیینجایا شما خوشحالم

 ؟يآورد دتویجد يشعرا:دیسع 

 بله:یلیل 

 دیسع به داد و اورد در فشیک تو از و دفترش یلیل 

 دییبفرما:یلیل 

 زدن ورق و دفتر هم با يا قهیدق چند و نشست دیسع کنار اومد یمیسل يآقا 

 شماست یقبل شعر همون هیخوبه،شب واقعا:یمیسل يآقا 
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 خوبه یلیخ آره:دیسع 

 برسه چاپ به شعراتون که دمیم نیتضم بهتون:یمیسل يآقا 

 شه یم یعال:یلیل 

 کاکتوس؟ یگذاشت و اسمش چرا حاال:دیسع 

 نگم و لشیدل تونم یم:یلیل 

 یبگ شعر یخواست ینم که یلیدل مثل:دیسع 

 بایتقر:یلیل 

 گهید مراحل و اصالح يبرا تا کنم یم خبرت بعد بدم نشونش دیبا نفرم چند به خونم یم شعراتو همه من:یمیسل يآقا 

 يایب

 باشه:یلیل 

 داد یلیل به کاغذ هی یمیسل يآقا 

 دیبذار برام تماس شماره هی:یمیسل يآقا 

 و دفتر آدرس و زد زنگ دایش به و رونیب اومد دیسع با کردو یخداحافظ يمظفر يآقا از و نوشت کاغذ رو شمارشو یلیل 

 داد بهش

 برم من پس:دیسع 

 زحمت تو نیافتاد ممنون یلی،خ بله:یلیل 

 خداحافظ بود فهیوظ:دیسع 

 خداحافظ:یلیل 

 کرد بغلش دید رو دایش تا شد خارج دفتر از یلیل و اومد دایش تا شد منتظر يا قهیدق چند یلیل 
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 سالم:یلیل 

 طرفا نیا سالم،از:دایش 

 گم یم برات بعد:یلیل 

 میبر شو سوار پس:دایش 

 دادن سفارش غذا و رستوران هی رفتن هم با دایش و یلیل 

 ؟ ياومد شد یچ نمیبب بگو خوب:دایش 

 دادم نشونش ناشر هی به اومدم گفتم شعر تا چند: یلیل 

 میدونست ینم ما و یگفت یم شعر:دایش 

 چطوره؟ ماین نمیبب بگو آره،خوب:یلیل 

 شدن خوردن مشغول و آورد رو دایش و یلیل يغذا گارسون 

 ؟ير یم شرکت ؟هنوزیکن یم کاریچ خودت خوب:یلیل 

 میزیجه دیخر ریدرگ هیوقت چند آره،اما:دایش 

 ن؟یریبگ یعروس یک يخوا یم یک مبارکه،حاال:یلیل 

 ستین مشخص قشیدق خیتار اما گهید ماه هی احتماال: دایش 

 که کهینزد پس:یلیل 

 ارمیم کارت برات حتما یعروس واسه آره:دایش 

 امیب بتونم نکنم فکر نکش زحمت:یلیل 

 ؟ياینم یچ یعنی:دایش 

 باشم پسرش یعروس تو من ادین خوشش ادیز پوران دیشا:یلیل 
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 يایب تو داره دوست یلیخ هم ماین و يایم من دوست عنوان به تو نزن حرفشو:دایش 

 دایش:یلیل 

 تو نه من نه ياین اگه کن باور:دایش 

  نیریبگ یعروس شما حاال باشه:یلیل 

 رونیب رفتن کردن حساب و خوردن غذاشون دایش و یلیل 

 برسون آژانس هی دم تا و من شه ینم زحمتت اگه:یلیل 

 ؟يبرگرد يخوا یم:دایش 

 ندارم يکار گهید آره:یلیل 

 ما؟ خونه ياینم:دایش 

 دمتید که نمتیبب داشتم دوست ممنون زمیعز نه:یلیل 

 يکرد خوشحالم یلیخ:دایش 

 .برگشت الیو به و گرفت آژانس هی هم یلیل.رفت و رسوند آژانس هی دم تا رو یلیل دایش 

  زد زنگ یلیل يبرا یمیسل يآقا گذشت که يا هفته دو 

 الو:یلیل 

 ياحمد خانم سالم:یمیسل يآقا 

 شما؟ سالم،حال:یمیسل یلیل 

 ن؟یخوب ممنون،شما: يآقا 

 ؟ خبر خوبم،چه:یلیل 
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 و چندتاش دیبا یول اومد خوششون اونام دادم نشونش هم دوستام از تا چند ،به بود یعال خوندم و شعرات همه:یمیسل يآقا 

 دیبزن حرف هم با ها شعر اصالح درباره و دیباش داشته یمالقات هی دوستام از یکی با بذار یوقت هی نیهم يبشه،برا اصالح

 امیم دیگفت وقت هر آزاده وقتم حتما،من باشه:یلیل 

 خوبه شنبه چهار اما شلوغه سرم فردا من:یمیسل يآقا 

 امیب یساعت چه باشه:یلیل 

 کنم یم هماهنگ هم دوستم با من دیباش نجایا 9 یحوال:یمیسل يآقا 

 نمتونیب یم پس باشه:یلیل 

 حافظ خدا:یمیسل يآقا 

 یمیسل يآقا دفتر رفت شنبه چهار یلیل 

 سالم:یلیل 

 رسوند چاپ به هم شعر مجموعه تا چند که بنده یمیقد دوست يناصر يد،آقاییبفرما سالم:یمیسل يآقا 

 ؟يناصر مهران يآقا:یلیل 

 بله:يناصر يآقا 

 بود قشنگ شعراتون خوندم،واقعا هاتون کتاب از یکی اتفاقا:یلیل 

 زیبرانگ نیتحس واقعا خوندم شعراتون شما،منم دیدار لطف:يناصر يآقا 

 خوشحالم ممنونم:یلیل 

 دیبا که يقواعد به مربوط بشه اصالح دیبا که ییجاها و دیدار استعداد نهیزم نیا تو که مشخص شعراتون از:يناصر يآقا 

 بشه تیرعا گفتن شعر تو

 درسته:یلیل 
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 نیا دیبا چاپ يبرا اما شناسه ینم قانون و قواعد احساس چون نداره اصالح به ازین ییشعرا نیچن من نظر از:يناصر يآقا 

 کرد تیرعا و قواعد

 فهمم یم:یلیل 

 يآقا با مصاحبت از یلیل و کرد کمک یلیل به تونست یم تا يناصر يآقا.شد اصالحات مشغول يناصر ياقا و یلیل 

 .رفت و کرد یخداحافظ يناصر يآقا شد تموم کارشون یوقت.بود خوشحال یلیخ يناصر

 اریب برام و کن اصالح شعرارو کن فکر خوب گفت يناصر يآقا که اصالحات رو خوب:یمیسل ياقا 

 باشه:یلیل 

 ازهین که ییها مجوز دنبال میبر دیبا يداد انجام که و اصالحات:یمیسل يآقا 

 بدم انجام و اصالحات کار زودتر کنم یم یسع من:یلیل 

 .رفت و کرد یحافظ خدا یمیسل يآقا از یلیل 

 هارو شعر و یفیشر يآقا شیپ رفت شنبه و کرد کامل و اصالحات و کرد فکر شعر اصالحات رو رو هفته آخر کل یلیل 

. کنه خبر و یلیل و کنه میتنظ رو ها مالقات وقرار کنه اقدام يادار يها کار يبرا یفیشر يآقا شد قرار و داد لیتحو بهش

  زد زنگ یلیل به یمیسل يآقا بعد هفته

 یمیسل يآقا سالم:یلیل 

 خوبه؟ شما سالم،حال:یمیسل يآقا 

 ن؟یخوب ممنون،شما:یلیل 

 میریبگ مجوز تا میبد نشون شعراتون میبر نیایب دیبا صبح دوشنبه يخوبم،برا:یمیسل يآقا 

 ام؟یب یک باشه:یلیل 

 دیباش من دفتر نشده 8: یمیسل يآقا 

 باشه:یلیل 
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 ن؟یندار يکار:یمیسل يآقا 

 حافظ خدا نیزد زنگ ممنون:یلیل 

 حافظ خدا:یمیسل يآقا 

 بهشون شد دییتا اگه شد قرار و دادن لیتحو رو شده اصالح يشعرا و نظر مورد اداره به رفتن یمیسل يآقا با دوشنبه یلیل 

 .الیو رفت یلیل و گرفت آژانس یلیل يبرا یمیسل يآقا.رفتن و شد تموم کارشون یمیسل يآقا و یلیل.بدن خبر

 دنید با یلیل. بودن ماین و دایش و کرد باز درو بیحب و اومد در زنگ يصدا که خوند یم کتاب بالکن رو داشت یلیل جمعه 

 نییپا رفت و شد خوشحال اونا

 سالم:یلیل 

 جون یلیل سالم:دایش 

 سالم:ماین 

 دییبفرما نیاومد خوش:یلیل 

 نشستن ییرایپذ تو و رفتن هم با 

 نیزد سر ما به عجب چه:یلیل 

 میاریم برات خودمون رو یعروس کارت که گفتم:دایش 

 ن،یدیکش زحمت چرا:یلیل 

 میبکن ازت ژهیو دعوت هی میخواست:ماین 

 یلیل به داد یعروس کارت دایش 

 قشنگه کارتتون چقد:یلیل 

 دید و کارت داخل یلیل 
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 نیاومد راه همه نیا چرا باشه شلوغ یلیخ سرتون دیبا االن که بعد هفته:یلیل 

 شد گرفته هم تاالر و شگاهیآرا وقت شد انجام که ها دیم،خرینداشت کار ادیز:دایش 

 نیاومد نیکرد خوشحالم صورت هر در:یلیل 

  ....رفتن و بودن یلیل شیپ یساعت هی ماین و دایش.آورد ینیشر و يچا براشون آشپزخونه تو رفت یلیل 

 نیب.کرد حرکت تاالر سمت به و آژانس زد زنگ و شد آماده و دیپوش و لباسش یلیل.بود ماین و دایش یعروس مراسم شنبه پنج

 بایتقر.شد تاالر وارد و کرد حساب راننده با یلیل دیرس یوقت.کردن حرکت و گرفت گل دسته هی و ستادیا یفروش گل هی راه

 که افتاد زهایم از یکی به نگاهش که رفت یم سمتشون به داشت و شد داماد و عروس گاهیجا متوجه یلیل بود شده پر تاالر

 مطمئن تا کرد بسته و باز چشماشو بار چند شد ینم باورش و بود کرده تعجب یلیخ یلیل بودن نشسته زیم پشت خانم و آقا

 و کرد دنیتپ به شروع یلیل قلب بود آرش بود نشسته یلیل به پشت که یاون کرد دقت یکم یلیل دید یم درست یلیل. بشه

 بهش بار هی فقط یلیل و برگرده آرش داشت دوست چقد دید ینم و آرش بود وقت یلیخ بکشه نفس تونست یم یسخت به

 کرد یم نگاه بود کرده پشت بهش که آرش به بود مونده ثابت جاش سر چنان هم یلیل.کرد یم نگاه

 یلیل:امیپ 

 کرد یم نگاه یلیل به چنان هم هم امیپ و کرد نگاه امیپ به و برگشت عیسر یلیل 

 سالم:یلیل 

 میدیند گرویهمد وقته یلیسالم،خ:امیپ 

 چطوره آره،اوضاع:یلیل 

 ؟ینیش ینم يستادیا نجایا گذرونم،چرا یم:امیپ 

 کرد نگاه آرش به و برگشت لحظه هی یلیل 

 برم دیبا من نه:یلیل 

 شد شروع تازه که یکجا؟عروس:مهرناز 

 برگردم دیبا که اومده شیپ يکار هی:یلیل 
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 افتاده یاتفاق:امیپ 

 برم دیبا فقط اصال نه:یلیل 

 برسونمت يخوا یم اگه:امیپ 

 ؟يبد ماین و دایش به و گل دسته شه یم فقط ، رمیگ یم آژانس خودم نه:یلیل 

 يد ینم خودت چرا: امیپ 

 کنم یم خواهش:یلیل 

 باشه:امیپ 

 نفس هی و شد خارج تاالر از و کرد نگاه بود کرده پشت هنوز بهش که آرش به بار نیآخر يبرا و امیپ به داد گل دسته یلیل 

 گرفت ماین شماره و دیکش قیعم

 ؟یرفت کجا یلیل:ماین 

 ن؟یگرفت و گل دسته:یلیل 

 ؟ کاریچ میخوا یم گل دسته ما یول آره:ماین 

 موندم یم حتما وگرنه اومد شیپ برام کار هی کن باور ماین:یلیل 

 متینیبب يومدیم حداقل:ماین 

 زنم یم سر بهتون روز هی حتما.نشد دیببخش:یلیل 

 گرفت ماین از یگوش دایش 

 ؟يبد یلیخ یلیل:دایش 

 د،یببخش شدم مجبور دایش:یلیل 

 بخشمت ینم وگرنه یباش داشته يا کننده قانع یلیدل دوارمیام:دایش 
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 حافظ ن،خدایباش خوشبخت دوارمیام.باشه مبارك جون دایش.دارم:یلیل 

 خداحافظ:دایش 

 بود توش که يمرد از و رفت ینگهبان سمت به یلیل.دیتپ یم همچنان قلبش و افتاد آرش ادی کرد قطع که نیهم یلیل 

 ینم آروم یلیل قلب.رفت الیو سمت به و شد سوار یلیل و اومد آژانس شد که يا قهیدق چند.بزنه زنگ آژانس هی به خواست

 یم دور آرش از دیبا بکنه نکارویا تونست ینم یلیل اما نهیبب و آرش چهره لحظه هی يبرا یحت داشت دوست انگار گرفت

 و اومد در يصدا و کرد یم تصور آرش چهره سقف رو و دیکش دراز تختش رو لباس همون با الیو دیرس یلیل یشد،وقت

 تو اومد نینسر

 ؟يخورد ؟شامیبرگشت شد یچ جان یلیل:نینسر 

 نداد یجواب یلیل 

 خوبه؟ حالت یلیل:نینسر 

 نگفت يزیچ یلیل 

 افتاده؟ یاتفاق:نینسر 

 بذار تنهام:یلیل 

 رونیب رفت اتاق از رهیگ ینم یجواب یلیل از دید که نینسر 

 اومد نییپا چشمش گوشه از اشک نیاول و دیترک بغضش نکهیا تا کرد یم فکر آرش به حالت اون تو ها ساعت یلیل 

  مینیبب گرویهمد دینبا گهید پس شد تموم بود نمونیب یچ هر کرده فراموشم آرش:یلیل 

 افتاد هق هق به یلیل 

 ؟ يکرد کاریچ باهام کنم،آرش فراموشت تا ارمیب در نمیس تو از و قلبم دیبا...تونم ینم من یول: یلیل 

 .دیخواب و کرد بغل و بالش شد که آروم.بشه خفه صداش تا سرش رو گذاشت بالش و کرد یم هیگر بلند يصدا با یلیل 

 کرد داریب و یلیل تخت رو نشست و یلیل اتاق تو اومد نینسر صبح 
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 ؟ ينخورد يزیچ شبید ،ازیشینم داریب جان یلیل:نینسر 

 کرد نگاه نینسر به و کرد باز چشماشو آروم یلیل 

 يشد داریب:نینسر 

 نشست تختش رو و شد بلند آروم یلیل 

 ریبخ صبح:یلیل 

 ؟ شد یچ شبید یگ ینم:نینسر 

 وفتادین یخاص اتفاق:یلیل 

 نشده يزیچ شکر رو ،خدايکرد نگرانم یلیخ:نینسر 

 دیببخش:یلیل 

 آمادست ،صبحانه نداره بیع:نینسر 

 امیم رمیگ یم دوش هی:یلیل 

 کرد نگاه و خودش نهیآ تو یلیل و نییپا رفت نینسر 

 وفتادین یاتفاق چیه شبید:یلیل 

 و ومدیم ادشی قبل شب همش اما کنه سرگرم خوندن کتاب با خودشو کرد یسع.خورد صبحانه رفت و گرفت دوش هی یلیل 

 .بود ذهنش تو کرد یم کاریچ دایش و ماین یعروس تو آرش که سوال هی

 زد زنگ دایش يبرا ظهر از بعد 

 معرفت یب سالم:دایش 

 ؟یجون،خوب دایش سالم:یلیل 

 ؟یرفت چرا یخوبم،نگفت:دایش 
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 رفتم یم دیبا که اومد شیپ یمشکل هی:یلیل 

 ینیبب رو ما يایب ینداشت وقت هم لحظه هی یحت قبول:دایش 

  دیببخش:یلیل 

 بود قشنگ يفرستاد که یگل دسته:دایش 

 چطوره؟ ماینداشت،ن یقابل: یلیل 

  عسل ماه میریم خوبه،دوشنبه اونم:دایش 

 ن؟یریم کجا حاال ؟خوبه واقعا:یلیل 

 شیک میبر قراره:دایش 

 بگذره خوش بهتون یحساب پس:یلیل 

 خونمون کنم یم دعوتت میبرگشت یوقت:دایش 

 منتظرم باشه:یلیل 

 برم قربونت: دایش 

 حافظ خدا برسون سالم ماین به:یلیل 

 خداحافظ:دایش 

 مجسمه هی و گشت یکم شهر رفت ظهر از بعد یلیل کردن دعوت شام يبرا رو یلی،ل برگشتن سفر از یوقت ماین و دایش 

 نشستن هم دور یاحوالپرس از بعد و خونشون دیرس یلیل که بود شده کیتار ،هوا دیخر براشون

 ؟يدیکش زحمت چرا:دایش 

 نداشت یقابل:یلیل 

 کرد باز کادو ماین 
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 يا مجسمه چه به به:ماین 

 قشنگه:دایش 

 خوره یم نهیشوم يباال درد به نیا... خوب:ماین 

 نهیشوم رو گذاشت مجسه و شد بلند ماین 

 جون یلیل شد،ممنون خوب آره:دایش 

 بود؟ چطور عسل ماه کنم،خوب یم خواهش:یلیل 

 بود خوب یلیخ:دایش 

 کجاست؟ یلیل یسوغات دایش:ماین 

 شیآرا زیم رو رفت یم ادمی داشت:دایش 

 اتاق تو رفت ماین 

 نداشتم یسوغات انتظار:یلیل 

 بود دستش تو لونینا هی رونیب اومد اتاق از ماین 

 دییبفرما:ماین 

 ممنونم:یلیل 

 رونیب آورد و بود توش کتاب هی و کرد باز لونینا یلیل 

 یلیل به مجنون يها ناگفته:یلیل 

 يدار دوست کتاب يزیچ هر از شتریب تو کردم فکر منم شد برگزار کتاب شگاهینما هی: دایش 

 هیخوب یسوغات یلیخ:یلیل 

 افتادم تو ادی دمید تا.کردم انتخاب من و کتابش البته:ماین 
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 ممنونم تون تا دو هر از:یلیل 

 نداشت یقابل:  دایش 

 يبد شام بهمون يخوا ینم دایش:ماین 

 نمیبچ و زیم االن:دایش 

 کمکت امیم منم:یلیل 

 تو هم با ییشو ظرف تو گذاشت هارو ظرف دایش و کردن جمع هارو ظرف دایش و یلیل و خوردن شام هم دور ییتا سه 

 آورد يچا دایش و نشستن ییرایپذ

 ؟یگ یم شعر گفت دایش:ماین 

 آره:یلیل 

 شه؟ یم چاپ ی؟ک شد یچ یراست:دایش 

 میریبگ مجوز دیبا رشمیگیپ:یلیل 

 نره ادتی مارو يشد شاعر:ماین 

 گرفت خندش یلیل 

 بره؟ ادمی دیبا چرا:یلیل 

 کنن یم فراموش و شونیمیقد يدوستا شن یم معروف ایبعض دونم ینم:ماین 

 راحت التیخ نه:یلیل 

 خورد يچا قلپ هی یلیل 

 نشد آماده لمتونیف:یلیل 

 گرفت رفت ماین روزید اتفاقا چرا:دایش 
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 نمیبب بذار:یلیل 

 اومد آرش ریتصو گذشت که يا قهیدق چند کرد یم یمعرف یلیل به و خانوادش دایش دنید هم با و گذاشت و لمیف ماین 

 ن؟یک خانواده نیا:یلیل 

 من یمیصم دوست پسرشون آرش اونم و زنشه اون و شرکتمون سییر آقا نیا:ماین 

 رفت فکر تو یکم یلیل 

 شدم؟ چطور خوب:دایش 

 نشد دایش حرف متوجه یلیل 

 ؟یلیل:دایش 

 بله:یلیل 

 شدم؟ چطور گفتم:دایش 

 بود قشنگ یلیخ لباست هم و شتیآرا ،هميشد خوب یلیخ:یلیل 

 يدید من از پتریخوشت داماد:ماین 

 نیومدیم بهم و نیشد خوب دوتون هر:یلیل 

 که کرد یم فکر نیا به دیکش دراز تخت رو و شد دنیخواب آماده یلیل.برگشت و کرد یحافظ خدا یلیل شد تموم که لمیف 

 خوابش تا شد خوندن مشغول و دنیخر براش ماین و دایش که یکتاب سراغ ورفت نبرد خوابش. بود ماین یمیصم دوست آرش

 .برد

 اداره رفتن هم با و یمیسل يآقا شیپ رفت فردا یلیل.شد داده یلیل به کتاب چاپ مجوز داد خبر یمیسل يآقا بعد هفته دو 

  گرفتن و مجوز و نظر مورد

 یباش کتابت چاپ منتظر دیبا گهید حاال:یمیسل يآقا 

 ممنون واقعا:یلیل 



 ALALE67 بسان کاکتوس

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 254 

 

 بود زییپا اواخر.زد یم سر و انتشارات رفت یم یگاه و بود کارا انیجر در یتلفن یلیل و شد کتاب چاپ ریگیپ یمیسل يآقا 

 و کتابش و رسوند یفیشر يآقا دفتر به دخودشیخر ینیریش جعبه هی یلیل.داد یلیل به و کتاب چاپ خبر یمیسل يآقا که

 دید

 کنم تشکر ازتون يچجور دونم ینم واقعا:یلیل 

 بود خودت تالش:یمیسل يآقا 

 ممنون بازم:یلیل 

 کتاب قفسه نیا تو بذارم تا کن امضا و جلدش هی:یمیسل يآقا 

 حتما:یلیل 

 کتاب قفسه تو گذاشت و کتاب یمیسل يآقا و کرد امضا و جلدش هی یلیل 

 کنم یم تیحما ازت بازم من بده ادامه گفتن شعر به یلیل:یمیسل يآقا 

 حتما باشه:یلیل 

 گرفت تماس دیسع با و رفت رونیوب کرد یخداحافظ یلیل 

 خانم یلیل سالم:دیسع 

 شما؟ حال سالم:یلیل 

 کتابت؟ از خبر ممنون،چه:دیسع 

 دیرس چاپ به امروز:یلیل 

 گم یم کیواقعا؟تبر:دیسع 

 نمتونیبب خواستم:یلیل 

 میشگیهم تئاتر یآمف تو من حتما:دیسع 
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 نمتونیب یم پس:یلیل 

 منتظرم:دیسع 

 دیسع شیپ رفت یلیل 

 سالم:یلیل 

 گم یم کیتبر شاعر،واقعا خانم سالم:دیسع 

 افتاد ینم یاتفاق نیچن نینبود شما ممنون،اگه:یلیل 

 نمیوبب کتابت ،خوب نکردم يکار من:دیسع 

 داد دیسع به آورد در فشیک از و جلد هی یلیل 

 شد خوب هم جلدش یکاکتوس،طراح:دیسع 

 دیکش زحمت یلیخ یمعصوم خانم آره:یلیل 

 کو؟ امضات پس:دیسع 

 .کرد امضا و گرفت دیسع از و کتاب یلیل 

 دییبفرما:یلیل 

 کتابش یلیل کرد ینم یمعرف بهش و دیسع نبود امیپ اگه چون امیپ شیپ بره گرفت میتصم و کرد یخداحافظ دیسع از یلیل 

  ...شد وارد و امیپ یفروش طال رفت و شد یتاکس سوار یلیل.دیرس ینم چاپ به

 سالم:یلیل

 کرد تعجب یلیل اومدن از امیپ 

 ؟یخوب سالم:امیپ 

 ؟یخوب خوبم،تو:یلیل 
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 نجا؟یا اومد شده یچ خوبم:امیپ 

 داد امیپ به و کرد امضاش و آورد در فشیک از رو گهید جلد هی یلیل 

 شعرم کتاب:یلیل 

 ؟یگ ینم شعر گهید کردم یم فکر:امیپ 

 کردم شروع دوباره:یلیل 

 گرفت یلیل از و کتاب امیپ 

 گم یم کیتبر:امیپ 

 کنم تشکر اومدم:یلیل 

 نکردم يکار که من:امیپ 

 يکرد قمیتشو و يکرد یمعرف دیسع به منو تو:یلیل 

 خوشحالم:امیپ 

 انداخت کتاب به ینگاه امیپ 

 خداحافظ رمیم گهید من:یلیل 

 خداحافظ ياومد که ممنون:گفت و زد يلبخند امیپ 

 زد زنگ دایش به و اومد رونیب یفروش طال از یلیل 

 جون یلیل سالم:دایش 

 دیرس چاپ به سالم،کتابم:یلیل 

 گم یم کیواقعا؟تبر:دایش 

 ممنون،:یلیل 
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 ؟ییکجا االن:دایش 

 امیپ یطالفروش کینزد:یلیل 

 ؟یگفت هم ییدا به:دایش 

 کردم تشکر ش از شد اتفاق نیا باعث اون:یلیل 

 نجایا ایب تو خونم من:دایش 

 که ستمین مزاحمت:یلیل 

  نمیبب و کتابت دارم دوست ایب زود بابا نه:دایش 

 فعال باشه:یلیل 

 نشستن هم با یپرس احوال بعد و دایش خونه رفت یلیل 

 نمیبب بده و کتابت خوب:دایش 

 دایش به داد و کتاب از جلد هی یلیل 

 ؟ينکرد امضاش چرا ،پس کاکتوس:دایش 

 خوان؟ یم امضا با همه چرا:یلیل 

 گهید کنه امضاش سندهینو دیبا يریگ یم هیهد سندشینو از و یکتاب یوقت خوب:دایش 

 اومد فونیآ يصدا 

  ماین کنم فکر:دایش 

 اومد هم ماین قهیدق چند بعد و کرد باز درو دایش 

 دیرس چاپ به پس مبارکه مبارکه خوب:ماین 

 سالم:یلیل 
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 کتابتو نمیشاعر،بب یلیل سالم:ماین 

 انداخت بهش نگاه هی و برداشت یلیل کتاب ماین 

 دکنندهیناام کاکتوس،چه:ماین 

 ماین:دایش 

 ماین نظر نیا دایش خوب:یلیل 

 ؟يکرد یک به میتقد نویا:ماین 

 داره يا دهیعق نیچن که یکس هر به میتقد:یلیل 

 ؟يا دهیعق چه:دایش 

 .کنند ینم انتخاب و ندارند دوست گرانید که دارد دوست را يزیچ که یکس به میتقد:ماین 

 کاکتوس مثل:دایش 

 درسته:یلیل 

 خوبه آهان،نه:ماین 

 بخونم نمیبش دیبا وقت سر:دایش 

 نهیشوم رو میذار یم هم کتاب نیا:ماین 

 نهیشوم رو گذاشت و کتاب شد بلند ماین 

 یلیل يها يادگاری ونیکولکس شد نهیشوم:دایش 

 همرامون شهیهم یلیل يادگاری هی البته:ماین 

 آره:دایش 

 ؟يادگاری کدوم:یلیل 
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 یچوب زیآو:دایش 

 نشیدار هنوز:یلیل 

 اوردمین درش گهید شد میگوش زیآو یوقت از:دایش 

 مهیفه به رو گهید یکی و نینسر به و کتابش از جلد هی یلیل.الیو برگشت یلیل و آژانس به زد زنگ ماین که بود شده غروب 

 .داد

 تو رفت و کرد پارك اطیح تو نشویماش و الیو اومد امیپ که بود هفته آخر 

  سالم:یلیل 

 نشدم که سالم،مزاحم:امیپ 

 ياومد خوش نه:یلیل 

 ارهیب ییرایپذ لهیوس امیپ يبرا تا شه بلند خواست یلیل نشستن ییرایپذ تو و رفتن هم با 

 برم بزنم حرف هات با خوام یم نیبش لطفا یلیل:امیپ 

 ؟يخور ینم يزیچ:یلیل 

 نیبش نه:امیپ 

 نشست یلیل 

 خوندم شعراتو:امیپ 

 بود؟ طور چه خوب:یلیل 

 بره شیپ خوب کارت دوارمیام بود خوب یلیخ:امیپ 

 ممنون:یلیل 

 ؟یگفت یخاص شخص يبرا رو شعرها نیا تو:امیپ 
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 کرد سکوت و کرد تعجب امیپ سوال از یلیل 

 نه؟ درسته:امیپ 

 بگم دورغ بهت ندارم دوست امــــــــــم:یلیل 

 ه؟یک اون:امیپ 

 کنم فراموشش کردم و تالشم تمام کن باور بودم تو با یوقت امیه،پیک ستین مهم:یلیل 

 يکرد ول گفتن شعر نیهم يبرا:امیپ 

 آره:یلیل 

  داره ارزش برام یلیخ کارت نیا:امیپ 

 ختیر یم اشک اروم یلیل 

 متاسفم:یلیل 

  ينکرد یاشتباه کار تو نه:امیپ 

 دارم یخواهش هی ازت:یلیل 

 ؟یچ:امیپ 

 نشد خراب تیزندگ من خاطر به تو که رهیبگ آروم دلم بذار تیزندگ دنبال برو:یلیل 

 ؟یچ تو ی،ول شه يعاد میزندگ روز هی دم یم قول نباش من نگران:امیپ 

 خوبه میزندگ من:یلیل 

 بکنم يکار برات تونم یم یلی،لیکن یمخف ازم داغونتو دورن یبتون که ستمین هیبق مثل من:امیپ 

 نده خجالتم نیا از شتریب امیپ:یلیل 

 فهمم یم کامال طتویشرا که نهیا واسه نجامیا که االن نکش خجالت ازم پس میستین دوست هم با مگه:امیپ 
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 يدار هوامو و يکرد ثابت و رفاقتت یلیخ هم جا نیهم تا یول ممنون:یلیل 

 یکن یزندگ جا نیهم يخوا یم آخرش تا یعنی:امیپ 

 يدار خبر مشکلم از خودتم بذارم شیپ پا تونم ینم من آره:یلیل 

 کنه قبولت بفهمه نکهیا بعد دیشا:امیپ 

  باشم خودخواه انقد تونم ینم من:یلیل 

 یباش فداکار شهیهم یگرفت ادی تو چون آره:امیپ 

 ییتو فقط مینگران تنها االن کردم قبول يطور نیهم مویزندگ من:یلیل 

 نباش من نگران که گفتم:امیپ 

 کن راحت و المیخ پس:یلیل 

 رمیم گهید وقتش،من به باشه:امیپ 

 ؟یناراحت ازم امیپ:یلیل 

 باشم دلخور ازت وقت چیه ذاره ینم صداقتت و یسادگ نه:امیپ 

 .رفت الیو از یخداحافظ بعد امیپ 

 گرفت تماس یلیل با ناشناس شماره هی که گذشت یم امیپ اومدن از یماه1 

 الو:یلیل 

 د؟یهست یلیل سالم،شما:خانم 

 شما؟ خودمم سالم:یلیل 

  مهرنازم من:خانم 

 اوردمین جا به:یلیل 
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 میخواستگار اومد شبید امیپ: مهرناز 

 کرد تعجب یکم یلیل 

 اد؟یبرم من از يکار چه خوب بله:یلیل 

 نیبهتر نیکرد یزندگ امیپ با شما من نظر از اما گرفتم تماس باهاتون که باشم نکرده یدرست کار دیشا دیببخش:مهرناز 

 کنم قطع تونم یم دیشد ناراحت کنه،اگه کمکم تونه یم که دیهست یکس

 دم یم جواب باشه یسوال هر اصال نه:یلیل 

 ه؟یآدم چجور امیپ شما نظر از:مهرناز 

 همه از مهمتر و کرد یم توجه هام خواسته ،به کنه محبت بهم تا کرد یم و تالشش بود،تمام آل دهیا مرد هی من يبرا:یلیل 

 کرد یم درکم یطیشرا هر در

 کرد یم فرق داشتم انتظار که يزیچ اون با درجه 180 نیزد که ییحرفا:مهرناز 

 د؟یداشت رو ییحرفا چه انتظار مگه:یلیل 

 باشه یستودن انقدر بشه جدا همسرش از بچه خاطر به که يمرد کردم ینم فکر:مهرناز 

 د؟یکن یم قضاوت امیپ درباره زود چه:یلیل 

 نه؟یا ریغ مگه:مهرناز 

 بود امیپ نبود ییجدا به یراض که یکس تنها:یلیل 

 ن؟یشد جدا چرا پس:مهرناز 

 بود من و خانوادش خواسته:یلیل 

 ؟يشد جدا ازش چرا کنه یزندگ باهات خواست یم امیپ چرا؟اگه شما:مهرناز 

 نداشتم و امیپ يفداکار همه اون تیظرف چون:یلیل 
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 طوره؟ نیا واقعا:مهرناز 

 گفتم ینم خوب انقدر پشتش داد یم طالقم بچه خاطر به امیپ اگه:یلیل 

 کنم؟ اعتماد حرفاتون به:مهرناز 

 تمام با دیبا شما و محبت خواد یم امیپ که يزیچ تنها باشه ادتونی نیداد مثبت جواب امیپ به اگه اما خودتون با:یلیل 

 نکردم من که يکار یکن محبت بهش وجودت

 ؟ینداشت دوست و امیپ مگه:مهرناز 

 دیبا که يطور اون دیشا اولش هیخاص طیشرا تو االن امیپ گهید زیچ هی.داشت دوسم امیپ که يا اندازه به نه یول چرا:یلیل 

 کنه یم درست و زیچ همه زمان مرور دیکن محبت بهش و دیکن درکش دیبا شما نباشه

 یامیپ سابق همسر واقعا شما که کنم یم شک دارم کم کم:مهرناز 

 چرا؟:یلیل 

 یگفت شما که بگه خوب دربارش انقدر مادرش نکنم فکر:مهرناز 

 گفتم و هست امیپ از که یچ هر:یلیل 

 نیداد و جوابم که ممنون بازم:مهرناز 

 دیریبگ و درست میتصم دوارمیام.نکردم يکار:یلیل 

 خداحافظ ممنون:مهرناز 

 خداحافظ:یلیل 

 .گرفت ازدواج به میتصم امیپ که شد خوشحال یلیخ کرد قطع یگوش یوقت یلیل 

 زد زنگ یلیل به دایش بعد هفته 

 جون دایش سالم:یلیل 
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 سالم:دایش 

 خوبه؟ مای؟نیخوب:یلیل 

 گرفت زن ییم،دایخوب:دایش 

 داد مثبت جواب واقعا؟پس:یلیل 

 ؟یک:دایش 

 دیپرس امیپ از و زد زنگ یخانم هی هفته اون دونم ینم:یلیل 

 داد شمارتو بود ماین ریتقص دیببخش زد زنگ بهت:دایش 

 کرد یخوب کار نداره یاشکال:یلیل 

 ينشد ناراحت یعنیکرد؟ یخوب کار ویچیچ:دایش 

 دیپرس سوال چندتا فقط نه:یلیل 

 شونیعروس و عقد مراسم بعد هفته:دایش 

 باشه مبارك:یلیل 

 برم جشنشون ندارم دوست ،اصال خورم یم حرص دارم من یتفاوت یب تو که يا اندازه به:دایش 

 ؟ هیچ مشکلت زشته،تو يبر دیبا دایش:یلیل 

 شه؟ یم ظلم بهت داره کنم یم احساس:دایش 

 کنم یم مویزندگ دارم و ندارم یمشکل من کن باور نکن فکر بهش گهی؟دیظلم چه:یلیل 

 ؟يندار يقبول،کار:دایش 

 ،خداحافظيزد زنگ که ممنون:یلیل 

 خداحافظ: دایش 
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 دادsms امیپ یگوش به یلیل 

  گمیم کیسالم،تبر:یلیل 

 شد راحت التیخ حاال دادم انجام تو خاطر به لمیم برخالف که يکار نیدوم نیا سالم:امیپ 

 باشه؟ باش داشته دوسش امیپ:یلیل 

 کنم یم مویسع:امیپ 

 یباش داشته دوسش دیبا نه یسع:یلیل 

 من دوست چشم:امیپ 

  ....شیزندگ و خونه سر رفت و کرد ازدواج امیپ 

 آشنا يشتریب يشاعرا با یمیسل يآقا قیطر از یلیل.بود خوب نسبتا کتابش فروش.  گذشت یم یلیل کتاب چاپ از یماه 2

 نشسته هم دور.بودن خونه دو هر. بود غروب دا،دمیش و ماین خونه رفت سر هی یمیسل يآقا دفتر رفت که نیا بعد روز هی.شد

 بودن

 بدم نشون بهت زیچ هی بذار:ماین 

 نشست یلیل کنار و برگشت برگه هی به اتاق تو رفت ماین 

 ستین من یسنوگراف نیا: دایش 

 بدم نشون یلیل به مو بچه عکس خوام یم:ماین 

 ؟يباردار تو دایبچه؟ش:یلیل 

 یدون ینم تو مگه:ماین 

 وقته؟ نه،چند:یلیل 

 ماه3:دایش 
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 ینگفت من به و يباردار ماه سه تو:یلیل 

 یگفت یلیل به کردم فکر من دایش:ماین 

 داشتم یخاص احساس هی اما بگم بهت خواستم یم دمیفهم یوقت از کن باور یلیل:دایش 

 دمیفهم االن که نهیا مهم نداره اشکال:یلیل 

 نیبب مو بچه عکس ایب حاال:ماین 

 ستین مشخص يزیچ که اون تو ماین:دایش 

 نازه یلیخ:یلیل 

 دنیخند تا سه هر 

 گم یم کیتبر بهتون واقعا ها بچه:یلیل 

 یخوب یلیخ تو یلیل:دایش 

 ادینم شرکت گهید دایش:ماین 

 یباش خودت مراقب شتریب دیبا بهتره:یلیل 

 یبزن سر بهم شتریب دیبا هم تو:دایش 

 زمیعز باشه: یلیل 

 مشغول ماین و دایش دختره بچه مدنیفه گذشت که ماه هی. زد یم سر هم دایش به ومدیم یمیسل يآقا شیپ وقت هر یلیل 

 شعراش دوم يسر نوشتن مشغول یلیل.دیرس دوم چاپ به یلیل کتاب گذشت که یماه چند.شدن بچه یسمونیس دنیخر

 هی نکهیا بود،تا تماس در دایش با یتلفن یلیل نیهم يبرا مطلق استراحت تو و بود مادرش خونه شیباردار آخر ماه تو دایش.بود

 .بود خوشحال یلیخ یلیل و داد یلیل به دایش مانیزا خبر و برداشت یگوش ماین زد زنگ که روز

 بود راهرو تو مای،ن دایش شیپ رفت گل دسته هی با یلیل صبح فردا 

 سالم:یلیل 
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 نازه چقد یدون ینم یلیسالم،ل:ماین 

 کجاست؟ دایمبارکه،ش شدنت بابا:یلیل 

 طرف نیا از ایب:ماین 

 بود تخت گهید طرف هم یخانم هی و بود دایش تخت طرف هی پوران شدن وراد و رفتن دایش اتاق سمت به یلیل و ماین 

 سالم:یلیل 

 نیدیکش زحمت سالم:پوران 

 مبارك دهینورس جون،قدم دایش سالم:یلیل 

 یلیل ياومد که ممنون سالم:دایش 

 ؟ییشما یلیل پس: خانم 

 مادرم یلیل:دایش 

 نشناختم دیببخش سالم:یلیل 

 شدم دارتید مشتاق یلیخ خوندم کتابتو من.زمیعز کنم یم خواهش:دایش مادر 

 نیدار لطف بهم: یلیل 

 به حسرت با ستادیا دایش کنار یلیل کرد زدن مک به شروع بچه یوقت بده ریش بهش تا دایش دست داد آورد رو بچه پرستار 

 .بود محروم ازش که یکردنعمت یم نگاه بچه

 ه؟یچ اسمش نمیه،ببیناز بچه یلیخ:یلیل 

 میشم: ماین 

 . برگشت و کرد یحافظ خدا بعد و موند دایش شیپ یربع هی یلیل 
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 شرکت يها بچه به شدنشون دار بچه خاطر به دایش و ماین شد قرار شد خوب کامال هم دایش حال شد روزه 20 یوقت بچه 

 تا شد یم دست به دست نشونیب بچه بودن نشسته هم دور بود،همه مهموناشون جزء هم آرش و اومدن همه. بدن شام

 هم دور و دنیچ و شام زیم ماین و دای،ش دنیخند یم و گفتن یم و بودن هم دور همه.خوابوند رو بچه دایش و دیخواب نکهیا

 کتاب به بعد افتاد مجسمه به چشمش اول بود نشسته نهیشوم يروبرو مبل رو آرش شد عوض جاها شام ،بعد خوردن شام

 شیکنار

 ؟یکن یم مطالعه کاکتوس درباره تو ماین...کاکتوس: آرش 

 نه:ماین 

 ه؟یچ کتاب اون پس:آرش 

 داد بهمون سندشینو خود شعر کتاب هی، کتاب اون آهان:ماین 

 داد؟ بهت سندشینو خود یمطمئن ماین:گفت مهمونا از یکی 

 برداشت و کتاب و رفت نهیشوم سمت به ماین 

 سندشهینو امضاء نیبب ایب يدار شک:ماین 

 مونهیمیصم دوست اش سندهینو گهیم راست:دایش 

 داد نشون بهش کتاب ماین 

 ؟ياحمد یلیل.است سندهینو امضا گهیم راست نه:مهمون 

 آره:ماین 

 ؟ یک:آرش 

 ياحمد یلیل:ماین 

 گرفت ماین از و کتاب و شد بلند آرش 

 شده؟ یچ:ماین 
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 صفحه هی و دید یلیل امضاء و زد صفحه هی باشه گهید یکی نکنه که کرد شک اما دید یلیل اسم و دید کتاب جلد رو آرش 

 زد گهید

 »کنند ینم انتخاب و ندارند دوست گرانید که دارد دوست را يزیچ که یکس به میتقد« 

 گرفت خندش تعجب از شد مطمئن گهید آرش 

 خودشه:آرش 

 خودشه؟ یک:ماین 

 یشناس یم سندشوینو یگفت:آرش 

 رو؟ یلیل:ماین 

 آره:آرش 

 میهست یمیصم باهاش یلیخ دایش و من االنم بود مییدا سابق زن بابا آره:ماین 

 کرده؟ ازدواج سابق؟مگه زن:آرش 

 شدن جدا نشد ماه چند اما و کرد ازدواج مییدا با:ماین 

 ؟یپرس یم هارو سوال نیا یچ يبرا آرش:دایش 

 ن؟یدار ازش ینم،آدرسیبب رو یلیل دیبا من:آرش 

 ؟يدار کاریچ باهاش یول آره: ماین 

 بده آدرسشو فقط االن دم یم حیتوض بهت بعدا:آرش 

 ؟يدار کاریچ باهاش و یشناس یم کجا از یلیل تو اصال:دایش 

 نمشیبب خوام یم فقط ندارم يکار باهاش ؟منيندار اعتماد بهم تو دایش:آرش 

 امیم باهات منم شهر خارج:ماین 
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 کنم روشن و نیماش رمیم ممنون:آرش 

 رفت رونیب آرش 

 گهید دیببخش ها بچه:ماین 

 میبر کم کم گهید ماهم:مهمون 

 هست دایش نیباش نه:ماین 

  میبود یکاف اندازه به ما.نیبرس کارتون به شما:مهمون 

 شدن رفتن آماده هم مهمونا 

 دیپوش یم لباس داشت ماین 

 ه؟یدرست کار که یمطمئن ماین:دایش 

 ،یشناس یم آرش که تو:ماین 

  یول آره:دایش 

 میگرد یبرم زود باش میشم مواظب و باش خونه تو:ماین 

 تو و شیگوش و خورد شام اونا با بیحب آقا خونه رفت یلیل اما زد زنگ یلیل به دایش.کردن حرکت الیو سمت به آرش و ماین 

 .بود اتاقش

 ه؟یچ هیقض یگیم حاال:ماین 

  دارم دوست و یلیل من:آرش 

 ده؟یند:ماین 

 کرد یم یزندگ ما خونه یماه چند یلیل نه:آرش 

 چرا؟ شما خونه:ماین 
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 نپرس سوال انقدر:آرش 

 شد یچ بعد يدار دوسش خوب:ماین 

 شرکت ومدمین مدت هی ادتهیزد، بشیغ دفعه هی یلیل بعد:آرش 

 شد؟ یچ ینگفت آخرم آره:ماین 

 ومدمین رونیب خونه از اصال مدت اون و بود سخت برام واقعا بود رفته یلیل چون:آرش 

 ؟يدار دوسش دونست ینم یلی،ليبود عاشق یلیخ پس:ماین 

 دونست یم:آرش 

 رفت؟ چرا پس:ماین 

 داشت؟ دوست و تییدا یلیل کرد ازدواج تییدا با یگفت تو ماین دونم، ینم: آرش 

 داشت دوسش یلیخ که مییدا اما دونم ینم و یلیل:ماین 

 شدن؟ جدا چرا پس:آرش 

 کنن یزندگ نذاشت جونم پدر اما نداشت یمشکل مییدا بشن دار بچه تونستن ینم: ماین 

 ؟یچ یلیل:آرش 

 شدن ییجدا به یراض تا زد حرف مییدا با انقدر یلیل:ماین 

 شناختن؟ یم گرویهمد کجا از تییدا و یلیل اصال:آرش 

 فکر که زد بشیغ یماه چند کرد فوت پدرش نکهیا بعد بود نگهبان اونجا میر یم میدار االن که ییالیو تو یلیل پدر:ماین 

 بود؟ شما خونه کنم

 کنم فکر:آرش 

 برگشت شد یچ دونم ینم دوباره بعد:ماین 
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 کردن سکوت دو هر يا لحظه چند 

 ؟يدار دوسش یگفت تو:ماین 

 آره:آرش 

 ؟یکن ازدواج باهاش يخوا یم یعنی:ماین 

 آره:آرش 

 بشه دار بچه تونه ینم یلیل اما:ماین 

  کرد باز درو بیحب و زد زنگ مایال،نیو دنیرس نکهیا تا نگفت يزیچ و کرد ادیز و آهنگ يصدا آرش 

  ماین آقا سالم:بیحب 

 سالم:ماین 

 طرفا؟ نیا از شب وقت نیا:بیحب 

 تو رفتن آرش و ماین 

 هست؟ یلیل:ماین 

 کنم یم صداش االن خونمون:بیحب 

 خونه تو رفت بیحب 

 داره کار شما با اومده ماین آقا خانم یلیل:بیحب 

 اومدم ما؟االنین:یلیل 

 شد یم کینزد ماین به که طور نیهم یلیبود،ل روشن در کنار چراغ فقط بود کیتار اطی،ح رونیب رفت یلیل 

 وقــ نیا شده يزیچ ماین سالم:یلیل 

  ....موند ثابت آرش يچشمها يرو نگاهش تنها و ستادیا حرکت از آرش دنید با یلیل 
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 کنه باز زبون تونست یلیکردن،ل یم نگاه بهم چنان هم و ستادیا روبروش و رفت یلیل سمت به آرش

 ...برو نجایا از:یلیل 

 گذاشت یلیل لب رو اشارشو انگشت آرش 

 ؟يدار دوسم... تو... یلیس،لیه:آرش 

 کنه خودش ریدرگ و آرش خواست ینم چون نداد گوش قلبش يصدا به یلیل 

 ندارم دوست نه:یلیل 

 ؟یبافت و شالگردن چرا پس:آرش 

 کرد تعجب آرش سوال از یلیل 

 ؟يدار دوسم پس:آرش 

 برگردوند روشو نیهم واسه گرفت شیگر یلیل 

 برو نجایا ندارم،از دوست نه:یلیل 

 برگردوند یلیل آرش اما نهینب هاشو اشک آرش که زد یم زور یلیل اما برشگردوند و گرفت یلیل يبازو آرش 

 کن ولم:یلیل 

 یگ یم دروغ يدار:آرش 

 که یکس به می،تقد دروغه،کاکتوس اونم یچ کتاب یبافت يطور نیهم شالگردن میبگ باشه:آرش 

 گهید بسه:یلیل 

  قبل از شتریب یحت دارم دوست هنوزم آرشم همون ؟من یکن یم فرار یچ از یلیل:آرش 

 نکرد فراموشش هم آرش که بود خوشحال قلب ته از یلیل 

 يبود باهام يداریب و خواب تو کنم فراموشت نتونستم و دارم دوست آره: یلیل 
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 و يزد یم زیعز خونه روز اون دیبا که بود یحرف نیا:آرش 

 نداره يا دهیفا االن نه و موقع اون نه موضوع نیا اعتراف آرش:یلیل 

 چرا؟:آرش 

 م؟یکن یزندگ باهم میتون ینم االن نه موقع اون نه:یلیل 

 یراض خانوادم باش مطمئن االن اما يبود خونمون خدمتکار تو چون بود سخت خانوادم کردن یراض موقع اون دیشا:آرش 

 کنم ازدواج شاعر هی با شن یم

 ستین نیا موضوع:یلیل 

 ه؟یچ موضوع پس:آرش 

 کردم ازدواج بار هی من:یلیل 

 گفته بهم ماین رو نایا همه نیشد جدا هم از هم حاال و دونم یم:آرش 

 گفته بهت هم رو شدنمون جدا لیدل ماین حتما:یلیل 

 دونستم؟ یم بگه ماین نکهیا قبل:آرش 

 افتاده؟ برام یاتفاق چه تصادف اون تو یدونست یم تو یعنی: یلیل 

 آره:آرش 

 ؟یدونست یم کجا از تو:یلیل 

 من. دیترس یلیخ نینوش.کرد تصادف تو با و کرد یم یرانندگ نینوش میگشت یبرم یمهمون از نینوش و من شب اون:آرش 

 سرم بهش و کرد غش دیترس انقد که نینوش.عمل اتاق بردنت عیسر و مارستانیب متیبرد و کردم نیماش سوار تورو عیسر

 چون اما دیفهم محسن هم بعد و بودم من شد خبر با موضوع از که ينفر نیاول رونیب اومد عمل اتاق از دکتر.کردن وصل

 مینگ بهش شد قرار اومده سرت ییبال نیچن که کنه تحمل تونه ینم نینوش میدونست یم

 ؟ینگفت خودم به موضوع چرا:یلیل 
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 نیسنگ بار هی کار نیا با یداشت يادیز مشکالت تو.بگم که نشد بار هر اما بگم که گشتم یم مناسب فرصت هی دنبال:آرش 

 بکشم دوش به خودم دادم حیترج یکن تحمل و بار نیا ینتون دمیترس یم شد یم اضافه مشکالتت به

 بدونم داشتم حق یول:یلیل 

 نگفتم خودت خاطر به فقط:آرش 

 ؟يکرد عالقه ابراز بهم و یدونست یم موضوع نیا تو آرش:یلیل 

 کن ازدواج هام دارم،با دوست کن باور:آرش 

 ستین یکیکوچ موضوع نیا یفهم یم شم دار بچه تونم ینم من آرش:یلیل 

 »دارم دوست یلیل من« که شد ختم جمله هی فقط اما کردم تکرار خودم با و جمالت نیا بار صد یلیل:آرش 

 ؟یچ خانوادت:یلیل 

 بفهمن ستین قرار اونا:آرش 

 کرد پنهانش بشه که ستین يزیچ موضوع نیا یول:یلیل 

 کنم یم حل رو مشکل خودم کن اعتماد بهم:آرش 

 یش پدر یتون ینم گهید یکن ج ازدوا من با اگه که يکرد فکر نیا به آرش:یلیل 

 نکن تکرار برام خودم يسواال یلیل:آرش 

 ؟یمطمئن تو:یلیل 

 ؟ یکن یم ازدواج باهام آره،تو:آرش 

 دارم شک:یلیل 

 یکن شک دینبا هم تو پس نکردم شک احساسم تو من:آرش 

 دارم دوست من:یلیل 
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 خوام یم ازت و نیهم فقط نیهم: آرش 

 زد يلبخند یلیل 

 زد دست ماین 

 مبارکه:ماین 

 میباش تماس در بده شمارتو: آرش 

 داد یلیل به شمارشو یلیل 

 باشم ایرو نایا همه شم داریب صبح فردا ترسم یم کنم نگات و ستمیبا جا نیهم صبح تا دارم دوست:آرش 

 میبرگرد دیبا یگرفت خانم عروس از بله که ،حاال ستین ایرو کنم یم نیتضم من:ماین 

 بشن باخبر تیقبل ازدواج موضوع از خانوادم ندارم دوست یلیل:آرش 

 ه؟یدرست کار يکار پنهان همه نیا: یلیل 

 باشن داشته يا بهونه چیه خوام ینم:آرش 

 باشه:یلیل 

 رسوندم بهم و عاشق کفتر دو خوشحالم:ماین 

 ماین ممنون:آرش 

 ممنونم منم:یلیل 

 نکرده وونمید دایش تا میبر ایب نکردم،آرش يکار:ماین 

 شده؟ یچ مگه:یلیل 

 زده زنگ باره ده از شتریب:ماین 

 وببوس میشم من طرف از برسون سالم بهش:یلیل 
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 گهید میبر باشه:ماین 

 فرار قسمت از شهینم «افتاد زیعز حرف ادی هم یلیل.زدن یم لبخند بود افتاده که یاتفاق به بخوابه نتونست صبح تا آرش 

 بکنه خواست یم که يکار از اما بود خوشحال نکرد فراموشش آرش نکهیا از» یش یم روبرو باهاش دوباره يروز هی کرد

 .بودن تعجب در اتفاق نیا از اونا گفت دایش به موضوع تمام شب اون ماین.داد یم شیدلگرم آرش حرف وتنها دیترس یم

 نییپا رفت بودن هم دور همه یوقت شب فردا آرش 

 بزنم حرف باهاتون موضوع هی درباره خوام یم:آرش 

 جانم:خانم 

 کنم ازدواج خوام یم من:آرش 

 خدامون از که ما:آقا 

 یکن ازدواج يخوا یم یک با حاال خوب:خانم 

 کتاب نیا سندهینو با:آرش 

 دید و کتاب داد،مادرش مادرش به یلیل کتاب آرش 

 ياحمد یلیل:خانم 

  یلیل لیفام و اسم که نیا:نینوش 

 خودشه آره:آرش 

 نوشته؟ و کتاب نیا یلیل:خانم 

 ؟يکرد دایپ یلیل تو:نینوش 

 آره:آرش 

 کجاست؟ االن ؟اونینگفت من به چرا پس:نینوش 
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 ه؟یچ نظرتون کنه،خوب یم یزندگ شهر اطراف الیو هی تو:آرش 

 ؟يدار دوست و یلیل هنوز پس:خانم 

 داشتم دوسش شهیهم من:آرش 

 االنم هیخوب دختر که نیدید کرد یم یزندگ نجایا یمدت که هم یلیدارن،ل دوست گرویهمد اونا که نهیا مهم مامان:نینوش 

 نیخوا یم یچ گهید شده سندهینو که

 میریبگ میتصم عجوالنه انقد میتون ینم:خانم 

 بابا:آرش 

 بشه یداشتن دوست عروس کنم فکر بود اومده خوشم یلیل رفتار و تواضع از اول همون از نیبخوا و راستش:آقا 

 ؟يندار یمشکل تو یعنی:آقا 

 باشه داشته سندهینو عروس هی ادیم بدش یک:خانم 

 نذار آرش یزندگ چرخ يال چوب نیا از شتریب مامان:نینوش 

 فکرشم به فقط من:خانم 

 من خاطر به پس:آرش 

 بود ما خدمتکار قبال یلیل دونن یم انیاطراف شتریب:خانم 

 شه یم بسته دهنشون کتابش دنید با:نینوش 

 بگم یچ من نیهست یراض همتون که حاال:خانم 

 مبارکه:نینوش 

 باشه هم زیعز دارم م،دوستیکن یم نییتع رو يخواستگار زمان نیبگ شما وقت ممنون،هر:آرش 

 زد زنگ یلیل به و اتاقش تو رفت آرش 
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 سالم:یلیل 

 ؟یخوب سالم:آرش 

 شد؟ یچ ممنون:یلیل 

 میشیم مزاحم يخواستگار يبرا:آرش 

 شدن یراض:یلیل 

 نه؟ که چرا:آرش 

 یبگ بهشون يخوا ینم واقعا ارش:یلیل 

 کنم یم حلش خودم به بسپار موضوع اون گفتم:آرش 

 کنم یم اعتماد بهت دارم:یلیل 

 دیکن یم لطف:آرش 

 ؟يندار يکار:یلیل 

 یکن قطع يخوا یم يزود نیا به:ارش 

 گهید میزد حرفامون:یلیل 

 کن قطع بعد يدار دوسم بگو:آرش 

 بگو خودت:یلیل 

 دارم دوست:آرش 

 حافظ خدا دونم یم:یلیل 

 »دارم دوست منم«دادsmsامیپ به و کرد قطع یگوش یلیل 
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 باز درو بی،حب الیو برد و نینوش آرش ظهر از بعد.يخواستگار برن هفته آخر شد قرار کردو صحبت زیعز با آرش يبابا فردا 

  استقبالشون رفت در دم یلیل تو رفتن و کرد

 سالم:یلیل 

 کردن بغل گرویهمد نینوش و یلیل 

 معرفت یب سالم:نینوش 

 برم شدم مجبور دیببخش:یلیل 

  یرفت شد خوب:نینوش 

 نینوش:آرش 

 شد ینم شاعر رفت ینم اگه:نینوش 

 دنیخند سه هر 

  تو دییبفرما:یلیل 

 آورد يچا براشون رفت یلیل و نشستن هم دور 

 يبر شدم باعث و زیعز خونه بردمت من که بودم ناراحت همش يبود رفته یوقت از:نینوش 

 بود خودم میتصم ستین طور نیا اصال نه:یلیل 

 ؟يشد شاعر يچجور خوب:نینوش 

 ؟يشد شاعر شد یچ آره:آرش 

 کرد یمعرف ناشر هی به منو و دید شعرامو اون شدم آشنا سینو شنامهینما هی با:یلیل 

 اومد خوششون هم بابا و مامان بود قشنگ یلیخ شعرات:نینوش 

 ؟یگفت شعر بازم:آرش 
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 گم یم یهرزگاه آره:یلیل 

 یبش من داداش زن يخوا یم پس خانم یلیل خوب:نینوش 

 اجازتون با:یلیل 

 به واقعا که من..یکن ازدواج آرش با که نیا به برسه چه نمتیبب دوباره کردم ینم فکر اصال که من یرفت یوقت:نینوش 

 آوردم مانیا قسمت

 کردم دایپ مانیا بهش وجودم تمام با منم:یلیل 

 .برگشتن بعد و بودن یلیل شیپ غروب تا کرد ییرایپذ وآرش نینوش از نینوش 

 زد زنگ دایش به یلیل شد که شب 

 جون یلیل سالم:دایش 

 خوبه؟ می؟شمیسالم،خوب:یلیل 

 خبر؟ چه عاشق يآقا م،ازیخوب دومون هر:دایش 

 میخواستگار انیب شنبه پنج قراره:یلیل 

 ؟یکن ازدواج يخوا یم واقعا پس:دایش 

 آره:یلیل 

 خودت مثل هیخوب یلیخ پسر آرش:دایش 

 میشم هیگر يصدا ممنون:یلیل 

 شده داریب خواب از آره:دایش 

 برس میشم به برو شمینم مزاحمت:یلیل 

 فعال دیببخش:دایش 
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  ...حافظ خدا:یلیل 

  رفتن الیو به آرش خانواده و شد گذاشته يخواستگار قرار ظهر از بعد شنبه پنج

 سالم:یلیل 

 شما؟ حال سالم:آقا 

 ممنونم:یلیل 

 زیعز سالم:یلیل 

 کرد بغل یلیل زیعز 

 شدم خوشحال چقدر کرد خبرم آرش یوقت یدون ینم دلم زیعز سالم:زیعز 

 نمتونیبیم دوباره که خوشحالم منم:یلیل 

  سالم:یلیل 

 جان یلیل سالم:خانم 

 دارید مشتاق خانم عروس به به:محسن 

 ؟ شما حال:یلیل 

 ممنون:محسن 

 کردن یروبوس نینوش و یلیل 

 دییبفرما:یلیل 

  شد عرض سالم:آرش 

 سالم:یلیل 

 گرفت یلیل سمت به گل دسته آرش 
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 دییبفرما:آرش 

 نیاومد خوش ممنون:یلیل 

 نشستن هم دور همه 

 گم یم کیتبر کتابت چاپ بابت جان یلیل:زیعز 

 ممنون:یلیل 

  آورد و ییرایپذ لیوسا نینسر 

 نیگرفت ماتونیتصم و نیزد و حرفاتون آرش و تو کنم مطلب،فکر اصل سر میریم:آقا 

 شما اجازه با البته:آرش 

 میندار ازدواج نیا با یمشکل هم ما:آقا 

 ها صحبت ادامه تا ارهیب يچا هی خانم عروس نیراض همه که حاال پس:زیعز 

 چشم:یلیل 

 ارهیب يچا کرد کمک بهش و رفت دنبالش هم نینوش و آشپزخونه تو رفت یلیل 

 دییبفرما نیخورد تونیچا که حاال خوب:زیعز 

 دیبش آماده یعروس يبرا تا دیبمون نامزد یماه چند و میریبگ عقد مراسم هی گهید هفته هی تا:آقا 

 بدن انجام داشونیخر راحت که بشه خونده تیمحرم غهیص هی امروزم:زیعز 

 ایثر و ناصر به سپرم یم و کاراش میریگیم خودمون خونه تو و عقد مراسم:آقا 

 ه؟یچ هیمهر درباره ،نظرت هیمهر به میرسیم خوب:آقا 

 باشه تعداد نیهم دارم دوست منم سکه 14 پدرم اعتقاد به:یلیل 

 یلیل کمه یلیخ که 14:خانم 
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 نباشه کم هم باشه پدرش حرف هم تا تا 114 خوب:محسن 

 ستین يبد حرف:زیعز 

 ه؟یچ نظرت:آقا 

 محترم دیگرفت که یمیتصم هر باشه:یلیل 

 قبوله مورد سکه تا 114 پس:نینوش 

  یبسالمت خوب:زیعز 

 دیکن یزندگ ما شیپ ينامزد دوران تو ما خونه يایب یکن جمع لتویوسا عقد بعد بهتره:خانم 

 هیخوب فکر آره:نینوش 

 چشم:یلیل 

 کنن نیریش دهنشون همه تا کن پخش و ینیشر جان محسن:زیعز 

 زیعز چشم: محسن 

 بزنن حرف هم با تا رفتن آرش و یلیل تیمحرم غهیص خوندن از بعد 

 نهینب شناسنامتو یکس باش مواظب نیهم يبرا يکرد ازدواج قبال تو که بفهمه دینبا کس چیه یلیل:آرش 

 ترسمیم بفهمن همه که يروز از من:یلیل 

 فهمهینم هم چکسیکنارتم،ه من وفتهیب یاتفاق هر:آرش 

 یول:یلیل 

 یلیل:آرش 

 باشه:یلیل 

 کرده نامت به نجارویا امیپ ینگفت مگه:آرش 



 ALALE67 بسان کاکتوس

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM 285 

 

 برشگردونم خوام یم یول آره:یلیل 

 بشه تموم دیبا بود نتونیب یچ هر خوبه:آرش 

 .رفتن و کردن یخداحافظ آرش خانواده زدن حرف از بعد 

 زد، زنگ امیپ به یلیل فردا 

 سالم:امیپ 

 سالم:یلیل 

 ؟یخوب:امیپ 

 بزنم حرف باهات موضوع هی درباره زدم ممنون،زنگ:یلیل 

 ؟یموضوع چه:امیپ 

 کنم ازدواج قراره من:یلیل 

 ؟یک ؟با ازدواج:امیپ 

 ماین دوست آرش:یلیل 

 دونه یم طتویشرا:امیپ 

 آره:یلیل 

 ؟يامد کنار ؟باهاش یچ شخص اون نسبت احساست واقعا؟پس:امیپ 

 بود آرش آدم اون:یلیل 

 ؟یشناخت یم کجا از و آرش ؟تو یچ:امیپ 

 مفصله داستانش:یلیل 

 ؟يزد زنگ من به شد یچ است،حاال طرفه دو احساستون خوب چقد...داره دوست واقعا پس:امیپ 
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 یکن خودت نام به الیو سند خوام یم بگم زدم زنگ:یلیل 

 بود حقت بود تیمهر الیو:امیپ 

 برگردونم بهت وقتشه حاال بود امانت هی من يبرا الیو نه:یلیل 

 بده انجام باهاش يخوا یم يکار هر تو مال الیو اون:امیپ 

 اما:یلیل 

 ندارم يکار الیو اون با گهید من:امیپ 

 ؟یمطمئن:یلیل 

 من یطالفروش نیایب حلقه دیخر يبرا یلی،ل آره:امیپ 

 میشینم مزاحمت نه:یلیل 

 یکنیم رد درخواستم:امیپ 

 گم یم آرش به باشه:یلیل 

 خداحافظ منتظرتونم:امیپ 

 خداحافظ:یلیل 

 و بخرن امیپ یطالفروش از حلقه داد شنهادیپ امیپ که گفت آرش به یلیل.شدن عقد مراسم دیخر مشغول یلیل و آرش فردا از 

 امیپ یطالفروش رفتن هم وبا کرد قبول آرش

 سالم:یلیل 

 سالم:امیپ 

 سالم:آرش 

 نیاومد خوش:امیپ 
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 خوبه؟ مهرناز:یلیل 

 دارید مشتاق آرش خوبه،جناب:امیپ 

 ممنونم: آرش 

 اریب رو حلقه دیجد يکارا احمد:امیپ 

 آقا چشم: احمد 

 آورد هارو حلقه از تا چند احمد 

  دایجد يکارا:امیپ 

 کردن نگاه ها حلقه به آرش و یلیل 

 چطوره؟ نیا:یلیل 

 میریگیم و نیهم قشنگه:آرش 

 رهیبگ هارو حلقه تا رفت احمد دنبال هم یلیل ، بذاره جعبه تو تا داد احمد به هارو حلقه امیپ 

 شده؟ چقد حساب:آرش 

 یباش داشته دوسش یلیخ دیبا:امیپ 

 یلیخ:آرش 

 نشد اما باشم تو مثل خواستم یم منم:امیپ 

 چرا؟:آرش 

  خواست ینم یلیل چون:امیپ 

 شد خوشحال قلبش ته از آرش 
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 یوقت ه،یآتل رفتن و دنبالش اومد آرش شد آماده یوقت شگاهیآرا رفت یلیل دیرس عقد روز. شد تموم داشونیخر یلیل و آرش 

 به دقت با آرش رونیب رفت عکاس و شد تموم که کار گرفتن یم ژست احساسشون تمام با و شدن یعکاس آماده دنیرس

 کرد یم نگاه یلیل

 ؟یکن یم نگاه یچ به:یلیل 

 دارم دوست شتریب و شتیآرا بدون صورت:آرش 

 کنم پاکش يخوا یم:یلیل 

 کرد بغل اونو یلیل دنید با و بود اطیح تو ایثر دنیرس یوقت کردن حرکت خونه سمت به آرش و یلیل.دنیخند دو هر 

 سالم:یلیل 

 کردم یم يشمار لحظه دنتید زم،واسهیعز سالم:ایثر 

 شد تنگ براتون یلیخ دلم:یلیل 

 باشه مبارك.. شاایا:ایثر 

 جلو اومد ناصر 

 سالم:ناصر 

 شما؟ حال سالم:یلیل 

 گم یم کیتبر ممنون: ناصر 

 منتظرن مهمونا تو نیایب:ایثر 

 یاحوالپرس هم با یکل و شد خوشحال یلیخ یومان نیمب و نایم دنید با یلیل کردن یاحوالپرس همه با تو رفتن آرش و یلیل 

  کردن

 آرش. رفتن مهمونا همه شام بعد. گرفتن جشن و گذاشتن آهنگ رفت عاقد یوقت.رفت و خوند و عقد خطبه و اومد عاقد بعد 

 بودن نشسته هم دور آرش بابا و مامان و یلیل و
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 میذار یم بالش رو سر راحت الیخ با حاال گرفتن سامون سرو هامون بچه:آقا 

 بودم آرش گرفتن زن نگران یلیخ آره:خانم 

 گرفت خوبشم گرفت که حاال:آقا 

 .باشه اونا يبرا یخوب عروس تونست ینم چون بود نگران دلش ته اما زد يلبخند یلیل 

  دیکن استراحت نیا خسته باال نیبر شما جان یلیل:خانم 

 چشم:یلیل 

 هم آرش و افتاد کاکتوس به نگاهش و دیکش ینفس هی بالکن تو رفت یلیل شد ولو تخت رو ،آرش باال رفتن آرش و یلیل 

 بالکن تو اومد

 کنم داتیپ تونستم ینم نبود کاکتوس نیا اگه:آرش 

 کاکتوس ممنون:یلیل 

 ؟یستین خسته تو:آرش 

 ارمیدرب و لباسم تونم ینم که خستم انقدر:یلیل 

 دیکش دراز کنارش خودشم و خوابوند تخت رو و کرد بغل و یلیل آرش 

 ؟یکن یم کاریچ:یلیل 

 بست چشماشو و کرد بغل یلیل آرش 

 حمام میریم صبح فردا:آرش 

 کردم یشوخ:یلیل 

 بخوابم راحت کنارت و آرامشم شب نیاول بذار سیه:آرش 

  ...دیخواب کنارش و کنه خراب و لحظه نیا ومدینم دلش و نگفت يزیچ گهید یلیل 
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 .رسوند چاپ به هم دشمیجد کتاب یمیسل يآقا کمک ،با کرد شروع و نوشتن دوباره یلیل

 شونیعروس از یسال دو....شونیزندگ خونه سر رفتن و گرفتن شونیعروس مراسم آرش و یلیل گذشت که یماه 3 

 انجمن تا چند عضو یمیسل يآقا کمک با و بود شده یمعروف شاعر گهید و رسوند چاپ به شعر مجموعه نیچند یلیل.گذشت

 و یلیل نشدن دار بچه موضوع آرش خانواده که بود نیا نگران همچنان یلیل... کرد یم کمک گفتنش شعر به که بود شده

 .بود عذاب در آرش یتفاوت یب از و بفهمن

 نه ای باردارم دیپرس ازم میمستق ریغ شبید مامان آرش:یلیل 

 گفتم؟ یچ تو:آرش 

 شه؟یم یچ وقت اون فهمن یم روز هی آخرش بابا و مامان گه،آرشید ستمین بگم دیبا یچ:یلیل 

 کنم یم درستش خودم نباش نگران نگفتم مگه:آرش 

 ينکرد يکار چیه تو گذاشته که ساله دو االن:یلیل 

 کنم یم تموم ویچ همه شب فردا نیهم اصال:آرش 

 ؟یکن کاریچ يخوا یم:یلیل 

 يندار اعتماد بهم تو مگه:آرش 

 چرا:یلیل 

 باش منتظر شب فردا تا پس:آرش 

 باشه:یلیل 

 ؟یرفت گاه رخواریش مجوز يبرا امروز:آرش 

  آره:یلیل 

 شد؟ یچ خوب:آرش 

 هست؟ گمید مشکل هیکنن، دییتا الیو و برن کارشناس تا 3 دیبا گفتن:یلیل 
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 ؟یمشکل چه:آرش 

 نیا واسه بذارم کتابام فروش پول که کردم فکر من.شه ینم افتیدر الزم بودجه گهید سال کی تا بشه دییتا اگه گفت:یلیل 

 کار

 میبذار یستیبهز اریاخت در الیو فقط بود قرار ما اما:آرش 

 فتهیب راه گاه رخواریش تا بکنم تونم یم يکار هر دارم دوست:یلیل 

 یش ینم وابسته ها بچه ار کدوم چیه به گاه رخواریش سیتاس از بعد يداد قول بهم یلیل:آرش 

 ؟یکن دایپ بیرق یترس یم نکنه.هستم قولم سر:یلیل 

 کنم عوض یچیه با میدار که یزندگ نیا ندارم دوست:آرش 

 بودن نشسته هم دور شام بعد بودن بابا و مامان خونه شام آرش و یلیل شب فردا 

 بزنم حرف باهاتون دربارش خوام یم وقته چند که هیموضوع هی:آرش 

 .کرد اعتماد آرش به تنها یلیل و کنه کاریچ خواد یم نگفت بهش آرش بود نگران یلیخ یلیل 

 ؟یموضوع چه:بابا 

 و یسنوگراف همه یلیبود،ل یمنف يباردار شیآزما جواب اما میداشت شدن دار بچه قصد یلیل و من بود یوقت چند:آرش 

 نداشت یمشکل چیه اما داد انجام الزم شیآزما

 آرش:یلیل 

 کنم فیتعر و زیچ همه خودم بذار:آرش 

 زد یلیل لب رو یخاموش مهر آرش 

 منه از مشکل داد نشون شیآزما جواب که بدم انجام شیآزما يسر هی منم که داد شنهادیپ دکتر:آرش 

 کرد ینم باور و زد یم آرش که ییحرفا کردو یم نگاه آرش به زده بهت یلیل 
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 ؟یمشکل ؟چه یچ یعنی:مامان 

 بود شاتمیآزما همه انیجر در محسن دونم ینم:آرش 

 انداخت آرش به ینگاه محسن 

 داشتن و نظر نیهم همه دادم نشون همکارام از تا چند به گه یم درست آرش:محسن 

 ختیر برنامه حرفا نیا يبرا قبل از آرش یعنی شد شتریب تعجبش محسن دییتا از یلیل 

 هست؟ درمان قابل:بابا 

  نداشت يا دهیفا اما میدرمان تحت که سال کی:آرش 

 کمه یلیخ احتمالش کنم ینم فکر: محسن 

 ده یم جواب... شاایا نیبد ادامه درمانتون به دینش دیام نا اصال:مامان 

 یزندگ خواد یم و نکرد قبول یلیل اما شیزندگ سراغ بره گفتم یلیل به میزد حرف هم با یلیل و من صورت هر در:آرش 

 بده ادامه من با رو بچه بدون

 زمیعز یکن محروم آرزو نیا از و خودت سن نیا تو که باشه یسخت کار دیبا یلیخ بشه مادر داره آرزو يدختر هر:مامان 

 بزنه حرف تونست ینم گهید آرش يکار فدا همه نیا از بود بسته گلوش راه بغض یلیل 

 نیکرد گاه رخواریش يانداز راه فکر به چرا بگو پس:بابا 

  بود یلیل شنهادیپ نیا آره:آرش 

 نیریبگ خودتون يبرا رو يها بچه از یکی رخوارگاهیش سیتاس بعد دیتون یم يطور نیا:نینوش 

 میدار دوست شتریب مون نفره دو ی،زندگ میندار کار نیا به یلیتما اصال نه:آرش 

 بشه تونیزندگ یسرگرم دیریبگ بچه هی دیش دار بچه نشد اگه گه یم راست نینوش:بابا 

 میریبگ یمیتصم نیچن بعد سال نیچند دیشا دونم ینم:آرش 
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 ؟یگ ینم يزیچ چرا تو جان یلیل: مامان 

 گرفت دستش تو محکم و یلیل دست و شد گلوش تو بغض متوجه کرد نگاه یلیل به آرش 

 بگم یچ:یلیل 

 یکن بزرگ ياریب بچه هی يندار دوست هم تو:بابا 

 میباش ها بچه اون همه يبرا بابا و مامان میتون یم آرش و کنم،من ینم مشیتقس یکس با منه یزندگ همه نه،آرش:یلیل 

 دید و یلیل حال که آرش 

 میبر گهید ما نیبد اجازه اگه:آرش 

 نیماش سمت به رفتن و کردن یخداحافظ و گرفت رو یلیل دست آرش 

 پارك میبر شهیم:یلیل 

 نه که چرا:آرش 

 نشستن یشگیهم تاب رو و رفتن پارك سمت به گرفت یلیل دست دوباره آرش 

 یلیل....نجایا میومدین وقته یلیخ:آرش 

 بود کرده سکوت یلیل 

 گرفت بازوهاشو و شد خم یلیل يروبرو و شد بلند آرش 

 دارن دوست قبل از شتریب یحت بابا و شد،مامان حل هم حاال کنم حل و موضوع دادم قول من یلیل:آرش 

 آرش:یلیل 

 جانم:آرش 

 ؟يکرد نکارویا چرا:یلیل 

 دارم دوست چون:آرش 
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 ؟يدار دوسم ادیز انقد چرا:یلیل 

 دونم ینم خودمم هنوز:آرش 

 ؟یمطمئن یگرفت که یمیتصم از تو:یلیل 

 آره:آرش 

 یبگ بهم يشد مونیپش وقت هر بده قول بهم:یلیل 

 بگم بهت تونم ینم:آرش 

 آرش:یلیل 

 بگم بهت يچجور خاکم ریز من موقع اون آخه:آرش 

 گرفت خندش یلیل 

 بخند خوام یم نویهم آها:آرش 

 دارم دوست یلیخ آرش:یلیل 

 کردن یم نگاه آسمون به و خوردن یم تاب آروم دو هر و نشست تاب رو و رفت و زد يلبخند آرش 

 ؟يدار دوسم يمدیفه یک از:یلیل 

 نایم تولد شب اما کنم انکارش تا کردم صدات کوزت و دیلرز دلم دنتید با قبلش کردم صدات کوزت که بار نیاول:آرش 

 .شد یم مجنون دیبا که بود آرش نیا شد یم کوزت دیبا که نبود یلیل نیا مدمیفه و انکار قابل ریغ عشق دمیفهم

*** 

 

 ماند خواهد یلیل و شد یلیبود،ل یلیل یلیل 

 ماند خواهد مجنون و شد ،مجنون بود آرش آرش 
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  است مجنون و یلیل از يگرید تیروا نیا و 

 انیپا 

 *** 

 آالله 

 12/10/1391بامداد1:25 


