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 :مقدمه
 

و صـد البتـه زبـون     طونیشـ  نیو همچنـ ... مـنم شـر بـودم   .... يا شـه یکل زیـ چ هیـ زمونه شـر بـودن    نیا تو
 ..بود امیماله بچگ نایالبته ا... دراز

 
ــ ــدم د  یوقت ــزرگ ش ــهیب ــهیکل گ ــودم يا ش ــ ... نب ــر کس ــپ یکمت ــهیم دای ــ  ش ــو س ــو اووووج  ت ــن و ت ن م

ــ اشیخوشــ ــ هیــ... آدم خشــک باشــه هی ــ  یآدم ــو  شیو دلخوشــ یکــه لبخنــد زدنــش شــده دهــن کج ت
 ...زدن تاریگ ییتنها

 
کـه بـا تمـام وجـود      یکسـ .... یبـودم ولـ   یمـ  يا شـه یاگـه بـه مـن بـود بـازم کل     ... بـه خـاطر مـن نبـود     نایا

 ...رفتار من هست نیا یازش متنفرم باعت و بان
 
 ...خودم یزندگ گریبا ز... ماهرم گریباز کیمن ... ستیمن برام مهم ن و
 

ـ ... مـن همـه کـارگردانن اال خـودم     یزنـدگ  تـو  کـه باهـاش بـه آرامـش دسـت       یکـ ی... نذاشـت  یکـ ی یول
 ...که قلبم و لرزوند یکی... کردمیم دایپ
 
 یکسـ ... مهمـه  مـن بـراش مهـم شـدم و اونـم بـرام       یکـس بـراش مهـم نبـود ولـ      چیکه هـ  الیخیآدم ب هی

 ...شدم شیشد و زندگ میزندگ
 
 :دیآفر مانینام او که عشق را برا به
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از صـبح سـاعت   . ننـه کـه نـابود شـدم     يوا. جـا گـرفتم   یرو صـندل  یو بـار کشـ   يبـاربر  یبعد کلـ  باالخره
 یهمـه مـ   نـا یا یولـ . نخـورده بـودم   میچـ یه. بـودم  لمیشدم تـا االن در حـال جمـع کـردن وسـا      داریکه ب 6

 .ــــرانیا میریم میارزه چون دار
 

 :به مامانم که کنارم نشسته بود با غر غر گفتم رو
 
 .روده هام برقرار بشه نیسوم ب یمام، االنِ که جنگ جهان يوا ـ
 

 .یتماشاچ میشیما هم م. خوب بذار بشه: مامان
 
 .ده بخورمب يزیچ هینخوردم مرگ من  یچیمامان پنج ساعته ه يمامان، مگه فوتبالِ؟ وا ـ
 

 :غرغر کنان گفت کردیکه داشت برام کباب لقمه م یدر حال مامانم
 

 !يخورینم يزیاگه به تو باشه که تا ده ساعتم چ: مامان
 
 :بعد با دهن پر گفتم.جا کردم تو دهنم هیلقمه رو گرفتم و  یخوش حال با
 
 درست کردم؟ يمانندم و چه جور یبارب کلیه نیا يپس فکر کرد ـ
 

ــان ــا گشــنگ: مام ــه خــودت؟؟ آخــه مشــنگ جــونم اون جــور   یب ــدنت ضــع  يدادن ب ــه ب و  شــهیم فیک
 .يریگیم یضیهزار تا مر

 
 ده؟یم تیاهم یبه جهنم بابا ک ـ
 

 :از رو تاسف تکون داد و گفت يسر مامان
 

 .يتر نیسنگ یشال و سرت نکن نیساناز تو ا گمیم. گهید یخل: مامان
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 .کم عقب رفته بود و دادم جلو هیغرغر شالم که فقط  با
 
 کنه؟یبه من نگاه م يور يهر نیتو ا یمامان ک ـ
 

بهـم رفـت و    يمامـان چشـم غـره ا   . اشـاره کـردم   میکـه تـوش بـود    یکیکـوچ  يمـا یبـه وسـط هواپ   بعدم
 :گفت

 
 ؟یوا و ولنگ شالت و سرت کن يجور نیا دیتو با! یحاال هر چ: مامان

 
 !کنهیپف م.مدل چروکاست نیخوب از ا ـ
 

 .يبساز نیبا هم دیحاال تا مشهد با یو نپوش نیا یخواستیم: مامان
 
 .بده یلیساعت راه رفتن خ 20که االن زده بودن واسه  یپیت. نگفتم يزیچ گهید
 

ــ  ،ينــه کوتــاه نـه بلنــد ســورمه ا  يمـانتو  و  یآبــ يبــا گــال يشــال چــروك سـورمه ا . رهیـ ت یآبــ یشـلوار ل
 دیــالبــد االن دار. بــود یســانت 13و  یکفشــام پاشــنه ســوزن.! م بــوددر آخــر کــه نــور اال نــور بــود کفشــا 

بگـم کـه مـن     دیـ خـوب با . ؟!کـردم یو اون ور م نیـ و ا لمونیبـا اونـا وسـا    يکـه چـه جـور    دیـ کنیتعجب م
 .راحت ترم نایچه بسا که با ا.نداره یفرق چیکفشا برام ه هیبا بق نایعادت دارم و راه رفتن با ا

 
 .دیکش کافیبه مقصد تهران ت مامونیهواپ ریساعت تاخ میبعد ن باالخره

 
چــرا ...) و نــوش جــونم.. خــورمیمــن عــادت دارم نصــف حــروف و م یهمــون مامــانم ولــ(الــووو، مــانم ـــ
 که؟یانقدر کوچ مایهوا نیا

 
 .برو از رانندش بپرس ایب. دونمیچم: مامان
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.! مـن اصـال خنـدم نگرفـت     یت ولـ گفـ  یو بـه مسـخره و شـوخ    نیـ البتـه ا . راننـده . مامـان مـارو بـاش    هه
 خو جان من کجاش خنده داشت؟

 
 .در دسترس ندارم يدوره من حوصله ا) رانندش(رارندش شهینم ـ
 

 :نشسته بود گفت لیرو به بابام که تازه بعد گذاشتن وسا مامانم
 

 که؟یانقدر کوچ مایهواپ نیچرا ا: مامان
 

 :با خنده گفت بابا
 

 خوره؟یخانوم؟ به کالست نم هیچ: بابا
 
 : جا مامان من به بابا جواب دادم به
 

ــ ــه نم  ـ ــه ک ــورهیمعلوم ــرا ا !!! خ ــال چ ــاص ــا نی ــوش؟ وا    نی ــداره جل ــامپوتر ن ــرا ک ــوره؟ چ ــیج ــا  ی اون
اَه  د؟یـ د لمیفـ  شـه یکـه اصـال نم   نـا یتـو ا  ینگـاه کـنم؟ ا راسـت    لمیاز تـو اون فـ   دیـ مـن با  ییه! وترشیکامپ
گفتـه  . بابـا بـه خـدا مـن معـدم مشـکل داره هـاااااا       . غـذاش  تیـ فیبـه حـال ک   يوا هیـ جور نیـ ا ناهاشیاَه ا

 .نیافتادم رو دستتون به دادم برس.! باشم
 

 .گشاد شد شمین نیخودمم خندم گفته بود واسه هم.. دنیبابا شروع کردن به خند مامان
 

 نیــخــوب اونــا بهتــر بــودن حــاال شــما ا  ن؛یســفر داشــت یخــارج يماهــایســاناز خــانوم شــما بــا هواپ: بابــا
 .خودت ببخش یکیفعه رو به کوچد
 

 :نازك کردم و گفتم یچشم پشت
 
 .وجود نداره هاااا یدوم يدفعه  یخودم ول یدفعه رو به بزرگ نیا ـ
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 .نیبینم مایتا سال ها رنگ هواپ گهید یادشیپ نیتو از ا: مامان
 
 .بــهتــــر ـ
 

 :اومد مایهواپ ختیریموقع صدا مهماندار ب همون
 
 ».......سالم«
 
شــدم  مــایاز هشــت بــار ســوار هواپ شیبــ ریــتنهــا تــو دوســال اخ دیگــوش نــدادم شــا شیبــه بقــ گــهید
البتـه بابـام تنهـا     میبـه خـارج بـر    یزنـدگ  يبـرا  میمـا بـه خـاطر شـغل پـدرم مجبـور      ... فـولم  نـارو یا گهید

در اون ... رهیــخــوب باشــه وگرنــه خــودش تنهــا م  شیاجتمــاع تیکــه وضــع بــرهیمــارو م ییکشــور هــا
 ..رانیا ادیب تونهیبده چون کم م یلیصورت خ

 
 دیــهــه مــثال با.نگــاهم بــه کفشــام افتــاد. و خــاموش کــردم و کمربنــدم و بســتم و تنــگ کــردم  لمیموبــا
و کــو گــوش شــنوا کــه مــن بخــوام گــوش  یولــ ،یکفــش پاشــنه بلنــد نپوشــ یشــیم مــایســوار هواپ یوقتــ

 .ستیکه بار اولم هم ن نجاستیا شیبدم؟؟؟ جالب
 

 .راه رفت باالخره باال رفتن سرش و احساس کردم نیفقط رو زم مایکه هواپ قهیچند دق بعد
 
بــود بهــم  یاالن اگــه فــاط.! مــایهواپ کــافیموقــع ت ادیــمــن انقــدر قلقلکــم م يوا يوا. گشــاد شــد شــمین
 !ادیقلقلکم م يزیچقدر خلم که با هر چ گفتیم
 

ــ یکســ. بــود میمیدوســت صــم مــایفاط  دیمــن شــا يوا. تــر دوســش داشــتم و دارم شیکــه از جــونمم ب
 !!!تونمینم یمن بدون فاط. نه يواا.نمشیتا آخر عمرم نب گهید
 
 .....بس کن ساناز حالم بهم زد اَه
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کنـار   يلـبم و گـاز کـرفتم و بـا دسـتام دسـته هـا       . کـردم  دیاحسـاس قلقلـک شـد    هـو یفکر بـودم کـه    تو
ــم م. و تــوش فشــردم یصــندل ــ  خواســتیدل مطمئنــا اگــه بــزنم همــه بــه عقلــم شــک   یقــه قــه بــزنم ول

 .هر چند خودم شک دارم.. کننیم
 

 ...کوچول موچول رفت تو آسمون يمایهواپ نیباالخره ا خوووب
 
*&*&*& * 
 
راك عالقـه   يمـنم بـه آهنگـا    يکـرد  يکـار  هیـ کـه   یتوروحـت فـاط   يا. دمیـ مث جـت از خـواب پر   هوی
 ..کنم دایپ
 

اَه اَه اَه گنـدت بـزنن فکـر کـنم تـازه چشـمام       . شـدم  داریـ ده بخواننـ  غیـ بـا ج  هـو یخواب ناز بـودم کـه    تو
 .دمیکش يا ازهیخم.گرم شده بود

 
 .بود ادیهارو از گوشم در آوردم اوف صداش تا آخر ز هدفون

 
 .اون طرفم نگاه کردم به
 
 .که خوابن نایا. بــَهــَع ـ
 

 :دوباره زمزمه وار گفتم. و طرف پنجره کرد که از دوباره ضد حال خوردم روم
 
 !باشه مایکه بال هواپ نمیبش ییجا دیتو ذات خراب شانم، که هر دفعه با ـ
 

. بلکـه بـا تمـام وجـود حسـش کـردم       دمیو نـه تنهـا کـه شـن     نیـ بـد شانشـن؟ مـن ا    ایـ آذر گنیم نیدیشن
و  وتریبــا لــپ تــاب بابــام؛ تــا مــن کــامپ  نترنــتیرم تــو ابــار اومــدم بــ هیــکــه  نــهیا کشیکــوچ ينمونــه 

ت  نترنـت یبرگردوندم طرف خودم برقـا رفـت و ا   قـه یو بـرده بـودم ط   بـال یبـار تـوپ وال   هیـ مـثال   ایـ .. رِتـ 
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تــو؟   ییشــد کجــا  دایــســر و کلــه نــاظممون پ   هــویکــه   کــردمیم يمدرســه داشــتم بــاز   يبــاال ي
 .!!!ارمیب ادیخوش ندارم بزرگاش و به  چیبودن و من ه کشیکوچ نایا گهید گمیم..دفـــتر

 
 رانیـ االن رو خـاك ا . لبخنـد اومـد رو لـبم    هیـ . نگـاه کـردم   دادیـ نشـون م  مـارو یکـه راه هواپ  وتریکـامپ  به

 .يبه کشورت و شهرت برگرد یمدت طوالن هیواقعا لذت بخشه بعد . میبود
 

 شیساســانم هـم جلـو پــ  . شـدن نـدارن   داریــمـا قصـد ب   یو مــام يدد نیـ ا ـــر یخ دمیــد قـه یچنـد دق  بعـد 
بـا هـم کـه     مـا یتـو هواپ  یبـا ساسـان کـه داداشـم بـود اصـال رابطـم خـوب نبـود ولـ          . دوستاش نشسته بود

 میرفتیـ کـه م  یمـوقع . ریـ بخ ادشیـ  یآخـ . کـردم یم يو مـردم آزار  میکـرد یم یکـ یدسـت بـه    میشستیم
ــقطــر  ــود   هبچــ هی ــجلومــون نشســته ب ــ  هی ــه فارس ــرت م  یســره ب ــدیبهــش چــرت و پ از آخــرم  میرون

 يفقــط بــرا دیــفهم یطــرفم وقتــ میدیــنفهم یچــیبــود ه یدعوامــون کــرد کــه چــون عربــ یمامــانش کلــ
 .تیخودش حرف زده سرخ شد از عصبان

 
 ادیـ فکـر کـردن بـه گذشـته شـدم و از دوبـاره هـدفون و گذاشـتم گوشـم و صـداش و تـا تـه ز             الیـ خ یب

 نیــو ا! کــردمیبلنــدش اعتــراض م يز صــدااالن داشــتم ا نیمــن خوبــه همــ ســتمیآدم بشــو هــم ن! کــردم
 ..سیهم ن ياعتراض نبود و مطمئنم آخر نیاعتراضم اول

 
*&*&* 
 
 نه؟یا ـ
 

 .نه:يآشور يآقا
 
 اونه؟ ـ
 
 !نه: 
 
 !نهیهم ـ
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 .!نــع: 
 
 !اوناهاش ـ
 
 .سینه اونم ن: 
 
 نه؟یا ـ
 
 ؟یِکجاش آب نیآخه ا ؟يدار ینه؛ مگه کور رنگ:
 
 نه؟یا نه؟یا نه؟یا ـ
 
 .نچ: 
 
 !نهیبه جونِ شوما هم گهید ـ
 
 .سین نینه به جونِ تو هم: آ
 
 ـــنـــه؟یا ـ
 
 .نهیاووووف آره هم: 
 
 .آه آه آه به زن کف خوشکلِ رو به افتخار ساناز خانوم ـ
 

 :رنگش و برداشت و به سمت من برگشت یساك آب يآقاآشور
 
 .ریبگ لیخودت و تحو گهیخورده د هیساناز  گمایم: 
 
 :تمام گفتم ییروپ با
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 .یباشه پس بزن کف خوشکل و رو به افتخار سرکار خانوم ساناز مستوف ـ
 

 :تاسف تکون داد و گفت ياز رو يسر يآشور آقا
 
 ..یسرکار خانوم ساناز مستوف ایب: 
 
 .ارمیو م فمیمن تشر نیشما بر ـ
 
ــ  هیـ   یــیوا.. وفتمیـ مـن و کـه االن پــس م   یگــ یننـه بـ  .داره یچـه حـس خــوف  «.بـه سـالن کــردم   ینگـاه کل

ــاالخره رســ ــا میدیب ــه چــه داغــونن ا  يوا يوا... رانی ــاینن ــا د  .. ن ــه نفــس گــرفتم ب ــا اعتمــاد ب ــواقع  دنی
 »..نایا يحجاب ها

 
 .ایسانا ب: ساسان

 
 . آمد ام ـ
 
اسـم مـن    ي» ز«اکثـر اوقـات   . گـرام کـار کـنم نشـد     يخـانواده   نیـ خدا من هـر کـار کـردم رو مـخ ا     يا 

. بابـت واقعـا خـوش حـالم شـد      نیـ و از ا.شـه یرو مامـانم کـار کـردم داره بهتـر م     دایـ جد. کـنن یو تلفظ نم
 .....وسونوز و اما .. ناناز.. يساناز... یسان: مثال کنهیعشقشه صدا م یالبته مامانم من و هر چ

 
 .از دوستان یدم در سالن و شروع کردم به خدافظ رفتم

 
خـانوم   نیـ آغـا مـن عاشـق ا    یعنـ ی. يکـردن از خـانوم محمـد    یبـه خـدافظ   دمیاز همـه رسـ   یخدافظ بعد

آمــوزش و پــرورش در خــارج از    ریمــد: سرپرســت(زن ســپرتمونِ. هیــخــانوم گل یلــیخ. میمحمــد
 یطفلــ نیــا ذاشــتمیچقــدر ســر بــه ســرش م ریــبخ ادشیــ. نمشیــبینم گــهید. روزگــار یهــعـــــ) کشــور

اَه ببنـد سـاناز امـروز همـش     ... خبـر ی ادشیـ  یهـــ .. دادیـ جـوابمم م  تـازه  ـچیـ هـ شـد یهم ناراحت کـه نم 
 .یگیم یبخ ادشی ریبخ ادشی يدا
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 .گشاد بغلش کردم شیجلوش و با ن رفتم

 
 )عق.(بغلم عشقم ایب ییوا ـ
 
 .شهیساناز دلم برات تنگ م: 
 
 !طور نیمنم هم ـ
 

ــه  ارواح ــگ کــ   يهم ــن دلتن ــه ام م ــد    یعم ــانوم محم ــگ خ ــه دلتن ــدم ک ــار   يش ــگ س ــم؟ دلتن  نایبش
 .خود دارد يجا گهید نیخواهرم با دخترش نشدم ا

 
ــاز بــود و هــر کــار  نیهمــ شــمین شــد و  یعاصــ ياز آخرخــانوم محمــد شــدیبســته نم کــردمیم يطــور ب

 :گفت
 

 .خورده با احساس تررر هیساناز : بهار
 

 يوم محمــدخــان هیــگر يصــدا دنیزدم امــا بــا شــن يجملــه رو بــا حــرص گفــت کــه قــه قــه ا نیــا انقــدر
 .قطع شد

 
عجقــم؟  یکنــیم هیــگلــم؟ ا چــرا گر هیــواســه چ هیــگر زم؟یــکــن عز هیــبگــم؟ گر یمــن االن چــ خــوب

ــق  ععععshut up    ــه احساســ ــو جمل ــاناز، ت ــ یس ــنگ ینگ ــر نیس ــه دروغ مــ .. يت ــد  گم؟یواهللا مگ گن
 احساساته یتو هر چ یزنیم
 
ــد .  ــانوم محم ــاالخره خ ــ  يب ــد خ ــم ب  سیبع ــانم از بغل ــردن ش ــک ــد رونی ــط ام.! اوم ــفق ــلیوارم ر دی  م

 .یخ یخ یب رسیکنه البته لباسم ت اهینداشته باشه که لباسم و س
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 یهــ! رونیــکــردم و از ســالن فرودگــاه اومــدم ب یهــم خــدافظ يخــانوم محمــد ينگــار و بهــار دختــرا بــا
 .میبا هم بود شهیدوسال هم نیتو ا... بودن یخوب يدوستا

 
ــب ــ  رونی ــه رس ــور   دمیک ــانوم آش ــانم و خ ــرو د يمام ــانواده ... دمی ــا يخ ــور يآق ــال   يآش ــال س پارس

ــم خــانومش داشــت م   ــود االن ــ ســتادمیا.... داره یکــه چــه حــس خــوب  گفــتیاولشــون ب  یو منتظــر مکث
 :گفتم عیتا مکث کرد سر... شدم

 
 ؟يکو ساسان و آقا آشور ـ
 

 .رفتن دنبال ون: يآشور خانوم
 

 .و نیهه ساناز ا): يدختر آقا آشور(صفورا
 
مــن کــال بــا . کــنمیو وجــودش و کنــار خــودم بــزور تحمــل م زارمیــکــه ازش ب هیــصــفورا جــز افراد نیــا

 هیـ  نیگـ یم میـ البـد دار . تـره  کیـ سـال از مـن کوچ   هیـ صـفورا هـم    سـازم یتـر از خـودم نم   کیافراد کوچ
اه از خـودم  داشـتم ده مـ   یهمکالسـ  هیـ بگـم واسـه مـن هسـت تـازه مـن        دیـ امـا با  سینـ  يزیـ سال که چ

امــا . میدعــوا داشــت یلیو در طــول تمــام ســال تحصــ ســاختمیمــن اصــال باهــاش نم یولــ بــودتــر  کیــکوچ
ـ  ازهیاون ن اوف ... دهیـ جونشـم واسـه مـن م    گـه ینفهمـه م  یهـر کـ   کـرد یم ينقـش بـار   يشـعور جـور   یب

شـد کـه سـر جلـه امتحـان خـودم سـئوال و درسـت          شـتر یب یدختـر متنفـرم تنفـرم وقتـ     نیچقدر من از ا
 ...گوره خر جواب اشتباه داد منم عوضش کردم ونا یجواب داده بودم ول

 
ـ  با و  یخردلـ  یراهنـ یدختـر بچـه بـا پ    هیـ . نگـاه کـردم   کـرد یکـه صـفورا اشـاره م    ییبـه جـا   یحوصـلگ  یب

پاشــنه  یمشــک يوصــل بــود بــا کفشــا شیلخــت و مشــک يلبــاس کــه بــه موهــا يســت پارچــه  ییگلمــو
 !؟؟!خوب به من چه؟؟؟؟ یول.بود یخوشکل و گوگول یلیخ. لخت بود کشمیبار يپاها.بلند

 
 ؟ so what)؟یخوب که چ( ـ
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 .چه نازه گاین ،ینخود چ: 
 
 ننش د قربونش د ما چه؟ ـ
 
 ؟ياَه اصال نگاه کرد: 
 
 .گهید کنمینَ پ خوردمش خو دارم نگاه م ـ
 

 .مامانم از پشت سر اومد يصدا
 

 .ذوقه و احساس نداره یساناز کال ب نیصفورا جان ا الیخ یب: مامان
 
تـورو   دیـ نیبیم. خـت یهـه بچـه گر  . بـه مامـانم بعـدم بـه صـفورا کـردم       یاز هـر حسـ   يعـار  ینگاه خنث هی

 یبـار آرزو بـه دل مونـدم از مـن دفـاع کـن ولـ        هیـ ... میـ سـرمون ننـه دار   ریـ خدا همه ننه دارن ما هـم خ 
 .چپ چپ یاز دوباره به صفورا نگاه کردم ول.... نکرد که نکرد

 
 ها؟: صفورا

 
 .یهامبر هان ـ
 

 !من يخورد ؟یکنینگاه م يجور نیچرا ا: صفورا
 
ــ ــورو نم    ســتمیاوال مــن آدم خــوار ن ـ ــاش قصــد خــوردن ت ــودم مطمــئن ب ــا اگــرم ب ــه . کــردمیو دوم نک

 .مسموم بشم ترسمیم نیهمش گوشته واسه هم
 

 میدقــت کــرد... نیالغــر مــرد يدختــرا نیــاز ا ادیــاه بــدم م. ماننــدش اشــاره کــردم ینــدام نــبــه ا بعــد
 ...گهید نمینیهه ما ا اد؟؟؟یبدم م یمن از همه چ

 
 .از خداتم باشه: 
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 .خو يخوردن ندار.سیاز خدامم ن ـ
 
جوجـه رو آورده بـا مـن بـه کـل کـل؟ بابـاش کـه سـن بابـام            نیـ ا یاصـال کـ  .. بچه کـم آورد  یه یه یه

 هیـ همـون موقـع   ... رشیشـ  شـه یبـره دنبـال ش   دیـ با گـه ید نیـ ا ارهیـ و داره تو جواب دادن بـه مـن کـم م   
ــور   ــد و آقاآش ــگ اوم ــال يون ســبز رن ــوفرا رو م    یدر ح ــت ش ــود ژس ــته ب ــو اون نشس ــه ت ــتیک و  گرف

 نیاونــم همــ. نییو بعــد آوردم پــا میشــونیردم کنــار پبــا خنــده دو انگشــتم و بــ.. اوردیــمــا ادا در م يبــرا
 .کار و کرد

 
 ادیــهــم بــه خــاطر ز گــهیون د هیــکــه بــه جــز اون ون  میو ساســان اومــدن امــا مجبــور شــد ياشــور آقــا

ــ ســتگاهیتــا ا ینــیاز فرودگــاه امــام خم.میریــبگ لیبــودن وســا  نیواســه همــ. ســاعت راه بــود میقطــار ن
» قـرار نبـود  «چنتـا آهنـگ، آهنـگ    هیـ بعـد تمـوم شـدن    . بعد سوار شـدن هـدفونم و تـو گوشـم گذاشـتم     

 .تا بنا گوش باز شد شمین. اومد
 
همــه  یمـن و فــاط  یعنــی. میآهنــگ بـد بخــت و بـرعکس کــرد   يبـدر افتــادم کــه چـه جــور   زدهیســ ادیـ 

 .شد گهید زیچ هی نیا ییاما خدا میکنیآهنگ ها رو بر عکس م
 
 .ي ي ي ي یچه هم خوان یول یدن منم شروع کردم به همخوانشروع ش با
 
 »شد يجور نیشد که ا یدونم چ ینم«
 
 _شمیپ یچند روزه هست دونمینم _»شمیپ یچند روزه هست دونمینم «
 
 ».یکه فقط بدون گمیم نارویا «
 
 »شمیم وونهید واشی واشیدارم  «
 
 _دوبارت دنیبه عشق د یتا ک _»به عشق رفتن دوبارت یک تا«
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 _.رمیتو کوچه ها خسته بشم بم _»قامیتو کوچه ها وِل بگردم با رف «
 
 »رونیشوتت کنم به ب دیبا یتا ک «
 
 »تو يبر گرد ییتو هم با پرو «
 
 ».بشه سیمن خ يقرار نبود چشما «
 
 »بشه سیقرار ن یقرار نبود هرچ «
 
 _آرزوم شه دنتیقرار نبود د _»نبود رفتنت آرزوم شه قرار«
 
 _.تموم شه يجور نیقرار نبود که ا _».شروع شه يجور نیقرار نبود که ا «
 
 _آخر يها هیثان ادیم ادتی _»اول يها هیثان ادیم ادتی «
 
 _يبه زود امیاما م رمیم یگفت _»يبه زود رمیاما م امیم یگفت «
 
 _اشکم وووو ینیشمام و بستم نب _»و میخوش حال ینیچشمام بستم نب «
 
 _يچشمام و وا کردم نرفته بود _».يچشمام و وا کردم نرفته بود «
 
 _يچشمام و وا کردم نرفته بود _»يچشمام و وا کردم نرفته بود «
 

. میذاشــتیچقـدر همـه رو ســر کـار م    ریــبخ ادشیـ . میاوردیـ در م يچقـدر مسـخره بــاز   ریــبخ ادشیـ  هـه 
 یولـ .بـوده  شیبـوده نگـو کـه سـه مـاه پـ       شیانگـار سـه سـال پـ     ریـ بخ ادشی گمیم یهه من و باش همچ

 شــهیگذشــته هم دیــاز ع.!!! باهمــه دمونیــتمــام خــاطرات ع مــایمــن و فاط م؛یداشــت یــیچــه روزا ییخــدا
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در کــل .. فــتنیهــم منگــول م یکــه بــه مــن کــه شــر تــر بــودم شــنگول و بــه فــاط  يم جــوریبــا هــم بــود
 .پت و مت گفتنیاوقاتم بهمون م یشنگول و منگول گاه میشدیم
 
*&*& * 
 

هـم   یبـره مشـهد؛ کلـ    میکـه فرسـتاد   ییجـدا از اون هـا   ادهیـ از بـس سـاك هـا ز   .. تو قطـار  میدیرس االن
خـدا پاهـام داره منفجـر     یـی وا... نـا یا ییپـدرمون در اومـد واسـه جـا بـه جـا       ایـ نی... هـا بـود   یلیصـند  نیب
 :بود گفتم دیکه از من بع یرو به مامان با لحن آروم.. از درد شهیم
 
 !برم باال بخوابم خستم خوامیمنم م ـ
 

ــ  ساســان  ي نــهیگرگ( ولــف نیتــ ؟یاونــم چـــ کــردینگــاه م لمیرفتــه بــود بــاال و داشــت بــا لــب تــاپش ف
بسـکه مـن    گـه یبلـه د ... مـن هنـوز وقـت نکـردم نگـاهش کـنم       یبـود ولـ   الیسر نیعاشق ا یفاط) جوان

 :اسم و بهش دادمباال رفتن برداشتم و حو يبا صدا مامان دست از تالش برا... وقتم پره
 

 .جا برو نیپاتو و ا ایب: مامان
 

 .تخت تو قطار يو گذاشتم رو چمدون و رفتم رو پام
 
از لحـاظ حجـالبم کـه    . زارمیـ دودشـم کـه ب   ياز بـو  شیاز شـلوغ  اد،یـ که چقـدر مـن از تهـران بـدم م     يوا

 !!!کم نداره نیمشهدم همچ گفتیم نایسار مینبود رانیکه ما ا دایالبته جد.. بهتره نگم
 

ــ  4شـبِ و مـا از    میو نــ 8سـاعت  . رو تخـت  دمیبـدن خسـته دراز کشــ   بـا  . میبعــداز ظهـر در حـال راه رفتن
نــابود شــدم  دمیکفشــارو پوشــ نیــبــودم ا يمــنم عجــب خــر. کــارم کنــه یبگــم خــدا چــ شــاالیکــه ا يآ

 ..اورمیبه دست ب یعقل هیکن تا ) کمک( hlelpبه من  ایخدا يرررررررفت وا
 

تــا صــبح بــا لــپ تــاب  نیبــودم واســه همــ دهیــخواب ادیــز مــایردم خــوابم نبــرد آخــه تــو هواپکــار کــ هــر
. تــو دســتگاه ذارمیــم یوقتــ دهیــکــارتمم جــواب نم میبــد بختانــه ســ ایــخوشــبختانه . نگــاه کــردم الیسـر 
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ــ ــ یاول رفــت رو مخــم ول از دســت مزاحمــامم . اس داد یبــه کســ شــهیاالن کــه نم.شــدم الیــخ یبعــد ب
 !!!رانیا میدیاالن رس دونهیکه م دونمیخوب م.گهیراحتم د

 
(*(*(*(* 

 
همـه   يتوجـه بـه غـر غـر هـا      یسـحر و مـن بـ    يخونـه   میدیرسـ  یو بـار کشـ   يبـار بـر   یبعد از کلـ  بازم

 .يواااااااااا... تو خونه دیپر
 
 .خاله يبغلم جوجه  ایب. خدا عشق من و نگاش کن يوا ـ
 

مــا بزرگتــر  يکــه اومــده بــودن جــا دیــاز ع..ذوق بــه ســمت بــاران خــواهرزادم رفــتم و بغلــش کــردم بــا
 !شده يگریکه چه ج يوا. بسته بود یخواهرم موهاش و دم اسب. شده بود

 
 ..يبگردم تو چقدر ناز یالــه ـ
 

 ..عیزود تند سر. بدش به من یکن خوادنگاهشینم: ساسان
 
 .دمیبرو نم. نه ـ
 

 .بده من ساناز. و نگاش کن نیخدا ا يوا: بابا
 

امــا بــاالخره بــا زور و ذوق بــاران رو ازم ... بــده گنیکــه مــ دنیــدســتم د یبــاش انگــار بســت نــارویا بهــع
 .و بغل کردم يمنم رفتم باالخره سار. گرفتن

 
 .به به سالم خواهرکم ـ
 
 .ریبه خ دنیرس ؟یخوب. سانازکم کیعل ـ
 
 صالح کو؟ ؟آقايتو چطور. یمرس ـ
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 .گهیساعت د مین هیتا  ادیکالس داره م ـ
 

بچــم آزاد تــو . کیــزیف يدکتــرا يهــم دانشــجو ییجــورا هیــو . و اســتاد دانشــگاه نایشــوهر ســار صــالح
حـاال  . بچـه درس خونـه   نیـ از ا ادیـ کـه چقـدر مـن بـدم م     يوا يخـر خونـا   نیـ از ا شیـ ا. کشور اول شده

 )زر مفت..( گهیه بودم دو گرفت ناینداره وگرنه که طالق سار نکیخوبه صالح ع
 

اصــال  ییبنــده خــدا هیــکــه البتــه مــن بــر خــالف  میخــورد نــایو ا ییو چــا وهیــســاعت کــه م مینــ هیــ بعــد
 .نخوردم و اصالنم دوست ندارم صالح اومد ییچا
 
 به به شوهر خواهر گراممان شطور است؟ ـ
 

 ؟یخوبم خوب. سالم خواهرزن ناگراممان کیعل: صالح
 
 !انگار معدم آشوب شد دمیشمارو که د یخوب بودما ول ـ
 

 .مشکل از معدته نه من: صالح
 
 ؟یگذاشت هیشیچه ر نیا ییا... یمنم نگفتم از شماست ول ـ
 
 :و صاف و مرتب کرد و گفت شیپرفسور شیدست ر با
 

 چرا؟ مگه چشه؟: صالح
 
 .جون یآق دک ادایبهت م یول. پائه سیچش ن ـ
 

 .کردم فیچه عجب شما از ما تعر: صالح
 
 .اایاریدر م يجنبه باز یب يخودت دار نیبب ـ
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 . ایآقاصالح برو لباسات و عوض کن ب. نیزنیچقدر حرف م گهیبسه د: نایسار

 
 .و ذوق کنار هم بودن گذشت یخوش یخالصه اون روز با خوب. رفت منم رفتم کنار باران صالح

 
*&*& 
 

 .ساانااااااز پاش: مامان
 
 .وتریانگار من از صبح نشستم پا کامپ یگیم ياه مامان جور ـ
 

 .شهیم یساعت هیاالنم : مان
 
 .گله کنه اقا صالحه نه شما دیکه با یساعت دوما کس هیسات نه  میاوال ن ـ
 
 .ساناز ـ
 
 .ریکج نگ یجانم؟هااا؟ اه مامان انقدر با نگات با من کشت ـ
 

بـه  .! ـــنگ ید ـــنگ ید.نـدادم  تیـ چشـم غـره تپـل مـث خـودش بهـم رفـت کـه اهم         هیـ از دوبـاره   مامان
ــرا... اومــد؟؟ خــدا کنــه عمــه مهــرزاد باشــه  یبــه کــ ــاز تنــگ شــده يدلــم ب عمــه مهــرزادم تنهــا ..مهرن

... مهربــون بــود و دوســش داشــتم  یکــه عمــــه ود ولــ نیــبــا ا... مــن بــود يخــواهر بابــام و تنهــا عمــه  
از  نمیـ بیم کـنم یحـاال کـه دقـت م   ... ام داشـت بـه اسـم مهـراد     گـه یپسـر د  هیـ ...دختـرش بـود   ممهرناز ه

 !!ادینم ادمیو  افشیمهراد و آدم حساب کردم اصال ق نیبس ا
 

 .ساناز پاشو برو در و باز کن: مامان
 
 .دیخودتون باز کن فونم؟یمگه من آ ـ
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 .خرابه پاشو برو:  صالح
 
 :غر غر بلند شدم با
 
 هس؟ یحاال ک ـ
 

 :زد یثیلبخند خب صالح
 
 .برو دونمینم ـ
 

از . مشــکوك نگــاهش کــردم و همــون جــور بــه ســمت در رفــتم . هــااا زنــهیچشــه؟ مشــکوك م نیــا وااا
ــیالیکــه خونشــون و ییاون جــا ــدبخت با  ی ــنِ ب ــحــاال م ــو ح دی ــرم در و از ت ــب ــاز کــنم اطی ــ. ب  یاصــال ک

 هس؟
 

 !!نکردم افتیدر یکه جواب هیدر بلند داد زدم ک پشت
 

کـه مـن بچـه     فیـ ح یبلـدم بـار صـالح کـنم ولـ      18+فحـش  یهـر چـ   خواسـت یم مو که باز کـردم دلـ   در
 .ستمیبلد ن یچیمثبت ه

 
 .سالم: صدرا

 
 نجـا یا شیریاه اه اه پسـره سـ  . کـه جـواب بـدم رفـتم تـو خونـه       نیـ بـدون ا . سالم بخوره فـرق سـرت   يا

ــ  کنــه؟یم یچــه غلطــ جــا خونــه  نیــســرش ا ریــخــارج حافظــت پــاك شــده خ ینــچ نــچ نــچ ســاناز؟ رفت
 .داداششه هاااااااا

 
 ..که بد بخت صدرا مجبور شد از دوباره بازش کنه دمیخونه و در محکم کوب يتو رفتم
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ــا اه ــاز داره خب   نی ــه ب ــالح ک ــاكیص ــام م ثن ــهینگ ـــ. کن ــه فهم!!!يوا يا یهــــــــ ــنکن ــد  يوا يا ده؟ی ب
 یالهــ يا.. کــردم و رفــت ينــامرد رممیــکــه آب ز يوا يا.. آبــرو شــدم یکــه بــ يوا يا.... بخــت شــدم
 .توئه ریصدرا که همش تقص یگور به گو ش

 
ــب وااااســتا ــه مــن فقــط ارشــادش م  ریهمــش تقصــ گــهیآره د...نمی ــا کــردمیو مخــالفتم م کــردمیاون  شی

 .......پسـ
 
ــوی ــ  ه ــرزش گوش ــا ل ــام پر  میب ــت از ج ــمــث ج ــور   يا. دمی ــاناز آخــه مجب ــت س ــو روح ــ يت و  تیگوش

ــذار ــرهیرو و يب ــدت بگ  ب ــاال خن ــه ح ــک ــا( ره؟ی ــ نی ــد درد  یقلقلک ــودنم ب ــب ــب هی ــاال ا) المص ــاه ح  نی
 ...آه اومد. ادیدر نم تمیقوزم

 
 دمیـ نکـرد و نفهم  میاریـ فکـر کـردم ذهـنم     یامـا هـر چـ    زدیـ مـن آشـنا م   يبـرا  یناشناس بود ول شماره

 .هیاز ک
 

ــتن  یینــم وقــت دستشــواال..... ال الــه اهللا.... يا.ییصــالح بلنــد شــد و رفــت دستشــو  نیهمــون حــ تــو رف
 نیـ آخـه خلـه ا   ؟یپ چـ  گـه یآره د الق؟یـ سـاناز د ... تنهـا باشـم   القیـ پسـره د  نیـ بـا ا  دیبود؟ حاال من با

 ورزشکاره که ورزشکاره مووووبارك ننش د ما چه آخه؟. ورزشکاره هاااا اروی
 

اونــا،  يبلنــد شــدم کــه بــرم جــا. کــردمیم بــتیمامــانمم رفتــه بــودن تــو اتــاق البــد بــاز داشــتن غ نایســار
ــ يرایــو گ يبتــایگــوش دادن بــه غ تــو راه کــه . الســتیگودز نیــخــود اونــا بهتــر از تنهــا بــودن بــا ا  یب
 :دنیبودم صداش و شن

 
 ؟يکرد ویشمارم و س ـ
 

 يو پوزخنــد ســتادمیکــه برگــردم ا نیــبــدون ا. بــوده نیــا يشــماره . بــودم دهیپ درســت حدســ بلـــــه
 :زدم

 



@donyayroman 22

 .نمیبیکار نم نیاواسه  یلیدل ـ
 
 ن؟یو فراموش کرد نیکه به من داد یجاااان؟ مگه شما قول ـ
 

ــار  برگشــتم ــرفش و نگــاه ع ــا ن   يط ــه ب ــر حســم و بهــش ک ــخندیاز ه ــتم کــردینگــام م ش ــ...دوخ  چیه
 :گفتم... تنفر یحت یحس چیه... بهش ندادم یحس

 
 ن؟یگفتم شما چرا باور کرد یسخن مجان هیمن اون جا  ـ
 
 .نینبوده شما به من قول داد ایبوده  یسخن مجان ـ
 
 .از سرم وات کنم خواستمیمن فقط م ـ
 

مــزاحمم  یو هــ رهیــصــالح کــش م یخــارج کشــورم و از گوشــ يشــماره  نیــکــه ا نــهیا هیقضــ راســتش
حــاالم .تــا ول کــنم بشــه شــمیدوس دختــرت م رانیــا امیــمــنم چــون حوصــلش و نداشــتم گفــتم ب شــدیم

 :دیرس میفکر بکر به مخ پر از خال هی هوی.خوردن افتاده بودم زیبه چ
 
 .....که من دوست ندارم یدونیو م نیا یباشه قبول ول ـ
 
 .من دارم یول ـ
 
 ...به من چه ـ
 
 ربط داره؟ ینداشته باشه به ک یساناز اگه به تو ربط ـ
 
 گفـتم یداره دومـا بـه عمـم سـوما انقـدر جفتـک ننـداز وسـط حـرفم خـو داشـتم م            مییاوال که کوکا کـوال  ـ

 .میشرط بذار هی ایبهت ندارم ب يمن عالقه ا
 
 ؟یشرط؟ چه شرط ـ
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مــن و عاشــق خــودت  یتــونیتــو م ایــتــورو از خــودم دلســرد کــنم  تــونمیمــن م مینــیبب میشــرط بــذار ـــ
 !؟یکن
 
 ...ساناز باور کن من عاشقتم.ازت دلسرد بشم تونمینم ینی تونمیمن نم ؟یچ ـ
 
 :خباثت نگاهش کردم که کالفه گفت با
 
 .باشه قبوله ـ
 

ـ .زدم شـخند یجـامون عـوض شـده بـود اون اخـم کـرده بـود و مـن ن         حاال جذبـه رو حـال    مـا یخودمون یول
ــهیکرد ــفم  ن؟ه ــش متاس ــا چ... واس ــتنه ــه ا  يزی ــه از رابط ــخر و     يک ــتم تمس ــدرا داش ــا ص ــل ب ــه قب ک
 هیــکــارام هــم فقــط  نیــاز ا... نکـردم  ریــبشــر تحق نیــو بــه انــدازه ا یتــا حــاال تــو عمــرم کسـ ... رهیـ تحق

 ...مهدف داشت
 

 ...دلسر شدنش... 
 

 !!دل سرد بسه نه دل شکسته خواستمیم نینبودم واسه هم دلسنگ
 

 ))))شش سال بعد((((( 
 
 .دیکالس تمومه خسته نباش ـ
 
 يو طبـق معمـول غـر غـرا    . محکـم بسـته شـدن دفتـر و کتابـا اومـد       يتمـوم شـدن حـرف اسـتاد صـدا      با

 .ایو دن ایدر
 
 کـنم یمـن اسـمم و عـوض م    يکـرد  دایـ پ يشـهراد  نیـ کـالس کسـل تـر از کـالس ا     هیـ تو اگـه   ینی: ایدن
 .قل مراد ذارمیم
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ــدر ــودم روز  : ای ــول خ ــه ق ــش پ   يب ــاعات اول ــت از س ــه نکوس ــتیک ــا     داس ــاعت اول ب ــه س ــروزم ک ام
 .گنده یپس تا آخر بس میداشت يشهراد

 
ــ ــا  ـ ــدن یراســت.خــانوم يدر شــمرنیم زییجوجــه رو آخــر پ ــبهــت م شــتریاون اســم ب ای ــس بهــت  ادی پ
 .یکه اسمت و عوض کن دمیم شنهادیپ
 
 .کنمیو کبودت م اهیکالسور س نیبا هم یساناز به جون خودم اگه ضد حال بزن: ایدن
 
 .شد یکالس خال گهید نید پاش. باو مینیب نیشیب ـ
 
 ...از در کالس خارج شدم که.اونا جلوتر رفتم اونام با غر غر اومدن از
 
 ...پپپپخخخخخخ ـ
 
 !!!...:وقفه شروف کردم به فحش دادن یب

 
 .یفاط يریجز کبد بگ یاله يساعته ا 24حناق ... مرض... درد.. کوفت ـ
 

 .بودن در اومدم خیخنده منم از حالت س ریزدن ز یو دن يدر یفاط
 
پـخ گفتنـت    هیـ بـا  . کـنم بابـا مـن حساسـم انقـدر مـن و نترسـون        یشدم و نتونسـتم بـه تـو حـال     ریمن پ ـ

 .به حمد خدا هااااا رمیمیو در آخرم م شهیرودئه و معدم عوض م يجا
 

 .پس مارو با مردنت خوشحال کن: یفاط
 
 .درد به جون خودت. کوفت ـ
 

بعــدش ســه کلــه پــوك کنــارم و  یولــ.و رفــتم ســمت بوفــه دمیراهــم کشــ یکــردن فــاط ضیمســتف بعــد
 .جلوم نشستن
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 .گهیآفتابه جونم حاال قهر نکن د ـ
 
 ؟یگرفت ادیمن از قهر بدم م گمیم اردمیلیبار ت يآفتابه و کوفت در ضمن برا... یخفه فاط ـ
 
 .نه ولش کردم افتاد ـ
 
 ...چون تو یهمونم خوبه واسه مغذ فندق ـ
 

 چه خبر؟ گهید... زیلیپ نیخوب ولش کن: يدر
 
 ؟يخوایم یجا چ نیتو ا یفاط نمیاصال واستا ب. يخبر بد ـ
 
 .يخوایکه تو م يزیهمون چ ـ
 
 !!!!!!مایفاط ـ
 
 هاااا؟ ـ
 
 .نمیهامبر بنال ب ـ
 
 .ومدین ییایک نیباو باز ا یچیه ـ
 
 !؟!زهرا کو؟؟؟: ایدن
 

 ...واال!!! نچسب بودنه رهیدختر به ذهنم م نیا فیکه واسه توص يزیتنها چ... زهرا
 

 .ـ با نومزدش رفتن ددر یفاط
 
 .کننیزود نامزد م ایبعض ادیعق انقدر بدم م ـ
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 .باحاله: يدر
 
 ؟یکه خودتو زود تر بدبخت کن نیباحاله؟ ا شیچ ـ
 

ــاط ــ: یف ــ  ایبعض ــت؛     نیهــم و دوســت دارن مــث هم ــمش صدراس ــنم اس ــه فکــر ک ــامزدش ک ــرا و ن زه
 ...نامزد کردن شیسالگ 17زهرا از 

 
ــن   یســع ــه ش ــبت ب ــردم نس ــاط     دنیک ــه ف ــواب ب ــع دادن ج ــم و جم ــرت حواس ــت فط ــم اون پس  ي یاس

 ...منتظر بکنم
 
 طرف عقلم داره؟ ییوا ـ
 
 .خوب زهرا خوشکل نامزدشم عجله داشته ـ
 
 .لبخند با منظور زد که زدم پس کلش هی
 
 .شتویببند ن ـ
 
 تا حاال نامزد نکرده؟ يساناز که انقدر خوشکله چه جور نیمن موندم ا: ایدن
 

 :کرد و با پوزخند گفت يتک خنده ا یفاط
 
 .خواستگارا يبا رد کردن همه  ـ
 
 ن؟؟؟ینگ یه شهیم.ستمیدر ضمن من خوشکل ن کردم؟یکار م یخو چ ـ
 

 . باز شروع شد يوا: همشون
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 یواســم کلــ نــامیا ســتمیخوشــکل ن گفــتمیبــود مــن م نیاوضــاع همــ شــهیزدم هم ینــاک ثیــلبخنــد خب 
کـو گـوش شـنوا کـه بخـواد بشـنوه و قبـول         یکـنن مـن خوشـکلم ولـ     میکـه حـال   اوردنیـ و منطـق م  لیدل

 کنه؟
 

واقعـا مــث گذشــته   زیــهمـه چ «:ذهـنم گفــت  يتــو ییصــدا...دنـده  هیــســرتق بـودم و   امیـ مــث بچگ هـوز 
 »است؟؟؟

 
االن ..رو لـبم نقــش بســت  يبــه بچـه هــا توجـه کــردم کـه پوزخنــد   ... و تکــون دادم تـا صــدائه بـره   سـرم 

 :کنهیم فیو کال من و توص ارهیم لیداره دل یباز فاط
 
 ییبلنــد و لخــت خرمــا يخــوش حالت،موهــا ي یمشــک يچشــما ،یصــورت گــرد گوگــول هیــبــا  یکــ ـــ

 .نگفتم شمیبارب کلیزشته؟ البته اندام توپ و ه یصورت کیبار يرنگ،لبا
 

 :چپ نگاهش کردم چپ
 
 ه؟یها؟ چ ـ
 
 .گشنمه میکوفت کن ریبگ یچ هیپاشو برو  ایدر. بابا دیبس کن هینخودچ ـ
 

 .باش: يدر
 

ــاط ایــدر ــت ف ــ یرف ــه بحــث چــرت نامزد  یو دن ــه دن.... ادامــه دادم شــونیهــم ب ــب ــل   ای نگــاه کــردم؛ ق
هــه ....خلمــون یو امــا فــاط.... بــود یازش بزرگتــر بــود دختــر خوشــکل  قــهیدق 15بــود و  ایــهمســان در

گرفــت و اومــد  یانتقــال یکــه مــن دانشــگاه تــو مشــهد قبــول شــدم بــه هــزار بــدبخت یخلــم از زمــان نیــا
 ...اون جا تو کف معرفتش موندم واقعا.جا نیا
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 هیــبــا  یکــه فرقــ نیباشــ دهیــتــابلو بــود بــاس فهم یلــیخــو خ یولــ ایــ نیدیــفهم دونمیــنم... امــا خــودم و
 یاحساســ چیهــ... شــدم يجــور نیــشــش ســاله کــه ا قــهیاالن دق... نــدارم گــرهیکــه فقــط پاچــه م یســگ

 ...اون مرد الیخ یساناز ب يوا... رهیهمشم تقص...ـچـیهـ...ندارم
 

 :اومد ایدر
 
 .که چقدر سرد شده يوا. کتیساناز ک ایب ـ
 

 چندمه؟ ؟امروزیچـــ..آذ لیسرش اوا ریخ گهیاره د: یفاط
 
 :زد و به من نگاه کرد و گفت يلبخند ایدن
 
 .شش آذر ماه ـ
 

 :کرد و با تعجب گفت یکه کنارش بودم نگاه یبا تعجب برگشت و به من یفاط
 
 .ییسر و صدا ینه بابا عجبا چه ب ـ
 
 :زدم يشخندین

 
 خواســتمیزشــته کــه از دومــاه قبــل واســه تولــدم ذوق دارم بعــد م  یخعلــ دمیرســ جــهینت نیــخــو بــه ا ـــ

 د؟یکنیهم م يادیبفهمم اصال از من 
 
 :ذوق بغلم کرد با
 
 .تولدت مبارك عجقم یآخ ـ
 

 .ساناز يبرس د یهپ: ایو دن ایدر
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 .سه کله پوك یمرس ـ
 

 .کوفت آفتابه: همشون
 
 .شهیبابا االن کالس شروع م گهید میبر نیآفتابه و حناق پاش ـ
 

 .مونمیخو منم منتظرتون م: یفاط
 
 .يبا یاوک ـ
 
 .خدافظ) هیمارینوع ب هی( يبر يو بر يبا ـ
 

***** 
 

ــ ــم م میبرگشــت یوقت ــه دل ــ خواســتیخون ــا هم ــا  نیب ــک اون موه ــک ت ــتام ت ــاط يدس ــد و وز ف رو  یبلن
 :بکنم

 
چــه وضــع خونســت نگــاه کــن جــا پــا   نیــطبــق معمــول جوراب؟آخــه ا ؟يگــم کــرده بــود تــویبــاز چ ـــ

 !!ستیگذاشتن ن
 

 :کرد يخنده ا تک
 
 .ومدیخر و از آخرم االغ ن ییایاون ک ينه جزوه ها ـ
 

ــو آشــپزخونه   ياز رو يســر ــتم ت ــون دادم و رف ــراش تک ــالیدر . تاســف ب ــاز کــردم پنچــر   خچ و کــه ب
 :تو نیا زنهیکنه مکس پر نم ریخدا به خ... شدم

 
 .اومدم خونه مث دسته کل باشه. میفقط تخمه مرغ دار خچالیبخرم تو  يزیچ رمیمن م ـ
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 :از تو اتاقش اومد صداش
 
 گرفته؟ تیساناز شوخ ؟یچـــ ـ
 

 :تو هال اومد
 
 خوره؟یم افمیدارم؟اصال به ق یمن شوخ ـ
 
 :نگاه کردبهم  کمی
 
 .اره ـ
 

 :گفت عیچپ بهش نگاه کردم که سر چپ
 
 ...ساناز ینه، ول ـ
 
 .ین يساناز و درد اگه برگردم و خونه مرتب نباشه از غذا خبر ـ
 
 .یکنیندارم غذا درست کنم سوءاستفاده م ادیکه من  نیتوام خوب از ا يهو ـ
 
 .که هس نهیهم ـ
 
 .به تو دستور بدم دیآخه االغ من از تو بزرگ ترم من با ـ
 
 shut up fati ...bye ـ
 
 .يبر نگرد شاالیا يا.... و يبا ـ
 
 .ایدر اون صورت غذا ندار ـ
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 .ساناز برو تا لهت نکردم ـ
 
 .نزن واریرفتم تو هم خودت و به در و د ـ
 

اَه اَه اَه ســر . و برشــتم دمیــخــرت و پــرت خر یو کلــ يرفــتم و رفــتم ســوپر رونیــخنــده از خونــه ب بــا
ــه خــاطر نگــاهش چنــدش ا  د ــا. اخــم کــردم هیســوپر نیــرد گــرفتم از بــس ب هــارو گذاشــتم رو  لونین

 :اومد ارادیآقا ک ایتا درو ببندم که صدا استاد  نیزم
 
 .سالم ساناز جان ـ
 

 :گفتم داشتمیو برم دیخر يها لونیو همون طور که نا برگشتم
 
 .به به سالم استاد ـ
 

کـه آدم بــه   یبکنـ  یزورت کـرده اخـم مصـنوع    یکـ  ينــدار ادیـ  یوقتـ ... سـئوال  هیـ .کـرد  یمصـنوع  اخـم 
 وفته؟؟یخنده ب

 
 .صدا نکن ارادیک يآقا ایمن وخارج از دانشگاه استاد  گمیبار هزارم م يبرا ـ
 
 آمممم آرمان خان خوبه صداتون کنم؟ ـ
 
 .امیبده من برات ب لونارویچنتا از اون نا هیحاالم  یدونیو صالح م یهر جور خودت راحت ـ
 

ــا ــوش حــال ب ــ یخ ــنگ هی ــا از اون س ــا. و دادم ناشیچنت ــا اطراف   نی ــه اصــال ب ــدم ک ــادت ب ــع ــارف  انمی تع
 ...فینکرده اما ح رییتغ یچیتا االن ه میکاش از بچگ...باهام مونده یندارم از بچگ

 
کــه بــه دوتــا دختــر  نینمــونش همــ هیــدر حقمــون کــرده بــود  يادیــز يخــود آرمــان خــان لطفــا البتــه

 .اوردمین یبد شانس گهیاز لحاظ خونه د گهیخدارو شکر د.مجرد خونه داده
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آپارتمــان ســه  هیــجــا  نیــآخــه ا ادیــب شــتریمجبــور شــد بخــاطر مــن دو طبقــه ب چــارهیب... بــاال میدیرســ
 :هیاول هستن و طبقه وسط خال يطبقه است و خودشون طبقه 

 
 .دستتون درد نکنه ـ
 
 .خواهش ـ
 
 .تو دییرمابف ـ
 
 .منتظره اخانومیبرم که ثر ینه مرس ـ
 
 .نیجونم سالم برسون ایبه سالمت به ثر ـ
 

خونـه بـه گفتـه خــودم    ... رو لـبم نشسـت   يدر خونـه رو کـه بـاز کـردم لبخـد     . تکـون داد و رفـت   یدسـت 
 :مثل گل شده بود

 
 ؟یسان ياومد ـ
 
 .روحمه نیو راحم انه خودم هنوز ت یاوه راست. جان یو زهر عنکبوت فاط یسان ـ
 

البتـه تخـم مـرغ بـود پـس       کـرد یداشـت غـذا درسـت م   . تو آشپز خونـه کـه چشـمام چهـار تـا شـد       رفتم
 :نداشت یتعجب يجا نیهمچ

 
 .روحتم مث خودت گند دماغه نیاه اه ا ـ
 

 :دیدیمن و نم نیبه من بود واسه هم پشتش
 
 .سرش روح منه هاااااااا ریخو خ ـ
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 :مث مامانا گفت... برگشت
 
 .میغذا بخور ایبرو لباسات و عوض کن ب ـ
 
 :گفتم دهیباال پر يابروها با
 
 .یاوک ـ
 
 .......و یاوک ـ
 

 دنیــبــا د. دیــزنگ میلباســام و عــوض کــردم و برگشــتم کــه گوشــ.دمیتــو اتــاقم کــه صداشــو نشــن رفــتم
 :رو لبم اومد ياسم جزغل بانو لبخند

 
 .سالم جزغل بانو خالش ـ
 
 ؟یسالم ساناز جونم خوب ـ
 

 ...فضول هیشدم به فاط رهیو خ یرو صندل نشستم
 
 ؟یخاله جون خوب ـ
 

 ..به من بگه خاله دینگرفته که با ادیبچه هنوز  نیگفتم خاله آخه ا هیبه کنا خخخ
 
 .تولدت مبارك خاله جون یراست. یخوبم مرس ـ
 

 :محکم تلفظ کرد یلی، خاله رو خ دمیخند
 
 .زمیعز یمرس ـ
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 حاال هستم؟. گهیم کیباشم که تبر ينفر نیامسال من اول خواستمیم ـ
 
 .شدم زیسوپرا یواقعا ممنون خعل.. البته ـ
 
 :زدم يخند شین یفاط يکج و کوله شده  افهیق دنید با
 
 .مامان له شدم يچشم غره ها ریمن برم که ز گهیخوب د. خواهش ـ
 
 ...خدافظ زمیباشه عز ـ
 

و کـه قطـع کـردم     یگوشـ ... امیـ اخـالق خـودم بـود البتـه تـو بچگ      یخـالق بـاران کپـ   ا... گرفتـه بـود   خندم
 :گفت یفاط

 
 بچه شش ساله؟ هیدروغ به  ـ
 
 بچه شش ساله؟ هیبزنم تو ذوق؟ اونم تو ذوق  ـ
 
 :به خودش گرفت و گفت يمتفکر افهیق
 
 .هس نمیآره خو ا ـ
 
 .تولدم موبارك ـ
 

 گه؟یم کیتولد خودشو به خودش تبر يآخه کدوم خر....زدم يلبخند
 
 !من ـ
 

ــدم ــر شــد   لبخن ــگ ت ــه کــدوم االغــ  . پرن ــواب م   یآخ ــودش ج ــبــه خ ــر خطــاب    دهی ــودش و خ و خ
 .به در خورد يتقه ا..... روزگار از دست رفتم ی؟؟ ه!کنه؟یم
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 ؟يداریساناز ب ـ
 
 .یتو فاط ایب ـ
 
 :و گفتم در به شدت باز شد و سه کله پوك شوت شدن تو نیا تا
 

 .تولدت موبارك آفتابه: همشون
 
 :حرص جواب دادم با
 
 .مچکرم سه کله پوك اریسیب ـ
 

 .مرض: ایدر
 
 .مرضات ـ
 
 .هووووش: ایدن
 
 ؟یکنیخودت و صدا م يدار ـ
 
 :و گفت تیسرخ شد از عصبان ایدن
 
 .خفه شو ساناز ـ
 
 .دیمن بلند ش يپا يو همتون از رو دیخفه ش دیکه با ییتو نیدر واقع ا ـ
 

 ؟یچ میاگه نش: یفاط
 
 .کنمیدارم احساس فلج بودن م نیبابا پاش ـ
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بهشــون نگــاه  ... دمیرشونکشــیو از ز شــد یپاهــان و کــه ســوزن ســوزن م    عیشــدن مــنم ســر   بلنــد
 .بهم زل زده بودن یحرف چیه یهمشون ب... کردم

 
 چتونه؟ ه؟یها؟چ ـ
 

 .یچیه: يدر
 
 رون؟یب نیبر نیخوایشما نم ـ
 

 .نه: همشون
 
 .شهیم ریبابا منم حاضر شم که د رونیب نیگمش نیپاش. نردبون ـ
 

 ؟یچ میاگه بلند نش: یفاط
 
 .دیبلند نش دیکنیشما غلط م ـ
 
 ؟يریگیخوب حاال چرا پاچه م.. اوهوع ـ
 
 .یفااااط ـ
 
 .نیبد هیفرار و به قرار ترج حتیدوستان از من به شما نص ـ
 

در بـود زدم کـه فکـر کـنم بـد بخـت بـد دردش اومـده         و برداشـتم و بهـش کـه دم     مییشـدم و دمپـا   خم
و خوشــکل انتخــاب  کیشــ یخعلــ پیــت هیــبلنــد شــدم و بــا حوصــله .... هــم کــه رفــتن یو دنــ يدر.بــود

 یو مــانتو ســبز بــا کمربنــد مشــک یشــلوار مشــک نیــشــدم بــا ا یبــه بــه چــه عروســک... دمیکـردم و پوشــ 
البتـه حـرف خـودم    ... ادیـ م یبـه صـورتم خعلـ    یرنـگ مشـک   ییخـدا . یمشـک  يو مقنـه ا  فیـ ک هیهمراه 

 .همشون بلند شد» اووووو«که صدا  رونیرفتم ب.... تا حرف همس فقط منم قبول دارم سین
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 ؟یهست یک گهیبابا تو د: يدر
 
 .بابا يترکوند: یدن
 

 ایــتــارك دن هــوی.گــهیماهــان جــون بتونــه ابــراز احساســات کنــه د نیــحــداقل بــذا ا گمــایســاناز م: یفــاط
 .نشه

 
 ...گهید کارهیخو ب... عاشق من هست نایپسر به شدت مضخرف که به گفته ا هی یوسفی ماهان

 
 :گفتم...کردم يزبون دراز بهش

 
 داره؟ یچ غویاه اصال اون ر... جونم یالل شو فاط ـ
 

 غو؟یر: همشون
 
 ؟یگیم یچ ینیپس به حس غویر یگیاگه تو به اون م: یدن
 

 .و به شدن الغر. بود یوسفی یمیدوست صم ینیزدم حس یکج لبخند
 
 ....حاال ـ
 

 .گایدر حد الل یزنیکوفت حاال زر م: يدر
 

 :گفتم یبه فاط رو
 
 ؟یبگ يخوا یدوتا نظراتشون و گفتن تو نم نیا ـ
 
 :گفت ینگران با
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 .رسم یمن به کالسم نم میوفتیراه ن گهید هیخوام بگم که اگه تا چند ثان یچرا م ـ
 

.... نییپــا میخانومانــه رفتــ یلــیهــم خ یمــن و فــاط.. هــم بعــدش ایــبــه ســمت در رفــت دن غیــبــا ج ایــدر
 .میطبغ معمول ما دوتا عقب نشست

 
 .در آوردم و رو لبم زدم فمیبرق لبم و از ک مینشست تا
 
 .امیبابا بسه بذار ما هم به چشم ب ـ
 

 :زدم یبه فاط يلبخند
 
 .يایمطمئنن به چشم م ستمیمن خوشکل ن ـ
 

 .خفه ساناز: همشون
 
 .نیچقدر شماها به من لطف دار ـ
 

 .میکنیخواهش م: يدر
 

ــر ــون دادم و د   يس ــف تک ــونه تاس ــه نش ــهیب ــچ گ ــتم يزی ــا ا. نگف ــت ــه رســ  نی ــگاه دمیک ــا ... دانش اون
 .خدارو شکر من کالس نداشتم نیو به من سپردن و رفت نیماش نیشده بود واسه هم رشونید
 

 :مث گاو خورد بهم یکی هوی ستادمیم در دانشگاه که اد... شدم ادهیو پارك کردم پ نیماش
 
 ؟يبود که کرد يچه کار نیصدرا ا... اه ـ
 

 .خنده اومد يصدا
 

 ...که ازش متنفرم يخنده ا يصدا
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 ....زارمیب

 
 ...خورهیازش به هم م حالم

 
 ....یول
 

 ...خندم يبا تمام وجود عاشق صاحب صدا هنوز
 
 
 
 
 
 ؟ییا ساناز تو ـ
 

 :گرفتم و به زهرا دوختم نیو از زم نگاهم
 
 .سالم ـ
 
 :ذوق دستش و به سمتم گرفت که به زور باهاش دست دادم با
 
 ..آقا صدراست نامزد من شونیا... ساناز جون ـ
 

کــه  ییهــا يگنــد کــار نیــبــودم بــا ا یباشــه مــنم جــا خــانوم قربــان دمیــواال با ه؟یــواقع شــونینامزد پـس 
 .نامزدشون کنم عاتیشا یخاموش يدو کردم مجبور بودم برا نیا

 
ــد ــ   يپوزخن ــال پ ــش س ــول ش ــق معم ــار   شیزدم و طب ــرد و ع ــاه س ــا نگ ــ  يب ــر حس ــاه   یاز ه ــش نگ به

 :کردم
 
 .یقربان يسالم آقا ـ
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 رتیـ کـه ح  ییبـا صـدا  ... صـورتم گردونـد   يکه مات من مونـده بـود نگـاهش و تـو تـک تـک اجـذا        اون

 :جوابم و داد دیباریاز تک تک کلماتش م
 
 .یسالم خانوم مستوف ـ
 

 :با تعجب اول به من و بعد به صدرا نگاه کرد زهرا
 
 ؟یشناسیهم و م ـ
 
 ..ـیالبته ا ـ
 

 :نامزدش بده لیتحو يچه شر و ور خوادیباز االن م یمعلوم ن... وسط حرفش دمیپر
 
 .برم با اجازه دیبا گهیخوب من د... میداشت نهیرید ییجور آشنا هی ـ
 

 يتوجــه بــه صــدرا کــه هنــوز تــو بهــت و زهــرا کــه اخــم کــرده روم و برگردونــدم و بــا قــدم هــا   بــدون
 :آروم شروع کردم به قدم زدن و به بحثشون گوش دادم

 
 بود؟ یک ش؟یشناختیم ـ
 
 ؟يکرد یاه زهرا چرا من و نامزدت معرف... خواهر زن صالح ـ
 
 .که يخودت گفته بود... ؟یخودت... صدرا ـ
 
 .گندت بزنه زهرا ـ
 
 تو چت شد؟... صدرااا ـ
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 .برو بابا ـ
 

 . و به راهم ادامه دادم دمیکش یقیعم نفس
 

طـور بـا    نیـ مـن ا  دنیـ کـه بـا د   یکسـ .... میآدم بـل الهوسـ   نیهمچـ  هیـ خـودم متاسـفم کـه عاشـق      واسه
ــرف م ــامزدش ح ــهین ــتیاصــال ل زن ــداره یعاشــق اق ــ  یگــاه... ن ــا خــودم م ــا ب ــ گمیوقت ــه  هی عاشــق واس

 .من نذاشتم...... من یکنار ول ذارهیعشوقش غرورش و مم
 
 ستم؟یعاشقش ن ینی
 

 شه؟یگرمم م دنشیچرا بعد شش سال با د ستمین اگه
 
 اگه هستم چرا هنوز در مقابلش خشک و سردم؟چرا در مقابلش مغرورم؟ ای
 
 .دمینپرس یاز خودم سئوال گهید يزیآوردن چ ادیبه  با
 
 »سئوال با صداقت تمام جواب بده هی: عصدرا «
 
 ».بپرس... یاوک «
 
 »؟يکرد ياس ام اس با ز يبا پسر ای ؟یتو قبل منم دوست پسر داشت «
 

 :موقع در کمال جواب دادم اون
 
ــ « ــ  یب ــ  یاف نداشــتم ول ــذاحم تلفن ــن م ــوب م ــز یخ ــون    ادی ــورم بهش ــون مجب دارم واســه دك کردنش

 »؟یتو چ... اس بدم
 
 »اس ندادم يدختر چیتو به ه من تا حاال به جز «
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ــامرد یلــیبهــش گفــتم خ دمیــفهم یوقتــ ادمــهی. يچقــدر نــداده بــود دمیــارواح عمــت د آره  نــایو ا ين
ــ ــ یاون اول منکــرش شــد ول بعــدش .... باهــاش دوســت شــدم  دیــاصــرار کــردم گفــت از ع  ادیــز یوقت

 .چرا؟ اون گفت چون از تو دلسرد شده بودم دمیپرس
 

کــه ازم  ینبــودم و اون موقــع از زمــان رانیــاون ســال اصــال ا دیــجــارو داشــته بــاش کــه مــن ع نیــا حــاال
 ...روزگار یه... گذشتیدلسرد شده بود دو هفته م

 
ــه بعــد د از ــاالنــم بعــد شــش ســال د .جــوابش و نــدادم گــهیاون جــا ب اون ســال بعــدش واســه ... دمشی
از  شــهیهم دمشیــند گــهیزمــان مــن دکــه دانشــگاه شــمال قبــول شــده بــود مجـور شــد بــره از اون   نیـ ا

 !بودم يدستش فرار
 

ــه ــدم و د  ب ــودم اوم ــخ ــد ثان   دمی ــا چن ــه ت ــاگ ــهید هی ــد   گ ــم قن ــد نش ــدمیم لیبلن ــن کــ  ... بن ــال م  یاص
 .تف تو ذاتت صدرا يا... منجمد شدم رفت ایخدا ينشستم؟وا

 
ــ... نشســتم) ایــو دن ایــدر( شــدم و رفــتم تــو ســالن مقابــل در کــالس پــت و مــت    بلنــد ــ هی  یســاعت مین

و وارد ســالن  دیــچیســالن پ چیاز پــ يمــرد نیهــ نیتــو همــ... شــد یاز کــالس هــا خــال یکــیگذشــت کــه 
 :باال دیابرو هام پر. کردیبهش سالم م دشیدیم یاز اول هر ک... شد

 
 ه؟یکدوم خر گهید نیا ـ
 

... ســتادیهــم کنــارم ا یبــاال انــداختم فــاط يشــونه ا... یِفـاط  دمیــو بــه پشــتم نگــاه کــردم کــه د برگشـتم 
تــک ســرفه  هیــکــرد و بعــد  یاخمــ میکنــیمــا ســالمش نم دیــد یوقتــ ســتادیمــا ا يمــرده اومــد و جلــو

 :گفت یمصلحت
 
 کجاست؟ ارادیک يکالس خانوم ها دیدونیشما م ـ
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رنــگ رگــه ...ســبز روشــن.... داره میبــد رنگــ يعــق چــه چشــما.... کــه بــا پــت و مــت کــار داره نیــا اوه
 ...بود یانگار عسل.. بود يجور هیهاشم 

 
 .میتکون داد دییسرمون و به نشونه تا میهر دو به جا که جواب بد یو فاط من

 
 :دیبا همون اخم پرس پسره

 
 کجاست؟ دیبگ شهیم ـ
 

 :دیبا حرص پرس میگینم يزیچ دیپسره که د.... میو حرکت و تکرار کرد همون
 
 کجاست؟ ـ
 

 .میبه در کالس اشاره کرد.... عکس العمل نشون ندادم چیه یگرفته بود ول خندم
 

 رونیـ ب خـتن یگوسـفند ر  ياومـد بـره طـرف در کـه خـود در بـاز شـد و دانشـجو هـا مـث گلـه هـا             پسره
بغـل پسـره و    دمیـ پسـره هـر دو چشماشـون گـرد شـد و پر      دنیـ وسطشونم پـت و مـت بـودن کـه بـا د     

 :باز بغلشون کرد يپسرم با رو
 

 .اااااایپووووور: و مت پت
 

بـه خـودش اومـد و رفـت جلـو و اونـا دو تـا رو         یفـاط  یکـردم ولـ   یداشتم بـا بهـت بهشـون نگـاه مـ      من
 :بعدشم نعره زد رون؛یبود ب ایکه فکر کنم اسمش پور ارویاز بغل  دیکش

 
 جا چه خبره؟ نیا ـ
 

بـه اون دوتـا رفـت کــه     يچشـم غـره ا   یفـاط .پسـره پوزخنـد زده بــود   یبـاز بـود ولـ    ششـون یدوتـا ن  اون
 :پسره با تشر گفت. گشاد تر شد ششونین
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 ؟یفضول ـ
 
 .باشه یکار فضول نیکنم ا یفکر نم ـ
 

 :صدا دار شد پوزخندش
 
 ه؟یپس چ ـ
 
 .اصال من با تو کار ندارم ـ
 

 :گفت یو دن يرو به در بعد
 
 ن؟یبود که کرد یچه غلط نیا ـ
 

 :گفت ایپور
 
 .درست صحبت کنا يهو ـ
 
 ؟یلفضو ـ
 

 :زد و گفت يزیلبخند تمسخر آم یمث خود فاط ایپور
 
 .باشه یکارم فضول نیکنم ا یفکر نم ـ
 
 .تو کار من و دوستام یچرا هست اونم فضول ـ
 
 ...تو کار من و خـ یبود فضول یپس حرف تو هم فضول ـ
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ــپور ــدا    ای ــه ص ــده ک ــه ب ــت ادام ــتاد   يخواس ــم اس ــر تحک ــپ ــفه     ای ــرفش و نص ــان ح ــان خ ــون آرم هم
 :گذاشت

 
 جا چه خبره؟ نیا ـ
 
 يزیـ اسـتاد نذاشـت مـا چ   . جمـع شـده بـودن    کـار یب يدانشـجو هـا   نیـ از ا یبعضـ .. اطراف نگاه کـردم  به
 :خودش ادامه داد میبگ
 
 .دفتر من دیایب ـ
 

 :و پسره همزمان گفتن یفاط... شد طیاوضاع خ.... اوه اوه
 
 .استاد ـ
 
 .بابا ـ
 

 ؟یچ: یفاط
 
 ...دیلرزیو شانه هاشون م نییسرشون و نداختن پا دمینگاه کردم د ایو دن ایدر به
 

بود؟؟؟حــاال خوشــم  يچــه کــار نیــواقعــا ا... ثنیــخب نــایچقــدر ا...کارشــون کنــه یبگــم خــدا چــ يا.... 
 :زمزمه کردم هوی... گرفتن دوتاشون یاللمون ادیم
 
 ...ایو پور ایو در ایدن _
 

 یولــ... داشــتن يدیتــازه هــر سشــون هــم چشماشــون ســبز بــود و پوســت ســف ... اسماشــون ســته ههــه
 ...بهتر بود یلیخ ایپت و مت از پور يسبز چشما

 
 :تو دفتر استاد میرفت
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 .هیبه من بگه موضوع چ یکیخوب  ـ
 

 :گفت یاز آخر استاد عصب يدیفهمینم میزیچ چیشروع کردم به حرف زدن ه ایو پور یفاط
 
 .ساناز جان تو بگو... بسه نخواستم ـ
 

 زبونم دارن؟ شونیعه مگه ا: ایپور
 

اسـتاد بـا تمـوم شـدن     ... کـردم  فیـ بـه همـه جـز اون و پوزخنـدش انـداختم و کـل مـاجرا رو تعر        ینگاه
 :حرفم گفت

 
 .رتیگن غ یم نیخوشم اومد فاطمه به ا ـ
 

 :گفت ایحاال استاد رو به پور... نییزد و سرش و انداخت پا يلبخند یفاط
 
 ؟یکنیکار م یجا چ نیتو ا ـ
 
 :به خودش گرفت و گفت يمتفکر افهیق
 
 .نیفکر کنم خودتون گفت ـ
 
 ...رانهینمکدون منظورم ا ـ
 

ــس ــودم   پ ــدس زده ب ــت ح ــه داره و نم... درس ــهیاون لهج ــت فارســ  تون ــه   یدرس ــرف بزن ــوب ح ... خ
 ...عجب

 
گفــتم بعــد تمــوم شــدن  ایــفرنیکال نیپــرتم کــرد پــایکــه بــا ت شــمیپ مــن همــون ده ســال... پــدرم مــن ـــ

 .گردمیدرسم بر م
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 :گفت ایدن هوی
 
 ؟يخوند سانسیاون ور فقط تا فوق ل یخاك تو سرت رفت ـ
 

 :زد و گفت يلبخند ایپور
 
 .من متخصصم دارم.... نه کوچولو ـ
 

 نه؟ يفکر کنم فشورده خوند: استاد
 
 ..الشیخ یب میبگذر... و اون جا بودم شمیخوب منم فقط پ یکه نه ول ادیز ـ
 

 :کرد يتک سرفه ا یفاط
 
 .شد ریاستاد کالسم د ـ
 
 ..يبر یتونیم... دیاوه ببخش ـ
 

 .که به بچه ها چشم غره رفتم باهاش خارج شدم نیرفت سمت در منم بعد از ا یفاط

 ه؟یک ـ
 
 ...منم ساناز جان ـ
 
 :خانوم بود ایثر.... و باز کردمباز در  مهین يهمون چشما با
 
 .جون ایسالم ثر ـ
 
 ..کردم دارتیب دیببخش... خواب آلودت يسال به رو ـ
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 .کردم چشمام و باز نگهدارم یسع
 
 ...شدم یم داریب دیباال خره که با هیچه حرف نینه بابا ا ـ
 

 :زد يلبخند
 
 .خونه ما ادیشب ب ـ
 

 :هام و دادم باال ابرو
 
 چرا؟ ـ
 
 .گرفتم یبرگشته مهمون ایکه پور نیچون واسه ا ـ
 

  م؟یایبه ما داره که ما ب یچه دخل نیخو ا... سی اوه
 
 .هیخانوادگ تونیمهمون میشینه ما مزاحم نم ـ
 
 ...میندار یما قوم یدونیخودتم که م... شمام جز خانواده ما ـ
 

 :به اجبار گفتم. تک بچه بوده جونم ایعمو داشتم که لندن بود ثر هیفقط  نایا.... گفتیم راست
 
 .میشیباشه پس مزاحم م ـ
 
 .نقطه یممنون مزاحم ب یلیخ ـ
 

همــون طــور  يو یتــ... ســاعت هفــت بــود... رفــتم تــو... نییخــانوم رفــت پــا ایــزدم و ثر یبزرگــ لبخنــد
 :لگد زدم هی یرفتم جلو و به فاط... خوابمون برده بود یک دونمیروشن بود نم
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 .خوشکله پاشو لیگور يهو ـ
 

 :محکم تر زدم که داد زد یکی... مبهم ازش بلند شد و بعد ساکت شد يصدا
 
 هاااااااا؟ ـ
 

 .گذاشتم يطور که جوابش و دادم رفتم تو آشپزخونه و چا همون
 
 ..میپاچو پاچو شب دعوت... یهاااااااااامبر هان ـ
 
 کجا؟ ـ
 
 ....خونه نامزد تو ـ
 
 .کوفت ـ
 
 ؟یشیدعوت م گهیجون کجا د ایمن و تو جز خونه ثر ه؟یچه سئوال نیخو ا... مرض ـ
 
 .يو در یاتاق دن ـ
 

 .هیهنوز همون جور دمید... تو هال رفتم
 
 .درد به جونت پاشووووو يا ـ
 
 :ییغر غر پاشد و رفتم سمت دستشو با
 
 ...دخر يدختره ... خوووو بابا ـ
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ــا ــپزخونه    ییچ ــو آش ــون ت ــتم هم ــردم و نشس ــه روز .... رو دم ک ــروزم چ ــود يام ــاول د.. ب ــدرا  دنی ص
 ..اومد یفاط قهیبعد چند دق... واقعا خر تو شتر بود... ایبعد اومدن پور

 
 .مایدیاووووف ما هم چقدر خواب ـ
 
 .رهیگیچرت نذا خوابم م يلمایف نیصد دفعه بهت گفتم از ا یبله ه ـ
 

 :زد یچشمک
 
 .بودم دهیتعرفش و شن ـ
 
 .میبر میبخور که حاضر ش... وانهید ـ
 

 دیمـانتو سـف   هیـ ... مـن بـراش لبـاس انتخـاب کـنم      خواسـتم یم... یبلند شـدم و رفـتم تـو اتـاق فـاط      خودم
... بــودن دهیانگــار روش رنــگ پاشــ یبــود ولــ دیســف نشیــشــال کــه زم هیــهمــراه  یشــلوار مشــک هیــبــا 

البتـه اگـه   ... یاز همـون بچگـ  .. جـور قـر و فـرا نبـود     نیـ و ا فیـ ک براش انتخاب نکـردم چـون اهـل    فمیک
 .یبچگ نیگیرو م یسالگ 15..  14

 
 ..ست کامل لباس انتخاب کرده بود هیمن  ياونم برا ... زدم یلبخند کج... تو اتاقم رفتم

 
کــه روش  يشــال نقــره ا هیــ ،یشــلوار مشــک هیــداشــت،  یکــه کمربنــد بــزرگ مشــک يمــانتو نقــره ا هیــ

 ...شهیم يزیچ هینخوره  ینه بابا ترش.... داشت یمشک يخطا
 

ــو ســت ک دمیو پوشــ لباســام ــتم ب  میو کفــش مشــک فی ــو هــم برداشــتم و رف ــموبا... رونی خــودم و  لی
ــاط ــر ا  یف ــتم و دم در منتظ ــتادمیرو برداش ــاط  س ــه ف ــد یک ــش م  ... اوم ــاش به ــود لباس ــوب ب ــدیخ ... وم

 ...کرده بود) شیآرا(رایجلل خالق آراگ
 
 ؟یفاط ـ
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 :که دنبال کفشاش بود گفت یحال در
 
 ها؟ ـ
 
 ؟يکرد شیهامبر آرا ـ
 

 :نگاه کردم یدرشتش با اون خط چشم مشک يبه چشما... ستادیا صاف
 
 ش؟یآرا یگ یخط چشم م هیتو به  ـ
 
 .میبر ایب یخ یب ـ
 

 :با شوق گفت یفاط یدر و باز کرد ول ایدر...  نییپا میرفت
 
 ..یسالم دن ـ
 

 :شد و گفت یثیلبخند خب ایدر
 
 .یفاط کیعل ـ
 

 :دست دادم ایاول رفت تو منم رفتم تو و با در یفاط
 
 ؟يدر يچطور ـ
 
 نیـ ا یو دومـ  ينـد  صیرو تشـخ  ایـ کـه تـو مـن و دن    نیـ ا یکـ یتـو دلـم مـث آرزو مونـد      زیـ من دوتـا چ  ـ

 .یکه سالم کن
 

 ؟ییایمگه تو در: یفاط
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 .انوسمیپ ن پ اق ـ
 
 هه نمکدون سوراخات کو؟ ـ
 

 :انگل جامعه اومد يخواست جواب بده که صدا ایدر
 
 .سالم ـ
 

چــرا  نیــا(!) دیــامــام مج ایــ... پــنش تــن ایــ... ایخــدا ایــ.... مــن و امشــب زنــده بــذار  ایخــدا... یهــــــــ
مــن  ایخــدا... یسـت شــده اونــم بــه چــه فجــاعت  یکــه بــا فــاط نیــمــن ا يوا يا ده؟یلبــاس پوشــ نیهمچـ 

 .مونهیبرام نم یکه امشب جون یمث یو دوست دارم ولجونم 
 

 .ارمیب رمیمن گوشم و جا گذاشتم م یسان... کیعل: یفاط
 

 :آروم گفتم نیبره لباساش و عوض کنه واسه هن دونستمیم خوب
 
 .یو حناق و دوما بفرما گوش یاوال سان ـ
 
جـون و آرمـان    ایـ رفـتم تـو هـال و بـا ثر     الیـ خ یامـا مـن بـ   .تـر شـد   دیچشم غـرش شـد   یگوش دنید با

 .......خان هم حال و احوال کردم
 
مـاهم از خـدا خودمـون و    .. اتـاقش  میبـه مـا گفـت بـر     ایـ کـه دن  نیـ تـا ا ... بـود  یعال یآخر شب همه چ تا

 :میفرو رفت يبد یکیبه محض ورود تو تار یتو اتاقش ول میپرت کرد
 
 .یـــهـــ.... چرا انقد ن؟یبرو بچ کوش... اوه ـ
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 يکـه داشـت بـا بـرف شـاد      ایـ بـرق بـود بـه دن    دیـ کـه کنـار کل   ایـ و بـا بهـت بـه در    دمیبلنـد کشـ   غیـ ج هی
ــود البتــه  ( بــود دهیکــه مــث کنــه بهــم چســب  یو در آخــرم بــه فــاط کــردیخفمــون م مــثال بغلــم کــرده ب

 :با بهت گفتم. نگاه کردم) بغل کردنش ایبخوره فرق سر پور
 
 ن؟یکنیم یچه غلط نیدار ـ
 

 :خفه شد غشونیج غیج هوی... گرفت خندم
 

 خاك تو سرت به جا تشکرته؟: ایدر
 

 دادیـ و بهتـر نشـون م   گـه یعکـس العمـل د   هیـ بـه جـز مـن بـود      یهـر کسـ   یگفتـ یزدم راسـت م  يلبخند
 :نره ادتونیو  نیا... معروفه یاحساس یکه به اسطوره ب یکس...خو من سانازم یول
 

 .ش و به ما نشون دادناراحت نباش االن بچم ته ذوغ يدر: یفاط
 

البتــه . دنیبــه رقصــ مینشــش و شــول کــرد و رفــت آهنــگ گذاشــت و مـا هــم آمــاده شــروع کــرد  ایـ در
 .میبود برد دنیرقص یهر چ يچون آبرو دنیرقص میبهتره نگ

 
 .يخنده بود و مسخره باز شترشیب یول میدیپاپ رقص یگرفته تا ه یرانیا از
 
 میجــون رفتــ ایــثر یاپیــپ يتــو بــدنمون نمونــد و بــه خــاطر صــدا کــردن هــا  یجــون گــهیآخــرم کــه د از
 .از اتاق رونیب

 
 :خانه اشاره کرد يورودم به هال آرمان خان با لبخند به مبل باال با
 
 .نیبرو اون جا بش ـ
 

 .بود يزیچ یعسل زیرو م... به اون سمت کردم یقیدق نگاه
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ــر ــادت د ب ــق ع ــهیریطب ــ ن ــتم اون ســمت   هی ــاو رف ــاال و کنجک ــروم و دادم ب ــجــونم ک يا... اب ــم  ک،ی اون
 ...ییکاکائو کیک
 
 :و داد زدم دیلبخندم ماس کیک دنیرفتم نشستم که با د یخوش حال با
 
 .....کشمتونیمــــــــــ ـ
 

ــ  يصــدا بــودن زود  ومــدهیاون نــامردا کــه اصــال جلــو ن یخندشــون رفــت هــوا مــنم افتــادم دنبالشــون ول
 ..رفتن تو اتاق و در رو هم قفل کردن

 
 :بازم محکم گفتم یول دم؛یمبارکم د يبه در زدم که اجدادم وجلو رو یمحکم لگد

 
 ...نمیب رونیب دیایب دیگمش ـ
 

 .نچ عشقم ما جامون خوبه: یفاط
 

 :دمیغر
 
 .یفاطــ ـ
 

 :خندشون اومد صدا
 

 ..سهیبنو یروش چ میتگف یوقت ینیطرف و بب يساناز نبود يوا: ایدر
 

 :دمیصدا هر هرشون راه افتاد که بدتر غر باز
 
» آفتابـه جـون تفلـدت مبـارك    «  سـه ینویتولـد م  کیـ ک يرو يسـه قلـو؛ کـدوم گـاو     يآخـه گوسـاله هـا    ـ

 ن؟یکه شما کره خرا نوشت
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ــ  فکــر ــده پخــش زم ــوع ســئوال کــردنم    نیکــنم از خن ــود از ن ــه ب ــدم گرفت از اخــر .. شــدن خــودمم خن
 .کره خر؟ ایگوساله؟گاو؟...نیمشخص نکردم چ

 
فحــش  یکلــ کیــک يدوبــاره  دنیــاونــا شــدم و بــا غــر غــر رفــتم نشســتم رو مبــل کــه بــا د   الیــخ یبــ

 )نکه از اون موقع نکردم( بارشون کردم
 

 :آرمان خان اومد يصدا
 
 ه؟یآفتابه چ هیقض نیا ـ
 

 :زدم يمحو لبخند
 
 یآفتـاب  نـا یبـاز ا  یآفتـاب  یعنـ ی یسـ یکـردنش سـان، سـان هـم بـه انگل      نـا یا ؛یسـان  شهیمخفف اسم من م ـ

 ..رو کردن آفتابه
 

 !توجهم و جلب کرد شتریپوزخند ب هی يصدا یول دنیجون خند ایخان و ثر ارمان
 
 .ه خوردن افتاد.چپ چپ نگاه کردم، فکر کنم به گ ایپور به
 

ــدم ــوب م  خن ــودمم خ ــت خ ــتمیگرف ــ دونس ــاه م  یوقت ــپ نگ ــپ چ ــنمیچ ــمام خ ک ــیچش ــتناك  یل وحش
 ..خوب حقش بود یول شهیم
 
ــک ــا آرزو  کی ــرش زدم ام ــیو ب ــ  ی ــن ه ــردم، م ــیآرزو چینک ــوب   ی ــتم خ ــهینداش ــان   ادم ــون زم از هم

ــآرزوهــام کوچ ــر آورده م  کی ــ شــدیبــودن و زود توســط پــدرم ب ــد ســال یول کــه آرزو  شــهیم یاالن چن
 .دارم چه برسه به بزرگکوچک هم ن

 
ــ  یخعععلــ افشیــکــه نســبت بــه ق کیــک تشــکر و کوفــت و  یخوشــمزه بــود و خــوردم و رفــتم بعــد کل

 .و شب همون جا موند ادیجرئت نکرد ب یاون شب فاط.... رفتم باال(!) درد زهر مار
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مـن امـروز    دیـ دونیآخـه شـماها کـه م   : و تـو دلـم گفـتم    دمیـ دوقلـو هـا خند   دنیـ با د... کالس شدم وارد

 ام؟یبا پدرتون ب دیکنیو من و مجبور م نیریبا شماها کالس دارم چرا در م
 
 :گشاد شد شاشونین دنمیاونا با د... به خودم گرفتم و رفتم جلو يعاد ي افهیق
 

 .فدات شم يسالم قربونت برم چه خوشکل شد: ایدر
 
 زم؟یعز یخوب: ایدن
 

ــود کلــ يروز عــاد هیــحــاال اگــه  رنیــچــه قربــون صــدقه م نیمارمولکــا ببــ يکــردم نخنــدم ا یســع  یب
 ...کردنیفحش بارم م

 
 .یخوبم مرس!! هووووم ـ
 

کـه   فمیحرکـت نـا جـوان مردانـه کـ      کیـ در  یباهاشـون نـدارم ولـ    يراحت شـد کـه کـار    الشونیخ انگار
 ...یبعدم با خنده افتادم رو صندل... بود و محکم به سر هر دوشون زدم ییلویفکر کنم شش ک

 
 ..رو دست ننت یوفتیب یبترش یاله يآ... سنگ قبرت و بشورم یاله يا: ایدن
 
 :شد شتریاز دستم گرفت که خندم ب یشگونیچپ چپ نگاه کرد و ب دمیخندیمن که م به
 

 ..يآ: ایدر
 
 :شده بودم نیاز خنده پخش زم گهید
 
 .يآ گهیو باش انگار انقدر محکم زدم که تازه حاال مغزش فرمان داده و م نیا ایخدا يوا ـ
 
 :باز زد پس کلم یهم خندش گرفته بود ول ایدن



@donyayroman 57

 
 .باش یمنتظر تالف... کوفت: ایدر
 

نگاهـــا  نیــ از ا... دمیــ رو رو خـــودم د یوســف یســمتش کـــه نگــاه مشــتاق و پـــر احســاس      برگشــتم 
 .ییبنده خدا هی يمث نگاه ها.... متنفرم

 
 ؟یکوش: ایدر
 

 ..همون استاد اومد تو کالس ایهمون آرمان خان  ایتو گوشش تا اومد بزنه استاد  زدم
 
مهـم   ادیـ درسـمون ز  نیـ ا.... بـود  یشـ یبـد آت  ایـ چـون در  ارمیـ شـکر بـه جـا ب    يسـجده   دیـ فکر کنم با.. 

ــ  ــود واســه هم ــا خــاطرات د  نینب ــدش  ... ســمیو بنو روزیــدفتــر خــاطراتم و در آوردم ت ــبال جل ــرم ق دفت
 قیـ دفتـر و دق  نیـ ا... شـده بـود   دهیجلـدش پوسـ   یکـ یشـده چـون اون    يحـاال سـورمه ا   یقرمز بـود ولـ  

نبـودم کـه    یآدمـ ... باهامـه  شـه یکـه شـرط و بـردم درسـت کـردم و از همـون زمـان هم        یزمـان  ناز همو
 ..نمتا حد اقل دق نک نوشتمیمخاطب مجهول م هیدفتر واسه  نیدرد و دل کنم پس تو ا

 
ســخت نبــود چــون بــه جــز  ادیــخــو حدســش ز یولــ هیــک نمیــکنجکــاو شــدم بب... ومــدیپــچ پــچ م يصـدا 

 .:زنهیبلند حرف نم نقدریکس ا چیپت و مت ه
 
 شده؟ یچ سیپ سیپ ـ
 
 :با ذوق گفت ایدن
 
 .دانشگاه درس بده نیهم تو ا ایقراره پور ـ
 
 ا؟؟؟یپور ـ
 

 !!اهـــا داداششون!!! هیک ایلحظه هنگ کردم پور هی در
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 ه؟یمگه مدرکش چ...اها ـ
 

 .تخصص: ایدر
 
 جلل خالق مگه چند سالشه؟ ـ
 
 .خونده یسه سال جهش.. 28 ـ
 
 ؟يواو چه رشته ا ـ
 
 :هر دوشون گشاد تر شد شین

 
 .یپزشک ـ
 
 .که قراره استادت بشه ایآق پور نیجون با ا یخوش بگذره فاط... منم ناخداگاه گشاد شد شین

 
 ...بگم که با چشم غره استاد خفه شدم و به نوشتنم ادامه دادم يزیچ مدماو
 

 .کنمیپت و مت و واسه عقب نشستن درك م ياصرار ها لیدل حاال
 
 ...سالم ساناز جون ـ
 

 :کردیبا تعجب داشت نگاه م یفاط... کردم یبلند شدم و با زهرا رو بوس بالجبار
 
 م؟یبا هم قوم يچرا نگفته بود ـ
 

 خــتیر یو اشــتباه شییهمـون طــور کــه مـات مــن مونــده بـود چــا    یو فــاط ایــدر يتــو گلـو  دیــپر يچـا 
 ...هه...رو خودش
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خشــک تــر از قبــل  زدیــتــر از قبــل حــرف م یمیزهــرا خشــک نگــاه کــردم و بــرعکس اون کــه صــم بــه
 :گفتم

 
 .دیقوم خواهرم دیستیقوم من که ن ـ
 
 ..دیدار یصدرا گفت رفت و آمد خانوادگ یول ـ
 

 :و گفت دیوسط پر یفاط.من سال هاست که قطع رابطه کردم باهاش یول... گفتیم تراس
 
 جا چه خبره؟ نیا ـ
 
 :کردم و گفتم یدست شیپ
 
 .ناستینامزد برادر شوهر سار شونیا ـ
 

 :خنده ریخبر نداشتن زدن ز يزیو مت که از چ پت
 

 .کیچه نزد يوا: ایدر
 
 .بود رفتن تو حلق هم کیاز بس نزد ـ
 

 یلبخنــد خســته و مصــنوع.... غــم بــارش بهــم نگــاه کــرد ياونــا ســقلمه زد و بــا چشــما يبــه دوتــا یفــاط
ــ  ... زدم ــا نشســت ول ــه   یکــاش نمــ یزهــرا خــودش و جــا کــرد و کنــار م نشســت چــون شــروع کــرد ب

 .اه دخرته نچسب... چرت و پرت گفتن درباره نامزد گرامش
 

 :به کمکم شتافت و گفت میکالفگ دنیبا د یفاط
 
 م؟یبر يایمن خونه کار دارم م یسان ـ
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چشــم غــره بســند کــردم و بلنــد  هیــبــه  نیگفــتن دعــواش کــنم واســه همــ یبــه خــاطر ســان ومــدین دلــم
بـره جـا    خواسـت یبـا زهـرا کـه انگـار از خـداش بـود چـون م        یپاشـدن و بعـد خـدافظ    امیو دن ایدر. شدم

 .خونه میصدرا رفت
 
* 
 

 :خندم گفت... ود تر از من اومد توو باز کردم و با سرعت رفتم تو اتاق که ز در
 
 ه؟یچ ـ
 

 :خنده گفت بدون
 
 خوب؟ ـ
 
 .به جمال مبارك ـ
 

 :دیغر
 
 ....ساناز ـ
 
 ه؟یکوفت چ ـ
 
 ه؟یزهرا و صدرا چ هیقض ـ
 

مــنم ... روزویــد زِیــهمــه چ... گفــتم دمیــعالمــت ســئوالش و د ي افــهیق یبهــش نگــاه کــردم وقتــ کالفــه
 ....روز تولدم نیترکونده بودم با ا

 
 ؟يتنهام بذار شهیخوب حاال م ـ
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 :گفت رفتیشد و همون طور که به طرف در م بلند
 
 .یستیتو آدم ن ـ
 

بـه خـاطر   .. در حـد مـرگ   ومـد یاز زهـرا بـدم م  ... و خـودم و انـداختم رو تخـت و بـه فکـر رفـتم       دمیخند
 ...دهیزود وا م یلیخ... هیدختر سبک کردمیبود نه هاااا چون حس م میعشق بیکه رق نیا

 
 ...نبود االن نامزد صدرا نبود که یاگه دختر سبک الیخ یب ياَه ساناز ـ
 

 :آوردن اسمش قلبم فشورده شد ادیبا به  بازم
 
 ...لعنت بهت ـ
 

 ...دمیشدم و لباسام و عوض کردم و خواب بلند
 

 :نیدو دسته زد تو سرش و نشست رو زم یفاط
 
 کار کنم؟ یحاال من با اون مجسمه ابول الهول چ ـ
 
 ...دادیم ایبه خودش و دو تا به پور یکیفحش به ما و  هی میاز خنده فاط میسه تا مرده بود ما
 
 ......که یشاد باش دمیبا یجونم چرا ناراحت یفاط یه ـ
 

ــاط ــ   یف ــنم ک ــالش و پــرت کــرد طــرفم و م ــاع کــنم   فمیب ــثال از خــودم دف ــ... و برداشــتم کــه م دور  یه
ـ  دمیـ د... میتیخونه گشـ  بزنـه   یکـ یرو راه پلـه خواسـت   ... رونیـ پـس بـه سـرعت زدم ب    سـت ین الیـ خ یب

 :شد نیخورد و افتادم و همه کتابام پخش زم زیتو سرم که پام ل
 
 ...يآ ـ
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 ..هراسون اومد سمتم یفاط
 
 وونه؟یچت شد د ـ
 

 :دمیاون حال خند تو
 
 ؟یکنیم نیبشه چرا همچ میزیمن چ یترسیکه م ییآخه ملنگ تو ـ
 

 :که کتابام و جمع کرده بود پرت کرد طرفم یفاط
 
 .يندار اقتیل ـ
 

 ...تو خونه میرفت یو کتابارو جمع کردم با فاط دمیخند
 
 ...یسان ـ
 

 :یگرفتم و برگشتم سمت فاط ایو از دن روم
 
 شده؟ يزیچ یفاط... مرضـ ـ
 

 :تر شد ظیغل اخماش
 
 ...ایآره ب ـ
 
از بچـه هـا دور   ...مجسـمه ابولهـول اومـد    نهـو یا یبـودم کـه فـاط    سـتاده یدانشـگاه ا  اطیـ ح يا تـو بچه هـ  با

 !!به من چه؟؟؟ خل... کسل بود یلیخ.... دمیو تازه اون موقع بود که زهرا رو د میشد
 
 ..يدستم و کند یاه فاط ـ
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 :و رو به رو خودش قرار شد من
 
 ساناز؟؟ ـ
 
 ها؟؟ ـ
 
 ؟يشماره صدرا رو دار ـ
 
 :ابرو دادم باال هی
 
 ؟يخوایم یواسه چ ـ
 

 :رفت تو هم اخماش
 
 ...سیمث سابق ن گهید... صدرا با زهرا سرد شده ـ
 

 :گفتم گردوندمیطور که نگاهم و دور محوطه م همون
 
 ...بـ یچه دخل نایخو ا ـ
 

 :یبرگشت سمت فاط هیو قطع کردم و گردنم در کمتر از چند صدم ثان حرفم
 
 ....به خاطر ینعی!!! نــــه ـ
 

ــا چشــما  بــه ــا ســر تا... گــرد بهــش نگــاه کــردم  يخــودم اشــاره کــردم و ب ــب محکــم زدم رو . کــرد دیی
 :میشونیپ
 
 شد؟ ییهوا دنیبا د یعنیخاااك بر سرم؛  ـ
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 هیــآدم قحـط بــوده کــه مــن عاشــق   ایــبـازم خــودم و ســرزنش کــردم کــه عا .... کــرد دییــبــا ســر تا بـازم 
 دراگوال شدم؟؟؟

 
 م؟یو چهار تا فحش بارش کن میکه بهش زنگ بزن يحاال شمارش و دار: یفاط

 
 :گفتم یشمارش و داشتم ول.... گرفت خندم

 
 کار؟؟ یچ خوامینه باو شماره اون و م ـ
 

 .تازه تو دفتر خاطراتم هم داشتمش چیشمارش و حفظ بودم که هـ... خالق جلل
 

ـ  بهتــره ...کـرده  یو بـاش چــه اخمـ   نیـ اوه اوه ا.. گمیاه نــع نمـ ... امـا ...گفـت  یبــه فـاط  شـد یخـوب نم  یول
 دهیبزنم وگرنه من و درسته قورت م میج
 
 .هیبق شیپ میبر ایب ایب..انیباالخره اون و زهرا با هم کنار م الیخ یب یفاط _
 
 :تشر گفت با
 
... شــده يطــور نیــتــو ا دنیـ اعصـابم خــورده کــه بــا د  نیــچنـده مــن بــه خــاطر ا  لــویبـرو بابــا زهــرا ک  _

 ..ذارمینم یکیسمتت من  ادیساناز به خدا اگه بخواد ب
 

 :به روش زدم يلبخند...خودمه یابج جووونم
 
 ...الیعمرا اگه از دوباره برم طرف اون گودز ،گلم یابج یشناسیتو که من و م میبر اااایب _
 

 :ودزهرا نب.. سمت بچه ها مینگاهم کرد که دستم و انداختم دور شونش و رفت مشکوك
 

 زهرا کو؟؟؟: یفاط
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 :گفت کردیکه به اطراف نگاه م یدر حال ایدن
 
 .کرد رفت یبهش زنگ زد خدافظ یکی _
 

 ..میرفت نیتکون داد و همه به سمت ماش يسر یفاط
 

ــه ــمحــض ا ب ــاقم    میدیکــه رســ نی ــو ات ــتم ت ــات ناهــار نخــوردم و رف ــر اوق ــه مــث اکث و  میگوشــ... خون
و نــابود  شیکــه بهــش هشــدار بــدم کــه زنــدگ ســتیاالن بهــش اس بــدم؟؟؟ نــدم؟؟؟ بهتــر ن. برداشــتم

ــدگ   ــه کــه زن ــه؟؟؟ اه ســاناز گنــدت بزن ــرات مهمــه  ینکن ــاالخره نرد.... همــه ب ــب ــتم و  دی ــار گذاش و کن
ــو صــفحه   تمو برداشــ یگوشــ ــ  تیزنــدگ« :امــایپ يو شــمارش و وارد کــردم و رفــتم ت  چیو بــه خــاطر ه

 »!! ننابود نک
 
 ...اوهوع چه مرموز شدم من _
 

 »شما؟« :بلند شد میگوش يصدا قهیپنج دق هی بعد
 

 هیــدارم اونــم ســر  ادیــز یگفــتم مــزاحم تلفنــ نایدوســت دختــر داره بــه ســ دمیــکــه فهم هیاون قضــ بعــد
 ...دیخر دیجد مکارتیس هیهفته برام 

 
ــا ــ يدســتا ب ــ« :زده جــوابش و دادم خی ــنا هی ــهیرید ياش ــ یگوشــ» ! ن ــ... گ خــوردزن ــدم  یاه لعنت مــن ب

بــا  یتلفنــ کشــمیاره خجالــت م.... کشــمیاووووف خــو خجالــت م... کــه... کــه نــهیخــو راســتش ا... ادیــم
 .بگم یچ مونمیدر واقع م. حرف بزنم یکس

 
 »ازم؟ یکشیهنوزم خجالت م« :میگوش يقطع شد و پشت بندش صدا تماس

 
ــو دســتام فشــوردم  یگوشــ ــ... و ت ــ..  یلعنت ــ.. یلعنت ــوز ... یلعنت ــایاه چــرا؟؟ دق... ادشــهیاون هن چــرا  ق

 ...نسوزه مینگفتم که دلم به حال سادگ نیدروغم به ا هیمنِ خر 
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ــ« :دادم قــهیو بعــد چنــد دق جــوابش و بــه خــاطر  تیبگــم زنــدگ خواســتمیفقــط م... سیبــه تــو مربــوط ن
 ».نابود نکن چیه
 

 ».دمیو بعدا بهت نشون م چیه نیا! چ؟یه« :جواب داد عیسر
 
 نیـ نکـردم بـا ا   هیـ گر... بـالش  ریـ و بـردم ز  رمیـ گذاشـتم و   لنتیو رو سـا  یگوشـ ... جـواب نـدادم   گهید

کـه خـودم    دمیـ فقـط بـه خـودم اجـازه م    ... کـنم  هیـ گر دمیـ من به خـودم اجـازه نم  ... کردیکه گلوم درد م
ــنم چــون واقعــا ال  ــن واقعــا خر... قشــمیو ســرزنش ک ــم ــه اصــال جــوابش و از همــون اول    تی کــردم ک

ــ ... دادم ــه اون ش ــ يطنتایاه لعنــت ب ــ  میبچگ ــه همــه رو آس ــود یک ــه مــن و   ... کــرده ب ــا ک ــه اون لعنــت ب
 .پووووف... و براش بذارم یشرط نیچیرو بدم و هم رضایقلقلک دادن که جواب عل

 
ـ  دلـم  ــ  يزیــحــال نداشــتم بلنـد بشــم چ  یضــعف اورده بــود ول  یا شــدم و ســعغــذ الیـ خ یبخـورم پــس ب

 .دمیکردم بخوابم از آخرم با هزار تا فکر خواب
 

ــچ کــردمیم احســاس ــدم م.... بــرسیرو و يزی ــ ومــدیاز صــداش ب ــاز   نیواســه هم ــم چشــمام و ب ــا اخ ب
ــکــردم کــه د ــه م میگوشــ دمی ــهیداره خــودش و خف ــه گوشــ....کن ــانم داره خــودت و   میالبت ــه مام کــه ن

 ...کنهیخفه م
 

 :صدام به زور در اومد یجواب دادم ول عیسر
 
 !بله؟ _
 
 ؟؟؟يداریبر م ریچرا انقدر د... بال _
 
 س؟؟؟یخو از صدام معلوم ن... واسه منتظر گذاشتن شما _
 
 ست؟؟؟ین ن متیخوش  یاگه عصر بخواب يدی؟؟ تو هنوز نفهم!يخواب بود _
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 :.گفتم يبا لحن عاد یچشمام گرد شد ول. میشش و ن... نگاه کردم یساعت رو پا تخت به
 
 ه؟؟یمشکل چ گهیشدم د داریحاال که به لطف شما ب _
 
 ...سالمت نوش جونت یراست _
 
 ..ومدیم ادتیفردا  یذاشتیمانم م یراست _
 

 :شد یحرص صداش
 
 .خدا از خلقت تو فقط هدفش کل کل کردن بنده هاش با تو بوده یعنی _
 
 ..ممنون از نظر لطفت واقعا سر شار شدم _
 

ـ ... مـن بــود  حیتفــر نیکــل کـل کــردن بـا مامــان بهتـر    میاز بچگـ .. زدم یکجــ لبخنـد   شــهیمامــان هم یول
 :مثل االن دهیتمام جواب و م تیبا جد

 
ــواهش م _ ــنمیخ ــت... ک ــرف زد  یاوه راس ــس ح ــ ياز ب ــم چــ   ادمی ــت بگ ــتم  یرف ــارت داش ــب ... ک ش

 ...جمعه خونه باغ باش
 

 :ابروم و دادم باال هی مشکوك
 
 ؟؟؟یچ يبرا _
 

 :ذوق زدش زد تو برجکم يصدا
 
 ...ریواسه امر خ انیب خوانیزنگ زد و گفت م یخانوم قربان _
 
 ادمه؟؟؟ رضایعل نیواقعا ا... نفسام کش دار شد... وجودم افتاد يتو يزیچ هی
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 گرفته؟؟ تیشوخ.... مامان _
 

 ...چند لحظه گرفت و خش دار شد نیهم يتو صدام
 
 داشته باشم؟؟ یشوخ ادیبه من م _
 
 :کردم و بعد صاف کردن صدام گفتم یوفپ
 
ــانم _ ــ... مام ــم    یحت ــاغ باش ــه ب ــب خون ــن اون ش ــال واســتا ب ...فکرشــم نکــن م ــاص ــامزد   نمی مگــه اون ن

 نداره؟؟
 
 ....که بهم خورده شهیم یشش ماه شونیتو نامزد ییاوه کجا _
 

حـرف   هـو ی... بـود نگـاه کـردم    یپـاتخت  يحـرف بـه عکـس فاطمـه کـه رو      یزده از حـرف مامـان بـ    بهت
 لیـ پـس دل ..... پـس » !!!؟!؟؟يکـرد  یاه زهـرا چـرا مـن و نـامزد خـودت معرفـ      « :اومـد تـو ذهـنم    رضایعل

جــز  یحســ چیچــرا مــن هــ یاالن خــوش حــال باشــم؟؟؟ ولــ دیــبا ایبوده؟؟؟خــدا نیــا... رضــایحــرف عل
 ؟؟..ندارم لبمفشورده شدن ق

 
 ؟؟ییالو ساناز کجا _
 
 شون؟؟؟یمزدچرا بهم خورده نا... جا نیهم... نیهم _
 
 ...هاااا خدافظ يایساناز پنج شنبه ب...دونمیمن چم دنیچون به تفاهم نرس _
 

 :و پشت سر هم گفتم عیسر
 
ــوم نــ  _ ــکل   سیمعل ــه مش ــره چ ــخ نامزد  یپس ــته ک ــونیداش ــع     ش ــان ازت توق ــال مام ــورده اص ــم خ به

 ..افظخد...و به سرت راه نده امیکه من ب نیفکر ا یحت... انیکه ب ینداشتم که قبول کن
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 ...سانـ _
 

رفــتم تــو اتــاق .. ادیــرفــتم و دســت و روم و شســتم تــا حــالم جــا ب... و قطــع کــردم و بلنــد شــدم یگوشــ
 ....اونم بدون در زدن یفاط

 
 :ابروم رفت باال هی
 
 !؟.تو ایشعور مگه من صد دفعه بهت نگفتم که بدون در زدن ن یاخه ب ،ساااااناااااز _
 
 :دمیرفتم جلو و تو لب تاوش سرك کش لکسیر یلیخ
 
 ...يچرا گفته بود _
 

 :ادامه داد خودش
 
 کو گوش شنوا؟؟؟ یول _
 

 :زدم یبشکن
 
 .قربون دهنت برن یکنیباهاشون چت م ناکهیهم شاالیا ،کالیآ بار _
 

 :دادم صیصدا بودنش و زل زدنش بهم تشخ یو فقط از ب نیا... چپ نگاه کرد چپ
 
 .کنمیه و چپ چپ نگاه نکن چون نگاه نمبه خودت زحمت ند _
 

 :زدم پس کلش و گفتم هوی... تاسف تکون داد و به چتش ادامه داد ياز رو يسر
 
 ...شمیپاشو پاشو که دارم بد بخت م.... یحل یفاااااط _
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 !!یبگردم بچم ترس یاله... ترس بهم نگاه کردم با
 
 شده؟؟ یچ هیچ _
 

 :با خجالت گفتم... کنارم و با اضطراب نگاه کرد بهم نشست
 
 !!ادیداره برام خواستگار م _
 

 :نکرد و گفت یتعجب
 
 !؟!هست؟؟ یک _
 
 :حرص انگشتام و شکوندم و گفتم با
 
 ..رضایعل _
 

ــ یفــیاخــم ظر اول دلــم ســرد شــد از کــارش اصــال  ... بــه خــودش کــرد يعــاد افــهیبعــدش ق یکــرد ول
 .توقع نداشتم

 
 :گفت کردیکنارم و همون طور که سرش و با لب تاپ گرم م نشست

 
 !؟!؟؟!بده تیخواستگار ادیکه عشقت ب نیخوب ا....خوب _
 

بلنـد شـدم و بهـت زده بهـش چشـم      . االنـش  يظهـرش نـه بـه حرفـا     ينـه بـه حرفـا   ... گـرد شـد   چشمام
 :و ناگهان منفجر شدم ختمیکالفه موهام و بهم ر....دوختم

 
ــاط _ ــو چــرا؟؟ یف ــ. ت ــکــه از همــه چ ییوت ــر دار زی ــه صــدرا ....يخب ــدل. از احســاس مــن ب ــامزد لی  ين

مــن  يدیـ کــه د ییبـده؟؟ تــو چـرا نــامرد؟؟؟ تـو    یگــیحـال م  نیــبـا ا .... صــدرا يدروغـا .. صـدرا و زهــرا 
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ـ  یلـ یخ...شـدم  لیتبـد  یبـه چـ   یمـن از چـ   دیـ کـه د  ییتو.. دمیچقدر عذاب کش  يدیـ د یوقتـ  یانصـاف  یب
 ؟؟یگیحرفا رو م نیرفت سمت زهرا چرا ا ساتش*هو یخاموش يراکه صدرا ب

 
نبــوده و نتونســته بــه    یاز شــرمندگ دمیــ بــا حــرفش فهم  یولــ نییســرش و انــداخت پــا   شــرمنده

 :و بگه اتیچرند نیمن زل بزنه و بهم ا يچشما
 
ــواه   _ ــود خ ــو خ ــام ع  هیــ.... یت ــخودخــواه تم ــرورتم بــ ...اری ــتــو ... از حــده شیغ  یاســطوره بــ  هی

 صدرا بعد سه سال بازم پات واسته و ناز تو رو بکشه؟؟؟ یتو واقعا توقع داشت یعنی... یاحساس
 

 :تر از قبل دامه دادم یعصب
 
ـ  _ و دو سـالته از عشــق   سـت یاالن کــه ب نیچــرا چـون تـو همـ    یدونیـ م.. یانصـاف  یبــ یلـ یخ....یانصـاف  یب
ـ  سـت ین تیـ حال یچیه ـ ... یول سـاله بـودم    ازدهیـ  _بچـه ده  هیـ کـه اون زمـان فقـط     یمنـ  يتوقـع دار  یول

ــ ارمیــاز عشــق و کوفــت و درد و زهرمــار ســر در ب  خــودم  زیــچ نیاون زمــان واســه مــن مهــم تــر  یول
از احساســاتم   رضــا یمثــل عل ییطــور باشــم تــا از دوبــاره ادمــا     نیهمــ دیــ االنــم با... بــودم و بــس  

 .سواستفاده نکنن
 

 یبـود کـه از مهمـون    نیـ ا االن موضـوع مهـم تـر    یکلـم داغ کـرده ولـ    کـردم یحـس م  رونیـ از اتاق ب زدم
شـش ســال  ... پسـر عمــم  نیبزرگتـر ...مهــراده پسـر عمــم  نـه یگز نیبهتـر ...اهــا.... خونـه بـاغ فــرار کـنم   

 یسـال  هیـ  نایامـا سـ  ...وجـود ازدواج نکـرده   نیـ بـا ا  یبـزرگ تـره ولـ    نایسـالم از سـ   کیاز من بزرگتره و 
 ..هم تو راه دارن ین ین هیرفتن خونه خودشون تازه  شهیم
 

 :بعد چند بوق برداشت..بهش دمیکردم و زنگ دایافراد اسم مهراد و پ نیب میگوش تو
 
 !؟!جانم؟ _
 

 جانم؟؟ کهیم بهیغر هیبه  نیجانم حاال ا گمیکه دوسشون دارم م ییمن به زور به کسا... اوهوع
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 ..سانازم یاوه راست ؟؟يسالم مهراد خان چطور _
 

 :مردونش اومد يخنده  يصدا
 
 ...و نشناسم زمیعز ییمن دختر دا شهیشناختمت مگ م ،سالم بر ساناز بانو _
 

 گفته جانم؟؟؟ نیشناخته و واسه هم ینی...اوهوع
 

 :زدم و خجالت زده گفتم يلبخند
 
 ..ازش خبر نگرفتم شهیچند وقت م هیخوبه؟؟  ؟؟؟مهرنازیخوب...يلطف دار _
 
 .؟ياز من کرد يادیشده  یچ. .خوب چه خبرا؟؟؟...من که خوبم مهرنازم خوبه _
 
 ..یکن همونم نگرفت یخبر گرفتم تو چ هیباز خوبه من حداقل  _
 

 ..دیخندیقشنگ م..دیمردونش بگوشم رس يخنده  يصدا بازم
 
 ..باور کن ساناز جان سرم شلوغه _
 
 ..اوه بله شما سرت شلوغه _
 

 :کردم فتم یمن من
 
 مهراد؟؟؟ _
 
 شده؟؟ يزیجانم چ _
 

 :لرزون گفتم يبا صدا... دهنم و قورت دادم اب
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 ...ادیپنچ شنبه شب قراره برام خواستگار ب نیا یدونیم _
 
 :با شک گفتم...ومدین ییصدا..
 
 ؟؟یمهراد؟؟؟ هست _
 

 ....هیجور هیصداش اوند اما حس کردم  یکیمکث کوچ بعد
 
 ...خوب _
 

 ؟؟یگفت نیساناز مگه ادم قحط بود به ا يریاوف بم...دمیترس
 
 ..ولش کن یچیاصال ه _
 

 :خشن شد کمی صداش
 
 ...بگو...ساااناااز _
 
انقــدر ترســناك  ایوقتــا بعضـ  یگـاه ... مـا رومــون گذاشــتن؟؟  يننـه بابــا   نیــاسـم بــود ا  نمیــا ایخـدا  يوا

 :یشیکه از اسمم متنفر م کننیصدا م
 
 ؟؟یکمکم کن یتونیم..نرم خوامیم _
 
 درسته؟؟ یباغ باش دیتو فردا شب با یعنی _
 
 ...هووم _
 
 ...گشت و گذار به دوستانتم نگو میخوب فردا عصر منتظر باش بر _
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 :گفتم... حال شدم خوش
 
 ..يدر حقم کرد یچه لطف یدونینم يواااا.... يمهراد واقعا خوش حالم کرد یمررررررس _
 
 ...نمتیبیخوب پس فردا شب م یخواهش خانوم _
 

 نیــکــال ا... برخــورد کــردم يعــاد یلــیخ یشــب بــا فــاط... دمکــردم و رفــتم غــذا درســت کــر یخــدافظ
ــ .. دمیــاگــه از طــرف دلخــور باشــم نشــون نم  میطــور ســرد  یامشــب بــا فــاط یفقــط باهــاش ســردم ول

 ...که فردا شب بهم شک نکنه نینبودم فقط به خاطر ا
 
 .....اضطراب و از تو چشمام بخونم تونمیفقط خودم م... نگاه کردم نهییا يخودم تو به
 

هــر ســه ... هــال يرفــتم تــو... مهــراد بــود کــه تــک زده بــود ... قطــع شــد یولــ... زنــگ خــورد میگوشــ
ــودن  ــته ب ــون نشس ــاط... ش ــود  یف ــطرب ب ــا. مض ــوب  نی ــه خ ــس م یو ب ــردمیح ــ ... ک ــتم دم در و ن  میرف

 :دمیپاشنه بلندم و پوش يچکمه ها
 
 ..من رفتم.... خوب _
 

 :بغلم کرد یزدم که فاط یابیلبخند نا... دمشونیو بلند کردم که د سرم
 
 ..اااایبا دو سه تا بچه بر گرد ينر _
 
و بــه جــاش لبخنــد بــزنم  رمیــبگ دیــو نــا د کــردیقلــبم جوشــش م يکــه تــو یکــردم نفرتــ یســع یلــیخ
 :اخمام رفت تو هم هیثان هیبازم واسه ... یول
 
 ...منحرف يدختره ... بروووو _
 
 ...بهم زل زد طونیگشاد بود و ش ششین.. رونیبغلم شوتش کردم ب از
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ــا در  ياز رو يســر ــف تکــون دادم و ب ــتاس ــو دن ای ــدافظ  ای ــم خ ــا  یه ــتم پ ــردم و رف ــوش   نییک ــا خ و ب
 :مهراد شدم نیسوار ماش یحال
 
 ...سالاااام مهراد خان _
 
 ...ساناز جان کیعللللل _
 

ــخند ــ  .. دمی ــم رفت ــا ه ــاد و ب ــذار  میراه افت ــت و گ ــه گش ــر   ... ب ــن و ب ــراد م ــن مه ــب م ــال تعج د در کم
ــب جــز اون شــبا    يشــهرباز ــب اون ش ــال تعج ــدم رســتوران در کم ــوش   ییو بع ــام و فرام ــه غم ــود ک ب

مـن  ... سـت یمـن ن  ریتقصـ ... بـه پـا کـردم    یکـه االن ممکنـه خونـه بـاغ چـه اشـوب       نیـ فارق از ا... کردمیم
بابـا کـه   .. بابـام و ساسـان هـم کـار نـدارن     ... حـاال حـاال هـا ازدواج کـنم     خـوام یو نم امیـ نم فـتم به مامـان گ 

زود  نایازدواج کــنم هــر چنــد خــودش و ســار  ریــد گــهیگذاشــته بــه عهــده خــودم و ساســان هــم کــه م 
 ...ازدواج کردن

 
 ...طفلک عمه ام انقدر خوش حال شد که نگو... عمه يخونه  میشب رفت اخر

 
 ..يبه ما زد يچه عجب تو سر... ممن قربونت بر یاله: مهرزاد عمه

 
 :زدم يلبخند

 
 .نهیدرس هام سنگ دیباورکن... خدا نکنه عمه جونم _
 

 :دیچیسر حال مهرناز تو گوشم پ شهیهم ياومد جوابم و بده که صدا عمه
 
 ...يکرد دایدانشگاه راه پ نیحاال خوبه تو به ا _
 

 خوب؟؟ هیچه حرف نیا....مهرناز: عمه
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 :به مهرناز زدم یچشمک
 
 ..تو خونه موندن ندارم يبرا يا گهید لیدل چیمن به جز درس و دانشگاه ه.... واقعا _
 

 :زد و رو به مامانش گفت يقه ا قه
 
 .نگاه کن خودشم اعتراف کرد _
 

 :گفت نشیکه اروم کنار مامانش نشسته بود با لبخند دلنش مهراد
 
 .يبد ینکن خسته اس بهتره بهش لباس راحت تیمهرناز انقدر ساناز و اذ _
 

 يکـه مـن تـو    یغـ یبـا اون همـه ج  ... مـنم متشـکر بـه مهـراد نگـاه کـردم      . گفـت و رفـت   يباشـه ا  مهرناز
چــون بعــد از غــذا خــوردن  ازدهیــاالنــم ســاعت .. واقعــا خســته شــدم دمیعجــق و وجــق کشــ لیاون وسـا 

ــ ــدم زد  یکل ــراد ق ــا مه ــب ــمهــراد پســر خوب... می ــرده و ... هی ــونم ــش باال... مهرب ــدرک ــتش   هی ــه وق و ب
کـــه ادم و بـــه خـــودش جـــذب  تاسیکـــال از اون شخصـــ... جـــور بـــا ادم برخـــورد کنـــه هچـــ دونـــهیم
 ...جذابه...کنهیم
 
 شـــمیاستا.. داره یمشـــک يو موهـــا یخمـــار مشـــک يام پوســـتش برنزســـت و چشـــما افـــهینظـــر ق از

 ...افهیجذابه تا خوش ق شتریب... خوبه
 

ــاز ــرام  مهرن ــاس راحتــاومــد و ب ــاز ا... داد یلب ــرا نبــودم کــه وســواس داشــته باشــن و بدشــون    نی دخت
 ...برام مهم نبود دمیخوابیهم م رونمیب يلباسا نیاگه با هم یحت... در واقع برام مهم نبود ادیب

 
... بـاز نشسـت شـده    یبانـک بـوده ولـ    سیخسـرو خـان شـوهر عمـه مهـرزاد رئـ      ... تو اتـاق مهمـون   رفتم

.. و سـه تـا اتـاق بـاال     نییخونشـون دوبلکسـه و سـه تـا اتـاق پـا      ..خوبـه  شـون یگفت وضـع مال  شهیدر کل م
رو  اتــاق طبقــه بــاال یکــیمــنم امشــب اون .. نییهــم پــا نــایاتــاق مهرنــاز و مهــراد بــاال بــود و اتــاقِ عمــه ا

 ...اشغال کردم
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 :لباسام خواستم بخوابم که در اتاق به صدا در اومد ضیتعو بعد

 
 ؟!بله؟ _
 
 !!!نم سانازم _
 

ــبلنــدم د يهــم دورم انــداختم کــه موهــا  يجــور هیــســمت شــالم و انــداختمش رو ســرم و   دمیــپر  دهی
 ...نشه

 
رفتــه بــود کــه  ادمیــ... گشــاد شــد شــمین... بــود ســتادهیپشــت در ا میمهــراد بــا گوشــ... و بــاز کــردم در

 ...رو ازم گرفته یهمون عصر گوش
 
 ...رفته بود ادمیاوه  _
 

 :زد يلبخند
 
 ..خانوم کم حواس دمیبله فهم _
 

 :گفتم عیشب خوش گفتن خواست بره که سر هیکردم اونم بعد از  يو گرفتم و تشکر یگوش
 
 ؟.مهراد _
 
 ؟.جانم _
 

 .هه...ساناز جان ایجانم  گهیسره م هیکالمش باشه جون از اول  کهیجانم گفتن ت نیکنم ا فکر
 
 ..يکه به وجود اورد یعال یهم واسه کمکت هم واسه شب... واسه امشب ممنون _
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 :و اروم بست و از ذوباره باز کرد چشماش
 
 ..شبت پر ستاره... بانو يبود ساناز فهیوظ _
 

 :زمزمه کردم اروم
 
 ..شب تو هم خوش _
 

روشــنش  عیافتــادم ســر میگوشــ ادیــ.... خــوابم نبــرد یپتــو ولــ ریــو بســتم و بــا بدنــه خســته رفــتم ز در
 ...به پا بود میگوش يپاسخ تو یب يو تماس ها امایطوفان پ... کردم

 
 ».!زنهیم مینگو داره ج يخر خوشکل کرد يتو گمیمن م« :یفاط امیپ
 

 »!!؟؟يبهت شک نکردم که انقدر عاد شبیمن چرا د يوا... اااایکرد تیخر« :يبعد
 

 ».بهم زنگ بزن يخاموشه؟؟؟ روشنش کرذ تیچرا گوش ؟؟؟ییحاال کجا« :يبعد
 
 .یگفتیو مودبانه م يومدیبهتر بود م یخواستیکه اگه نم شدیم نیساسان هم شامل ا يامایپ
 

ــنم ــن م مطمئ ــدمیاگــه م ــتمینم وم ــم مخــالفم تونس ــ... بگ ــن از بچگ ــه« یم ــم و از ا تونســتمینم» ن ــبگ  نی
 .ادیبدم م) میسالگ 12...13همون (میعادت ها بچگ يدر واقع از اکثر ... عادتم به شدت متنفرم

 
 .دمیمشد خواب یچ رفتمیکه اگه م نیاز ا يپرداز الیخ یباالخره بعد از کل اووووف

 
 سااااااااااناااااااااز؟؟ ـ
 
 .بس که داد زد رونیمهرناز خون بزنه ب يمن برم که االنه از حنجره  یاوه اوه فاط ـ
 
 خونه عمت؟ ؟يکدوم گور ـ
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شـام خـورده حـاال     یچـ  شـب ید دونـه ینم نیـ حـاال خوبـه ا  . دادم یخوشـکل  یو گـاز گـرفتم چـه سـوت     لبم

 ...دونهیمن و م ياسم دختر عمه 
 

 ساناز؟: مهراد
 

 :و کم داشتم نیحاال هم اووووف
 
 .عجقش يبا ااایبه مامانم نگ.... من رفتم خدافظ یفاط ـ
 
 ..سانـ... و مرض  يبا ـ
 

کـردم   ییسـالم بلنـد و بـاال   ... هـال نبـود رفـتم تـو آشـپزخونه      يتـو   یکسـ  ...رونیـ کـردم و رفـتم ب   قطع
و خسـرو خـان هـم بـا غـرور جـوابم و        یکه مهراد با لبخند ، مهرناز بـا چشـم غـره ، عمـه هـم بـا مهربـون       

 ...داد
 

خسـرو  ... بـا خسـرو خـان کنـار مهرنـاز و مهـراد نشسـتم و شـروع کـردم بـه خـوردن            یاحوال پرسـ  بعد
بـه خـاطر شـغلش بـوده و عـادت کـرده        نیـ ا کـردم یمـن حـس م   یخشـک و مغـرور بـود ولـ     یلیخان خ

 ..شده يطور نیکه ا
 

 يوسـط بــاز ... میکـرد  ياتـاق مهرنـاز و بــا هـم حکـم بــاز     يتــو میصـبحانه بـا مهرنــاز و مهـراد رفتـ     بعـد 
ــاز  کنــهینگــاهم م رهیــخ یلــیحــس کــردم مهــراد خ  ــه نفــع مــن ب اعصــابم  گــهید... کنــهیم يو همــش ب

 دونمیـ م.. و مـن بـردم مهرنـاز پـنج دسـت و مهـرادم دو دسـت بـرد         میکـرد  يخورد شـد تـا ظهـرم بـاز    
 ..کار و نکرد نیا یول بشیج يمن و مهرناز و بذاره تو تونهیاگه بخواد م

 
ــه بعــد از خــداحافظ    ناهــار ــرار شــد مهــراد مــن و برســونه خون ســوار  نــایاز عمــه ا یهــم کــه خــوردم ق

 :مهراد شدم نیماش
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 خوووب خانوم گل خوش گذشت؟ ـ
 
 ..ممنون یآره مهراد عال ـ
 
 ..قابل شما رو نداشت ـ
 

 :ساکت موندم که خودش سکوت و شکوند کمی...زدم يلبخند
 
 ...یسان گمیم ـ
 

 :ادامه بده و گفتم نذاشتم
 
 ...و کوفت یسان ـ
 
 :تعجب بهم نگاه کرد با
 
 ...ادیبدت م دونستمینم دیببخش ـ
 
 :دادم با خجالت گفتم یچه سوت ...يواااا يا

 
 یخواســتیم یحــاال چــ... از دهــنم در رفــت هــوی نیواســه همــ کــننیآخــه دوســتام مســخره م دیببخشــ ـــ
 ؟یبگ
 

 :کرد يخنده ا تک
 
 ...يومدیکه ن میکن یمعذرت خواه ییو از زندا میبر گهید يبگم که هفته  خواستمیم ـ
 
 .باشه اتفاقا خودمم تو فکرش بودم ـ
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ــد دق... شــدم ســاکت ــ میدیرســ قــهیبعــد چن ــدافظ   یو بعــد کل ــار خ ــت و درد و زهــر م  یتشــکر و کوف
ــا رســ... کــردم و رفــتم تــو ــ  یو فــاط ایــو در ایــدن دمیت  یافتــادن رو ســرم و شــروع کــردن بــه زدنــم ول

ــد  چیبــود کــه هــ نیــا شیخــوب کــه  يکــار نیاز نظــر خــودم بهتــر... کــردم يکدومشــون نگفــتن کــار ب
 ...و کردم تونستمیم
 

ــب ــت در    ش ــت پخ ــوردن دس ــد از خ ــبع ــو  ای ــتم ت ــه      يرف ــتم ک ــاطراتم گش ــر خ ــال دفت ــاقم و دنب ات
 ...نکردم که نگردم دایگشتم پ یهر چ... دمشیند
 
 کجاست؟ یلعنت ـ
 

 ...توش نوشتم يزیچ یبار ک نیآخر ادی ادمیرو تخت و به مخم فشار آوردم تا  نشستم
 
 ...يواااااا يا ـ
 

ــر ــود   نیآخ ــدم ب ــد تول ــار روز بع ــتم اون روز   ب ــاطرات اون روزم و نوش ــه خ ــ... ک ــو فمیاون روز ک  يت
 ...شد یراه رو خال

 
 ...سرم يشدم و دو دسته زدم تو بلند

 
 ..دهیالبد اون و ند.. البد... برام جمع کرد یمن کتابام و جمع نکردم فاط ـ
 

 ...رونیشال سرم کردم و زدم ب هیمانتو و  هی عیشدم و سر بلند
 

ــ يرو گشــتم همــه  راه پلــه هــا تمــام طبقــه دوم  يراه پلــه  ياز اخــرم خســته رو... نبــود یســه طبقــه ول
 يطبقــه  نــامیجــون ا ایــاخــه مــا ســوم و ثر هیــطبقــه خال نیــخوبــه ا... طبقــه ســوم نشســتم رفــتیکــه م

 :دمیپاهام گذاشتم و نال يسرم و رو... اول
 
 !!رفته؟ يآخه کدوم جهنم دره ا _
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 :نه چندان آشنا يصدا هیاومد بعدم  یکس يقدم ها يصدا

 
 ؟؟یجا نشست نیچرا ا _
 

ــردم   ســرم ــاهش ک ــردم و نگ ــد ک ــواب... و بلن ــماش زل زدم   یج ــه چش ــدادم و ب ــش ن ــد  ... به ــدر ب اه چق
کـه چشـماش    یهـر کسـ   کـردم یبچـه بـودم فکـر م    ریـ بخ ادشیـ ... روشـن  یسـبز خعلـ  ... رنگه چشماش

 :صداش اومد... یمعمول ایزشتن  ایها  یباشه خوشکله و چشم مشک یرنگ
 
 ...ساناز شمیم نیمن دارم کم کم به الل بودنت مطم _
 

 ...اون ينگاهم و همه جا چرخوندم اال رو نهیریطبق عادت د.. باال دیهام پر ابرو
 
کــار  یچــ ایــداره کــه مــن کجــام؟؟  یو دومــا بــه شــما ربطــ ارادیــک يهــم داره آقــا ییاوال کوکــا کــوال _

 کنم؟؟یدارم م
 

 :به چشمام زل زد بود میزد و همچنان مستق هیتک واریباال انداخت و به د يا شانه
 
ــ _ ــه ول ــه   یاگــه کســ ین ــا خون ــو  يکــه طــبقش ب ــه  يمــن فــرق داشــته باشــه و ت ــه  يطبق مــن  يخون

 ...ازش بپرسم تونمینشسته باشه م
 

 طبقه ساکن شده؟؟ نیا يتو یک نیباال ا دیاز دوباره پر ابروهام
 

 :کالفه گفتزل زدم بهش که  بازم
 
 ...یباش یادم کم حرف ادیاصال بهت نم _
 
 ؟!نظر خواست؟؟ یکس _
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بــه  یوقتــ...زنــگ خــورد شیخواســت جــواب بــده کــه گوشــ هیــبعــد چنــد ثان یولــ.... بســته شــد فکــش
 :گفت یسیبلند و به انگل ياز هم باز شد و با صدا افشیگوشش نگاه کرد ق

 
ــه چــه عجــب الرا خــانوم بهــم زنــگ زد  _ الرا دلــم بــرات تنــگ شــده در   يوا... زمیــعز يرچطــو. بــه ب

 ..حد مرگ
 

ــا ــد داشــتم نگــاهش م  ب ــو خــونش  یکــه چشــمک کــردمیم کــردمیپوزخن ــت ت ــر... زد و رف از  يمــنم س
 ..برگشتم تو اتاقم یتاسف تکون دادم و دست خال يرو
 
و طـرف تـا از کـل     شـم یمـن نـابود م   وفتـه یب یاگـه اون دفتـرم دسـت کسـ     ومـد یاشکم داشـت در م  گهید

 رهیـ گیهـا کـه ننوشـتم هـم خنـدم م      یکـه تـوش چـ    کـنم یحـاال کـه فکـر م    يوا شـه یبـا خبـر م   ناممیزندگ
 ...واریکلم و بکوبم به د خوادیهم دلم م

 
کـه بـا معلمـا و     یـی و کـل کال  اشیـ از سـرکار گذاشـتن مـزاحم تلفن    یاخـه کـ   ياووووف سـاناز گنـد زد   _

 ...سه؟؟ینو یتو دفتر خاطاتش م ایمردم ازار
 

ــر م یهــر کــ حــاال ــه از خنــده روده ب ــاده  ایــو دن ایــدر ایــ یخــدا کنــه دســت فــاط ... شــهیاون و بخون افت
 ...اااااه... باشه

 
اعصــاب  ياشــنا رفــت تــو يشــماره  هیــبــرش داشــتم کــه ... بلنــد شــد میزنــگ اس ام اس گوشــ يصــدا

 :و روانم
 
 ».یفکر نکن زرنگ« _
 
 :پس جوابش و دادم شهینم دمید یکردم جوابش و ندم ول یسع یلیخ
 
 ».اقا کوچولو نمیمطم کنمیفکر نم« _
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 :جواب داد عیسر
 
 ».م ینشونت م« _
 
 .»نشونت دادم« _
 
 ».دمیند يزیمن چ یول« _
 
 ».است یاون از کور بودنه جناب عال« _
 

موهــام و تــو  نیدردم افتــادم واســه همــ ادیــ هــوی... حوصــلش و نــدادم گــهیرو خــاموش کــردم د یگوشــ
 ..دمیم گرفتم و کشدست

 
نســلت منقــرض  یالهــ يا.. یســاناز الهــ يریــبم ي؟ ا!؟.ارمیــب ریــحــاال مــن دفتــر خــاطرات و از کجــا گ _

 ..بشه
 
 ؟؟؟یساااان _
 
 :زور گفتم به
 
 ...ددددرررددد _
 
 !!؟!؟يکپک زده چرا در و قفل کرد اریاخه خ _
 
 ..چون حوصلت و نداشتم _
 
 ...زود رنجه یفاط یمن ن ریتقص یخ یخو ب یول..اوپس فکر کنم گند زدم... ومدین ییصدا گهید
 
 .اااااه _
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 ...ازم دل خور باشه یکس ادیبزنه که دلم نم گندم

 
ــو رخــت خــواب  از ــه جــا  یت ــن باشــه مــن رو   ییکــه ب ــو رو م ــه پت ــودم ب يک ــاون ب ــتم  رونی ــدم و رف اوم
ـ ..اصـال هـم نگـاهم نکـرد     خـورد یم ییداشـت چـا   یفـاط ... از اتـاق  رونیب و  ییرفـتم دسـت شـو    الیـ خ یب

ـ .. اوووف بـد داغونمـااا  ... نگـاه کـردم   نـه یتـو ا  افمیـ به ق کـه موهـام    نـه یاونـم ا  افمیـ داره ق یخـوب  هیـ  یول
 ...شهیها نم یامازون نیو مث ا لخته

 
ــر ــه رو     س ــپزخونه و رو ب ــو اش ــتم ت ــردم و رف ــت ک ــعم و درس ــاط يو وض ــتم یف ــاهم  ... نشس ــازم نگ ب
 ...جهننننننم.. .نکرد

 
 .!!اون شکر و بده یفاط _
 

بهـش زدم و خــودم و ســرزنش   یچشــمک.. تنبــل هــم اضـافه کــرد  هیـ لــب  ریــحـال دادش و ز  یبــ یفـاط 
« :طبــق معمــول خــودم جــواب خــودم و دادم » داشــت؟ یچــه معنــ شیپــ هیــاون جهــنم چنــد ثان« :کــردم

 ».واسه دکورش بود
 

ــ  گــهید... نــداد تیــبــه مــن اهم یفــاط بــازم  ییچــا هیــبعــد خــوردن  نیواقعــا بهــم بــر خــورد واســه هم
ــ ــاقم   نیریش ــو ات ــتم ت ــدم و رف ــد ش ــ    ... بلن ــه هم ــتم واس ــالس داش ــر ک ــد از ظه ــروز بع ــارمیگ نیام و  ت

ــاز هــم ذهــنم خــال ... شــروع کــردم بــه زدن... دفترشــم بــاز کــردم... برداشــتم و نشســتم رو تخــت  یب
ــد ــدرا زا یخــال... ش ــواهر و بــرادرم  یخــال... از خــانوادم یخــال... ص  يایــو دن یاز فــاط یخــال... از خ

آدم کــه بــا  هیــاز  یو در آخــر از همــه خــال... ایــو دن ایــاز در یخــال... کــه بهــش معتــاد شــده  شیمجــاز
 ....رو مخم رهیبد رنگش داره م يچشما

 
. ..امــا مــن ســانازم... بــودن پــر شــد و بــاز گلــوم بــه درد اومــد  یخــال نیــا یکــ دمیــامــا نفهم........... امــا

 هیـ وقـت بـه درگـاه خـدا گلـه نکـردم کـه چـرا          چیهـ ... زنـه ینم کیـ هـم ج  رهیـ اگـه بم  یکـه حتـ   يساناز
ــ  یدرسـته فــاط .. همـدم نــدارم  هیــروز خـوش بـا خــانوادم نداشـتم؟؟؟ گلــه نکـردم کــه چـرا        یهسـت ول
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ــاز ا... باهــاش راحــت باشــم  تــونمینم کــنمیم حــس ــدتر حــس م نی ــهیکــس نم چیهــ کــنمیب درکــم  تون
 ...کنه

 
 ؟یکنیفکر م یبه چ ـ
 
 :به خودم اومدم یفاط يصدا با
 
 ....یچیه ـ
 
 نیـ ا دونمیـ مـن کـه م  .... زدم یلبخنـد کجـ  ... آهنـگ شـاد   هیـ و ازم گرفـت و شـروع کـرد بـه زدن      تاریگ
 .کنهیدر عجبم که چرا باز قهر م... تحمل کنه باهام قهر باشه تونهینم
 
 گشت و گذار؟؟؟ رونیب میبر يایم يخووووب ساناز ـ
 

 :ادامه داد طونیزد و ش یچشمک
 
 ...عشق و حال با مهراد جونتون نیشما که شبه جمعه رفت ـ
 

 :باال دیهام پر ابرو
 
 ..مثله... مهراد مث یه ـ
 

 چرا؟؟ دونمینم.. بگم مهراد مثله داداشمه  نتونستم
 

 :خوشحال گفت یفاط
 
 ..ستیمث داداشت ن دونمیبله بله م ـ
 

 :همراه با خنده گفتم فیبه بازوش زدم و به اخم ظر یاروم مشت
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 .برووووو ـ
 
 .گشت و گذار رونیب میپاچووو بر... برمیشما رو هم با خودم م یچشم ول ـ
 

 ...و بلند شدم فشیو گذاشتم تو ک تارمیو منم گ رونیرفت ب خودش
 

بــه شــکل  میمــن کــه از بچگــ ســت؟؟؟یکــرد چــرا مهــراد مثــل داداشــم ن ریــذهــنم و درگ یفــاط حــرف
 ..اوووف.. کردمیداداشم بهش نگاه م

 
 ..رونیمحو رفتم ب یلیخ شیآرا هیو بعد  دمیلباس پوش عیسر

 
 ...هماهنگ کرده بود یو دن ياز قبل با در نییپا میهم اومد و با هم رفت یفاط قهیچند دق بعد

 
 یفــاط... دانشـگاه  میو رفتـ  میخونـه و از دوبـاره حاضـر شــد    میرسـتوران تـوووپ رفتــ   هیــرفـتن بـه    بعـد 

 ..ما بود ياکثر کالساش همزمان با کالسا
 

 .میرو اشغال کرد یصندل نیبار آخر نیا میکالس که شد وارد
 

 ران؟یا ادیب خوادینشده م یچیدختره نجسب هنوز ه نیا يدیفهم ایاه اه دن: ایدر
 
 :زد يخند شین ایدن
 
 .ادیب خوادیم گهینسوز گلم ماه د ـ
 

 :با حرص از دوباره گفت ایدر
 
 .هنوز چند روزه که اومده ایبابا پور... ادیب خوادیحاالااا باالخره که م ـ
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 یربـط داشـت فضـول    ایـ بـه پور  هیچـون قضـ  .... کـنم یم فـا یجـا ا  نیـ رو مـن ا  یچه نقش مهمـ  یقول فاط به
 ..نامعلوم زل زدم و رفتم تو فکر ينقطه  هینکردم و به 

 
تـا آخـر کـالس فقـط      وتریحـرف جـزوه ام و در آوردم و مـت کـامپ     یو مـنم بـ   اسـتا اومـد   قهیچند د بعد

اگــه بــرم تــو  یدرس آخــه از همــون بچگــ یحواســم و بــدم پــ يهمــه  کــردمیم یســع.. جــزوه نوشــتم
 ....ادیخصلتم بدم م نیاز ا... و زمان جدام نیفکر انگار از زم

 
... لبخنــد پــر غــرور زد هیــ دنمیــزهــرا بــا د... میدیــرو د یکــه زهــرا و فــاط رونیــب میکــالس رفتــ بعــد

 ...وانهید يچشه؟؟؟ دختره  نیجااان ا
 

 ؟يریم ای يایخوب زهرا با ما م: یفاط
 
 :داد لمونیهمون لبخند زکوند و تحو با
 
 ..دنبالم ادیم رضایعل زمینه عز ـ
 
خنـدم  ... سـابه یداره دنـدوناش و بـه هـم م    یفـاط  کـردم یحـس م .. ابـروم نـره بـاال    هیـ کـردم   یسـع  یلیخ

 ..سوزهیداره م یکه من حرص بخورم فاط ییبه جا... گرفت
 
 پرواز کرد یبه سمت خروج کیکوچ یخدافظ هیزهرا خورد که بعد  یتک به گوش هی
 

ــد ــ لبخن ــه از ق . زدم یکج ــته ک ــدرس ــیه افمی ــ  یچ ــود ول ــوم نب ــه م  یمعل ــودم ک ــازم خ ــفهمیب دارم  دمی
داشــت  یاز حرصــش کــم شــده بــود ولــ کــمینگــاه کــردم  یاز دوبــاره بــه فــاط... بــده نیــو ا... ســوزمیم

و فقــط خــودم حــس کــردم درســت مــث   شیتلخــ.. تلــخ یزدم ولــ يلبخنــد. کــردیچــپ چــپ نگــاهم م
رو بـه   هـو ی یبشـم ولـ   ادهیـ اومـدم پ  نـگ یتـو پارک . خونـه  میاورد و همـه برگشـت   و نیماشـ  ایدر... شهیهم
 :گفتم ایو دن ایدر
 
 !ه دوم ساکن شده؟طبق ایپور نیچرا به ما نگفته بود _
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 :رفت تو هم و بلند گفت یفاط ياخما

 
 !؟!؟یچــــــ _
 

ــردم دن حــس ــک ــو در ای ــدن  ای ــطرب ش ــون م. مض ــردمیدرکش ــه ا   ک ــا ب ــدر م ــادر و پ ــاخــه م ــرط  نی ش
 ......حاال ینباشه و خداروشکر نبود ول يکه پسر میخونه اجاره کن نجایگذاشتن ما ا

 
 خـوان یبعـد م  یجـا باشـه ولـ    نیـ فعـال ا  ایـ بـود از اون گذشـته قـرار شـده پور     ایـ پور ریبه خـدا تقصـ  : ایدر

 .با بابا برن دنبال خونه
 

همـه ازم   رمیـ گیجذبـه م  یمـن در عجـبم چـرا وقتـ    . گشـاد شـد   شـش یو ن نییسـرش و انـداخت پـا    یفاط
ــاال ا بــرنیو حســاب م ترســنیم ــد جــور!گردولــک؟ نی ــودم   ي؟ االن ب اخــم کــرده بــودم و زوم شــده ب

 .انقدر تند و با عجله جواب دادن نیواسه هم نایا يرو
 
 :واسه جو دادن گفتم هوی
 
 .میباش گهید يخونه  هیتا دنبال  دیجا موندگار بشه به ما بگ نیا ایاگه قرار شد پور _
 

 .گفت يلب باشه ا ریدلخورد نگاهم کرد و ز ایدر
 

ــبم ــد  قلـ ــورده شـ ــاناز.... فشـ ــرف زد  .... سـ ــاش حـ ــک باهـ ــدر خشـ ــرا انقـ ــتته!!! ؟!؟يچـ !!!! اون دوسـ
 ...یازم دلخور شد ول يبد جور ایدر. بد شد یلیاوووووف خ

 
.. .. شــدم ادهیـ پ نیاز ماشــ کیـ کوچ یخــدافظ هیـ نکــردم و بعـد   جـاد یتـو حالــت اخـم و چهــرم ا   يرییـ تغ

امــروز واقعــا روز  یبــا فــاط ی؟ حتــ!بــا دوســتام خــوب برخــورد کــنم؟ تــونمیچــرا نم ادیــاز خــودم بــدم م
 ..بود یمزخرف
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قـدم برداشـتم شـالم     هیـ . اروم قـدم برداشـتم و رفـتم سـمت تخـت     . تو اتـاقم بـازم بغـض داشـتم     دمیرس
 .سرم انداختم يو از رو

 
 ..مانتوم کن دکمه هاش و باز کرده بودم و در اوردم گهیقدم د هی
 
 و... شلوارم و در اوردم گهیقدم د هی
 

 ...تخت نشستم و جورابام و در اوردم يقدم رو نیاخر
 

 ...بغضه یلعنت به هرچ... شده بود شتریگلو دردم ب شدت
 
 یهسـت  یهنـوز همـون  ....داره شیکـه زبـونش نـ    یهسـت  یهنـوز همـون   ينکـرد  يرییـ تغ چیساناز تـو هـ   _

 گــهید شــهیم یمیکــه صــم ییکــه بــا کســا یهســت یهنــوز همــون... ســر تــره زیــکــه غــرورش از همــه چ
ــدار ــوز همــون... يتعــارف ن ــ یهســت یهن ــه م یکــه وقت ــدم  یشــیخســته وارد خون از  یکــیاز اول هــر ق
 .یوفتیتخت م يدر اخر خسته رو و ياریلباسات و در م

 
 :بالش پنهون کردم يو تو سرم

 
 ســتمیو شــلوغ ن طونیشــ گــهیاون ســاناز نباشــم درســته د گــهید خــوامیم... عــوض بشــم خــوامیمــن م _
 ..نمکیدر واقع هستم و من تمام اون حس ها رو سرکوب م....... یول
 

 .دختر نباشم هی گهیعوض بشم و د خوامیمن م...... من
 

ــازم طبــق .... دمیــخواب یعصــر کــ دونمیــبــود نم ختــهیموهــام دورم ر.... نشســتم ــهیریعــادت د هیــاه ب  ن
 ...تا سر شب دمیعصر خواب

 
 نــهیعــوض بشــم و تنهــا راهــش ا  خــوامیمــن واقعــا م... خــوب فکــر کــردم دنیــقبــل خواب.. شــدم بلنــد

 .....که
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 :نگاه کردم نهییخودم تو ا به
 
 .ازدواج کنم _
 
 :ابرو دادم باال و متفکرانه به خودم زل زدم هی
 
ــی _ ــن م یعن ــونم؟؟؟یم ــونمیم ت ــصــبح ب ت ــا  داری ــه اق ــسیا يبشــم و واس ــوهر   ( ک ــم ش ــوز اس ــون هن چ

کـنم سـر    شیصـبحانه درسـت کـنم و بـدم بخـوره بعـد راهـ       ) کـس یا ياقـا  میگـ یم سـت یگرامم معلـوم ن 
ببنــدم و  شــبندیپ هیــ؟ بعــد !بپوشــم و بــرم بــه خونــه برســم؟ یخوشــکل لختــ يلباســا تــونمیم!!! کــار؟؟؟

ــن  ــی؟ ا!م؟بــرم غــذا درســت ک ــو پ ی ــب ــگیداغ م ازی ــونمیاووووومممممــم بعــدش م... رمی بعــد درســت  ت
بپوشـم و منتظـر شـوهر     یلختـ  يکـنم و لباسـا   شیـ ارا یاومـدم کلـ   یو وقتـ  رمیـ شدن غـذا بـرم دوش بگ  

 شی؟ ببوســمش و نوازشــش کــنم تــا خســتگ !ببــرم؟ ییبــرم اســتقبالش و واســش چــا ادیــ؟ تــا م!باشــم؟
 !؟!در بره؟

 
 :گفتم هویتعجب به خودم نگاه کردم و  با
 
 .برووووووو من عمرا بتونم _
 

 :کردم و با تحکم به خوده خرم گفتم اخم
 
 .زننیم حرف و نیساناز همه اول هم یبتون دیتو با _
 

 ..بتونم دیبه هر حال با ینه ول ای تونمیم ستمیمن مطمئن ن..... به خودم زدم يپوزخند
 
 :نییزدم و سر خوردم پا هیتک وارید به
 
 ...دیبا...یبتون دیساناز با _
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ــار شــنبه اس امــروز ــر      ... چه ــنج بعــد از ظه ــاعت پ ــه امــروز س ــگ زد و گفــت ک ــم زن ــراد به ــبح مه ص
 ..ندارم یحس خاص چیه... نه باغخو رمیحاضر باشم تا بم

 
خونـه بـاغ    ادیـ کـه بـا مـن ب    کـنم یکـار م  مـا یحاضـر آمـاده ام و دارم رو مـخ فاط    مـه یساعت چهـار و ن  االن

 :تختش بلند شدم يکالفه از رو.. اوووف.. نه گهیم یول
 
 ؟!؟ياینم _
 

 :طور که سرش تو لب تاپش بود گفت همون
 
 .کپک زده ارِیخوش بگذره خ _
 
 ؟!حرف اخرته؟... کوووفت _
 
 :هم سرش و بلند نکرد نچیا کی
 
 ..به سالمت _
 

 هیــو  یمشــک یشــلوار لولــه تفنگــ کیــ. امــروز اســپرت بــود پمیــت.. رونیــاز اتــاق زدم ب یخــدافظ بــدون
 یشـال خـاک   هیـ رنـگ همـراه    یسـرافان خـاک   هیـ بـودم روش هـم    دهیپوشـ  یبلنـد مشـک   نیاسـت  شرتیت

 ..سرم کردم
 

 .براق رو دستم کردم يرنگم که پر بود از پولک ها یکردم و دستبند مشک يمحو شیارا
 

مهــراد و نگــاه  يریتصــو فــونیخــودم و شــوت کــردم ســمت اف اف و تــو ا . اومــد فــونیزنــگ ا يصــدا
 :کردم

 
 .بفرما باال. سالم مهراد خان _
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 .شهیم ریکه د ایزود ب زیعز یمرس يساناز کیعل _
 
 .باشه باشه اومدم _
 
 :رنگم و برداشتم و رفتم سمت در و همون طور داد زدم یمشک يدو رفتم تو اتاق و کوله  به
 
 .خله من رفتم یفاط _
 
 .خدافظ به سالمت _
 

ــا  دمیو پوشــ میمشــک یورزشــ يکفشــا ــه دو رفــتم پ ــپور نــگیتــو پارک نییو ب ــا د... دمیــرو د ای ــب  دنمی
 :دیکش یسوت

 
 ؟!!یکجا به سالمت پهیسالم خانوم خوشت _
 
 ..رونیحسابش نکردم و رفتم ب دما

 
ــا مهــراد ــه ســنگا  نییســرش پ ــود و داشــت ب ــ يرو يب دســت راســتش  يانگشــتا... زدیــضــربه م نیزم

 هیــو  یمشــک نیجــ هیــ.. بــود یمشــک پشــمیت... ژســتم نیــمــن عاشــق ا ایخــدا يوا... بــود بشیــج يتــو
رفــتم جلــو و لبخنــد ... بــود دهیاس مخمــل بــود پوشــ نهیســ يرو یو کمــ غــهی يکــه جــا یمشــک راهنیــپ

 :زدم!!!! یخوشکل
 
 .سالم _
 

 :زد و جواب داد و گفت یلبخند مهربون.. به من جلب شد حواسش
 
 .شده ریکه د میبر نیشیب _
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و روشــن کــرد و  نیمهــراد ماشــ. چشــمام و بســتم نیواســه همــ کــردیســرم درد م.. شــدم نیماشــ ســوارِ
 :مهراد گفت. میکه گذشت فکر کنم از شهر خارج شد کمی... راه افتاد

 
 !؟يدیمن و از تو داشبرد م نکیساناز جان ع _
 

. و از تـو داشـبرد برداشـتم    نـک یاخـم کـردم و قـاب ع   .. و باز کـردم کـه نـور بـد افتـاب زدشـون       چشمام
 .تشکر کوچک گرفتش هیبعد . رنگ مهراد و در اوردم و دادم بهش یمشک نکیع
 

ــه تصــم... چشــمام و بســتم بــازم ــ .. فکــر کــردم ممیب گــرفتم چــه  یمیتصــم نیاگــه مامــان بفهمــه همچ
 !ده؟ینشون م یعکس العمل

 
 .نشون بده خوادیم یجهنم هر عکس العمل اه
 

 .که کشتمیواال به هر حال نم. تو گوشم خوابونهیم یکیمامان  تاینها
 

 :دیمهراد پرس هویکه  گرفتیطور که چشمام بسته بود داشت خوابم م همون
 
 !بود؟ یخواستگارت ک _
 

ــمام ــردم    چش ــاه ک ــش نگ ــردم و به ــاز ک ــم ظر.. و ب ــیاخ ــونیپ يرو یف ــود شیش ــرام  .. ب ــواب دادن ب ج
 :گفتم کلسیر نیسخت نبود واسه هم

 
 .صدرا _
 

 :گرد شد چشماش
 
 !نا؟یبرادر شوهر سار _
 

 :گفتم دادمیطور که سرم و تکون م همون
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 .هوووم _
 
بــودم  نیــعاشــق ا.. چشــمام و از دوبــاره بســتم.. متفکــر رفــت تــو فکــر افــهینگفــت و بــا ق يزیــچ گــهید

 .نرفته چه برسه به خودم زادیبه ادم قممیجالبه عال. که برم تو فکر
 

رفــتم کنــار در . شــدم و کولــه ام و هــم انــداختم رو شــونم  ادهیــپ.خونــه بــاغ میدیســاعت رســ مینــ بعــد
دور از ... کـنم یجهـنم بابـا صـبر م   ! نـه؟  ایـ شـک داشـتم کـه منتظـر مهـرادم باشـم بعـد در بـزنم          ستادمیا

 رزد و د یکــه منتظرشــم لبخنــد جــذاب دنمیــبــا د.و پــارك کــرد و اومــد نیمهــراد ماشــ... ادبــه اگــه بــرم
 :ساسان اومد يصدا هیبعد چند ثان.. زد
 
 !بله؟ _
 
 .باز کن _
 

 :طلبکارانه گفتم. من نگاه کرددر و باز کرد و با تعجب به  ساسان
 
 !کنار؟ يرینم کیعل _
 
.. تـو بـاغ شـدم    کیـ کوچ يوارد خونـه  .. توجـه بـه مـن رفـت کنـار و گـرم حـرف زدم بـا مهـراد شـد           یب

خـودش و مامـان در    يجـارو بـرا   نیـ بابـام ا . اشـپزخونه داره  هیـ و  ییحمـام دستشـو   هیـ اتـاق و   هیـ خونه 
ــ   ــوده واســه هم ــه ب ــدر کوچ نینظــر گرفت ــ هکــیانف ــان یول ــده    یاز زم ــاردار ش ــه زن ساســان ب ــه پروان ک

 .جا نیهم اومدن ا نایاساسان 
 

 هیفحشــ یبــه بعـد هــر چــ  نیــواال از ا... شــمیناراحــت کــه دارم عمـه م  ایــمونـدم خــوش حــال باشـم    االن
 .شهینصار من م
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 نیسـال از مـن بزرگتـره واسـه همـ      هیـ پروانـه فقـط   .... دهیکـه پروانـه دراز کشـ    دمیـ اتـاق و د  يتو رفتم
ســاله بــازم رابطــم بــا اونــم  16مــن و صــالح  یکــه تفــاوت ســن نیــرابطمــون بــا هــم خوبــه امــا بــا ا یلــیخ

 .خوبه
 

 :زدم و گفتم يشخندین...گرد شد دنمیبا د شیقهوه ا يچشما... و کنارش نشستم رفتم
 
 ؟!عمه؟ يچه خبر از جوجه  _
 

 :زد پس سرم یکیو  نشست
 
 !!؟یکنیم کاریچ نجایو از اون گذشته تو ا يطبق معمول سالمت و کوفت کرد _
 
 .شما داریاومدم د.... یدک _
 
 !!!قبول کردم یمنم فرت یتو گفت _
 
 ..خااك خوب قبول نکن _
 

 :برامده بود گذاشتم بایشکمش که تقر يو رو دستم
 
 ؟!باشه؟ یعمه قراره اسمش چ يجوجه  نیخوب ا _
 

 :زد یپر از عشق لبخند
 
 .کورش میساسان گفته اسمش و بذار _
 
 ؟!اووووووووووو بابا پسره؟ _
 

 :چپ نگاهم کرد چپ
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 .کورش میاسمش و بذار میخوایپ ن پ دختره م _
 
 ..بر شما نیآفر _
 

 :دمیپرس!!! شده بودم به کورش رهیزانو زدم و همون طور که خ چهار
 
 ؟!ماه چندته؟ _
 
 ...پنج _
 

 ...کنمیعرض م تینحس تسل يایدن نیورودت و به ا شیشاپیپ... عمه يسالم جوجه  هه
 

 :شدم و کولم و برداشتم بلند
 
 ؟!مامان کو؟ _
 

 :و گفت دیدراز کش پروان
 
 ..دیفکر کنم با بابا رفتن خر دونمینم _
 

و  واریـ د بـه د زده بـو  هیـ مهـراد تنهـا نشسـته بـود و تک    .. اتـاق و رفـتم تـو هـال     يو انداختم گوشـه   کولم
ــود   ــته ب ــماش بس ــد کجــ .. چش ــ یلبخن ــرد  طنتمیزدم و ش ــل ک ــالش نرمــ   ... گ ــاق و ب ــو ات ــتم ت  یبرگش

ــ  .. برداشــتم ــا تعجــب نگــاهم کــرد و اومــد حرف ــه ب ــه    یپروان ــاغم ب ــه کــه دســتم و گذاشــنم رو دم بزن
برگشــتم تــو .. ولــش... گفــتم ســاکت بــاش کنــهیالبتــه اون فکــر ن.. ریــکــه خفــه خــون بگ نیــا ينشــونه 

ــال کوچ ــونیه ــو  کم ــتم جل ــراد يو رف ــورت       ... مه ــو ص ــدرت زدم ت ــام ق ــا تم ــاال و ب ــردم ب ــالش و ب ب
 :دادش رفت هوا... مهراد

 
 .يآآآخخخخ بر پدرت صلوات محمد _
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ــ ... و بلنــد کــرد و بــه مــن نگــاه کــرد  ســرش پــر از  یتوقــع داشــتم االن چشــماش پــر از خشــم بشــه ول

 :گفت يبار طنتیبا لحن ش... دش طنتیش
 
 ؟!بالش و زد تو صورت من؟ نیکه ا ياون مردم آزار يدیشما نفهم _
 

 :و گفتم اوردمیکم ن.. شد بلند
 
 ....چرا _
 
 :قدم رفتم عقب هیقدم اومد جلو که  هی
 
 ؟!بود تا حسابش و برسم؟ یک یبه من بگ شهیم _
 

 ...يساناز گند زد. اوه اوه
 
 ...نه _
 

 :آروم تر شده گفت کردمیکه حس م یبا لحن....عقب رفتمیجلو و من م ومدیهمون طور م اون
 
 ؟!چرا؟ _
 

ــب ــه د دمیچس ــب ــد و دق... واری ــاوم ــوم ا قی ــتادیجل ــرافم   س ــت اط ــتاش و گذاش ــبم لرز... و دس ــقل ... دی
 :خم کرد و گفت یسرش و کم.. کردمیرگ هام حس نم يرو تو یخون

 
 ؟!نداشت؟ یسئوال من جواب _
 

 :گفتم یآروم یلیدهنم و قورت دادم و با لحن خ اب
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 !!!یدونیچون خودت م...نه _
 

 ..:یلعنت..بشه شتریتر شد و آروم کنار گوشم زمزمه کرد که باعث شد تپش قلبم ب کینزد
 
 ؟!پس مبشه حاال حسابش و برسم؟ _
 

 :د و گفتز یچشمک... عقب دیپااومد و مهراد پر يکه صدا یکنیم يکار دار یبگم چ اومدم
 
 ...یخانوم رسمیباشه بعدا حسابت و م _
 

 یــیامــا طبــق معمــول خجــالتم و پشــت پرو شــدمیداشــتم از خجالــت آب م... شــده بــود يجــور هیــ دلــم
 :پنهون کردم

 
 .نمتیبیم زیر _
 

 .تو اتاق دمینتونستم جواب بده منم پر گهیبا باز شدن در توسط ساسان د.. گرد شد چشماش
 
 پسره چشه؟؟ نیا ایاووووف خدا.... نییخوردم پا زیزدم و ل هیتک وارید به
 

 شد؟؟ یچ: پروانه
 

نگفـتم کـه    يزیـ چ... کـرد ینگـران بهـم نگـاه م    يمتوجـه پروانـه شـدم کـه نشسـته بـود و بـا چشـما         تازه
 :ادامه داد

 
 ؟يسوزوند یشیباز چه آت ـ
 

 .بود دهیاصال نفهم يشعور مهراد از بس آروم صحبت کرده بود پر یب... کردم يخنده ا تک
 
 ...بخواب ریجان شما بگ يپر ـ
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 :به خودش گرفت یمظلوم افهیق هویفکر کرد  یکم
 
 جونــم؟؟ يسـانـاز ـ
 
 :نمگم گفت يزیچ دید یوقت... ابروم و دادم باال و منتظر نگاهش کردم هی
 
 ؟يدانلود کرد دیرمان جد ـ
 

ــر ــون دادم و گوشــ   ياز رو يس ــف تک ــش میتاس ــاق زدم ب ....و دادم به ــاز ات ــ رونی ــن آدم   یمث ــه م ک
 :دمیدفعه ساسان تنها بود ازش پرس نیا... ستمیبشو ن

 
 مهراد کو؟ ـ
 

نگــاهم  طونیبــود و شــ ســتادهیکــه اومــد بهــش نگــاه کــردم تــو چهــار چــوب در آشــپز خونــه ا  صــداش
 :کردیم
 
 ...نجامیمن ا ـ
 

ــدم ــود  خن ــه ب ــاه شــ ... گرفت ــکلش م   طونشینگ ــتم خوش ــت داش ــردیو دوس ــان  ... ک ــاره از ساس از دوب
 :دمیپرس

 
 مامان و بابا کوشن؟؟؟ ـ
 

 :بود جواب داد شیهمون طور که کله اش تو گوش ساسان
 
 ...از دوستاشون یکی دنیرفتن د ـ
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ــتم ــر  رف ــه و کت ــو آشــپز خون ــو هــال ...رو آب کــردم و گذاشــتم رو گــاز  يت ــازم ساســان .. برگشــتم ت ب
هـوا سـرد بـود امـا     ... بـاغ قـدم بـزنم    يتـا تـو   رونیـ شـدم رفـتم ب   الشیـ خ یبـ ... بـود  شیسرش تو گوش

رفـتم  ... نداشـتم امـا بـازم خـودم و جمـع نکـردم       یکـه لبـاس گرمـ    نیـ بـا ا ...من سرما رو دوست داشـتم 
کنــارش نشســتم و نگــاهم بــه مــوج ... قســمت بــود نیــا قیــاســتخر بــزرگ و عم هیــ... بــاغ هپشــت خونــ

 ...آب استخر بود کیکوچ يها
 

 ...ااایخوریما مسر: مهراد
 

 :برگشتم جوابش و دادم بدون
 
 .هوا رو دوست دارم نینه من ا ـ
 

 :نشست و گفت کنارم
 
 ..رو شونه هات تا فضا عاشقانه بشه نداختمیوگرنه م اوردمیبا خودم ن يزیچ نیواسه هم... منم ـ
 
 :بهش زل زدم طونیابروم و دادم باال و ش هی
 
 ....میعاشق بش ومدهیبه ما ن ـ
 
 اد؟؟؟؟یب دیمگه اون با ـ
 

 :دمیکش ینا محسوس آه
 
 ؟یپ چ ـ
 
 ...ینه عاشق ادیب دیاون دلت که با ـ
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نگــاه و  نیـ ا دیـ بـازم مونـدم کــه با  ... مونـدم ... کــردیخـاص داشـت نگـاهم م    یلـــیخ... نگـاه کـردم   بهـش 
 نه؟؟؟ ایدوست داشته باشم 

 
نگـاه   نیـ مـن ا ... دونمیـ حـاال م ... نـع .... ».یکنـ  رییـ تغ يخـوا یتـو م ... سـاناز « :درونـم گفـت   ییصدا هی هوی

 :که دلش گرم شد و ادامه داد یبه مهراد زدم که مث يلبخند... و دوست دارم
 
 ؟یازدواج کن يخوایم یتو ک ـ
 

 :کردم يخنده ا تک
 
 ...هر وقت خدا بخواد ـ
 

 ...ساناز هول نشو.... گفتم يچه چرند اوووف
 
 :ادامه دادم یآروم يصدا با
 
... یرنگـ  هیـ  نیـ خسـته شـدم از ا  ... بشـه  جـاد یا میزنـدگ  يتـو  یتنـوع  هیـ  خـواد یچند وقته دلـم م خودم  ـ

اعتمــاد  یبــه کســ تــونمینم... تــونمیمــن نم یولــ... خــوادیهمــدم م هیــدلــم ... ییتنهــا نیــخســته شــدم از ا
 شتــو گــهیبهــم م یحســ هیــدارم از امتحــانش  يبــد یلــیتــا حــاال امتحــان نکــردم و حــاال تــرس خ.. کــنم

 .شمیموفق نم
 

 ..همه حرف زدم نیا هویانقدر دلم پره که ... ساناز تند نرو... شدم ساکت
 
 ؟!؟یاعتماد کن یبه کس یتونینم ای يخواینم _
 

 :مثل خودش آروم... دادم جواب
 
 ...تونمینم _
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 ؟!؟یاعتمادت و جلب کنه چ یاگه کس _
 

ــا چشــما... نگــاه کــردم بهــش ــود بهــم زل دیــسرشــار از عشــق و ام يب ــه نشــونه  يلبخنــد... زده ب  يب
 .شل شد ششین... زدم تیرضا

 
ــدا ــدا  يص ــم ص ــد بعدش ــ  يدر اوم ــت ماش ــنگ ر يرو نیحرک ــس ــا زهی ــاغ  يه ــف ب ــدم و  ... ک ــد ش بلن

 :مهرادم بلند شد
 
 ...زنمیحرف م ییفردا با دا _
 

 :گفتم عیسر
 
 ...نه نه نه نه نه _
 
 :تعجب و ترس گفت با
 
 ؟!؟يشد مونیپش يزود نیچرا به هم _
 

 :گفتم کندمیزدم و همون طور که پوست لبم و م يلبخند
 
 ؟!م؟یبگ هیکه به بق نی؟ بدون ا!م؟یچند وقت با هم باش هی شهیم _
 

 :شد شتریب تعجبش
 
 ؟!؟یوقت بدم فکر کن يخوای؟ م!؟یستی؟ ساناز مطئمن ن!چرا؟ _
 
 ...ستمین دمیماخه من اون طور که نشون ... میبا هم باش شتریب خوامیفقط م.... نه _
 

 :داد و دستش و رو قلبش گذاشت رونیو با صدا ب نفسش
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 ....يبرد یاوووووف دختر تو که من و تا لب مرز سکته قلب _
 

 :و گذاشت رو چشماش دستش
 
ــانو شــما هــر وقــت آمــادگ   _ فقــط .. يخواســتگار امیــبگــو تــا مــن ب يکــرد دایــپ یرو جفــت چشــمام ب

 .نشه هااا یطوالن ادیز... ساناز جان
 

ــه ــما ب ــد  يچش ــرانش لبخن ــس خند  ...زدم ينگ ــروز از ب ــف ام ــااوووووف ــت    دمی ــام درد گرف ــه ه گون
 ...اما من بازم نشستم... برگشت و رفت دم در عیزد و سر يمهرادم لبخند

 
 ؟!؟.نه ایکردم  یکار درست دونمینم... دونمیبازم نم _
 

 ..خودت کمکم کن ایخدا
 
ــ هیــ ــان کــه صــدام م  يســاعت نشســتم کــه صــدا  مین ــ... بلنــد شــد کــردیداد مام ادم و صــدا  يجــور هی
 ..شهیم زاریکه ادم از اسمش ب کنهیم
 

طـول   ادیـ سـاکت بـودنش ز   نیـ ا یسـاکت شـد ولـ    دنمیـ مامـان بـا د  ... بلند شدم و رفـتم تـو خونـه    عیسر
 :غرغراش بااااز شروع شد دینکش

 
بــه اون اســتخر  يدیســره چســب هیــ يایــم میوقتــ یســتی؟ از اول تــا اخــر هفتــه کــه ن!؟يبــاز کجــا بــود _
 ...صاحاب یب

 
 :ابروم و دادم باال و خونسرد جواب دادم هی
 
 ..مادر گرام کیلیسام _
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رابطـم بـا   ... روم و از مامـان گـرفتم و رفـتم سـمت بابـا     .. چشـم غـره خالصـه شـد     هیـ سالم من تـو   جواب
 ..من و از خودش روند یمامان از همون بچگ... بهتر از رابطم با مامانم بود یلیبابام خ

 
 ؟!ن؟یسالم بابا چطور _
 

ــا ــ  ب ــا دســت دادم ول ــ  یباب ــا دســتم و کش ــ   دیباب ــار خــم شــدم و گــونش و بوس ــه ... دمیو مــن بالجب رابط
 یمیانچنــانم صــم..نینشــ ریــجــو گ یمیحــاال مــن گفتــه صــم... شــدیخالصــه م نیــخــوب مــن و بابــام تــو ا

 .میستین
 
.. 
 

 ...شمینم یمیکس صم چیمن با ه گهید نیدیفهم کال
 

تـو اسـتکان هـا     خـتم یپـس مـن فقـط رفـتم تـو آشـپز خونـه و ر       . رو دم کـرده بـود   ییخـودش چـا   مامان
 دمیرو دور دادم و بــه مهــراد کــه رســ يچــا... پروانــه و ساســان هــم اومــده بــودن... و برگشــتم تــو هــال

 :لب گفت ریزد و ز يلبخند دنمیبا د
 
 ..شاالیا _
 

ــدم ــت خ خن ــیگرف ــت م یل ــونمیراح ــا   ت ــرده چ ــا ک ــزنم دع ــس ب ــتگار ییح ــوره يخواس ــم ... رو بخ بچ
 ...خوشه

 
حــرف  ادیــز نیــو ا زدمیــحــرف نم ادیــز... گوشــه نشســتم هیــمــادرکم گذاشــتم و  يرو رو بــه رو ینیســ

ــ   ــا بعــد از شــام طــول کش ــم ت ــه زور و چشــم غــره   میشــام کــه خــورد .. دیزدن ــان م يب ــمام ــا رو  وهی ه
 :دمیبا تعجب پرس. ستیبابا ن دمیها رو که بردم د وهیم.... بردم تو هال یشدستیشستم و با پ

 
 ؟!بابا کو؟ _
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 :مامان
 
 ..کارت داره يرفت تو اتاق گفت به تو هم بگم بر _
 
کــه تــو  يزیــگوشــه نشســته بــود و بــه چ هیــبابــا ... هــا رو گذاشــتم وســط هــال و رفــتم تــو اتــاق  وهیــم

 :دمیرسپ یبا صدا آروم... رفتم و نشستم... دستش بود زل زده بود
 
 ؟!ن؟یبا من کار داشت _
 
 :بهم کرد ینگاه نکیع يرو از
 
 هیــقــانع کــردن بق يبــه جــا شیتوقــع داشــتم کــه شــبه خواســتگار نیــاز ا شــتریمــن از دختــر عــاقلم ب _

 ...فرار کنه
 

 ياال تـو چشـما   دیـ بـازم نگـاهم همـه جـا چرخ     یکـار نـدارم ولـ    نیـ عـادت بـه ا  ... ننـداختم  نییو پـا  سرم
 :ساکتم ادامه داد دیبابا د یوقت.... بابا
 
 .يخانواده صالح برد يما رو جلو يابرو... بد بود ساناز یلیکارت خ _
 

 :کردم و صدام در اومد اخم
 
؟ بابـا خودتـون کـه مامـان     !جـا و قانعشـون کـنم؟    نیـ ا امیـ کـه ب  نیـ ؟ ا!بابـا؟  نیاز مـن داشـت   یچه توقع _

 ..همون شب بردیفره عقد ممن و تا پا س ومدمیکه اگه من م دیدونیم نیشناسیو م
 

 :گفت یاروم يبا صدا بابام
 
 یعروسـ  خـواد ی؟ سـاناز بـه هـر حـال اونـم مـادره دلـش م       !؟یکنـ یچرا انقدر درباره مـادرت بـد فکـر م    _

 ...هزار جور درد و بال داره.. نهیفرزندش و بب نیاخر
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باهـاش   یاز بچگـ ...مامـان بـود کـه مـن از خـودش رونـد       نیـ ا نیخودتـون شـاهد   یولـ .. پدر من قبـول  _
. کــردیبــارم م يور يباهــاش هــزار تـا در  کـردم یکــل کــل م. کـرد یچشـم غــره نثــارم م  کــردمیم یشـوخ 

ــا  ــت ــار  هی ــه ک ــت ب ــنم يروز دس ــر      زدمی ــه اون ور ت ــا خون ــا صــد ت ــاش ت ــور گفتن ــور مفــت خ ــت خ مف
ــتیم ــ .. رف ــاال واقع ــدار اح ــن م نی ــیاز م ــان ا  نیپرس ــا مام ــرا ب ــچ ــور نی ــورد م يط ــنمیبرخ ــی... ک  یعن

 ؟!!نیدیند یعنی؟ !د؟یدونینم
 

بعـد چنـد   ...کـرد  يبـاز  نهیماشـ  چیبـودم سـو   دهیـ کـه تـو دسـتش بـود و حـاال فهم      يزیـ بـا همـون چ   بابام
 :سرش و اورد باال و گفت هیثان
 
 .ماله توست نیا ایب _
 
 ...نگاه کردم چیتعجب به سو با
 
 ؟!من؟ _
 

 :به سمتم فرستاد شتریو ب دستش
 
 ؟!رفته؟ ادمی يتولدت بود فکر کرد شیپ يهفته  گهیاره د _
 
 ..و گرفتم چیبهت سو با
 
 ؟!؟يدیند... ستیدر پشت يجلو _
 
 ..من رفتم... نه _
 

ابــروم و  هیــ... بــود یدر پشــت يمشــکل جلــو!! خوشــکل 206 هیــ.. اطیــذوق بلنــد شــدم و رفــتم تــو ح بــا
رفــتم در ...هــه...نشــوند نــدادم نیجلــف ذوقــم و بــا نــوازش کــردن ماشــ يدختــرا نیــمــث ا... دادم بــاال

... پنجــره هــارو بــاز کــردم  يهمــه ... زدم یلبخنــد کجــ... شــدم و راه افتــادم نیســوار ماشــ..بــاز کــردم
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 نیمــن تــا تــه بــاز بــود و واســه همــ يپنجــره  شــهیهم ادمــهی... عاشــق ســرما... رونــهیعــادت د هیــ بــازم
کـه بـه خـاطر     ادیـ خوشـم م ... کنـه یبـاد صـورتم و نـوازش م    یوقتـ  ادیـ خوشـم م ... ومـد یهمـه در م  يصدا

 ....یچشمات و باز کن شهیباد نم
 

... واسـه رونـدن   دادیـ کـه جـون م   یخـاک  يهـا  نیاطـراف بـاغ مـا پـر بـود از زمـ      ... کـردم  ادیـ و ز سـرعتم 
 ....نیحاال چه روندن دوچرخه چه روندن ماش

 
ــازم ــ  ب ــداگاه کش ــنم ناخ ــمت   دهیذه ــد س ــرادش ــت داردم ...مه ــمش و دوس ــی.اس ــ  یعن ــرد خورش ... دیم

 یعنــی؟ !کــردم؟ یکــار درســت یعنــی... اووووف.... بچــه بــودم بابــام گفــت و مــن شــک دارم  یالبتــه وقتــ
ــراد م ــهیمه ــا تون ــاس ن نی ــاحس ــاطف ازی ــ یع ــ  یو جنس ــن و تعم ــه؟ نیم ــی؟ !کن ــاتم   یعن ــم از اخالق اون
 یخاموشــ ي؟ مــث صـدرا واســه بـرا  !؟یسـت ین کـردم یاون جــور کـه فکــر م  گـه ی؟ بهــم نم!شـه؟ یخسـته نم 

 ؟!گه؟ید یکیسمت  رهیهوساش نم
 
ــه ســاناز _ ــذار ... ن ــو ن ــه ت ــ   ... ن ــرت باشــه ول ــود دوســت پس ــرار ب ــدرا ق ــراره ... مهــراد شــوهرته یص ق

ــه  ــت بش ــاب   .. محرم ــاظ حج ــط از لح ــه فق ــرم ن ــات ... مح ــرم راز ه ــرم درد و دالت... مح ــرم .. مح مح
ــات ــونیم... مغــرور نبودن ــ  یت ــوش راحــت باش ــه لحــاظ یجل ــام دن ... از هم ــرم تم ــراره مح ــق ــه اتی .. بش

 ییایــدن...... کـه تــوش فقـط ســرما بـود    ییایـ دن...یســاخت یسـالگ  زدهیکــه همـون ســ  يا هدخترونـ  يایـ دن
 ...يدوستت رو هم توش راه نداد نیبهتر یکه حت

 
 ..میمن راض یدرست نه از ته قلب ول... میمن راض.. زدم يلبخند

 
ــ  میاون روز جمعــه بــود بــا مهــراد مونــد  يفــردا چــون  یســع گــهید... میو قــرار شــد شــب حرکــت کن

صــدرا هــم بــره بــه ...بکــنم خــوامیفکــر نم گــهید میراضــ یوقتــ... مهــراد فکــر نکــنم ي هیکــردم بــه قضــ
 ....يدرك با اون دختره 

 
 »!!ساااناااز« _
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 ...کنم بتینذارم غ کردمیم یسع شهیمتنفرم و هم بتیاز غ... و گاز گرفتم زبونم
 

... بـه سـاعت نگـاه کـردم چهـار بعـد از ظهـر بـود        ... ظرف و هـم شسـتم و رفـتم تـو هـال      ي کهیت نیاخر
 !!!بود دهیلم يطبق معمول پر.. رفتم تو اتاق

 
 :حرص نگاهش کردم که گفت با
 
 !شده؟ يزیچ هیچ _
 
 ینیجـا بشـ   هیـ سـره   هیـ اگـه   یدونیـ اخـه ادم مـثال عاقـل تـو نم    . ااایـ کنیاعصـابم و خـورد م   يپروان دار _

 !!!پا بشکه؟ هی یشیو م یکنیورم م
 
 :کردم و کنارش نشستم يتعجب نگاهم کرد که تک خنده ا با
 
 ؟!رون؟یب میبر يایم _
 

 :کرد اخم
 
 !!من حوصله ساسان رو ندارم چه برسه به تو. بابا مینیبرو ب _
 

پـــس ســـاناز ... درکـــش کـــنم اون حاملســـت دیـــخـــوب با یواقعـــا بهـــم برخـــورد ولـــ. کـــردم اخـــم
 ..و حفظ کن تیخونسرد

 
 :که بپوشمشون گفتم رفتمیشدم و همون طور که به سمت لباسام م بلند

 
 ..پس من رفتم. باش _
 
 .به سالمت_
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 .......ي دختره
 

ــر ــ  عیس ــام و پوش ــتن کل  دمیلباس ــد برداش ــو بع ــوئ  دی ــه و س ــه ب چیخون ــزدم از خون ــ...رونی ــمت  هی قس
تابســتون چــون درختــا ســبز   يداشــت و معمــوال تــو يادیــز يهمــون اطــراف بــاغمون بــود کــه درختــا 

بـرم همـون    خـوام یاالنـم م .. تونـل سـبز   گفـتم یهـم بـودن مـن بهـش م     يسـاقه هـا تـو    يو همـه   شدنیم
 .درختاست يو فقط شاخه  ستین سبزاما مطمئنن ...جا
 
عاشـق سـرعت   ... از عادتـام بـود   گـه ید یکـ ی نمیـ ا....دمیرسـ  عیسـر  یلـ یکـه داشـتم خ   يادیـ سـرعت ز  با

 ادیــمــنم بــه ســرعت ز نیواســه همــ کــردیم یتنــد راننــدگ شــهیبچــه بــودم بابــام هم یآخــه وقتــ.. بــودم
 .طور بود نیعادت کرده بودم ساسان هم هم

 
ــ ــو  نیماش ــتم  هی ــه داش ــه نگ ــداها  ... گوش ــه ص ــتم و ب ــمام و بس ــوش     يچش ــام گ ــت تم ــا دق ــرافم ب اط

شــدم  ادهیــپ نیاز ماشــ دیــبــا شــک و ترد یبعــد مکــث طــوالن... دمیآب روان و شــن يصــدا هــوی...کــردم
 ...و به سمت منبع صدا رفتم

 
 .لبم جا گرفت يرو يلبخند

 
ـ  يجـو  نیـ چطـور ا  من نشسـتم و دسـتم و    ی؟بـا خوشـحال  !بـودم؟  دهیـ جـا رد شـده رو ند   نیـ کـه از ا  یاب
ــو ــردم يت ــه   يا... اب ک ــووونم چ ــهیج ــ... خ ــتم و  هی ــت اب برداش ــو مش ــردم  يت ــش ک ــوا بخش از ...ه

 :نا اشنا یاشنا ول يصدا هی... اومد ییدوباره کارم و تکرار کردم که صدا
 
بـود   یاخـه بـارون چـ    میکپـه مرگمـون و تـو هـوا آزاد بـذار      میبـار مـا اومـد    هیـ مصـبت و شـکر    ایخـدا  _

 ؟!؟؟یآفتاب يهوا نیتو ا ينازل کرد
 

مطمـئن شـدم گوشـام شـک      افشیـ ق دنیـ بلنـد شـد و مـن کـه بـه گوشـام شـک کـرده بـودم بـا د           طرف
 .شدمیکاش مطمئن نم یول... نکردن
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بلنــد شــده بــود و دور ... کــردمیگشــاد نگــاهش م يمــن داشــتم بــا چشــما یبــود ولــ دهیــمــن و ند هنــوز
 :گفت یعصب هوی... دیچرخیخودش م

 
 ؟!کرد؟ سمیکه االن خ یپس کو بارون _
 

 .نیرو ا ختهیمن آبا ر يوا یهع..... اوه نکنه اوه
 
چشـمام گشـاده دهــنمم   ...چـه وضـعم خرابـه    يوااا...دیـ کـه مـن و د   دیـ دور خـودش چرخ  گـه یدور د هیـ 
ــازه مــهین ــ.. ب ــه و متأســفانه  هی ــه حــالت. دســتمم تــو اب ــود کــه انگــار م  یب ــردارم خــوامیب خــوب ... اب و ب

 ..نیا يرو ختنینه ر یبود ول نیقصدمم هم
 

 :گرد شد و با بهت گفت چشماش
 
 ؟!؟يکار و کرد نی؟ تو ا!تو؟ _
 

ــل ــهیهم مث ــا پرو ش ــیب ــوابش و دادم  ی ــام ج ــل      ... تم ــازم مث ــواب دادم ب ــوال ج ــا س ــوالش و ب ــه س البت
 :شهیهم
 
 ؟!؟یکنیکار م یجا چ نیتو ا _
 

 :زد پوزخند
 
... یانســور کنــکــردن مــن و س یالبتــه اگــه اب پاشــ... يکــرد ياظهــار وجــود هیــهــه چــه عجــب شــما  _

 ..شمیم سیبار هزارمه که دارم خ نیاز صبح ا. ستمین اهیبابا به خدا من گ
 

 :خودم برگشتم يکردم و به حالت جد یاخم
 
 ... خدانگهدار... ارادیک ياز عمد نبود اقا _
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 ...واال... میخوش باش ومدهیاووووف به ما ن.... نشستم نیشدم و رفتم تو ماش بلند
 

 :زدم یاسم مهتا خله لبخند کج دنیو برداشتم و با د میگوش... دمیو شن میزنگ گوش يصدا
 

 .منگله یدروووود بر سان: یمه
 
 .جونش یو حناق مه یسان ـ
 
 ؟يایبا مخفف اسمت کنار ب یکوفت تو هنوز نتونست ـ
 
 .مشکل دارم یکه در اون نهفته خعل یبا مفهمون یندارم ول يمن با مخفف اسمم کار ـ
 

 :دیخند
 
 ..ستااایبه خدا من منظورم اون ن ـ
 
 و منظورت اون نباشه؟ یباش یبا فاط شهیچرا اتفاقا هست ، مگه م ـ
 

 :هیکال دختره شاد... خنده بازم
 
 ..نیزنیاگه من زنگ نزنم نم نیمعرفت شد یب یخعل ؟؟یچه خبر از فاط ـ
 
 ..اومدم خونه باغ من.... گذرونهیهم م یفاط.. بابا یخـ یمعرفت؟؟؟ بـ یب میحاال ما شد ـ
 
 ؟!؟؟.خانواده عشق و حال شیپ نیعهههه؟ رفت ـ
 
 .دیخر یمشکل 206 هیتولدم  ياووووف آره تازه بابام برا ـ
 
 ..خوامیبابا ها م نیمنم از ا نایاووووو مامانم ا ـ
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 :کردم يخنده ا تک
 
 ..ستین یبرو بچه جان فروش ـ
 
 ؟؟يچه خبر؟ هنوز ازدواج نکرد.. کوفت ـ
 
 ..کنمیمنم م يهر وقت تو کرد ـ
 
 ههه برو مگه مغذ تورو خوردم که ازدواج کنم؟ ـ
 
 .يکه تا االن مزوج نشد يتو مغذ من و خورد یاشتباه گفت زینه عز ـ
 
 :خنده با
 
 .فتهیبابا خودش ـ
 
 تو چه خبر؟... چاکر شما ـ
 
 ...یسولومت ـ
 

 :وسط حرفش دمیپر
 
 .لوس حرف نزن یاه مه ـ
 

 :و صاف کرد و گفت صداش
 
 ...رو مخ گرام رنیدارن م یپدر صلوات ياستادا نیجونم برات بگه که اول ا.. یباش اخ ـ
 
 منظورت مخ نداشتته؟ ـ
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 !!!!!!!!!ســـاااانـــااااز ـ
 
 ...یاله يقربونش بر ـ
 
 ..نه یگیم یه يا فتهیخودش گمیمن م یمرض ه ـ
 
 !!!!ستم؟؟یگفتم ن یمن ک ـ
 
 ؟يبار يبرم کار دیجون من با يخب ساناز... یدونیخوبه خودت م ـ
 
 ..خدافظ...نه ـ
 
 ...يقربونت با ـ
 

ــ  بــا ــا .. رو قطــع کــردم یلبخنــد محــو گوش ــ ... مــن بــود يمجــاز ياز دوســتا یکــیمهت  شیچنــد ســال پ
نــه ... مثــل خودمــه ییجــورا هیــ... میشــد یمیآشــنا شــدم و از همــون زمــان صــم  تیســا هیــباهــاش تــو 

ــوس ــه ت... ل ــین ــرورم ن... شیت ــتیمغ ــاز ا... س ــا نی ــخاک يبچــه ه ــ هی ــش دارم یخعل ــاوا... دوس ــه  لی ک
ــاط هشــد یمیباهــاش صــم کــه دوســت نــدارم باهــاش گــرم   گفــتیو م خــوردیحــرص م یکلــ یبــودم ف

بعـد خودشـم از اون بـه     هیـ بـا حال  يبعـد چنـد وقـت خـودش اومـد و گفـت مهتـا هـم بچـه           یولـ  يریبگ
 ..شد یمیبعد باهاش صم

 
 ...و روشن کردم و برگشتم خونه نیماش.. شدیم کیداشت تار هوا

 
 یبــ.... هیــنکــرد بفهمــم مالــه ک میاریــفکــر کــردم ذهــنم  یهــر چــ یولــ دمیــآشــنا د نیماشــ هیــدر  دم
پشـت در بـودم و خواسـتم وارد بشـم     .. رفـتم تـو بـاغ    نیبـاال انـداختم و بعـد پـارك ماشـ      يشـونه ا  الیخ

 :که نه تنها جسمم و بلکه روحمم آزار داد ییصدا... دمیشن ییکه صدا
 

 ..پدر جان نیشما لطف دار: صدرا
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 :داد دیخشک و پر حرص مهراد بهم ام يصدا... هم فشار دادم يو رو  دندونام

 
 هنوز زوده واسه پدر گفتن؟؟ دیکنیفکر نم ـ
 
 ...رتیغ گنیم نیبه ا.. خوشم اومد... جان يا

 
تمــوم  یو خوشــ یمراســم بــه خــوب نیــو ا رســنیر کجــا باشــن ســر ماالن ســاناز خــانوم هــ... نــه: صــدرا

 ..شهیم
 

 ...آزارم داد شتریب نیو ا دمیگفتن مامان و شن شاالیا يصدا
 

ــ  برگشــتم ــ.... یکــه برگــردم ول ــه یول ــ رمیــمــن االن م... ن ــدازه ... خــوامشیکــه نم گمیو بهــش م ــه ان ب
مثـل صـدرا    یمزاحمـ  خـوام ینم نمیـ بیو بـا مهـراد م   نـدم یمـن آ .. بسـه  گـه ید... کـردم  یخـال  دونیـ م یکاف

 ...به خودم گرفتم و با اخم وارد شدم يجد ي افهیق هیپس ...گند بزنه تو
 

ــا د همــه ــد شــدن و ســالم کــردن  دنمیــب ــ... بلن ــه زور   یســالم... لــب کــردم ریــســالم ز هی کــه خــودم ب
 ..دمیشن
 

بـه صــدرا اصـال نگــاه   ... لبخنـد زد زدم کــه بـه زور بهــم   يبهـش لبخنـد  ... مثـل مــن اخـم داشــت   مهـرادم 
صـورتم   يبـا گلهـا   یمشـک  يروسـر  هیـ و  یبـا شـلوار مشـک    یمشـک  کیـ تون هیـ رفتم تو اتـاق و  ... نکردم

 یقربــان يآقــا... کنــار پروانــه نشســتم.. هــال يرفــتم تــو نــهیینگــاه کــردن بــه آ چیبــدون هــ...دمیپوشــ
 :ع گفتیسر

 
 ...ـ سالم دخترم

 
 :خشک گفتم یلیخ
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 ..یقربان يسالم آقا ـ
 
 ..اومده شیپ يآقا ساسان گفتن براتون کار... مینینشد ما شما رو بب شیپ يهفته  ـ
 

خــانوادم هــم کــه شــده   يواســه حفــظ آبــرو... نییســرش و انداختــه بــود پــا ...ساســان نگــاه کــردم بــه
 :گفتم

 
 ...بله ـ
 

 :گفت یمکث کوتاه بعد
 
مراســم  نیــزودتــر تمــوم شــدن ا يبهتــره بــرا یخــوب آقــا مســتوف... بــوده باشــه ریــکــه بــه خ شــاالیا

 ...صدرا و ساناز جان برن با هم حرف بزنن
 
 ..رسم و رسومات مسخره نیمتنفرم از ا... کرد دییبا احترام تا با
 

 :دمیگوشخراشش و شن يصدا... و کنار استخر نشستم رونیحرف رفتم ب یشدم و ب بلند
 
 ..عروسک يکه کم آورد نمیبیم ـ
 
... بهــت خــوش گذشــته يادیــز.. يبــود دونیــتنهــا تــو م يادیــبســه ز گــهیگفــتم د... ولــونــچ آقــا کوچ ــ 
 ..وقتشه تمومش کنم گهید
 

 :ستادیا پشتم
 
 ....شهیمشترك ما تازه داره شروع م یزندگ... زمیعز یسخت در اشتباه ـ
 
 يدیمـن سـرك کشـ    یکـه از اول تـو زنـدگ    يتـو بـود   نیـ ا... مینداشـت  یمشـترک  یزنـدگ  چیمن و تو هـ  ـ

 ..مزاحم و حذفش کنم نیکه ا خوامیو حاال من م... يکرد فایمزاحم و ا هیو نقش 
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 دیو شــا... پــر از خــواهش و تمنــا... میــنــرم و مال... قبــل و نداشــت یمحکمــ گــهید یولــ... اومــد صــداش

 :پر از درد
 
 خوش و با عشقم داشته باشم؟؟ چرا عشقم؟؟؟ ي هیثان هی دیچرا؟؟؟ چرا من نبا... ساناز ـ
 

 :دهیصداش هر جور باشه بازم حرفاش و دروغاش آزارم م... بلند شدم یعصب
 
کـم بـود    یلـ ینـه خـدا وک   ؟؟؟یکـم تـو اوج بچـه بـودنم بهـم دروغ گفتـ      ... بـــسه تمـومش کـن کثافـت    ـ

هـم خـوب    یلـ یخ... ریـ نـه خ !!! دونم؟؟؟؟یـ نم يفکـر کـرد   ؟؟؟یگـ یو بهـم دروغ م  يکه حـاال هـم اومـد   
بـا   یهمزمـان داشـت   يمـن بـود   يکـه مـثال بـه پـا     یتـو تمـام سـه سـال     دونمیـ هم خـوب م  یلیخ... دونمیم
 ...يکردیگه حال مید یکی
 

کــه  نیـ تــا ا شـد یگلـوم بـه درد اومــده بـود و صـدام هــر لحظـه داشـت بلنــد تـر م       ... گـرد شــد  چشـماش 
 :وسط حرفم دیپر
 
 ه؟؟؟یساناز؟؟؟ حال کردن چ یگیم يدار یچ ـ
 

 :کردم یعصب ي خنده
 
همـون   يدار اقـت یکـه تـو ل   يزیـ تنهـا چ ... اریـ ؟؟ فقـط خفـه شـو و اسـمم و بـه زبونـت ن      خب... خفه شو ـ

 ...يهمون که باهاش دوست بود.. زه است*هر يدختره 
 
 مامانم زور کرد با زهرا نامزد بشم؟؟؟ یدونیساناز مگه تو نم ـ
 

 ...یجوووونم سوت... بلند تر شد خندم
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 یلـ یخ... شـما بـود   يهـا  يبـه خـاطر کثافـت کـار     دونمیـ خـوب م  یلـ یخ... دونمیـ خوب هـم م  یلیچرا خ ـ
بــه خــاطر  دونمیــهــم خــوب م یلــیخ... شــما هــااا بــوده يرفتنــا یبــه خــاطر خونــه خــال  دونمیــخــوب م

فقــط واســه ... شــد يکــار نیهمچــ هیــتــو و اون دختــره بــوده کــه مامانــت مجبــور بــه   يهــا یزگــ*هــر
 ..حفظ آبروش

 
 :بودم گفت دهیکه تا حاال ازش ند یتیبا جداخم کرد و  هوی.. کردیبا بهت نگاهم م داشت

 
 ...ساناز یکنیخوردم م يمغرور، بازم دار شهیپرو، درست مثل هم شهیدرست مثل هم ـ
 

 :زدم داد
 
 ..ستین نیاز ا شیب اقتتیل ـ
 

 :تر از من داد زد بد
 
 ...یگیم يدار یبفهم چ ـ
 
تـا مـن و   .. يرو دار یلـ یخ... یفهمـ یو نم یکـه نفهمـ   ییتـو  نیـ ا.. گمیمـ  یچـ  فهممیخـوب مـ   یلـ یمـن خ  ـ
ــا م شــه؟؟؟یرفتــارت بــا معشــوقت ســرد م  ینــیبیم ــدارم نامزد ینــیبیت ــامزد ن ــیو بهــم م تیــن  ؟؟؟؟یزن

 نیــتــو بــا ا.. درصــد از کــارات و هیــ یحتــ... یفهمــینــوووچ نم ؟؟؟یکنــیکــار م یچــ يدار یفهمــیم یعلــ
ــ ــات دار یدم دم ــزاج بودن ــدگ يم ــودت و بهــم م یهــم زن ــیخ ــدگ یزن ــرا رو یهــم زن ــن و ...زه هــم م
 ...يدیآزار م

 
 :باز شد و زمزمه مانند گفت اخماش

 
 من باعث عذابتم؟؟ ـ
 

 :گفتم یمکث و با لحن محکم بدون
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ــ ــات... وجــودت ـ ــدوســت داشــتن دروغ... حرف ــه باعــث عــذابم  تی  گــهید... بســه صــدرا... همــه و هم
 ...یشیت متو با زهرا خوشبخ.. رونیبرو ب میاز زندگ.... عذاب بکشم خوامینم
 

 :دیو تو موهاش کرد و کالفه دور خودش چرخ دستاش
 
 ...دلم خواست کردم يبا زهرا هر کثافت کار... من قبول دارم... درست ـ
 

 :دینال... تو چشمام زل زد... برگشت
 
 ...دمیهام و با تو د ایتمام رو... دمیو با تو د ندمیاما نامرد روزگار من تمام آ ـ
 

 :وسط حرفش دمیپر
 
ـ ... هـم خرمـا   يخـوا یهـم خـدارو م  ... واال ينـوبر  ـ و  يبهتـره بـر  ... شـه یم تیـ ادیز گـه ینـه داداش د  یول

 ...شیدیبا همون که به کثافت کش
 

 ...به درك یول... کنمیم يبر ادهیدارم ز کنمیحس م... تیشد از عصبان سرخ
 
 ..یگینم يزیچ چیمخالفم و تو ه گمیتو خونه و من م میریاالن م نیهم ـ
 
 ...ساناز تـ ـ
 
 ...ازدواج کنم خوامیم يمنم به زود.... بشنوم يزیچ خوامینم گهید... بسه بسه بسه ـ
 

 :گرد و شد و به من من افتاد چشماش
 
 ؟یچکار کن... یچ يخوایم... يخوایتو م... تو... تو ـ
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 به تو مربوطه؟ ـ
 

 :دمیوسط راه صداش و شن یرفتم سمت خونه ول... و بست چشماش
 
مــخ  يســه ســال رو... متنفــرم تیاحساســ یهمــه بــ نیــاز ا.... از جــذبت متنفــرم.... از غــرورت متنفــرم ـــ

ــ    نیواسـه همــ ... اون جـا فکــر کـردم مــن بـدم    يتـو کـار کــردم وا نـداد     نیحرصـم گرفـت و بعــد تـو اول
 دهینکشــ قــهیو هنــوز بــه ســه دق... از دوبــاره خواســتم مــخ بــزنم... نفــر کــه چشــمم و گرفــت زهــرا بــود

ــو ــه د دب ــک ــه   دمی ــو بغلم ــرا ت ــا فهم... زه ــاون ج ــد ن  دمی ــن ب ــتمیم ــو ا س ــو نی ــرور  ییت ــه مغ و  يک
ــانقــدر خــود خــواه کــه اون همــه دوســت داشــتن مــن و ند  ... خودخــواه چــرا؟؟؟ چــون  یدونیــم... يدی

خـورد   نیـ مـن ا .. غـرورت باعـث شـد خـورد بشـم     ... سـاناز ... و گرفتـه بـود   دتیـ د يکوه غرورت جلـو 
غـرور تـو بـود کـه باعـث شـد        نیـ پـس بـدون ا  ... رنگـا رنـگ جمـع کـردم     يراتـ شدن و بـا بـودن بـا دخ   

مختلـف و بـه کثافـت     يغـرور تـو بـود کـه باعـث شـد دختـرا        نیـ بـدون ا .. هم خـدارو بخـوام هـم خرمـا    
کـه مـن دوسشـون نـدارم      دونسـتن یاونـا خـودش م  .. خواسـتن یاونـا خودشـون م  .. يزیـ چ هیـ امـا  .. بکشم

ــ    دونـه یهمـونم م . .زهــرا نیهمـ ... تـو قلـبم   گـه ید یکـ یو   یولــ... چیحـاال مـن کـه هـ    ... یکـه تـو عشـق من
ــر  ــذار ش ــدگ کین ــه   تیزن ــن بش ــل م ــاپیپ... مث ــقم   شیش ــارك عش ــت مب ــق...ازدواج ــث   یعش ــه باع ک

 ...میزندگ لیخدافظ تنها دل... بازم هنوز که هنوزه دوست دارم یول... شد مینابود
 
 ....من یول ...افتاده ازم رد شد و رفت يبلند و شانه ها يقدم ها با
 

 سـتاده یا یکسـ  شیپـ  هیـ کـه چنـد ثان   ییبـه جـا   کـردم ینگـاه م .. کـردم یهنـوز داشـتم بـا بهـت نگـاه م      من
کــه نــابودش کــردم بــا  يمــرد یخــال يبــه جــا کــردمینگــاه م.. بــود کــه بــا تمــام وجــود دوســش داشــتم

کـه خـورد    گفـت یو م کـرد یم هیـ گر یخجـالت  چیهـ  یکـه بـ   يمـرد  یخـال  يبـه جـا   کردمینگاه م... غرورم
 ..مصبت و شکر ایهه خدا!!!!شیزندگ لیتنها دل ؟یتوسط ک نماو.... شده

 
ــا ا!کــارو کــردم؟ نیــچــرا مــن ا.... وســط نشســتم همــون و ســرد و  میزنــدگ یغــرور لعنتــ نیــ؟ چــرا ب

 ؟!کردم؟ روحیب
 



@donyayroman 121 

کــه تــا حــاال  دیبــار ازم پرســ هیــ ادمــهی... بهــم دروغ گفتــه دمیــشــروع شــد کــه فهم ییاز اون جــا همــش
دوسـت پسـر    یداشـتم ولـ   ادیـ ز یگفـتم مـزاحم تلفنـ    میمـنم تـو اوج سـادگ   .... نـه  ایـ ست پسر داشتم دو
ــه ــ... ن ــ یو وقت ــ  دمیازش پرس ــو چ ــ  !؟یت ــن اول ــه م ــواب داد ک ــر نی؟ ج ــم پ  يدخت ــه به ــتم ک ــهس  امی

 ....دهیم
 

هــم وجــودش و  .. باعثشــد صــدرا باعــث ازارم بشــه هــم خــودش      نیو همــ... از دروغ متنفــرم مــن
 ...حرفاش

 
بلنـد   ينـا .. کـرده بـود   خیـ تمـام بـدنم   ... رنیـ متوجـه شـدم دارن م   نـا یمامـان ا  يخـدافظ گفتنـا   يصـدا  اب

ــتم ــرم و گذاشــتم روش   ... شــدن نداش ــام و بغــل کــردم و س ــه زور و زحمــت پاه ــد دق... ب ــد چن ــهیبع  ق
ــافتــادن چ ــ زی ــه خــوب  يرو رو یگرم ــ ... حــس کــردم یشــونه هــام ب رو کنــار  یبعدشــم نشســتن شخص

 ...مخودم حس کرد
 
 ...نگفتم يزیامشب سکوت کردم و چ یفقط چون تو خواست... ساناز _
 

ــردم  ســرم ــد ک ــود  .. و بلن ــه ب ــم دوخت ــم چش ــراد به ــته ا .. مه ــد خس ــام... زدم يلبخن ــراد   دی ــا مه وارم ب
 ...یجانیه چیه یسرد و ب یزندگ نیخسته شدم از ا گهید... خوش بخت بشم

 
 ...یگل یلیخ... مهراد یمرس _
 

 :در جواب حرفم گفت... قشنگ و مردونه یلیخ... دیخند
 
 .دماااینکن که کار دستت م یطونیانقدر ش... نکن دختر _
 

ــا  يلبخنــد ــمهــراد کــه فهم... نییزدم و ســرم و انــداختم پ ــد شــد و رفــت ... معــذبم دی ــره ...بلن ــنم بهت م
 .ادیبرم که مامان صداش در م
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رو  يواریـــچهـــار د نیـــارامـــش ا ایـــدن يجـــا  چیواقعـــا هـــ... تخـــتم انـــداختم يخـــودم و رو خســـته
بلنــد شــدم و بــه ســمت اتــاقش ... کنــهیبــاز داره چــت م یشــبه بــه احتمــال فــاط کیــاالن ســاعت ..نــداره
 ...داشتم یاروم در و باز کردم اخه نقشه شوم.. رفتم

 
 ..ییییاووووخ _
 

 هیــبــدم ک صیتشــخ تــونمیاز قــل هــا هــم کــه نم یکــیبــود و  دهیــتخــت خواب يرو یفــاط.. گرفــت خنــدم
 ؟!باغ؟ میبا من بر ادیچرا نم ترسهیم وونهید نیا یمن موندم خو وقت.. بود دهیتخت خواب نییپا
 
 ..ریبخ دنیرس _
 

از قــال رو  یکــیبرگشــتم عقــب کــه بــاز ... ادیــعقــب و دســتم و گذاشــتم رو دهــنم تــا صــدام در ن دمیــپر
 ..هیبدم ک صیبود نتونشتم تشخ کیتار مهیخونه ن... دمید
 
 ؟!؟یتو کدوم _
 
 !!!يبد صیما رو تشخ یها ها باالخره نتونست _
 
 :حرص گفتم با
 
 ...جان ایبدم دن صیتشخ تونمیباز هم نم يو موش هم بذار لیف هیمن  يتو االن جلو _
 

 ..منم رفتم.. کرد و رفت تو هال یپوف
 
 ؟!؟ياوه اوه افتاب از کدوم طرف در اومده مهربون شد _
 

 :نمیرو گذاشت جلوم و مجبورم کرد بش ییچا
 
 ؟!ن؟یکرد کارایخونه باغ چ نمیبگو بب... حاال یخ یب _
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 :داغ بود بایتقر.. و برداشتم ییچا... چپ نگاهش کردم چپ

 
 ؟!ن؟یدیخواب یک _
 
ـ  هیـ اونا  _ ماشـاال تـو   .. دمیـ بخـورم نخواب  ییمـنم چـون عـادت داشـتم قبـل خـواب چـا        شـه یم یسـاعت  مین

 ..بگوووو ایحاال جونه دن.. يدیکه من و ند يته بودهم انقدر خس
 
دسـت رد بــه   خـوام یچـون نم .. خــورمیاالن م یدوسـت نداشـتم ولـ    ییوقــت چـا  چیهـ ..جرعـه خـوردم   هیـ 

 ...به وجود اومد یکه توسط فضول یالبته مهربون.. بزنم شیمهربون
 
 ..نبود یخاص زیباو چ یچیه _
 
 ؟!؟یچیه _
 
 ..صدرا اومد تو ذهنم ي افهیق
 
 ..یچیه _
 
 ؟!؟یچیه _
 

ــو ذهــنم  حرفــاش ــو ســرم پ ..اومــد ت ــد ت ــارك عشــقم ....دیــجیصــداش اکــو مانن ــارك ...ازدواجــت مب مب
 ...عشقم....مبارك عشقم...عشقم

 
 ..واسم خواستگار اومد _
 

 :با خنده رفتم سمتش اروم زدم پشتش.. تو گلوش دیپر شییچا
 
 ؟!چت شد دختره؟ _
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 :بلند گفت يگرد نگاهم کرد و با صدا يبا چشما..بند اومد سرفش

 
 ؟!وفتاده؟ین یاتفاق چیه یگیبرات خواستگار اومده بعد تو م _
 
 :گفتم یاروم یخعل يشل شد و با صدا شمین

 
 ...جونه مادرت خفه شووو یدن _
 
 :و با حرص گفت میشونیمحکم زد رو پ یکی
 
 ؟!م؟یشام افتاد هی _
 

 :با حرص گفتم...که دستم و گرفت شیشونیتاسف تکون دادم و اومدم بزنم رو پ ياز رو يسر
 
 ؟!؟یمارو گرفت یبرو دختره نصف شب _
 

 :بلند بشم که دستم و گرفت اومدم
 
 ...بگو ایب یجونه دن _
 

 :دمینال دمیکشیطور که دستم و م همون
 
 ؟!بگم؟ یچ یاخه گوساله توقع داشت _
 
ــتم ول شــد هــوی ــه    دمیکشــیچــون داشــتم خــودم و م .. دس ــرت شــدم اون طــرف و محکــم خــوردم ب پ
 :زیم
 
 ..ياوووف بر پدرت صلوات محمد _
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 ؟!؟يکثافت خر باز رد کرد _
 

 :دستام و سپر کردم و گفتم عیباز بزنه که سر اومد
 
 ..نامزد کرده بودم گهید یکیخو قبلش با  _
 

 :دیپرس دیبا ترد هوی..زد و با بهت نگاهم کرد خشکش
 
 ؟!چندتا خواستگار برات اومد؟ _
 

ــتم ــراش تعر نشس ــل و ب ــرو مب ــا سانســور صــدرا   فی ــه ب ــردم البت ــا ق ...ک ــام ب ــهیبعــد حرف ــر  ي اف متفک
 :گفت

 
ــا پســر عمــت دوســت شــده بــود   _ ــه خواســتگارت جــواب رد داد  يچــون ب ــده  !؟يب ؟ هــووووم خــدا ب

 ...برکت
 
 ادیــاز هــم مهــراد ب میبــود یو اگــه راضــ میچنــد وقــت بــا مهــراد بگــذرون هیــقــرار شــد ... وانــهینــه د _

 !!!یهان تیگود نا..برم بخوابم گهیخوب من د...يخواستگار
 

 ..اوووووف...بهش زدم و رفتم تو اتاق یچشمک
 
 »122کالس  ایبعد کالست ب« _
 

 .الیبهع چه خوش خ..امیفکر کرده م هیکار ی؟ چه ب!ه؟یکدوم خر گهید نیا جاااان
 

 دیلرز میگوش باز
 
 »زهرام« _
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 ؟!کارم داره؟ یچ گهید نیا... گاد يما اوووووووه
 
 ...ساناز... سیپ سیپ _
 
 :نگاه کردم ایابروم و دادم باال و به در هی
 
 !!ها؟ _
 

 :کرد اخم
 
 ؟!ه؟یادب ها چ یب _
 
 ..همون جانم خودتون _
 

 :تند و پشت سر هم گفت هویبعد ... تاسف تکون داد ياز رو يسر
 
؟ همــون کــه !پســر عمــت بــودهش؟ شیکــی؟ !؟ دوتــا خواســتگار بــرات اومــده؟!گــه؟یراســت م ایــدن _

شـام بـه مـا     هیـ  ی؟ کـ !ن؟یبـا هـم دوسـت شـد    ... ؟ چـه خـوش اشـتها   !ددر؟ نیهفته قبل اومد دنبالت رفت
 ؟!؟يدیم
 

 :وسط حرفش دمیپر
 
 ..میمن و مهراد نامزد ..ادینگو دوست بدم م... استاپ استاپ زیلیپ _
 

 :زد يپوزخند
 
 ؟!که خانواده هاتون خبر ندارن؟ يچه جور نامزد _
 
 ......نباش لهیانقدر پ ـــایدر _
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 :جفتک انداخت وسط حرفم یاستاد شهرام يصدا

 
 ...دیخسته نباش _
 

 ...122کالس ..از دوباره اس ام اس و خوندم.. فمیو گذاشتم تو ک دمیسف يشدم و جزه ها بلند
 
 ..برم فعال ییجا هیتا  دیبچه ها من با _
 

 ..سوال و براشون نذاشتم ياز کالس و جا رونیرفتم ب عیسر
 

ــاز بــود مــهیدر ن... 122کــالس  نمیــا خــوب زهــرا ... الش و بــاز کــردم و تــوش و نگــاه کــردم  کــمی... ب
و در بــا  رهیکــرد بــه دســتگ ریــگ فمیواســتم برگــردم کــه کــحوصــلش و نداشــتم خ.. رفــتیداشــت راه م

 :و در و باز کردم دمیخند.. زهرا بلند شد غیج... بسته شد يبد يصدا
 
 ..منم نترس _
 

 :کرد و با تشر گفت اخم
 
 ؟!؟یدر و درست باز کن هی ینمبتون!! چه وضعشه؟ نیا _
 
 :ابروم و دادم باال هی
 
 ؟!نظر خواست؟ یکس _
 

 :زد يپوزخند
 
 ؟!هات باعث شد صدرا عاشقت بشه؟ ییپرو نیهم _
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 :دادم لشیپوزخند مامان تحو هی منم
 
 ؟!ا؟یداره عا یبه شما ربط _
 

 ..:شد منفجر
 
مــن بــودم کــه از .. ســال هــا صــدرا رو اروم کــردم نیــچــون مــن بــودم کــه تــو تمــام ا .. اره ربــط داره _

 ..بود وونتیاون وقت اون بازم د.. کردم نشیتام یو عاطف یلحاظ جنس
 

 :وسط حرفش دمیپر
 
ــه خــانم اون خــودت بــود !؟ صــدرا؟!؟یکنــ نشیخواســت تــو تــام ی؟ کــ!خواســت؟ یکــ _ بهتــره .. ي؟ ن

 ..يانجام بد یکه خودت خواست يکار يبرا يحاال هم منت نذار
 

 :زدم و با لحن مسخره ادامه دادم يپوزخند
 
 ...يشکل ممکن هم انجام داد نیو به بهتر _
 

 :گفت.. تیاز عصبان ایاز خجالت  دونمیال نمحا... شد سرخ
 
 ...میباز نیا يبد بوده االن من برنده  ایخوب بود  _
 
 :ستادمیا نهیبه جلو خم شدم دست به س یکم. زدم طونیلبخند ش هی
 
تـو  .. نبـود  نـگ یبـه جـز تـو تـو ر     یکنیبـاز  چی؟ چـون هـ  !چـرا؟  یدونیـ م یولـ .. يمعلومه که تو برنـده ا  _

 ..يو حاال خودت برنده ا يدیبا خودت جنگ
 

 :پر از بغض ییصدا... جوابم و داد صداش
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و صــدرا ســپر بــالت  يبــود نــگیر يگوشــه  هیــتــو ... یو خبــر نداشــت يبــود نــگیتــو خــودت تــو ر _
ــ.. صــدرا نذاشــت مبــارزه کــنم .. بــود ــردم  یول ــا خــارج شــدن تــو مــن ب ــو رو .. و صــدرا باخــت...ب اون ت

و  زیــمــن همــه چ.. اره ســاناز خــانوم.. غــرورش نبــودش کــردکــه بــا  یعشــق... شیعشــق زنــدگ.. باخــت
رو  يدادیـ کـه تـو بهـش م    ییامـا یپ.. کـه حواسـش بـه مـن باشـه      ییبـه جـا  ... باهـاش  ارامسر قر.. دونمیم

و  شـد یم میحسـود ... بـازم صـدرا عاشـقت بـود    ... امـا ...يتـو از همـون زمـان مغـرور بـود     ... دادیـ نشونم م
 ..خواستمیخودم م يبراکه صدرا به تو داشت و  یتمام احساس

 
و هـق هقـش اتـاق و پـر      زنـه یعشـقش زجـه م   ينفـر چطـور بـرا    کیـ  نمیـ نب... نمیـ و بسـتم تـا نب   چشـمام 

بـازم صـداش   ... امـا صـداش  ... نمیـ خـم شـده اش و نمب   يافتـاده و زانـو هـا    يبسـتم تـا شـونه هـا    ... کرده
 ..ومدیم
 
ــو شــ  _ ــود طونیت ــدرا هم ... يب ــان ص ــهیمام ــازت تعر ش ــرد فی ــاز خانوم.. مبک ــبور... تی از .. تیاز ص

هـم از  .. يتـو تـو چشـم همـه بـود     ... یذاشـت یکـه بـه همـه م    یاز احترامـ .. کردنـات بـا خـواهرزادت    يباز
ــاظ ق ــهیلح ــع    اف ــم وض ــالق و ه ــم اخ ــانواده تیه ــو ا... خ ــوختم و      نی ــط س ــط و فق ــه فق ــودم ک ــن ب م

چقــدر صــدرا از .... یتــو چشــم باشــ دشــیباعــث م تمیطونیشــر بــودن و شــ... بــه کنــار نــایا متمــا..دمیشــن
کــرد بــه خــاطر  هیــگر شــمیچقـدر صــدرا پ  یدونیــم... کــردمیو مــن بغــض م کــردیم فیــتعر اتیطونیشـ 

ـ  ي؟ تـو اخمـو نبـود   !گلـه کـرد بـه خـاطر اخمـت؟      شـم یچقـدر پ  یدونیـ ؟؟ م!!تـو  يایمحل یب تـا نگـاه    یول
 ..کردیاخم م يدیدیمخودت  يصدرا رو رو

 
 ...بسه زهرا بسه _
 
ــکــالس زدم ب از ــ .. رونی ــن مغــرور ول ــورد شــدن کســا   یدرســت م ــدارم خ رو هــم  گــهید يدوســت ن
 و خورد کنم؟؟؟ یکس تیباشم که بخوام شخص ین ک...دارن تیاونا هم شخص...نمیبب
 
 ...دستام گرفتم يسرم و تو... پارك کنار دانشگاه بودم يتو.. خودم اومدم به
 
 .درست مثل االن.. نداشتم میتو زندگ یفهد چیه میاز اول زندگ.. فمیتکل یب.. جمیگ
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داشــته باشــم و نــذارم  میهــدف مشــخص تــو زنــدگ کیــ دیــکــم کــم با... هیــبد یلــیحــس خ یفــیتکل یبــ

 ...امثال زهرا انقدر داغونم کنن
 

 ...خوانیم ینیریاگه بفهمن حتما ازم ش. و به بچه ها نگفتم نیماش هیهنوز قض. شدم بلند
 

 .نایدادم که من رفتم و ا امیپ یبه فاط. نداشتم یکالس گهید امروز
 
 يتـزا یپ کیـ  يرفـتم بـازار و تمـام مـواد الزم بـرا      نمیگـرفتم و رفـتم خونـه از اون جـا بـا ماشـ       یتاکس هی

ــ. خوشــمزه رو گــرفتم ــام رو  یوقت ــترب يبچــه بــودم باب  یاز همــون بچگــ. حســاس بــود یلــیمــن خ تی
ــارا  ــام ک ــه رو  يتم ــخون ــرفتم ادی ــاال مــ . گ ــب گمیح ــو گ یچگ ــج ــ ری ــون   نینش ــورم هم  13_ 12منظ

 .هیسالگ
 

ــ ــه دمیرس ــبید.. خون ــ ش ــا نیماش ــه ولــ      ییو ج ــم نباش ــو چش ــه ت ــردم ک ــارك ک ــو د  یپ ــاال ت  دیــح
ــاال م ...گذاشــتم ــداشــتم از پلــه هــا ب ــکــه پور رفتمی ــا د. دمیــرو د ای ــب  يتــو دیــاون همــه بســته خر دنی

 :زد و با خنده گفت يا دهیدستم سوت کش
 
 م؟یما هم دعوت _
 

 :جواب دادم لکسیر یخعل
 
 ن؟؟یباش ینه اصال شما ک _
 

ــا ــرد  ب ــاهم ک ــب نگ ــ  . تعج ــته من ــق داش ــه ح ــو بچ ــوابش و م  یخ ــه زور ج ــه ب ــک ــون  دادمی االن دارم زب
 .جلوش کنمیم يدراز

 
اگــه  ن؟ییجــا نیــچــرا هنــوز ا نیگــردیبــه مــن گفتــه بــود دنبــال خونــه م  ایــدر یاوه راســت: دادم ادامــه

 .به داداشم بگم که کمکتون کنه تونمیم نینکرد دایمناسب پ يجا
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 :ابروش و داد باال هی
 
 .مونمیجا م نیو هر چقدر دلم بخواد ا مهیپدر يجا خونه  نیا _
 
پـدرتون بـه مـا قـول دادن کـه پسـر تـو         ینـدارم ولـ   یمشـکل  تونـه یجـا خونـه پدر   نیـ کـه ا  نیـ من بـا ا  _
مــا  نینکــرد دایــرو پ ییاگــه شــما جــا کــنمیصــبر م گــهیحــاال هــم کــم د... ســاختمون ســاکن نشــه نیــا
 .فعال. میریم
 

انجــام دادم و  ییرو بــه تنهــا تــزایپ يتمــام کــارا.. خونــه يســرعت از کنــارش رد شــدم و رفــتم تــو   بــه
کــه لباســام و عــوض کــردم رفــتم   نیــســه تــا هــم اضــافه درســت کــردم و بعــد از ا  .. درســتش کــردم

 .ها رو بدم تزایتا پ نییپا
 

 :زدم و گفتم يخند شین.. از قل ها درو باز کرد یکی هیزدم بعد چند ثان در
 
 ؟يسالم چطور _
 

 :و گفت دیخند
 
 ..امتهیجلل خالق بچه ها امشب ق ؟یپرسیحال من و م يتو دار ؟یساناز خودت _
 
 :گفتم یبا نگران هوی یبزنم ول یاومدم حرف.. استیدن دمیطرز حرف زدنش فهم از
 
 خونه؟ ومدیکو چرا ن یفاط _
 

 :هیکه بد شاک یاوه اوه مث... دیبه گوشم رس ایاز پشت دن یفاط يصدا
 
بـا مهـراد    یفکـر کـردم رفتـ    نیواسـه همـ  . جـواب گـو نبـود    یدر زدم کسـ  میهـرچ . بنده اومدم خونـه  _

 !!!رفته ادتیخان گشت و گذار مارو هم 
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 :کردم و گفتم زیو ر چشمام

 
 خونه؟ يتو اومد _
 
 :میشونیزدم رو پ هویعد فکر کردم ب یکم.. کرد دییسر تا با
 
 !!!!رفته بود هدفون نذارم تو گوشم ادمیمن  يوا يا _
 
 :بهش زدم بلند گفتم يشخندین... رونیب زدیم شیآت یفاط يچشما از
 
 ن؟یستیجون؟ خونه ن ایثر _
 
 ؟؟یزنیچته؟؟ چرا هوار م... یدک: ایدن
 

 :زدم و گفتم یچشمک
 
 ..ادجونیعه سالم ثر...جو ایثر.. واسه حفظ جونم _
 

 :و کرد پشتش و گفت سشیخ يدستا اجونیثر
 
 ...ایتو ب ایب ؟ياصال تو چرا دم در! ؟یکنیصدا م يجور نیشده ا يزیچ. ماهت يسالم به رو _
 

 :رفت و گفت ایبه دن يغره ا چشم
 
 ؟يدوستت ودم در نگه دار دیکه نبا يعقل ندار کمیتو  _
 

 :و گفتم دمیخند
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بـه   خواسـتم یامشـب م  یمناسـبت  هیـ راسـتش مـن بـه    .. مـن خـودم خواسـتم دم در واسـتم     اجونیـ نه ثر _
 .گهیشما ها هم بدم د يبچه ها سور بدم بعد گفتم برا

 
بــا .. جــونم بـرق زد  ایـ ثر يچشـما .. ینیرفـت تـو ســ   یو دنــ یفـاط  يکلـه  .. رو گـرفتم جلــوش  ینیبعدسـ 

 :ذوق گفت
 
 ؟يخودت درست کرد. زمیدستت درد نکنه عز _
 

 :زدم و گفتم یمثال خجالت يلبخند
 
 .نوشه جونتون.. اره _
 
 :با اعتراض گفت ایدن
 
 پ کو مال ما؟ _
 

 :منم از فرصت استفاده کردم و چند بار ابروم و انداختم باال و گفتم. جون رفت ایثر
 
 ..درست نکردم دارنیکه عقل ندارن و دوستشون و دم در نگه م ییواسه کسا.. نچ _
 

 :خنده و گفت ریزد ز یفاط... گرد شد چشماش
 
 .کنهیدفاع نم یبهونه از کس یب نیا دونمیمن که م _
 
 :گرفتم و گفتم افهیق
 
 ..ماااماااان.... من و  یتو باش گهیاوهوم اوهوم د _
 
 ...دنبالم افتاد و منم پا به فرار گذاشتم ایدن
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 :تمحکم کبوند به در و گف ایدن.. تو خونه و در و بستم رفتم

 
 ...نخورم کشتمت تزایاگه من امشب پ _
 

 ...دونمیاز اونا نم یچیدر واقع من ه. دوست داره تزایانقدر پ دونستمیچه جالب نم هه
 

بعــد از شســتن دســت و صــورتم ... نــدمیچهــار نفــر خوووشــکل چ يو بــرا زیــتــو آشــپز خونــه و م رفــتم
 یتـر شـد ولـ    ادیـ از قبـل ز  شـم یآرا کـنم یحـس م .. هـم کـردم   شیـ آرا هیـ رفت لباسام و عوض کـردم و  

 ..یخ یخو ب
 

ــ  کــردیکــه تــو هــال بــود داشــت خــودش و خفــه م   میگوشــ ــبهــش اهم یبــس کــه زنــگ خــورد ول  تی
 ...هیبه احتمال فاط. ندادم

 
 زنن؟یکه جلو دارن چرا زنگ م نایوا ا... زنگ خونه هم بلند شد يصدا

 
 :تلفن و جواب دادم عیسر... ختیقلبم و ر میگوش ياسم مهراد رو. میدو رفتم سمت گوش به
 
 .شد دستم بند بود رید دیببخش ؟یالو سالم خوب _
 

 :مردونش اومد يخنده  يصدا
 
 ؟یمن خوبم تو خوب.. سالم خانم گل _
 
 ..یمرس _
 

خــو .. نشســتم رو تخــت... زدم تــو اتــاق میکــه جــ هیــبــا چشــم گفــت ک یفــاط... و در و بــاز کــردم رفــتم
 بگم؟؟ یحاال چ
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 مهراد؟؟ _
 
 ؟؟!جانم _
 

 :و صاف کردم و گفتم صدام
 
 ؟؟یداشت يکار _
 
 ..اممم.. يساناز.. اره.. یعنی.. نه _
 
 :زدم و گفتم يلبخند شیدستپاچگ به
 
 شده؟؟ يزیچ _
 
 رون؟؟یب میفردا با هم بر يایامم راستش م... نه نه _
 

موضــوع انقــدر دســت پاچــه  نیــفقــط بــه خــاطر ا. خــل يپســره ... و گــاز گــرفتم تــا قــه قــه نــزنم  لــبم
 ...شده

 
 ..آره البته _
 
 ؟؟يبار يبرم کار دیخوب من با... یخانوم یمرس _
 
 ..نه به سالمت _
 
 .خدافظ _
 

رفـتم تـو آشـپز    ... همـه تـو آشـپزخونه بـودن     دمیـ رو تد یکسـ .. رو قطـع کـردم و رفـتم تـو هـال      یگوش
 .رو دستشون زنهیم یفاط یناخونک بزنن ه انیم یه ایو دن ایدر دمیخونه د
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 ..سالم کرد که با لبخند جوابش و دادم ایدر.. نشستم یخال یصندل يو رو رفتم

 
 !م؟؟یبخور شهیسانازم اومد م گهیخوب د _ایدن
 

 :گفت عیسر یفاط
 
 ..انقدر ناخونک نزن افتهیاه شپش جهش .. نع _
 

 :به من کرد و ادامه داد رو
 
 ه؟یغذا سور چ نیا _
 
 :ادامه داد هیبا کنا یفاط... بهم چشم دوخت يهم با کنجکاو ایو دن ایحرفش در نیا با
 
 دوستشدنت با مهراده؟ یبه سالمت _
 
ــا  نیواســه همــ... کــردمیرو درك نم یفــاط ینــاراحت لیــدل ــه خــاطر کن  شیبــا لحــن مظلــوم و ناراحــت ب

 :گفتم
 
 ...راستش بابام برام کادو تولدم و داد... نه به خدا _
 

 !!به سور داره؟؟ یکه بابات داده چه دخل يخو کادو تولد: ایدر
 

 :گفت یفاط هویرو به همشون زدم مه  يلبخند
 
 از تو؟ نگیتو پارک نیاون ماش.... ـینکنه اون ماش... نکنه _
 

 :شد لیتبد شخندیبه ن لبخندم
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 ...يدوتا نخاله دار نیبا ا یفرق هیتو  دونستمیمن از اولم م _
 

 ...هم زدن پس کلم ایو دن ایدر دیخند یفاط
 

 :کرد و گفت يتک سرفه ا یفاط
 
 بود؟ يواسه و یینه خدا _
 
 :با ناله قبل من گفت ایدن
 
 .زنهیرو بچسب که داره چشمک م تزایپ نید خو به تو چه؟ تو ا _
 

 .گهیساناز بگو د... شکم پرست. خاااك: یفاط
 
 .و دادهمون طور که گفتم پدرم کادو تولدم .. گمیچشم م نیتگه بذار _
 

 به ما چه؟ ؟یخو که چ: ایدر
 

 :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ
 
 .خوشکل بود یمشک 206 هیبابام  يکادو ... که نیذارینم گریدندون رو ج _
 

 :گفتن همه
 
 ؟206 ؟یچــــــ _
 

 :گفت یبگم که فاط يزیو خواستم چ دمیخند
 
 .پ درست حدس زدم _
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 .نیبعله حاال بخور _
 
 :زد تو سرش یبا ذوق چاقو و چنگال و برداشت و خواست بخوره که فاط ایدن
 
 .يزو که ابرومون و برد نایبنداز بنداز ا.. یکه تو انقدر سوسول ایخااااك تو سر پور _
 

 :گفت یبا حرص به فاط ایدن دمیخند ایمن و در. زد رو دستاش که چاقو و چنگال افتادن محکم
 
 اصال به تو چه؟.یکنیغذا رو کوفتم م نیاخر ا تو از.. خل يمرررض دختره  _
 
 .شهیبخورم حالم بد م خوامیخو االغ منم م _
 
 .خو گمشو برو _
 

 ..بــــــســــه: ایو در من
 

 :واسه تموم شدن گفتن. دوتا به ماکردن اون
 
 ...ددر با ماشن من میبر میخوایم گهید نیبخور _
 

ــ  بــاالخره ــا دســت از کــل کــل کش ــه غــذا خــوردن  دنیاون هــم  ایــدن يســر نیــهــه ا. وشــروع کــردن ب
 .بادست شروع کرد به خوردن

 
 یکلـ ... نییپـا  میهـم کـه داشـتن بعـد بـا هـم رفتـ        ایـ و دن ایـ در میدیلبـاس پوشـ   یاز غـذا مـن و فـاط    بعد

ــو  ــزدن ت ــایو ا رمی ــرده      ن ــوس ک ــورو ل ــات ت ــدر باب ــه چــرا انق ــه لوســ  ... ک ــا ک در خودمــون  یواال م
 ...مینیبینم
 

ــ ابونــایگشــت و گــذار تــو خ هیــاز  بعــد تــا  یولــ.. خونــه میبرگشــت عیجــون ســر ایــثر یبــه خــاطر نگران
 .شد بالیهر چهار تامون اندازه توپ وال يدم در چشما میدیرس
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 :شد و گفت ادهیپ نیاز ماش عیسر ایدر
 
 ؟یکنیم یچه غلط يدار ایپور _
 

 :زد و گفت يپوزخند یفاط. شدم ادهیپ عیو پارك کردم و سر نیماش
 
 .دارن تو بغل کردن دخترا ییطوال دی شونیکه ا یمث _
 

ــکــه تــو بغــل پور  يدختــر ــبــود اومــد از بغلــش ب  ای ــا د.. رونی ــب ــق دنی ــیا دمیــفهم افشی .. ســتین یران
 :که بد توپش پر شده بود با اخم گفت ایپور

 
 .نکن یفضول هیبق یشما تو زندگ _
 

 :گفت قرار داد و ایو دن ایمخاطب خودش و در بعد
 
 ن؟یوقت شب کجا بود نیشماها تا ا _
 

 :گفت یسیاومد جواب بده که دختره به انگل ایدر
 
 ..فهممینم یچیمن ه نیحرف بزن یسیانگل شهیم... ایپور _
 

 .سیصبر کن آل قهید هی: ایپور
 

 :گفتم یبگه که من زود تر با لحن محکم يزیخواست چ یرو ما به فارس بعد
 
ــ _ ــا حت ــ یم ــ شــهیســاعتم نم مین ــه رفت ــب میک ــه ثر رونی ــود   ایــو ب ــه ب . میجــون و ارمــان خــان هــم گفت

 .یبهتره به کارت برس. یبش یرتیواسه ما غ خوادیحاالم نم. نیمشکل از شما که خبر نداشت
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توجــه  یبــ...دهیــحــس کــردم داره دنــدوناش و بــه هــم فشــار م... اشــاره کــردم سیبــا ابــرو بــه آلــ بعــد
 :روم و کردم سمت بچه ها و گفتم

 
 ...تو نیبر _
 

 :دمیدختره رو شن يوارد شدن و منم خواستم وارد بشم که صدا همه
 
 ساناز بود؟؟ نیا _
 

 :زده در جواب گفت شخندین ایکه پور دمیبرگشتم سمتشون و د.. گرد شد چشمام
 
 چه خوشکله؟؟؟ يدیاره د _
 

 .دمیشنیراحت م یلیمن خ یول دنیدیاونا حواسشون نبود و من و نم... گرد تر شد چشمام
 
 .رایو گ باستیواقعا ز شیوحش يچشما. داره ینیدلنش یچهره شرق: سیآل
 
 ..کنم فیتو برات تعر میبر ایدختره ب هیزیچ هیاصال  _
 

ــدو عیســر ــاال دمی ــتم ب ــ.... و رف ــ حی ــ حی ــره د.... نیدلنشــ یچهــره شــرق....  حی ــدخت  يچشــما... وانسی
 ..من و ریبگ ایخدا یوحش

 
 :دمینال.شد اخم کردم جادیدلم ا ریکه ز يدرد بد با
 
 .هیزنانگ یتف تو ذات هر چ _
 

 .ییچشمباز رفتم سمت دست شو کیو اروم با  دهیبلند شدم و با کمر خم اروم
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اومــدم بــرم ســمت اتــاقم کــه  ... نشــه داریــب یودر و اروم بســتم کــه فــاط رونیــاومــد ب ییدســت شــو از
 :اومد یفاط يصدا

 
 ؟يداریچرا ب _
 

 :زدم به کمرش و گفتم یکی.. رفت سهیاز خنده ر یفاط... دمیکش غیج هوا و دمیپر
 
 .یییاووو... یستیتو اپم بشو ن _
 

درده  يمصــبت و شــکر کــه هــرو ایاوف خــدا... دیکشــ يبــد یلــیخ ریــت... خــاطر دلــدردم خــم شــدم بــه
 ..يرو سر ما زنا خراب کرد

 
 شــمیپ ینگرانــ بــایفاط... حــالم و بــد تــر کــرد واریــد يســرما. نییخــوردم پــا زیــزدم و ل هیــتک واریــد بــه

 :نشست و گفت
 
 !!!!با تو ام یچته ساناز چت شده؟؟ ه _
 

 :و تنداختم تو بغلش و گفتم خودم
 
 ...کنهیدلم درد م یفاط _
 

 :کرد بلندم کنه یکه منظورم و گرفته بود سع یفاط
 
 ..سرده واریپاشوپاشود....يوایا _
 

 خوابونــدودوریوبــرد تـو اتــاق و همــون طــور کـه مــن و رو تخــت م  کمکـم کــرد ومــن   یفــاط. شــدم بلنـد 
 :گفت داشتیدل وکمرم وگمر نگه م

 
 ...يتا تلف نشد ارمینبات ب يمن برم چا نیبش _
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 يواااا ویــا... وفتمیــفــردا صــد در صــد م ابازیخــدا يوا... رفــت یفــاط. و تــو شــکمم جمــع کــردم  پاهــام

 ام؟؟یبهش بگم نم يحاال چه جور... کردمیقبول نم عیاه کاش سر... من به مهراد قول دادم
 

 .رو خوردم به هزار ضرب و ضورب کپه مرگم و گذاشتم ییچا یوقت... نبات اومد ییبا چا یفاط
 

**** 
 
مـا هـم    يخلـه   یفـاط  نیـ ا. مهـراد از صـبح هـزار بـار زنـگ زده بـود      ...ترس پوست لبم و گـاز گـرفتم   با

حــاال هــم مهــراد اومــده دم . و جــواب داده و گفتــه کــه ســاناز حــالش بــده  لمیاول موبــا يهمــون دفعــه 
 ...اخه از اون به بعد جوابش و ندادم. در خونه

 
 :با تشر گفتم. اومد تو اتاق یفاط

 
 هاااا؟ یمن و برداشت یتو اصال چرا گوش _
 
 :ترس گفت با
 
 .يهم خواب بود کشتتویخو داشت خودش و م _
 
 نم که بره رد کارش؟بز نیبه ا يحاال چه زر _
 

 :گفت يکرد و با لحن مسخره ا یاخم
 
 ..زنهیحرف نم يجور نیافش ا یادم درباره ب. نگووو _
 

تـو   شـم یم یزود عصـب  یلـ یخ... بـد بـود   تمیکالفـم کـرده بـود هـم مـوقع      یهـم فـاط   گـه ید... شدم یعصب
 :یمواقع نیهمچ
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حـاال چـرا از    ؟؟يدیـ تـو حـال مـن و ند    ؟؟؟یکـه رفـتم سـمت مهـراد نـاراحت      نیـ تو چته هااا؟ چـرا از ا  _
 ؟؟يگلمند کنمیم هیتک یکیکه دارم به  نیا

 
 .ندارم يمن گله ا _
 
هـم   يبـه زود  مینـامزد . سـت یبابـا خـالف شـرع کـه ن     ؟ينـداز یم کـه یت یپ چتـه؟ چـرا هـ    ياگه نـدار  _

 .میقراره به خانواده هامون بگ
 
ــه خــانواده هــاتون نم ... مونــدم نیمــن تــو همــ _  یکــیبــازم  نمیــبب خــوامیســاناز مــن نم ن؟؟یگــیچــرا ب
 .سمتت و قصدش شمستنت باشه ادیداره م گهید
 
 ...ستیمهراد قصدش شکستن ن _
 

 يتقـه ا  هیـ بـدون نگـاه بـه مـن رفـت و بعـد چنـد ثان       ... بزنه که زنگ خونه بـه صـدا در اومـد    یحرف اومد
 :به در بسته اتاقم خورد

 
 .یبا ادب باش دایتو دختره به تو نم ایچه مؤدب ب... اوهوك _
 

 :گفتم دیبا ترد نیباشه واسه هم یشک کردم که فاط.. به در خورد يتغه ا بازم
 
 ه؟یک _
 
 ».منم« _
 
 یحــاال مــن چــ... کنـه یمــار م یجــا چــ نیـ ا نیــا... ژنیــامـامزاده ب  ایــ... حضــرت نــوح ایـ ... دیــامــام مج ایـ 

 ..کنهیپشت سرشم نگاه نم رهیم نهیبیمن و م افهیق نیو ا ادیبگم؟ االن م
 

 ؟!؟!!ساناز: مهراد
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 .یییییییلعنت.. دمشونیو تو دستام گرفتم و کش موهام
 
 ..تو ایب _
 

 نیکــه انگــار همــ هیــانقــدر لخــت بــود کــه اگــه گــره نداشــته باشــه جور .. موهــام و صــاف کــردم عیســر
 .ياالن شانه د

 
ــ مهــراد ــ  يحــرف لبــه  یاومــد وب دم و گوشــه جمــع کــر هیــخــودم ... زل زد نیتخــت نشســت و بــه زم

 :به حرف اومد هیبعدچند ثان...بهش چشم دوختم
 
 ؟یخوب _
 
 .هوم _
 
 پ چرادوستت گفت حالت بده؟ _
 

اووووف ... ازش خجالـــت نکـــش... محرمـــت... ادتـــهی... اون نامزدتـــه...مضـــطرب نشـــو. ســـااااانااااااز
 ..یلعنت

 
 :زمزمه کردم اروم

 
 ..شدم انهیماه _
 

 :زد و گفت يلبخند... نگاه کرد بهم
 
 ..ایب _
 

ــارش نشســتم   اروم ــتم کن ــک رف ــا ش ــمت     ... و ب ــه س ــن و ب ــام و م ــونه ه ــداخت رو ش ــت چــپش و ن دس
.. بـــود یخـــوب یلـــیحـــس خ.... زدم و چشـــمام و بســـتم هیـــاروم بـــه شـــونش نک... خـــوذش کشـــوند
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ــرام ماســاژ م  یمخصوصــا زمــان ــکــه کمــرم و ب ــا دســت راســتش   دیمهــراد اروم موهــام و بوســ... دادی وب
 :تاروم گف. ..دست چپم و گرفت

 
 ...یکه ازم رو نگرفت یمرس... يکه بهم اعتماد کرد یمرس _
 

سـرد   يمـن از بوهـا  ... یاوف چـه عطـر تلخـ   ... عطـرش رفـت تـو دمـاغم     يکـه بـو   دمیکشـ  یقیعم نفس
 ...ادیخوشم م

 
 ...تفاوت ما نیاز اول نیا

 
 ....ماه بعد کی
 

کــه  نیــبــا ا.شــهیرد ســوزش بــدتر مبــاد ســ رمیــتنــد تــر کــه م کــردمیچــون حــس م... رفتمیــراه م آروم
 ...زدمیم خیداشتم  یشالگردن هم داشتم ول

 
 یمهـراد خنگـول بهـم گفتـه بـرم کـاف       نیـ چـرا ا  دونمیـ حـاال نم . ماه بود و هـوا بـه شـدت سـرد     يد لیاوا

 .یشگیشاپ هم
 
و همــه  ياومــدن خواســتگار نــایو عمــه ا میبــه خــانواد هــامون گفتــ گــهیاالن د..... مهــراد..... مهــراد يوا
... امــا بــازم دم نــزدم.... ســتیمــن حــس مکــنم مهــراد اون مهــراد ن... یولــ.... مســائل تمــوم شــد نیــا ي

... ماسـمش و گذاشـت مونـد    شـه یکـه م  يا گـه یهـر کوفـت د   ایـ  یتـو رودرواسـ  » نـه «بازم نتونسـتم بگـم   
ــ... بــه جــود مهــراد عــادت کــردم .. از اون گذشــته ــازم بــد رفتــ... خــوامیمــن عــادت نم یول ســاناز  یاه ب

 ...بد
 

بــه صــورتم کــه فقــط چشــماش معلــوم بــود  یحــال بهــم زنــ يگرمــا... شــاپ واروم بــاز کــردم یکــاف در
 ...خورد

 
 .مهراد عاشق گرما ی؟؟ من عاشق سرمام ول55 ای 54تفاوت من و مهراد بود؟  نیچندم نیا
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 :دستش و به سمتم دراز کرد.. تمیو رو به روش نش رفتم

 
 ؟يخودم چطور یسالم خانوم گل _
 

 :یمصنوع یول.. زدم يلبخند
 
 .میگذرونیخوب م _
 

شـاپ بـود اومـد     یکـاف  نیدوسـت مهـراد کـه صـاحب همـ     .. کـه باهـاش دسـت دادم نشسـتم     نیـ از ا بعد
 :سمتمون

 
 ..به به سالم دو گل هنوز نشکفته _
 

ــراد ــرف ب  مه ــه ح ــزشیب ــخند م ــاال نفهم  ... دی ــا ح ــن ت ــرا م ــچ ــا   دهی ــته ادم ــودم از اون دس ــال يب  یک
 ..نه ایهنوز جا داره  دونمینم... تفاوت ما 56خوشه؟؟ 

 
 ؟يسالم صدرا جان چطور: مهراد

 
 .برم خوامیم دنیجا مفت شام م هیچون اخر هفته . توپه توپ _
 

 .مخم يخندش رفت رو يصدا بازم
 
 .رهیمن م بیداره از ج ستایمفت ن نمیهمچ یه یه _
 

 :بد رنگش بهم زل زد و گفت يبا اون چشما صدرا
 
بابــا بــذا حــد .. ارهیــدر م ياالن داره خساســت بــاز نیعــه عــه ســاناز خــانوم حواســت باشــه هــااا از همــ _

 ...بگذره مهراد جان تیاقل نامزد
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 .از زل زدناش متنفرم.. کردم و روم و ازش برگردوندم یاخم

 
 .میبخور اریحرف نزن برو دوتا قهوه ب ادیخب ز یلیخ: مهراد

 
 ...نیاریمن شکاالت ب يبرا _
 

 ...قبال کشف شده بود نیالبته ا.. گهیتفاهم د بازم
 

 :گفت شیبا ن صدرا
 
 .نیسفارش بد زیچ هیبار شما دوتا  هیمن ارزو به دل موندم  _
 

مختلــف اهنربــا  يقطبــا شــهیهم گنیمــ يدیدومــا نگــه نشــن. داش ینــ بیــاوال ارزو بــر جوانــان ع: مهــراد
 .کننیهم و جذب م

 
 .زد و رفت يهم قه قه ا صدرا

 
 :رو به من گفت مهراد

 
 ؟!؟؟ياخر هفته کامال حاضر يبرا _
 

 :بازم نتونستم یداد بزنم بگم نه ول خواستیم دلم
 
 .اره _
 
 ...میکلمه گند زد به زندگ نیا... کلمه متنفرم نیا از
 
 .کنم دایپ نیماش نیتزئ يخوب برا يجا هی دیمنم با _
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ـ ... نــامزدمون بـود ... اخـر هفتـه  .. کـه تــو دلـم پوزخنـد بــود    يلبخنـد .. زدم يذوقـش لبخنــد  بـه  مــن  یول
 ...روح انتخاب کردم یب یزندگ کیخودم  يمن خودم برا... شاد نبودم

 
 ...به زور مهراد رفتم خونه. از خوردن شکالت داغم و کپ زدن با مهراد بعد

 
 یکاغــذ کرمــ هیــ... تــوجهم و جلــب کــرد يزیــافتــادن چ يصــدا... و انــداختم تــو در و بــاز کــردم دیــکل
 ...برش داشتم و رفتم باال... افتاده بود نیزم يرو
 
 !!!؟!؟یچـــــــ _
 

 ...دهیقلبم و تو دستش گرفته و داره فشارش م یکی کردمیم حس
 
 :تشر به خودم گفتم با
 
 ...مث تو تا اخر عمرش مجرد بمونه یبه خاطر سنگ یساناز توقع داشت هیچ _
 
 ...اسمش حدس زدن نام عروس سخت نبود دنیبا د... تو دستم نگاه کردم یعروس کارت به
 

 .. ..ادیچه اسماشون بهم م...هه چه ست.... و صدرا زهرا
 

 ...شد یماه چ هی نیا ارمیب ادیکردم به  یسع... زانوهام و بغل کردم. و رو مبل انداختم خودم
 

بعــد امتحانــات اومــد گنــد زد تــو  ... مقــدم يفرنــاز احمــد... تــازه وارد کــالس بــود زیــچ نیتــر پررنــگ
 یحتـ  شـش یارا... توجـه همـه پسـرا رو جلـب کـرده بـود       کـرد یکـه م  ییهـا  ییبـا عشـوگر  ... نظم کـالس 

چشـم چـرون    يپسـرا  شـه یکـه هم  سـوزه یدلـم بـه حـال خـودم م    ... کـرد یدخترا رو هم محـو صـورتش م  
هنــوز ... خـاطرخواه منـه   گفـتن یکـه بچـه هـا م    یکســ... یوسـف یماهـان   نیمـثال همـ  .. ادیـ ازم خوششـون م 

 ....یاههههه لعنت.... يپسره ... هفته از ورود فرناز نگذشته بود که با هم دوست شدن هی
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ــ ــچ نیدوم ــو  زی ــگ ت ــر رن ــا يپ ــا   نی ــاوت ه ــتن تف ــاال رف ــاه ب ــود  يم ــراد ب ــن و مه ــ... م ــم  یحت فکرش
 .ما میانقدر متفاوت باش کردمینم
 

کـه مـا بـه خـانواد هـامون       نیـ بـا ا  یفـاط . رفـع کـردم   یکـه بـاالخره مشـکلم و بـا فـاط      نـه یا زیـ چ نیسوم
 .مشکل داشت مینگفت

 
 دایـ پ یمـن و فـاط   يجـا بـرا   هیـ قصد رفـتن نـداره مـنم بـه ساسـان گفـتم تـا         ایکه پور نهیا زیچ نیچهارم

 .منظورم من ومهراده.من که حاال حاال قصد ندارم برم خونه خودمون.. کنه
 

ــد کــردم ســرم ــارت و د... و بلن ــازم اون ک ــب ــارت  کــردمیحــس م.. دمی ــاون ک ــد بهــم   هی ــده ژکون لبخن
 ...هیباز نیا يکه صدرا برنده  گهیم نیو همچن.... زنهیم
 

ــاران ســار .. فــردا شــب بــود.. کــارت نگــاه کــردم ينوشــته شــده تــو خیتــار بــه رو  نایبــه احتمــال بــاز ب
بلنـد شـدم و    عیسـر ... بـه خونـه نگـاه مـردم بـازار شـام بـود       . ..انیـ ب خـوام یمجبور کرده به من نگه کـه م 

مامــان و ..صــدرا...مهـراد ... فکــر کــردم یجمــع کــردن بـه همــه چـ   یطـ .. شـروع کــردم بـه جمــع کــردن  
ــابا ــه ... ب ــان و پروان ــ .... ساس ــه چ ــادم    ... یهم ــازه افت ــث جن ــر درد م ــاطر س ــه خ ــرم ب ــاخ اخ ... از اخ  هی
 :یبلند شدم و زنگ زدم به فاط عیسر. ییییزیچ
 
 ؟؟یجونم سان _
 
 .یدر حقم کن یلطف هی یتونیم یفاط.. و کوفت یسان _
 
 ...نچ سرم شلوغه _
 
 :حرص ناله کردم با
 
 .واقعا ازمندمین یییییفاط _
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 .خواهش کن _
 
 .جهنم اصال نخواستم _
 
 .باشه باشه غلط کردم حاال بگو _
 
 :زدم يشخندین

 
 ؟؟يریبگ يزیچ ییکادو هیاران ب يبرا یتونیم _
 
 مگه اونا مشهدن؟؟ یاممم اره ول _
 
 .صدرا و زهراست یفردا عروس. اوهوم _
 

 :خودم رشته کالم و به دستم گرفتم.... در جواب حرفم داد یبود که فاط يزیتنها چ.... سکوت
 
 .يبا يمن حال درست کردن ندارم با ریبعدم از اون ور غذا هم بگ گهید ریخو پس بگ _
 

بــرق تــراس و ... شــده بــود کیــهــوا تار.. هنــوز ســاعت شــش بــود ...پــوووووف... و قطــع کــردم تلفــن
ــتن گ   ــد برداش ــردم و بع ــن ک ــاریرش ــا   ت ــط ب ــفق ــرتییسو هی ــوا ازاد و گ   ش ــو ه ــتم ت ــتم نشس ــاریرف و  ت

 ..گذاشتم رو دستم
 

ــروع ــه زدن  ش ــردم ب ــ.... ک ــگ نم  چیه ــراه اهن ــت هم ــدمیوق ــتم ... خون ــت نداش ــدام و دوس ــیخ... ص  یل
.. دختــره لــوس وننــرم هیــ کــردیحــس م دیشــنیو فقــط صــدام و م دیــدیمــن و نم ینــازك بــود اگــه کســ

 ...ستمیدختر لوس ن هینچ من  یول
 

سـرد نشسـتم    يهـوا  يرفـتم تـو   يچنـد روز قبـل نـامزد    دیـ فهمیاگـه مامـان م  ... بد سـرد شـده بـود    هوا
 ...اگه سرمابخورم چه شود.. معه مراسمهاالن شنبه است و ج... کشتیمن و م
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ــ دســتم ــ.. ازش بلنــد نشــد ییصــدا گــهید..گذاشــتم تــاریگ يمایســ يحرکــت رو یو ب  يصــدا هــوی یول
ــالکن کنــار ... دســت زدن اومــد ــه ب همــون کــه تــو بغــل  ... همــون دختــره... نگــاه کــردم يبــا تعجــب ب

 ...کردیکار م یجا چ نیاون ا... بود ایپور
 
 ...یزنیم بایز: سیآل
 

 :داغونم گفتم يمنم با لهجه . داشت یقشنگ ي لهجه
 
 .ممنون _
 
 ...دیفکر کنم به لهجم خند.. باز شد ششین

 
ــ يچشــما ــد و بلنــد يموهــا.. داشــت يا دهیکشــ یســبز اب پوســته .. بــود ختــهیشــونش ر يکــه رو يبلُن

 ..در کل خوشکل بود.. صاف بود یلیخ دشمیسف
 
 ..سونمیمن آل _
 
 :باال و گفتمابروم و دادم  هی
 
 .منم سانازم _
 
 ؟یکنیکار م تاریگ هیاز ک _
 
 .یسالگ 13-14 _
 
 .یزنیخوب حرف م یلیو خ يدار یقشنگ يلهجه  یراست. هیادیزمان ز _
 
وزارات خارجـه بـوده و    يشـغل پـدر مـن تـو    ... گفـت مسـخره   شـه یگفـت قشـنگ م   شـه یبـه لهجـم نم   _

 .نهیرفتم واسه هم يادیز یخارج يکشورا
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 .اها _
 
 ن؟یکنیکار م یچ رانیشما ا _
 
 .ایکردن پور یراض يعوض کردن اب و هوا اومدم هم برا يهم برا _
 

 :گفتم يکردم و با کنجکاو یاخم
 
 ا؟یکردن پور یراض یچ یعنی _
 
 :گفتم عیسر.... خو البد دوست پسرش بوده. دمیپرسیکاش نم اه
 
 ..جواب نده يخوایاگه نم _
 

 :کرد و گفت یقشنگ يخنده  تک
 
 .کار اونجا يبرا ادیکنم ب یرو راض ایداره اومدم تا پور مارستانیب هی ایفرنیپدر من تو کال _
 

 .بدم رییگرفتم اسم خواهر و برادر ساناز و تغ میمن تصم..... یــ رااااااســــــــــتــــــ
 

 .نایسار: سحر
 
 .ساسان: نایس
 

 .باران: فاطمه
 
 :دمیتعجب پرس با
 
 مگه دکتره؟ ـ
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 :و گفت دیخند

 
 ...اره اونم از نوع متخصصش ـ
 
بگــم از اخالقــش  دیــدر کنــال تعجــب با... دیــبــاز خند... ابــروم و دادم بــاال متفکرانــه نگــاهش کــردم هیــ

 .بود ومدهیکس خوشم ن چیاز اخالق ه یمن به جز اخالق فاط... خوشم اومد
 
 ؟؟یخونیم یتو چ ـ
 
 ...ساله اولمه. یپزشک ـ
 

 .خوب حدس زدم یلیخ یمرس... شد زنگ خونه بلند يصدا
 
 ؟ییخونه تنها... برم دیمن با ـ
 
 .رونیب میقراره بر ادیم اینه االن پور ـ
 
 .تییخوشحال شدم از آشنا. زیعز سونیخوب فعال آل... اها ـ
 
 .زمیواقعا خوشحال شدم ساناز عز... نیهمچن ـ
 
 :فونیدو رفتم و خودم و رسوندم به آ به
 
 ه؟یک ـ
 

 .مـــــــن: باران
 
 .شودیخدا زلزله وارد م يوا ـ
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 ...يبد یلیساناز خ ـ
 
 به من نگه؟؟ يبد بخت کار کرد ينایباز رو مخ اون سار... رسمیتو که نم يبه بد ـ
 

 :اومد نشیریش يخنده  يصدا
 
 ؟؟يفکر کرد یآره پس چ ـ
 

 :آقا صالح اومد يصدا
 
 .زدم خی. المصب و نیساناز باز کن ا ـ
 

 :و باز کردم و گفتم در
 
 .دییبفرما. دیاوه اوه ببخش ـ
 

 :در خونه رو هم باز کردم و همشون با سر صدا وارد شدن قهیچند دق بعد
 

 .سالااام: نایسار
 

 ..من گشنمه اد؟؟یچرا بو غذا نم يواااا: صالح
 

 .ساناز ساناز ساناز ساناز: باران
 

 :و باز کردم و رو زانو نشستم دستام
 
 .خالش يسالااام جزغل بانو ـ
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دلــم بــراش ... گذشــتیم یلــیکــه رفتــه بــودن تهــران خ یاز زمــان... محکــم بغلــش کــردم... بغلــم دیــپر
 ...تنگ شده بود

 
... بـود  دیکـاله و شالگردنشـم سـف   ... تـنش بـود   دیـ سـف   یصـورت  يپـالتو  هیـ ... رونیـ بغلـم آوردمـش ب   از

 ..ومدیبهش م یلیخ دیسف
 

ــردمش و ر  بلنــد داشــتم باهــاش حــرف   ... خــودمم کنــارش نشســتم  .. و مبــل نشــوندمش شــدم و ب
 .رونیکه صالح از تو اتاقم اومد ب زدمیم
 
 :اجازه داد بره تو؟؟؟ اخم کردم و با تشر گفتم نیبه ا یک
 
 تو اتاق بنده؟؟ ياجازه داد بر یبه جناب عال یک ـ
 

 :در آورد و گفت یشکلک
 
 . ..ندارم ازیمن به اجازه ن ـ
 

ــه رو اومــد ــا لباســاش و ســار ... مــن نشســت يو رو ب ــه مــن  ... عــوض کنــه نایبــاران رفــت ت صــالح رو ب
 :گفت

 
 ...یتو زن داداشم بش رکدمیمن فکر م ـ
 

 :محکم گفتم... يجد یول... بهش نگاه کردم یحس چیه بدون
 
 ...یشما بهتره فکر نکن ـ
 

 :گفت چرخوندیصورتم م يزد و همون طور که نگاهش و تو يپوزخند
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مـن بـود    يهـم جـا   يا گـه یهـر کـس د   رشیـ خ ينگـاه هـا   ایـ  دادیـ کـه صـدرا بـه تـو م     ییواال با نخ هـا  ـ
 ...کردیم يفکر نیهمچ

 
 :ادامه داد... کردم دندونام و به هم فشار ندم یسع... کردم اخم

 
چنــان  يشــدیباهــاش چشــم تــو چشــم م یوقتــ.. یکنــیصــدرا فــرار م يکــه از نگاهــا دمیــفهمیخــوب م ـــ

 یصــدرا فضــول یبــار داشــتم تــو گوشــ هیــ ادمــهی... دمیترســیصــدرا م يکــه مــن بــه جــا يکــردیم یاخمــ
 گــهیبــار د هیــ... تــو بــود ياون شــماره ... شــده بــود رهیــذخ» هــارد يمــا« شــماره بــه اســم  هیــ... کــردیم

ــودم د  ــم خ ــه ــش پ  دمی ــه به ــک ــود امی ــه دار .... يداده ب ــاال توق ــم      يح ــو زنداداش ــه ت ــنم ک ــر نک فک
چــرا زهــرا  دونمیــنم...چــرا زهــرا شــد نــامزدش دونمیــنم یســت داشــت ولــصــدرا واقعــا دو ؟؟؟یشــیم

 .شد دوست دخترش
 

 :به جلو خم شدم و گفت یکم
 
 ....برو از برادرت بپرس ؟یگیرو به من م نایا يچرا دار ـ
 

 ...وارد هال شد و صالحه کثافت نتونست ادامه بده نایسار
 

 ن؟یا ایو بپوشم  نیساناز به نظرت ا: يسار
 

 :نگاه گفتم بدون
 
 ..رو هیاول ـ
 

 :بد بختم با ذوق گفت ينایسار
 
 .دوست دارم شتریو ب نیخودمم ا ـ
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هـم   ایـ و دن ایـ و در یفـاط  قـا یبعـد چنـد دق  ... چپ صالح و نگاه کـردم و بلنـد شـدم و رفـتم تـو اتـاق       چپ
 .چتر شدن خونه ما ننیمشتاق بودم باران و بب یلیچون خ ایو دن ایدر... اومدن

 
ـ . بود یخوب شبه قلـبم حـس    يرو رو يبـد  یلـ یهنـوز فشـار خ  ... مـن ذهـنم مشـغول فـردا شـب بـود       یول

 .کردمیم
 

نفــر بــه شــدت  کیــ یوقتــ. هیــواقع زیــچ هیــقلــب طــرف شکســته  گنیکــه مــ نیــا دمیمــن شــن راســتش
.. دروغ بگــم تــونمیمــن بــه خــودم کــه نم.... شــهیاطــراف قلــبش پــاره م ياز رگ هــا یکــیناراحــت بشــه 

 یروح و بـ  یبـ  یزنـدگ  هیـ دختـر شـاد و سـرحال بـودم      هیـ حـق مـن کـه    ... ناراحـت  میلیخ... من ناراحتم
 ...نشد بمیاز عشق نص يزیچ ممیپدر يتو خونه  نم... ستیعشق ن

 
ــ  هیــ مــن ــ  یدختــرم هــر چقــدرم خــودم و ب  هیــبــازم بــه ... و شــکننده فمیاحســاس نشــون بــدم بــازم لط

 ...اما من مهراد.... دوسش داشته باشم که بهم عشق بورزه و یگاهیبه تک.. دارم ازین گاهیتک
 

 لیـ خـودت بـه خـودت تحم   .... لـه یتحم هیـ  نیـ ا... یدوسـش داشـته باشـ    دیـ نــــه سـاناز نـه تـو با   ... نــــه
 .یکن که دوسش داشته باش

 
 ...کنمیم لیبه من که خودمم به خودم تحم لعنت

 
 .موهات و درست کنم خوامیم... گهید ایساااناااز ب: يسار

 
 :کردم صدام نلرزه عیس
 
 ...بندمشونیفقط م... يسار سین يازین ـ
 
 .بلندت ياون موها فیح. نـــــه: دیکش غیج
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... کمرمــه ریــموهــام تــا ز یباشــه ولــ يا شــهیکل دیشــا... نگــاه کــردم ییدستشــو ي نــهییخــودم تــو آ بــه
 ...بود یخوشرنگ ییلخت بود و خرما یلیخ
 

 ..باطل الیخ یزه یگمشه ولکردم تا بغض تو گلوم بره  يسرفه ا تک
 

ــتم   در ــردم و رف ــاز ک ــاط ... و ب ــاران ف ــار یب ــاپو يس ــودن    يدر تک ــد ب ــاعت بع ــد س ــن چن ــ... جش  یول
 :داد زدم... لباسمم انتخاب نکردم یحت.. بهتره نگم..... من

 
 .من لباس انتخاب کن يبرا ایبااارااان ب ـ
 
 :و گفت دیمبل پر يرو از
 
 .يساناز میآآآخخخ جون بزن بر ـ
 

 خواســتیجلـوم و بــا ذوق نظـر م   گرفــتیلبـاس م  یهــ... رفــت سـر کمــدم مـنم رو تخــت نشسـتم    بـاران 
 .تو ذوقش زدمیم یمنه ابلهم ه

 
ـ . بـه حـالش سـوخت    دلـم  لبـاس ســبز   هیـ بـاالخره  ...بـود کـه ذوقـش و از دسـت نـداد      نیـ ا شیخـوب  یول
 یبلنـد بـود و سـبز چمنـ     ومـد یبـه نظـر خـوب م   . راهنـه یمنظـورم از لبـاس همـون پ   .. گرفـت جلـوم   یچمن

ــز. بــود و پشــتش لخــت بــود  يدیهورشــ غــشی.. رنگشــم دوســت داشــتم  ي نهیگلســ کیــ نشــمیس ری
ــیخ ــت  یل ــنگ داش ــد.قش ــرفتم     يلبخن ــاس و ازش گ ــدم و لب ــد ش ــاران زدم و بلن ــه ب ــاق  . ب ــدم از ات بع
 اد؟؟یــبــه صــالح نگفتــه بــود ن نایمگــه ســار.. زنــگ در اومــد يصــدا.کــردم تــا لبــاس و بپوشــم رونشیــب

 يصــدا...ســر کچلــش صــاحاب مجلســه  ریــخ. خونشــون باشــه دیــاصــال صــالح االن با! ه؟یــک نیــپــس ا
ــ  ــوال پرس ــالم و اح ــدیم یس ــ وم ــه انگ... یول ــیلب ــرا؟! ؟؟یس ــر!چ ــ  عی؟ س ــم و پوش ــام و  دمیلباس و موه

ــ   ــا لخت ــد شیپخــش کــردم پشــتم ت ــا د دمیکشــ یدر ســرک ياز ال.. نشــه دهی ــو ب راحــت  ســونیآل دنی
گــرم باهــاش دســت دادم و احــوال . مبــل يزد و بلنــد شــد از رو يلبخنــد دنمیــدبــا  سیالــ.رونیــرفــتم ب

 :و گفتم ایبعد رو کردم به در. کردم یپرس
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 .بده ییندا هیلطفا قبلش  نیادم مهمون دعوت کن يبرا نیخوایم یوقت _
 
 .ایفرنیاونم تو کال. رفته يشگریمختلف ارا يکالسا یکل نیا: ذوق گفت با
 
 ؟یخو که چ _
 

 :سمت اتاق که صداش متوقفم کرد رفتم
 
 .برات درست کنه يبذار یاخه خواستم تو تو رودرواس _
 

هــه بعلــه !!!!! واســه درســت کــردن مــن؟ !!!!! واســه مــن بــود؟!!!! داشــت؟ یلــیواقعــا چــه دل!!!!! ؟یچـــــ
کـــار و  نیـــا دمیـــبا...کـــه دوســـش داشـــتم خوشـــکل کـــنم یکســـ یعروســـ يخـــودم و بـــرا دمیـــبا

 .ببند زر مفت نزنساااانااااز ...کنم
 

 یلــیچهـرش خ ... نگــاه کـردم  یفـاط  يگرفتـه   يبـه چهــره   ایـ در ي افــهیسـمتش امــا بـه جـا ق    دمیـ چرخ
 یبـ ...و کشـف کـنم   لشیمـاه سـرم شـلوغ بـود نتونسـتم دلـ       هیـ  نیـ ا يامـا مـن تـو   . وقت بود گرفته بـود 

ابرهـام  ...ودمسـرم درد گرفتـه بـود بـس کـه از صـبح اخـم کـرده بـ         .... شـدم و رفـتم تـو اتـاق     ایدر الیخ
درد  یبـا فـاط   خـوام یبـار م  نیواسـه اولـ  ... رونیـ رفـتم از اتـاق ب  ... ادیـ دم باال تـا از حالـت اخـم در ب   یو کش

ــ  گـه ید... شــمیدارم خفــه م گــهید... و دل کـنم   گــهید... و دم نــزدم دمیدرد کشــ یجــا نــدارم بــس کـه کل
در  ماومــد.. رفــتم ســمت اتــاقش... نبــود... نگــاهم و تــو هــال چرخونــدم...کــنم یخــودم و خــال خــوامیم

 :بشاشش منصرفم کرد يبزنم که صدا
 
 .نجاستیبعله االن ا _
 
_..... 
 
 .خشکه یلیساناز خ. یدونیخودت که م یول. کنم کشونیبهم نزد کنمیم یسع. باشه باو _
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 :شد شتریب میاسمم کنجکاو دنیشن با
 
 .خانوم بد خودش و جا کرده هااا سونیال نیا ولیبابا ا! اهاش حرف زده؟؟ساناز ب ؟؟يجد _
 

ــتم ــردمیم داش ــاو م ــم و ا    ياز کنجک ــط و بفهم ــرف اون ور خ ــم ط ــا اس ــت ــاو نی ــه   میکنجک ــا جمل  يب
 .شدیکاش نم يا یول... بر طرف شد یفاط يبعد

 
 .کنمااایلهت م زنمیم یوفتیدستم ب ایعههههه پور _
 

غافـل شـدم بلکـه اونـم      یمـاه فقـط مـن نبـودم کـه از فـاط       هیـ  نیـ ا... قـورت دادم  یدهنم و بـه سـخت   اب
 ....هیکیاسمون  دینه نه ساناز شا... پس...از من غافل بود

 
 ...يبه جاش بهم نمره بد دینره هااا با ادتی یول. چشم استاد _
 

 ...و بستم چشمام
 

ــ... نبــود کــه ناراحــت بشــم  يعشــوه ا چیهــ یفــاط يصــدا تــو ــ.. یول شــده  یمیصــم یلــیلحــنش خ یول
 ......ارادهیک ي ایهمون پور ایمطمئن شدم که پور....... گهیاخرشم که د يبا جمله ... بود

 
ــ ســتمیکــه دوســت شــدن ناراحــت ن نیــ؟ مــن از ا!بــا هــم دوســت شــدن؟ یعنــی. شــدینم بــاورم .... یول

ــا گوشــ!بــه مــن نگفــت؟ یچــرا فــاط بهــش شــماره  یفــاط.....  یعنــی... زدیــحــرف م شی؟ اون داشــت ب
 ؟!داده بود؟

 
گفتـنش   ایـ پور يصـدا ...کنـه  يکـار  نیعمـرا اگـه همچـ   .... دوسـت مـن  ... مـا یفاط... معلومه کـه نـه  ... نــه

 ...تو سرم اکو شد
 

 ...من ياوه خدا! ممکنه؟ چطور
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 ؟!ساناز؟ _
 
 :برگشتم و با تشر گفتم...و دستم و گذاشتم رو قلبم دمیجا پر از
 
 !؟یزنیچرا داد م... دمیود ترسب يچه کار نیا... سیآل _
 

 :شد و گفت نگران
 
 ...يخو چند بار صدات کردم اما جواب نداد ینداشتم ول يقصد بد زمیعز دیببخش _
 

ــد ــتپاچه ا لبخن ــاهش م... زدم يدس ــتینگ ــه فهم گف ــک ــا دهی ــه   یمکیدارم غ ــه مکالم ــاط يب ــوش  یف گ
 ...دمیم
 
 ؟!با من؟ یداشت يکار.... خب _
 

 ..قشنگ و اروم.. طور بود نیلبخندشم هم... با ارامش بود یلیکال خ... زد یقشنگ لبخند
 
 ..درستت کنم عیکه سر ایبدو ب... اره _
 

ــ  بالجبــار ــرا لیوســا یرفــتم تــو اتــاق و هــر چ  يو نشســتم رو زیــمــو داشــتم گذاشــتم رو م شیــارا يب
کـه هـم دختـر بـه کشـتن       ییاز اون لبخنـدا .. بـازم لبخنـد زد  ... چشـم دوخـتم   سیو منتظـر بـه الـ    یصندل

 ...هم پسر دادیم
 
 ؟!؟يدوست دار یخوب چه مدل _
 

 يهــر کــار.... یلعنتــ...اه... لحظــه بــازم چشــمام پــر از غــم شــد هیــدر ... نگــاه کــردم نــهییخــودم تــو ا بــه
 ....تو ذهنم ادیبازم م شهیکه از ذهنم دور بشه نم کنمیم
 
 ...ادیبهم م شتریباز ب _
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 :گفت هوی یه کرد ولجلو نگا لیو به وسا اومد

 
 ...راحت ترم يجور نیپاشو رو تخت دراز بکش ا _
 

 ؟!کار کنه؟ یچ خوادیمگه م... گرد شد چشمام
 
 :خنده و گفت ریزد ز افمیق دنید با
 
 ...ستمیصورتت راحت ن شیواسه ارا ينذجوریپاشو ا _
 

 :گرد تر شد چشمام
 
 ؟!؟ مگه قراره نبود فقط موهام باشه؟!صورت؟ شیآرا _
 
 :بهم زل زد شیرنگ يابرو داد باال و با چشما هی
 
 ...گهیپاشو د... نه دختر خوب _
 

و اورد و شـروع کـرد بـه درســت     لیتمـام وسـا  ... دمیتخـت دراز کشـ   يبلنـد شـدم و رفـتم رو    دیـ ترد بـا 
 ...کردن صورتم و بعد اونم موهام

 
 .نگاه کردم نهیآ به
 

 .کنم دایپ شیساناز و ساناز چند ساعت پ نیا نیمشترك ب زیچ هیکردم  یسع
 

 .کنمیبغضمم که حسش م. همون نگاه قاینگاه غم زدم دق... کردم دایباالخره پ... اها
 

 .....ساناز نیا اما
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ــاره ــردم   دوب ــاه ک ــودم نگ ــه خ ــا.... ب ــه رو  يموه ــتم هم ــ يلخ ــونم ر کی ــهیش ــت    خت ــر درش ــود و ف ب
صــورتم   يکــه رو یشــیتــر شــده بــود و آرا   دیبرنــزم ســف  دمیشــا ایــ میپوســت گنــدم .... داشــت

ـ  شیـ ارا... متفـاوتم کـرده بـود    یجـالب  یلـ یقراردگرفته بـود بـه طـرض خ     هیاگـه سـا  ... و محـو بـود   یغرب
ــ وســبز رنــگ پشــت چشــمام   ي ــم ارا  یشــیاصــال متوجــه نم یسانســور کن ــا شیــکــه االن هفــت قل  نی

 یو بــ یواقعــا عــال سیر الــکــا....زدیــبرهنــه ام هــم بــرق م يبــازو هــا يرو.... صــورت و درســت کــردن
 .حرف بود

 
ــاره صــدا از ــار يدوب ــد شــد يس ــ  عیســر... بلن ــانتوم و پوش ــو  دمیبرگشــتم و م ــم رو   هی شــال ســبک ه

 ...رونیوبرداشتم و رفتم ب فمیک.سرم انداختم
 
 .واستا یسان یه _
 
 :اومد سمتم و با تعجب گفت. تعجب برگشتم و به مهراد نگاه کردم با
 
 .اوه.يچه خوشکل شد _
 
 ؟!؟یکنیکار م یجا چ نیتو ا _
 
 .صدرا برام کارت دعوت اورد... خب _
 

ــر داشــت پــس ــازو .... لعنــت بهــت صــدرا .... خب  دیــامشــب نبا... مهــراد حلقــه کــردم  يدســتم و دور ب
 یزنــدگ نیــنشــون بــدم از ا دیــنبا... نشــون بــدم دلــم چــه بــد بغــض کــرده دیــنبا... نشــون بــدم نــاراحتم

 ...ستمین یلجن راض
 

اصــرار کــردم  یهــر چــ.. و صــالح و بــاران دختــرا رو ســوار کــرده بــودن نایســار. نییپــا میمهــراد رفتــ بــا
 .نزد یحرف چیه انیکه از خداش بود ن یمهرادم مث. ومدنین یول انیبا ما ب
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نـزدم و فقـط مهـراد بـود کـه حـرف زد و        یطبـق معمـول مـن حرفـ    . میتـو راه بـود   قـه یدق سـت یب بایتقر
مــن و  يگرمــا یتــا حــاال کســ... گــرم هــم نبــودم یولــ.. مــن بــا مهــراد ســرد نبــودم... از کــاراش گفــت

مـثال بـا مهـراد مـث     . کـنم یبرخـورد م  يکـه مـن باهـاش عـاد     دادنیـ نم صیتشـخ  نیبود واسه همـ  دهیند
 ..که بفهمه هیاما ک. کنمیبرخورد م لیفام ياپسر هیبق
 
نــه مــن خوشــم  يوا... ســتیمراســم جــدا ن... همــون جــا بــود کــه اهــم در اومــد. شــدم ادهیــپ نیماشــ از
 ...یقاط يمراسما نیاز ا ادینم
 

 یکســ ومــدیبــه بــدنم حســاس بــودم و بــدم م  یاز بچگــ... چندشــم شــد.. دور کمــرم حلقــه شــد یدســت
 ...دست بزنه

 
ــه ــار  ب ــت و زدم کن ــرد  .. ســرعت اون دس ــاهم ک ــب نگ ــا تعج ــراد ب ــه ا لب... مه ــت پاچ ــد دس زدم و  يخن

 :گفتم
 
 ..میمن قلقلک... دیببخش _
 
 ...نامزد کردنت نیخاك ساناز با ا يا.... شل شد ششین

 
 ...ادیشوم از سرش در ب يدستم و دور بازو مهراد حلقه کردم و به راه افتادم تا فکرا دوتا

 
 اشـون یکـه فقـط خودمون   نـا یتـو ذهـنم بـود نـه تـو مراسـم ا       یشـلوغ  نیـ امـا ا ... شـلوغ  یلـ یخ... بود شلوغ
ـ !!!! نـه؟؟  ایـ کار درسـت و کـردم    دونمیواقعا نم... بودن تمـوم  ... فکـر کـنم   تـونم یخـوب حـاال کـه نم    یول

 ...اون زن داره بهش فکر نکن... ساناز حاال صدرا تعهد داده... شد رفت
 

ـ ... زنـه یداره حـرف م  دمیـ و به سمت مهراد سوق دادم کـه د  نگاهم داشـت سـر    ایـ بـا در . بـا مـن نـه    یول
تـا   مینشسـت و مـا رفتـ    یخـال  زیـ م کیـ از اخـرم مهـراد رفـت و دور    ... زدیـ حـرف م  مینیکه کجا بش نیا

 .میلباسامون و عوض کن
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کــت لباســم و بــردارم و مــن حــاال از تــه قلــبم از اون حــس   گفــتیبهــم م یحســ هیــ یچــرا ولــ دونمیــنم
ــونم ــ  دیشــا... ممن ــدم ول ــه ظــاهر نشــون ن ــمــن  یب ــایادم تقر هی ــه حجــابم خ میمــذهب ب ــاهم یلــیو ب  تی

 ..دمیم
 

ــتم ــ ک ــداختم   دمیو پوش ــرم ان ــم رو س ــالم و ه ــت.. و ش ــاو   یراس ــال کنجک ــراد اص ــام و   يمه ــرد موه نک
 ...خوب ولش کن... نهیبب
 

ــا ــرا رفتــ  ب ــت میدخت ــتم  .. میو نشس ــراد نشس ــار مه ــن کن ــود ... م ــده ب ــرا    میزود اوم ــدرا و زه ــوز ص هن
 ...بودن وندهین

 
 ادیــخــوب اخمــم ز یاخمــام رفــت تــو هــم ولــ.. افتــادم ایــمکــالمش بــا پور ادیــ... افتــاد یبــه فــاط نگــاهم
مـن اصـال بـه لبـاس بچـه هـا توجـه        ... واقعـا خوشـکل شـده بـود     یاخه تو اون لبـاس مشـکل  . اوردیدووم ن

ــردم ــم  ... نک ــراد ه ــاس مه ــه لب ــه د   ... ب ــراد واس ــرا مه ــورم چ ــاال دلخ ــاوف ح ــاو  دنی ــام کنجک  يموه
 ...نیخواهم و خودب واقعا خود.... نکرد

 
 يبــود کــه جلــو نیــا یهمــش حواســم پــ. نشــد یبچــه هــا شــرکت کــنم ولــ يکــردم تــو مکالمــه  یســع

چـرا   سـتم ین یخـو وقتـ  !! ؟!؟!بگـم خـوش حـالم براتـون؟    ... نشـون بـدم   یصـدرا و زهـرا چـه عکـس العلـ     
ــم؟؟ ــبخت !!! ؟!دروغ بگ ــون ارزو خوش ــم برات ــنم؟یم یبگ ــ !ک ــو من ــبخت   ی؟ خ ــه خوش ــال ب ــه اص ــون  یک ش

 ؟!بزنم؟ مفتزر  یفکر نکردم برا چ
 

ـ  اوووووووف  چیهــ یبگـ  دیــنبا..... یبگـ  دیـ حــاالم نبا.... راسـت گفـت   دیــکـه نبا  شـه یهم.... ســاناز یخـ  یب
کــه اونــا خوانــد داشــت  یمشــترک یبــه زنــدگ یبگــ دیــنبا... یدرت وجــود نــداره و منبــع غمــ یخوشــحال

 وفا...کــاش واقعــا بشــه یولــ.... نــهیاره ا....خوشــبخت بشــن يوار دیــام یبگــ دیــبا... ياصـال فکــر نکــرد 
 .... پووووف یزندگ نیلعنت به ا

 
 تونســتمیدر جمــع شــده بــودن و مــن نم يهمــه جلــو.... هــم همــه بــه ســمت در نگــاه کــردم  يصــدا بــا

 ...نمیصدرا رو بب
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... منیــکــه باعــث شــد مــن صــدرا رو نب يغــرور... لحظــه حــس کــردم ادمــا نقــش غــرورم و دارن هیــ در

 ...نمیکه به من داشت و نب یکه باعث شد عشق يغرور
 

کـه صـدرا بهـم داره توجـه      یکـه بـه عشـق    نیـ ا يکـردم؟؟؟ چـرا بـه جـا     یتـ یخر نیچرا من همچـ  واقعا
 هیـ نـه   شـد یم بمیپـر از عشـق نسـ    یزنـدگ  هیـ  کـردم یکـار و نم  نیـ کنم به غرورم توجـه کـردم؟؟؟ اگـه ا   

 ....روح و نژند یب یزندگ
 

 ...رو لبشون خنده بود... دمشونید باالخره
 
 سیاالنـم رو لبـت خنـده نـ     نیسـاناز همـ   الیـ خ یآخر هفتـه رو لـب مـن خنـده باشـه؟ هـه بـ        شهیم یعنی

 ...چه برسه به آخر هفته
 

ــه ــودن هم ــا ... خوشــحال ب ــاال و پ ــاران ب ــپریم نییب ــرا رو م دی ــا دیبوســیو همــش زه ــدرا رو  يو موه ص
 .دیکشیم
 

 ومده؟؟؟یمامان ن یراست. ه اصال به من توجه نکردانقدر خوش حال بود ک نایسار
 

 ..کردیبود اصال به ما توجه نم ختهیاز بس کار رو سرش ر. اونم شاد بود. به صالح افتاد نگاهم
 

ــو جا  کــم ــتم ت .. توجــه نکــردم.دنیرقصــیم... وســط خــتنیو همــه ر گاهشــونیکــم عــروس و دامــاد رف
تمــام کــاراش بــا عشــوه ... شــده بــود بــایزهــرا واقعــا ز... صــدرا و زهــرا ينگــاهم خشــک شــده بــود رو

ــ   تــونمیعشــوه؟؟؟ چــرا مــن نم... بــود  يوقــت از عشــوگر چیبــا عشــوه حــرف بــزنم و رفتــار کــنم؟؟ ه
دخترونــه  يایــرام کــردن بابــام از لــوس باز يوقــت بــرا چیکــه بچــه بــودم هــ میزمــان... اســتفاده نکــردم

 یبابـا همـه چـ    کـردم یکـه تـا لـب تـر م     کـردم ینوادم خشـک برخـورد م  من انقـدر بـا خـا   . استفاده نکردم
 ...دادیبرام م

 
 .متحرك بودم يمرده  هی میمن تو تمام طول زندگ کنمیکه دقت م حاال
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... کــردمیطــرف آدم حســاب نم ومــدیخوشــم نم یاگــه از کســ یو شــر شــلوغ بــودم ولــ طونیشــ درســت

... کــردم یانصــاف یمــن بــ.. سابشــون نکــردماصــال ادم ح نینداشــتم واســه همــ یمــن بــه خــانوادمم حســ
 ...کنمیم خوادیکه دلم م یدختر خود خواهم که بدون فکر هر غلط هیمن فقط 

 
ــدم ب از ــفکــر اوم ــه ســخت  ... رونی ــگ زدم و ب ــان زن ــه مام ــو یب ــاون همــه ســر و صــدا فهم  يت ــه  دمی ک
 :رو به مهراد گفتم... ومدهیساسان هم که زنش حاملس ن... با بابا ومدهین

 
 ..برم خوامیمهراد من م ـ
 
 :تعجب نگاهش و از جمع وسط گرفت و به من دوخت با
 
 ...نشده یچیهنوز که ه ؟؟؟یچ یعنی ـ
 
 :زدم يزور لبخند به
 
 ...کنهیاخه سرم درد م ـ
 

 :با صورت گرفته گفت مهراد
 
 ...میولش پاشو بر... بمونم خواستمیاما من م ـ
 

 :گفتم یخشک یلیبا لحن خ... رفت تو هم اخمام
 
 ...تو بمون رمیمن م میکن یاز صدرپ و زهرا خدافظ میباشو بر ـ
 
 :زد و باز به وسط نگاه کرد و گفت يشخندین

 
 در اون صورت؟؟؟ امیخو چرا من ب ـ
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کــه در حــال رقــص بــودن نگــاه  یبــا حــرص بــه جمعــ... بشــه یخــال تمیتــا عصــبان دمیکشــ یقــیعم نفــس

 ....کنهینگاه م یداره به چ نیا ارمیکردم تا سر در ب
 

ــد   يرو نگــاهم ــا لن ــا دختــره کــه داشــتن ب ... زدم يپوزخنــد... نگــاه کــردم دنیرقصــیو عشــوه م يدوت
طبــق معمــول  چیهــ.... حســادت کیــنــه تحر رتیــغ کیــنــه تحر... نشــد جــادیمــن ا يتــو یحســ چیهــ
 ...یاز هر حس یخال
 

 :گفتم شتدایشدم و با تحکم رو به مهراد که از اون دوتا دختر چشم در نم بلند
 
 ..اریدر ب يباز زیه یمن رفتم هر چقدر دوست داشت. پاشو گمیبهت م ـ
 
 :گفت شدیتعجب نگاهم کرد و همون طور ه بلند م با
 
 !!!!ساناز؟؟؟ یگیم يدار یچ ـ
 
 :دخترا اشاره کردم و همراه پوزخند گفتم به
 
 .حرفم کامال واضح بود ـ
 

 :گفت يکرد و با دلخور اخم
 
 ؟یزنیچرا تهمت م یسان ـ
 

 :بلند شد اما تو اون همه سر و صدا فقط دخترا متوجه ما شدن یکم صدام
 
 ...نیکار متنفرم و همچن نیصدا نکن از ا یمن و سان گمیبار هزارم م يبرا ـ
 

 ....دهنم و گرفتم تا نگم از تو و تمام کارات يجلو
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 .برو یخواست يکنم بعد تو هر گور یمن خدافظ میبر ایب ـ
 

 اوردنیــکــم ن يبــرا یولــ رفتمیــتنهــا م شــدیاگــه م.... نگفــت و فقــط دلخــور نگــاهم کــرد يزیــچ مهــراد
 ...صدرا هم که شده مجبورم که وجودش و کنارم تحمل کنم يجلو

 
 نیــاز ا ادیــبــدم م... دســتم و دور بــازوش حلقــه کــردم میعــروس و دامــاد شــد گــاهیجا کیــنزد یوقتــ

 ...رمیکه دستش و بگ
 

 يبهتــر بگــم بــه دســتا ایــ کــردیبــا بهــت داشــت بــه م نگــاه م... خشــکش زد... صــدرا بــه مــا افتــاد نگــاه
 ...کردیما نگاه م يحلقه شده 

 
ــداشــت باهــاش حــرف م  زهــرا ــ زدی ــد یوقت ــوجه دی ــهینم یت ــ  کن ــت و وقت ــا  یرد نگــاهش و گرف ــه م ب

 ...اخم کرد دیرس
 

ر مهــراد بــودن و بــه صــدرا نگــاه کــردم از کنــا... زدیــقلــبم تــو دهــنم م... نبــود فیمــن قابــل توصــ حــال
 ...کنار صدرا باشه منم نه زهرا دیکه با یکس... ستیحقه من ن نیا... خوردیحالم داشت بهم م

 
 :سالم مهراد نصفه متوقف شد يکه نفسم با صدا دمیکش قینفس عم... به درد اومد گلوم

 
 ...ـ سالم صدرا جان مهراد

 
 ...زهرا نیبلند شد و همچن صدرا

 
خشــک برخــورد  یلــیخشــک درســت مثــل صــدرا کــه در جــواب مهــراد خ یلــیو بــردم جلــو و خ دســتم
 :خشک گفتم یلیکرد خ

 
 ...کنمیم یخوشبخت يبراتون ارزو... نیخوشبخت بش شاالیا.... سالم زهرا خانم ـ
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 :گفت يدست گرمش گرفت و برخالف من با لحن گرم و دوستانه ا يسردم و تو يدستا زهرا
 
 ...يواقعا خوشحالم کرد... يخوش اومد یلیخ... سالم ساناز جون ـ
 

کــردم  یو ســع نییســرم و انــداختم پــا... ینــیکــه مــن و انقــدر بــدبخت بب یخــوش حــال بشــ دمیــبا آره
 ...پر از دلخور صدرا نگاه نکنم يبه چشما

 
 ...با زهرا خانم نیخوش بخت بش شاالیا... سالم آقا صدرا ـ
 

 یخوشــبخت يو تــو چشــمات نگــاه کــنم و آرزو شــدیکــاش م... اقــا صــدا نکــنم اســمت و بــا شــدیم کــاش
مـن بـه    يکـدوم از کـاش هـا    چیهمـش کاشـه و هـ    نـا یا یولـ .... خودمون بکـنم نـه تـو و معشـوقت     يبرا

 ...شهینم لیتبد تیواقع
 

 يدرســت مثــل صــدا... دمیاز احســاس شــن یبــار صــداش و خشــک و خــال نیواســه اولــ... اومــد صــداش
 ..زدمیکه باهاش حرف م یخودم تو تمام طول عمرم زمان

 
 ...نیممنون شما لطف دار... خانم...ساناز نیخوش اومد یلیخ ـ
 

ــم ــزنم  خواســتیم دل ــد ب ــم م... پوزخن ــتیدل ــه ا خواس ــب ــه نم نی ــهیک ــه    تون ــانم صــدا کن ــا خ اســمم و ب
... دلــت غوغاســت تــو دونمیــمــن کــه م یولــ یکــه االن خشــک باشــ نیــصــدرا تــو بــا ا.... پوزخنــد بــزنم

ــه م دونمیــم ــ شــهیقلبــت ل ــیبیمــارو م يقفــل شــده  يدســتا یوقت ــل تــو ام و کامــل  ... ین چــون مــنم مث
 ...کنمیدرکت م

 
 ...بره دیاومده با شیپ یساناز مشکل يراستش برا: مهراد

 
 ...خوادیم یوسط چ نیا گهید نیا.... دو کلوم از مادر عروس بهع

 
 :ناراحت به خودش گرفت و گفت ي افهیق زهرا
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 ...جشنم تازه شروع شده.. نشده يزی؟؟؟ هنوز که چ!!!چرا آخه؟؟؟ ـ
 
 ...برم دیمتاسم اما با ـ
 

ــتش ــو دس ــت دادم ولــ    ... و آورد جل ــاش دس ــار باه ــا بالجب ــودش     یاز دوب ــمت خ ــه س ــتم و ب اون دس
 :و گفت دیکش

 
 ....شد فیچه ح ـ
 

 :آروم دم گوشم گفت یرو بوس موقع
 
 ...کاله نموند یسرت ب يادیکه مدت ز نمیبیخوبه م ـ
 

 :جوابش تند گفتم در
 
 ...کاله نموند یوقت ب چیسر من ه ـ
 

ــد ــاز ا بع ــه   نی ــط گون ــه فق ــارمیب يک ــا  چ ــه لپ ــله    يو ب ــارش زدم ازش فاص ــت و درد و زهرم ــر کوف پ
و  ایــدر...زیـ کــردم و برگشـتم ســمت م  یبـدون نگــاه کـردن خـدافظ    ياز صـدرا هــم سـر ســر  .... گـرفتم 

ــدن ــودن ای ــه رفتــه باشــن برقصــن ... نب ــا فــاط... حــدس زدم ک ــه  یام ــه گفت خــودش چــون رقصــش   يب
 ....رقصهینم هیبق يجلو ستیخوب ن

 
 :گفت یبا نگران دیمن و د یوقت

 
 ؟؟یکجا رفت يساناز ـ
 
 :نلرزه گفتم کردمیم یکه سع ییزدم و با صدا يلبخند شینگران به
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 ...برم خوامیم... کنم یرفتم از زهرا و صدرا خدافظ ـ
 
 .نشده یچیکجا؟ االن؟ اخه چرا؟؟ هنوز که ه ـ
 
 ...رو مخم رهینشده داره م یچیهنوز که ه يجمله  نیا

 
 ك :گفتم یتحکم رو به فاط با
 
 ...نده ریگ یحوصله ندارم فاط ـ
 

 :و رو به مهراد گفتم دمیو پوش لباسام
 
 ..و بده چتیسوئ ـ
 
همـه   نیـ از ا... بـدون حـرف داد بهـم    نیاز سـرش بـاز بشـم واسـه همـ      خواسـت یدلـش م  یلـ یکـه خ  یمث
 ...شدمیداشتم خفه م یتیاهم یب

 
 يهمــه ... یفــاط يدادنــا ریــگ... زهــرا يهــا کــهیت.... خشــک بــودن صــدرا... بــدون مهــراد تیــاهم یبــ
 ....شد لیگلوم تبد يتو ینیبه بغضه سنگ نایا

 
.... رونیــنکــرد از بــاغ زدم ب افــتیدر یجــواب چیکــه هــ يســر ســر یخــدافظ هیــو برداشــتم و  فمیکــ زود

 ....داغون تر بود میبه درك حال روح یسر و وضعم داغون بود ول
 

و روشــن  نیبقــل و ماشــ یو پــرت کــردم رو صــندل فمیکــ... دمیــشــدم و در و بــا تمــام قــدرتم کوب ســوار
 ...کردم و فقط شروع کردم به گاز دادن

 
 !!!؟يچطور ریصبحت بخ یسالم خانوم: صدرا «
 

 ...کنهیپهلو هام درد م یخوبم ول... کیعل: من
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 ؟؟يباز سرما خورد: صدرا

 
 ..کنهیدرد م شمیم دارینه عادت دارم هر روز صبح که ب: من

 
تـا   کـنم یتـا صـبح بغلـت م    یاگـه شـبا تـو بغـل مـن بخـواب       یدونیـ م... گـه یخو به خاطر سرماست د: صدرا

 ...پهلوهات سرما نخوره
 

 ».اااایکار یب... یمن و بغل کن يبخوا یکنیخود م یب یلیخ یجناب عال: من
 

شــش ســال دردام ... بــاالخره بغضــم بعــد شــش ســال شکســت.... پشــت دســت اشــکام و پــاك کــردم بــا
ــو خــودم ر ــزدم خــتمیو ت ــنبا... و دم ن ــدم م دمی ــود ریهمــش تغصــ... زدمی ــا... مــن ب ــه   نی ــودم ک مــن ب

 يار چنــد از اولـم جــا ... شـه یم گـه ید یکــیه هــه امشـب بغلــت رسـما مالـ   ... تــو پـر صـدرا   زدمیـ همـش م 
 ..اون بود

 
 ....کنمیچگونه به شوق لبانت قند در دلم آب م نیبب... تو ام يفنجان قهوه : صدرا «
 

ـ ... کیـ تو فاز رومانت يباز تو زد: من غلـط   یبگـم تـو خعلـ    دیـ در ضـمن بـازم با  ... جونـه مـن اخـه    یخـ  یب
 ...یمن فکر کن يبه لبا یکنیم
 

 ...سانازم دیببخش: صدرا
 

 ..شهینم تیچرا حال... ستمیمن ساناز تو ن: من
 

 ....یشیروز م هیباالخره : صدرا
 

 ....مشت فکر پوچه هیکه همش  دمیبهت نشون م: من
 

 »...محض قتیحق شهیم يروز هیو  ستیکه فقط فکر ن دمیمنم بهت نشون م: صدرا
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.... مــن بــودم کــه بــردم نیــو ا زیــه چبــه همــ يتــو گنــد زد.... يبهــم نشــون بــد یصــدرا تــو نتونســت نــه

 ....که گذاشتم و خودم بردم يخودیشرط ب
 
 ...که باهاش بودم به هق هق افتادم یلحظات نیآوردن آخر ادیبه  با
 
 یکـس و دوسـت نـدارم حتـ     چیمـن هـ  . صـدرا مـن از سـنگم   .. ینکـن مـن و عاشـق کنـ     یصدرا سع: من «

دوسـت داشــته   اقــتیل ایـ دن نیــکــس تـو ا  چیاز نظـر مــن هـ  ... و ساســان نایسـار .. بــاران یحتـ ... خـانوادم 
 ...نداره تیخودم اهم يمن خودمم برا... خودم یحت... شدن نداره

 
 ...امکان نداره نینه ا... ينه ساناز: صدرا

 
 ...داره ینیبیحاال که به وضوح م:  من

 
 ....کنهیدلسرد م ویحرفات هر آدم: صدرا

 
 ..خدافظ.... یتو باخت:  من

 
 »..عمرم خدافظ يدوست دارم به اندازه تمام روزا... اما.... ساناز: یعل
 

کــه بــاالخره بــردم فکــر  نیــقلــبم نشســت بــه ا يکــه تــو یغمــ يخــر بــودم کــه اون جــا بــه جــا  چقــدر
چقـدر خـر بـودم اون    ... چقدر خـر بـودم کـه تـو همـون سـن هـم مـث ســــگ غـرور داشـتم           ... کردمیم

 ....من بودم که باختم نه صدرا که هنوز عاشقمه نیا.... من باختم یردم ولجا که فکر کردم ب
 

 ؟!؟؟!؟؟!؟؟!هنوز؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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ــازم ــم م .... زنــگ رفــت رو مخــم  يصــدا ب ــن دل ــا م و تنهــا باشــم  میلحظــات مجــرد نیآخــر خــوادیباب
 مورد داره؟؟؟؟

 
 ذارن؟؟؟؟ینم ناینداره پ چرا ا نـــع

 
 ...که پشت در بود فقط فحش دادم یغورلند بلند شدم و به کس با
 

ــ  در ــتم کل ــاز کــردم و خواس ــو رو  یو ب ــش ت ــکل آل   يفح ــد خوش ــه لبخن ــدم ک ــرف ب ــت  ســونیط نذاش
 ..حرف بزنم

 
 ؟؟؟يخوایمهمون نم ـ
 

 ............یبگم نه ول شدیم کاش
 
 ...تو ایب... البته ـ
 

 ...دوست داشتم عطر سردش و يبو... اومد تو... ستادمیو کامل باز کردم و کنار ا در
 
 :رفتم تو آشپزخونه و در همون حال گفتم... مبل يرفت و نشست رو سیآل
 
 ؟؟يخوریم یچ ـ
 
 ...شهیم ریبخورم پروازم د يزیاگه بخوام چ ـ
 
 :نگاه کردم سیتو همون حالت عقب گرد کردم و به آل عیسر.... ستادمیا

 
 !!؟!پرواز؟؟؟ ـ
 

 ...تو هپروت برهیآدم و م... یاوف المصب لبخنداش لبخند که ن... زد لبخند
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 ...جا نیمطمئنا باهام کار داره اومده ا...تو هال و نشستم رفتم

 
 :نشستم و گفتم صاف

 
 !!!!خوب؟؟ من منتظرم ـ
 

 :کرد يخنده ا تک
 
 ...يگر ثاریا يادیکه ز نهیکه متوجه شدم ا يزیتنها چ... اما... شناسمیتورو نم ادیمن ز ـ
 
 ..هیمنظورش چ... تعجب نگاهش کردم با
 

 خـواد یاون ازم م... ذارهیـ نم یکـ یخـو   یکـنم ولـ   یفضـول  تیتـو زنـدگ   دمیـ بـه خـودم اجـازه نم   : داد ادامه
 ...بشه کیبه تو نزد دهیکمکت کنم چون به خودش اجازه نم

 
کـردم   زیـ چشـمام و ر ... دمنگـاه کـر   سـون یمتفکـر بـه ال   نهیدادم و پـا رو پـا انـداختم و دسـت ه سـ      هیتک

 :و گردنم و خم کرد و مشکوك گتم
 
 ه؟؟یاون ک ـ
 
 :ابرو باال انداخت طونیش
 
ــ ــچ نم ـ ــرم ســر اصــل مطلــب ... بگــم تــونمین ــا.. واســتا ب ــد روز صــدا  نی ــا مهــراد   يچن جــر و بحثــت ب

 ..ومدیهم م ایدوست پسرت تا تو خونه پور
 
 :نشستم يحالت مشکوك در اومدم و عاد از
 
 ...نامزدمه... یمهراد دوست پسرم ن ـ
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 :ادامه دادم... و گاز گرفت لبش

 
 ...مونهیفردا نامزد نیو همچن ـ
 

 :ادامه دادم هیبا کنا... زدم يپوزخند... لباش گذاشت يگفت و دستش و رو يبلند یهـ
 
 ...و یفاطچه ... ایچه دن... بوده ایحاال چه در... به اون طرف بگو که بهت اطالعات غلط نرسونه ـ
 

 :کردم و گفتم زیو از دوباره ر چشمام
 
 ...ارادیک ایچه پور ـ
 

بلنــد شــد و اومــد جلــوم و دســتش و بــه ســمتم دراز  .... هــه دختــره خــل... کــردم دســتپاچه شــد حــس
 ....کرد

 
 ...خودت فکر کن یبه زندگ... به هر حال ساناز جان ـ
 

 :شدم و باهاش دست دادم بلند
 
 ...دارتیخوش حال شدم از د ...حتتیممنون از نص ـ
 
 ..نیهمچن ـ
 
مونـدم  ... اعصـابم بـد داغـون بـود واسـه فـردا      ... ذهـن شـلوغ تنهـا گذاشـت     هیـ رفـت و مـن و بـه     سیآل
 ...کار کنم یچ
 
*&*&*&*&* 
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مراسـم   میعمـه انقـدر بـزرگ بـود تـا راحـت بتـون        يخونـه  ... رونیـ از اتـاق اومـدم ب   نـه یینگاه تو آ بدون
رو  ایـ مسـخره باز  نیـ حوصـله ا  چیهـ ... میرو توش برگـذار کـرد امـا بـه خـاطر مهـراد بـاغ گـرفت         ينامزد
 ...و فکر کنم نمیجا بش هیفقط  خوادیدلم م... ندارم

 
 ...سمت نیاز ا ایکجا ب يساناز هووو: یفاط

 
خــودش مــن و درســت  خواســتیآخــه مهرنــاز م... عمــه ام ياالن خونــه ... نگــاه کــردم یدر خروجــ بــه

 ... و نداشتم با کله قبول کردم شگاهیکه حوصله آرا ییبعد منم از اون جاکنه 
 

 ...به در نگاه کردم بازم
 

 ...شهیم بتیروح نس یب یزندگ هی رونیب يدر بر نیاگه از ا.... ساناز
 

 »؟؟؟یاگه نرم چ« :تو سرم و دادم يصدا جواب
 
مـن اونقـدر بـد    .. نـداره  یفرقـ  ـــــچ یهـــ« :دمیکشـ  ادیـ تـو دلـم پوزخنـد زدم و فر   .. ومـد ین ییصـدا  چیه

 »...بمهیروح نس یب یزندگ هیبختم که فقط 
 

و  امیــپ يبــا کنجکــاو... اس ام اس اومــده بــود... بلنــد شــد میگوشــ يقــدم و برداشــتم کــه صــدا  نیاولــ
 .واریو بزنم تو د یگوش نیباشه تا هم یغاتیتبل خوادیدلم م یعنی... باز کردم

 
 »آدرس نیبه ا ایب.... سالم ساناز خانم «ـ
 

کجــا  دونمیــنم... گشــتمیکــه گفتــه م یذهــنم دنبــال آدرســ يو چنــد بــار خونــدم و تــو  امیــتعجــب پ بــا
 ...کنمیاس ام اس توجه م هیکه به  المیخ یاووووف چه ب.... بود برام آشنا نبود

 
 :اس ام اس اومد يدوباره صدا از
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 »از تو دستم افتاده یامانت هیکه نه  يدار... يدار شمیپ یامانت هی «ـ
 

ــا ــدم امیــپ دوت ــاره خون ــ؟؟ ا!؟؟!؟؟!؟؟یچــــــ... و از دوب ــه؟؟؟یاســمم و از کجــا م نی ــه  دون زنــگ زدم ب
 ...از دوباره زنگ زدم که خاموش بود... شما که رد تماس زد

 
 ...نداشتم ییآشنا چیه.. طرف و خوندم يتوجه نکردم و شماره ... باز بلند شد یداد فاط يصدا

 
 :لب گفتم ریز
 
 ...هیکنجکاو یلعنت به هر چ ـ
 

 نیــخــوش نداشــتم بــا ا چیهــ... نیماشــ چیبرگشــتم تــو اتــاق و چــادرم و برداشــتم و بعــدم ســوئ  عیســر
 ...رنگ تو شهر رژه برم یکت دامن مس

 
 :تو چهار چوب در ظاهر شد یخون يبا چشما یاتاق باز شد و فاط در
 
 ...بابا مهراد خفم کرد بس که زنگ زد ؟؟؟يایچرا نم یکنیم یچه غلط يدار ـ
 

 :گفتم رونیب رفتمیدهنم و قورت دادم و همون طور که با سرعت م آب
 
 ...برم دیکار دارم با ییمن جا مایفاط ـ
 

 :داد زد باز
 

خــودت جــواب اون مهــراد و    ... مــن و نیببــ  ؟؟؟يریــ کــدوم گــرو م  يســاناز دار ! ؟!؟؟!؟یچـــــ  ـــ
 ....يدیم
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بـه مهــراد   یمـن جــواب  ســتیالزم ن کـردم یچــرا حـس م  دونمیـ نم... چـرا دلشــوره گرفتـه بــودم   ونمدیـ نم
 کــنمیشــده حــس م یمــن و مهــراد رسـم  يکــه نـامزد  يراسـتش از لحظــه ا ... مهرنــاز نیو همچنــ... بـدم 

 ...رسما شد قطب جنوب گهیخسو خان هم سرد بود د.. مهرناز و عمه باهام سرد شدن
 

ــاز  نیماشــ ســوار ــدم و ب ــاز دادمش ــار آدرس و ز.... گ ــد ب ــچن ــ  ری ــه کــردم ول ــبم زمزم ــو  هــوی یل ــت  هی
 :شک کردم شیزیچ
 
 ؟؟؟یشرق ایبود  یغرب ـ
 

و  امــکیو برداشــتم و خواســتم از دوبــاره پ لمیموبــا... بــود ادیــهنــوز ز یکــم کــردم ولــ کــمیو  ســرعتم
 ............بخونم که

 
ــا ــچ تنه ــا    يزی ــود و م ــردم درد ب ــس ک ــه ح ــ عیک ــه رو یداغ ــونیپ يک ــل میش ــورد زی ــرم ... خ و در آخ
 .نیماش يکایالست غیازدهام مردم بعد ج يصدا

 
********** 

 
 ....به درك یشد ول جادیازش ا يبد يصدا... ترمز گذاشتم يو رو پام
 
 ...بود ستادهیمنتظرم ا مارستانیدم در ب لزیطبق معمول استا... نییپا دمیپر نیماش از
 
 ...سالم ـ
 

 :طبق معمول سالم نکرده شروع کرد به حرف زدن بازم
 
 خوب نشده؟؟ تیسرماخوردگ... پـسر تو که هنوز صدات گرفته... بهع ـ
 

 ...از سر درد شدمیداشتم منفجر م.. گذاشتم و ماساژش دادم جگاهمیگ يو رو دستم
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 :گفتمدر جوابش .. هم باهام اومد لزیاستا... رفتم و داخل شدم مارستانیب يسمت ورود به
 
 حالم خوب شده باشه؟؟ ادیبه نظرت به من م ـ
 
 :ستمیو منم مجبور کرد وا ستادیا

 
 ؟؟؟يکجا بود شبیتو د یه ـ
 
 يملکـه  ... شـب تولـد سـاناز    یعنـ ی... هفـت آذر مـاه بـود    شـب ید... نگـاه کـردم   شیـ قهـوه ا  يچشـما  به

 ...ذهنم
 

 :خودش حدس زد دمیادامه نم دیکه د لزیاستا
 
 ؟؟ينکنه باز مست کرد ـ
 

از هـر   يمسـت کـردم تـا اون دوتـا چشـم خشـک و عـار       ... من طبـق دو سـال گذشـته مسـت کـردم      آره
 ....شبیکه د یمثل یتو ذهنم ول ادیب یحس

 
 :اومد رونیتکونم داد که از فکر ب لزیاستا

 
 ...جز ادینم ادمی شبیاز د یچیه.... شبید لزیاستا یول..... آره ـ
 
 ...سالم بر پسران پر حرف ـ
 

 :گفت یمن با نگران دنیبرگشتم سمتش که با د... نگفتم سیآل يحرفم و با صدا ادامه
 
 !!!!!ا؟یپور یخوب ـ
 

 :تکون دادم دییبار سرم و به نشونه تا چند
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 ...آره... سالم ـ
 

 اومده؟؟؟ ریما د سیشده آل یاوه اوه چ: لزیاستا
 
 :زد و با ناز گفت لزیاستا يا چهیماه يبه بازو ها یمشت یبه شوخ سیآل
 
 اومدم؟؟؟ ریمن کجا د... لزیاستا ـ
 
ــه اتــاقم پنــاه آوردم و ســرم و گذاشــتم رو دســتام و کــه    عیســر... نتونســتم یعنــی... نســتادمیوا گــهید ب

 .بود زیرو م
 
ــن    « ــه نک ــدا .... ـ ن ــورو خ ـــه... ت ــندل   » ...نــ ــه ص ــردم و ب ــد ک ــرم و بلن ــتک یس ــاز  .. دادم هی ــمام و ب چش

 ...نکردم
 

امـا اگـه   ... ذهـنم  يسـه سـال شـده ملکـه      نیـ ا يکـه تـو   يسـاناز ... سـاناز  يصـدا ... خـودش بـود   يصدا
 ا؟؟؟یفرنیساناز تو کال.... نه امکان نداره... ساناز بود يصدا

 
 یتــا اون دفتــر خــاطرات لعنتــ ادیــب... ادیــدادم کــه ب امیــبهــش پ شیدرســت روز نــامزد شیســال پــ ســه

 ...رو بهش بدم
 

 ...بازم اعصابم داغون بود... شدم بلند
 
.... دمشیــروز د نیتــو همــ شیســه ســال پــ ادمــهیخــوب ... روز تولــد ســاناز... هفــت آذر بــود شــبید

 ...ایو دن ایدر کالس در يجلو... رو یاون و فاط
 

ســاناز خشــک بــود ... شــدیم قیــرگ هــام تزر يتــو یانگــار آرامــش خاصــ کــردمیســاناز کــه نگــاه م بــه
 ...واسه من پر از آرامش بود... یول
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بهــم توجــه هــم  یاون حتــ یاون شــده بــود تمــام فکــر و ذهــنم ولــ... مخــم بــود يحــرف زدنــش رو کــم
 ...کردینم
 
 ...ساناز من و به خودش جلب کرده بود هیچ دونمینم
 

 بودنش؟؟؟؟ مغرور بودنش؟؟؟؟ آروم بودنش؟؟؟؟ خشک
 

کـردن مـن و بـا نـاز و عشـوه بـه سـمت خودشـون جلـب           یکـه دارم همـه سـع    یسـال سـن   یسـ  نیا يتو
 ...ومدیمن از ناز و عشوه خوشم نم......... یکنن ول

 
ــت ــرو م یمش ــ.... زد زی ــخص ن  فمیتکل ــودمم مش ــا خ ــتیب ــدارم ... س ــت ن ــاناز و دوس ــ.. س ــنم  یحت مطمئ

 ...ذهنم يشده ملکه  یهم بهش ندارم ول يعالقه ا
 
 ...رنگ يچشمم خورد به دفتر سورمه ا... م و باز کردمکشو... دوباره نشستم از
 

 ...شدمیدفتر نبود من از تمام اسرار ساناز با خبر نم نیا اگه
 

ــ دفتــر کــردم اومــد تــو  دایــکــه دفتــر و پ يخونــدن صــحنه ا يبــه جــا یو در آوردم و بــازش کــردم ول
 ..ذهنم

 
 ...شیسه سال پ «
 

باعـث   يزیـ واقعـا چـه چ  ... سـاناز واقعـا توجـه آور بـود     يخنـده   يصـدا ... ومـد یو سـاناز م  مایفاط يصدا
 شده بود بخنده؟؟؟

 
 ...کنجکاو بودم یلیخ یکه پسر بودم ول نیبا ا...محکم زدم تو سرم یکی
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ــ ... در اومــد يصــدا... تــو خونــه رفــتن ســرم و گذاشــتم ... دمیگامــاس گامــاس رفــتم بــاال و ســرك کش
ــوش دادم  يرو ــون گ ــه صــدا ش ــ... در و ب ــیخ یول ــود  یل ــبهم ب ــ... م ــخ یب ــتم  الی ــدم و برگش  يرو... ش

 ....و تعادلم و از دست دادم و افتادم يزیچ يپله که بودم پام رفت رو نیآخر
 
 ...له شدم ایخدا... اووووووف ـ
 

 ...پام نگاه کردم ریکه رفت ز يزیشدم و با غضب به چ بلند
 
دفتـر پـر    يکـه تـو   يورباغـه ا خـط خرچنـگ ق  ...بـازش کـردم  ... تعجب خـم شـدم و دفتـر و برداشـتم     با

 :کردم و شروع کردم به خوندن دایاول و پ يصفحه ... بود به خندم انداخت
 
بــه جــز  یکســ... آشــنا کـردن خــودم  الیــخ یبــ... ســالمه 13... یســاناز مسـتوف ... مــن ســانازم.... ســالم ــ 

 ...دفتر و بخونه نیا خوادیمن که نم
 

ــرم ســر اصــل مطلــب     خــــب ــذا ب ــمینویرو م نــایاالن کــه دارم ا.. ب همزمــان دارم بــا صــدرا هــم     س
کــه بــا  نیــکردنــه هــااا وگرنــه کــه مــن از ا  يمنظــورم همــون اس ام اس بــاز حــرفمیالبتــه م.. حــرفمیم

ــف بحــرفم خجالــت م   ... کــنمیم یاالن دارم بــا صــدرا خــدافظ  ... رمیــم هیاه چقــدر حاشــ ... کشــمیتل
فکــر  یســاناز چــ گنیبعـــله بــه مــن مــ... صــدرا ازم دلســرد شــد... رط و بــردمشــ مــنخوشــحالم چــون 

 »باو من و باختن؟؟؟  مینیب نی؟؟ هاه بر!بازم؟؟یکه من م نی؟ ا!!ها؟ نیکرد
 
 
 
 
 

 ..وارد شد سیبه در خورد و آل يتقه ا... بازم لبخند رو لبم بود...زدم ورق
 
 يعـاد  افـه یق...تـر و انـداختم تـو کشـو و بسـتمش     بـه خـودم اومـد و دف    عیسـر ... تعجب بهم نگاه کـرد  با

 :به خودم گرفتم و گفتم
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 !س؟؟یجانم آل ـ
 

ــوز ا... زد يلبخنــد ــه د  نیــهن ــه قــهیعــادتش و داره کــه دم ب ــر عکــس ســاناز ... لبخنــد بزن ... درســت ب
 ..اون عادت داره همش اخم کنه

 
 تو اتاقت؟؟ یحاال همونم نشست يروز زود اومد هی: سیآل
 
 :و کتم و آورزون کردم یرفتم سمت جالباس عیسر... دمیجام پر از
 
 ...امیاالن م کردیسرم درد م دیببخش ـ
 
 ؟؟يمست کرد شبیالکل برات بده د یدونیم یچرا؟؟ چرا وقت... يهنوز خوب نشد ـ
 

 ..:و تنم کردم و برگشتم سمتش دمیپوش سف رو
 
 ..پس رو اعصابم راه نرو يخبر دار یتو از همه چ.... سونیآل ـ
 

 :با تشر گفت... بلند شد یکم صداش
 
دختــر بــود؟؟ کــو اون  هیــکــه هــر شــب بــا   ییایــکــو اون پور... ایــپور یکنــیخــودت و نــابود م يدار ـــ

کـه شـر    يایـ فـرار از دختـرا همـش مجبـور بـود شـماره عـوض کنـه؟؟؟ اون اون پور         يکـه بـرا   ییایپور
 کرده بود؟؟؟ یبودنش همه رو عاص

 
بـه خـاطر   ... سـاناز بـه خـاطر مـن تصـادف کـرد      ... ساناز بـه خـاطر مـن تصـادف کـرد مـرد       یوقت... مرد ـ

تـا دفتـر    ادیـ مهـراد گفـتم ب   شیکـه بـذارم پـ    نیـ ا ياما منـه خـر بـه جـا    ... کمک به مردمه فمیکه وظ یمن
 ...اما اون تصادف کرد..خاطراتش و بهش بدم
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اون دفتـر باعـث شـد تـو از تمـام      ... کـرد اون دفتـر نبـودت   ... رو نـابودش کـن   یاون دفتـر لعنتـ   ایـ پور ـ
 ...نابودش کن ساناز رو هم فراموش کن... یساناز با خبر بش یزندگ

 
 ...نکردم یانگار خودم سع... انگار راحته گهیم يجور سیآل.. کردم بغض

 
 ...کنمیو م میدارم سع... ـسیالـ ـ
 

 :گفت هیزد و با کنا يپوزخند
 
 ..یکنیتولدش مست م يکارت که شبا نیا امخصوصا ب... داستیبعله کامال پ ـ
 

ــ ــاق زد ب سیآل ــاز ات ــس م ... رونی ــد نف ــد بلن ــیبلن ــکنه  دمیکش ــم نش ــا بغض ــدون ... ت ــه ن ــخته ک ــه  یس چ
 ..يکه بهش ندار يعالقه ا چیکه ه يسخته ذهنت پر باشه از دختر... دردته

 
ــا ــا لمیموب ــو ج   لنتیو رو س ــتمش ت ــتم و گذاش ــگذاش ــو... بمی ــهیآ يجل ــتادمیا ن ــه   .. س ــاد ب ــاهم افت نگ

پــدر بــزرگم ســبز  يچشــما... روشــن یعســل يبــا رگــه هــا.. روشــن یلــیســبز خ... ســبز بــود... چشــمام
... امـا مـن رنگـش و دوسـت نـدارم     ... دوتـا  نیـ ا بیـ و حـاال مـن شـدم ترک   .. یبوده و مـادر بـزرگم عسـل   

ــ  یشــرق يمــث تمــام مــردا مدوســت دار مــرد  هیــکــه  لزیاالن اســتا... بــودم یچشــم و ابــرو مشــکب م
 یلــــیخـ... بــود  یســاناز مشــک   يچشــما  یراســـت.. اووووف. و مــن ســبز   يچشــماش قهــوه ا   هیــ غرب

 ..تر از آسمون شب یمشک..یمشک
 
 ..دختر هجده ساله ست هیعمل ... امروز عمل داشتم.. رونیاتاق زدم ب از
 
 ...یکیخوب خانم ن ـ
 

 :کردم که دختره زبون دراز از مکثم سوءاستفاده کرد و گفت یمکث
 
 ا؟یپور يآقا  هیچ ـ
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 :زد و گفت يشخندین. چپ نگاهش کردم چپ

 
 ه؟یماله چه زبون بهیعج یلیاسمت خ ـ
 

 :در جوابش گفتم نوشتمیم يزیبود و چ نییطور که سرم پا همون
 
 ..یفارس ـ
 

 :داد زد بایتقر
 
 ؟ییصال تو کجاا ؟؟؟یچه زبون!! ؟یچـــ ـ
 

 نیـ کـامال مثـل ا   گـه یپسـرانه بـود موهاشـم کـه زده بـود و کچـل شـده بـود د         افشیق... نگاه کردم بهش
 .نبود ییاومده بودن قابل شناسا ایکه تازه به دن ییبچه ها

 
 ..میرانیا هیمن ... یفارس ـ
 

 :گفتم دمویخند.. خنده دار شده بود افشیق... گرد شد چشماش
 
 شد؟؟ یچ ـ
 
 :گفت رتیح با
 
 افــهیق.. بگــم يچــه جــور.. زهیــچ افشــونیق یشــرق يمــردا دمیکــه شــن ییتــا اون جــا... تعجــب کــردم ـــ
 ؟!؟؟!؟!؟يخندیچرا همش م گهید بگو د گنیم یچ گنیم یشرق ي
 

 :گفتم دمیخند ریدل س هی یوقت
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 .دختر ستنین یکه چشم و ابرو مشک ایشرق يهمه  ـ
 
 ؟!؟!نه؟ ستنین یو ابرو مشک که چشم ییعه؟؟؟ البد تو هم جز اونا ـ
 

 :زدم و گفتم یچشمک
 
 .دختره یتو چه زرنگ ـ
 
 ...دمیحرص نگاهم کرد که باز خند با
 
 يا هیــمعمـوال آدم بـا روح  .. کـردم یبرخــورد م يجـور  نیـ ا مـارام یب يکـال بــا همـه   .. اتـاق خـارج شـدم    از

 شیروحـ  یلـ یخـودش خ  یکـ ین یهـم بـدم ولـ    مـارام یب يرو بـه همـه    هیـ روح نیـ ا کـردم یم یبودم و سـع 
 .خوب بود

 
####  

 
تــو بــدنم نمونــده بــود آخــه ناهــار نخــورده بــودم و   یجــون گــهید... شــدم ادهیــپ نیاز ماشــ یخســتگ بــا

 ...االن ساعت نه شبه
 

 .....شد سمت دهیوارد ساختمون بشم که نا خداگاه نگاهم کش اومدم
 

 !!؟؟یکنیت مچرا مس يبهم بگه جنبه ندار ستین یکیآخه .... و بستم چشمام
 

چشـمام و بـاز کـردم امـا بـاز هـم اون       ... بـود  وفتـاده ین شیمـن پـ   يبـرا  یاتفـاق  نیخوب تا حـاال همچـ   اما
 :صدا تو سرم اکو شد هیبازم .... چشمام درو نشد ياز جلو یجفت چشم مشک هی
 
 ».تـو رو خدا نکن «
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باعـث   يزیـ چ هیـ قـدم برداشـتم کـه     هیـ ... رونیـ صـداش از تـو سـرم بـره ب     دیو تکـون دادم تـا شـا    سرم
 .....شد ماتم زده واستم

 
 ...زنهیحرف م یفارس... داره شهیکه تو سرم اکو م ییصدا... زدیحرف م یاون فارس.... اون

 
کــه  يشــده و فکــر اون دختــر بچــه ا یبــازم ذهــنم خــال.. دمیو تــو دســتام گــرفتم و موهــام و کشــ ســرم

ــالبتــه همچ... ذهــنمبــود بهــش تجــاوز کــنم اومــد تــو   کیــنزد شــبید دارم  یچــ يوا... بچــه نبــود نمی
 ....تجاوز کنم یکیبود به  کیمن نزد گمیم
 

 شد که دختره فرار کرد؟؟؟ یچ اصال
 
 ...یلعنت.. ومدین ادمیبازم  یذهنم فشار آوردم ول به
 

ــا ــط         ب ــت و فق ــردم رو تخ ــرت ک ــودم و پ ــام خ ــدون در آوردن لباس ــه و ب ــو خون ــتم ت ــون رف ــال داغ ح
 ...دمیگرفتم خواب

 
#### 

 
بعـد حتمـا    يدفعـه   دمیـ بـه خـودم قـول م    خـوابم یکـه بـا لبـاس م    يهـر سـر  ... بدن کوفتـه بلنـد شـدم    با

 ..اوردمیبازم در نم یول ارمیدر ب
 

 ..لباسام و در آوردم یبهداشت سیسمت سرو رفتمیشدم و همون طور که م بلند
 

زود  يبــرا یتالشــ چیبــدون هــ..دادیــم يآب ســرد بــه بــدنم انــرژ.. و بســتم تــا آب نــره تــوش چشــمام
 ....و بعد خودن صبحانه حاضر شدم که برم رونیرفتن دوشم و گرفتم و اومدم ب

 
 :گوشم و آزار داد ییو باز کردم و خارج شدم که صدا در
 
 .هاا یبهم برسون فهممیو نممن اون جاهار نایجاست ـ
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 ..نده ریباشه باو انقدر گ ـ
 

رو  يکــه داشــتن از خونــه  يبرگشــتم و بــه دو دختــر.. رو تــو دســتم فشــوردم و در و بســتم رهیدســتگ
 .بود یخونه خال نیا ادیم ادمیکه  ییتا جا.. نگاه کردم شنیخارج م ییبه رو

 
 ؟؟یاستراحت کن شتریب يخواینم یسان گمایم ـ
 

 :برنزه بود گفت بایکه پوستش تقر يدختر.. تر شد زیت گوشام
 
از دســت پســره راحــت  گــهیکــارش بــه کمــک تــو هــم د یرفــت پــ.. اتفــاق بــود هیــفقــط  ناینــه جاســت ـــ

 ...شدم
 

ــود ... صــداش ــکــه نزد يدختــر يهــم صــدا... همــون صــدا ب ــود بهــش تجــاوز کــنم هــم صــدا   کی  يب
 !!!!!!!ساناز

 
نــه امکــان .... اون....... مخاطــب شــده بــود بــردارم اخــه  یکــه ســاندختــره  ينگــاهم و از رو تونســتمینم

ــداره ســاناز چطــور م  ــهین ــور   تون ــرده باشــه؟؟؟ اه پ ــه در ب ــه صــالم ب چــرت نگــو  ياز اون تصــادف جون
مشـت   هیـ پـس همـش   .. ادیـ صـداش کنـه بـدش م    یسـان  یکـه کسـ   نیـ سـاناز از ا ... نـه سـاناز   هیسـان  نیا

 ..خودهیفکر ب
 

فکـر کـنم   .. هـم تـنش بـود    یآسـمون  یکـت آبـ   هیـ  هیـ پـاش بـود و    نیجـ  هیـ ... پشتش به من بود دختره
 ...نبود دایموهاش اصال پ.. هم سرش بود یکاله آب هی.. دکمه هاش باز بود

 
 ...کتابم و جا گذاشتم هیواستا  قهید هی یسان یهــِ ـ
 

 ..اومد ینیریش يخنده  يصدا
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 ...دهنش ریکه د ایزود ب یباش برو ول ـ
 

 گرده؟؟؟یبرنم یبودم چرا سان دهیو که د نیا افهیاه ق... برگشت دختره
 

بــه ســاعت نــاه  عیســر.. بــود لزیاســتا... در آورد یســان افــهیو مــن و از تــو کــف ق میزنــگ گوشــ يصــدا
 :شد رید یلیاوف بازم خ... کردم

 
 ه؟؟یچ ـ
 
 ...کنه يبرات کار تونهیهم نم سیدفعه آل نیا گهید ایپور ؟؟؟يموند يکدوم گور ـ
 

 :هم فشار دادم و گفتم يو رو چشمام
 
 ...اومده شیپ یبرام مشکل یول امیبابا دارم م ـ
 
 ...یخودت ـ
 

ــدم ــت خن ــتا... گرف ــایتقر لزیاس ــطالحات ا  ب ــف اص ــینص ــرو  یران ــت ادی ــن و آلــ  ... داش ــه م و  سیآخ
 ...میبا هم رستانیاز دب لزیاستا

 
 ..باش؟؟؟خدافظ امیاالن م لزیاستا ـ
 

ــ  لزیاســتا ســرم و بلنــد کــردم کــه ... و قطــع کــردم یگوشــ تیــاهم یشــروع کــرد بــه حــرف زدن کــه ب
 شده بود؟؟؟ رمید چیبه خاطر ه یعنی یدوتا دختر آهم و در آورد لعنت یخال يجا
 
 ..مارستانیزود تر برسم به ب یو راه افتادم تا هر چ میشونیزدم رو پ یکی
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 يصــدا... و جـواب دادم  دادیــکــه داشـت خــودش و جـر م   میو گذاشــتم و گوشـ  دیـ خر يبسـته هــا  تمـام 

 ....دمیرو شن يکالفه دختر
 
 ا؟یپور ییکجا ـ
 
 :ابرو دادم باال و گفتم هیتعجب  با
 
 ..اوردمیشما؟ به جا ن ـ
 

 :باز نیا هیاعصاب یاوه چه بشر ب...شد یعصب صداش
 
 ..لوال هستم...جا نیا امیبه من گفت ب چاردیر سونیال ـ
 

تــک ... بــاالخره کــار خــودش و کــرد و دختــره رو فرســتاد  ســونیال. کــردم خنــدم و قــورت بــدم یســع
 :بگم يکردم جد یکردم و سع يسرفه ا

 
 .اون جام گهید قهیتا چند دق ـ
 

پـول و  . دسـته بنـدس شـده بـود     دامیـ تمـام خر ... دیـ خـط جد  هیـ  یبـرم پـ   دیـ باز با.. و قطع کردم یگوش
عقــب و چــرخ و همــون جــا ول کــردم و  یهــارو و گذاشــتم رو صــندل دیــخر... رونیــپــرداختم و رفــتم ب

 ...که دختره بد شکاره یمث يبعد جلو در خونه بودم وا 40 بایتقر... سوار شدم و راه افتادم
 
 ..:دمیشدم که صداش و شن ادهیپ
 
 ...گهیساعت د مین نکه گهید قهیچند د یفکر کنم گفت ـ
 
 ..گهید قهیخوب شد چند دق... قهیدق 30 یعنیساعت  میفکر کنم ن ـ
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 :گفتم زیچشمک ر هیکردم و بعد  يتک خنده ا.. اخم کرده دمینگاه کردم که د بهش
 
 ...قهید 59دسقه نشد  30حاال بغ نکن برو به شانست ببال که  ـ
 
حـالم بهــم   اشیــهـم خنـدم گرفتــه بـود هــم از لـوس باز    ... کبونــد نیو پاشـو بــه زمـ   دیکشــ يبلنـد  غیـ ج

 ..دو شب باهاشم تایخو ولش نها یول... خورد
 

تــا  دمیـ بــه پهلـو خواب .. لبـام بـره کنـار    يلــوال از رو  يســرم و تکـون دادم تـا لبـا   .. شکسـتن اومـد   يصـدا 
ــهیاز روم ب ــد شــدم   يدســتام و از رو.. وفت ــرهنش برداشــتم و ســرع بلن ــدن ب ــاز... ب شکســتن  يم صــداب

ــد و بعدشــم ج ــاوم ــ غی ــر هی ــنم... دخت ــ   دونمی ــرام مهــم شــده ول و  دمیو پوشــ شــرتمیت عیســر یچــرا ب
 يغــایج غیــو بــه ج رونیــو رفــتم ب دمیشــلوارم و برداشــتم و پوشــ رفتمیــکــه بــه ســمت در م نطــورهمو

 ..لوال هم گوش نکردم
 

ــو ــتادمیراهــرو ا ت ــو گوشــام و ت س ــم صــدا از کجاســت   زی ــا بفهم ــدا.. کــردم ت ــازم ص ــج يب ــیخف غی  یف
... اومــدن رونیــدوتــا دختــر ازش ب شیکــه هفتــه پــ يهمــون خونــه ا یــیاز خونــه رو بــه رو يوا.. اومــد

 هیــ.. بــود کیــتار... بــه تــو خونــه نگــاه کــردم.. بــاز شــد عیدر ســر.. و بلنــد در زدم عیرفــتم جلــو و ســر
 ..:دمیشن رو یلعنت يگذاشتم که اون صدا توقدم 

 
 ..نهیخورده رو زم شهیحواست باشه ش ـ
 

 :جلوش نشستم و دستام و رو بازوهاش گذاشتم و تکونش دادم... در نشسته بود کنار
 
 شده؟ يزیچ!! خانوم؟؟ یه ـ
 

 :دمیصداش و به زور شن.. همون رو زانوهاش بود سرش
 
 !!؟يو بد نکمیو ع یبرقا رو روشن کن شهیم ـ
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اوف خـدارو  .. پـام اومـد   ریـ از ز شـه یخـورد شـدن ش   يقـدم برداشـتم کـه صـدا     هیـ .. تعجب بلند شـدم  با
بـرق و روشـن کـردم کـه     .. عـادت کـرد   یکیدقـت کـردم و چشـمام بـه تـار      یکمـ ..شکر کفـش پـام بـود   

رو .. اخمـام تـو هـم رفـت     يسـر  نیـ ا... خـورده  شـه یپـر بـود از ش   نیرو زمـ .. بـاال  دیـ هر دو ابرو هـام پر 
 .اادیز یلیاونم خ.. هم بود ونخ نیزم
 
 دختره با خودش؟؟ نیکار کرده ا یچ
 

 ...برداشتمش و رفتم سمت دختره عیسر... دمید نکیع هیبه اطراف نگاه کردم و رو اپن  سرع
 
ــون م   از ــت خ ــاش داش ــتیپاه ــر.. رف ــه      ياز رو يس ــنم ک ــداش ک ــتم ص ــون دادم و خواس ــف تک تاس

 ...صدا کنم یموندم چ
 
 ..خانوم... يهوو... اهم... یه ـ
 

 يهمـون چشـما  .. کـه سـانازه   نیـ ا نیـ ا... شـد  یو بلند کـرد کـه چشـمام مـات دوتـا چشـم مشـک        سرش
 یچــ ایــفرنیچــرا انقــدر القــر بــود؟؟ تــو کال... یهمــون بــود ولــ یهمــه چــ کیــبار يخوشــکل همــون لبــا

 زل زده بهم؟؟؟؟ یجیچرا با گ شناسهیساناز که من م!! نبود ینکیساناز که ع... کردیکار م
 

ــا ــه خــودم اومــد   غشیجــ يصــدا ب ــازه ب ــود و   نــکیع... نگــاهم و ازش گــرفتم و ت ــه ب و از دســتم گرفت
 ..تونستیکه نم یمث یبلند بشه ول خواستیم
 

 ... دورش ختیر شییخرما يموها... نشست و سرش و گذاشت رو پاش باز
 
 
 
 
 
وقتــا بــه  یبعضــ.. اســت شــهیو پــاش شتــ یعنــی ادیــداره از پاهــاش خــون م ایــپور.. زدم تــو ســرم یکــی

 ...کنمیدکتر بودن خودم شک م
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ــداختم ز  آروم ــتم و ن ــدس ــاش ری ــت د.. زانوه ــمیاون دس ــردم   گم ــدش ک ــتم و بلن ــتفش گذاش ... دور ک
ــدر ســبکه؟؟؟  ایخــدا ــی... ســرش اومــده یــی؟ چــه بال!چــرا انق ــه  !مــن و نشــناخت؟؟ یعن ــن ک ؟ چــرا م

 ..نکردم يرییتغ
 

دستاشــم ... تــازه متوجــه دســتاش شــدم.. بــود نییســرش پــا... ســتادمیمبــل و صــاف ا يرو گذاشــتمش
 ...پر خون بود

 
 :و آشپز خونه و داد زدم رفتم

 
 کو؟؟ تیاول يجعبه کمکا ـ
 
 ...کار کنم یخودم بلدم چ ـ
 

 ...نبود یساناز که تعارف.. رفت تو هم اخمم
 
 ...يراه بر یتونینکه م.. خورهیبلد بودنت االن به دردت نم ـ
 

 :دمیپرس... ییرایبرشداشتم و رفتم تو پذ دمیجعبه رو د باالخره
 
 ه؟؟؟یاسمت چ ـ
 

 ...یلعنت گهیبگو د.. نفسم حفس شده بود... کرد مکث
 
 ...ساناز ـ
 

 :گفتم یبه فارس یاروم يبه جاش با صدا یبکشم ول غیج خواستیم دلم
 
 ..امیمنم پور ـ
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 :داد زد بایتقر... ادیبود در ب کینزد چشماش

 
 ن؟؟یهست یرنیشما ا ـ
 

ــود  خنــدم ــم م دونمیــنم... میحــاال جمــع شــد میگرفــت از اون موقــع مفــرد ب ــه  خواســتیچــرا دل ســر ب
 :گفتم نیسرش بذارم واسه هم

 
 ...زنمیحرف م یکامل فارس یلیتو اسمم پ داره و دارم خ یپ ن پ عربم ول ـ
 

 ...میدار کیت هیچه جالب هر دو .. ابروش و داد باال هی اونم
 
 ...نیلهجه دار نیزنیحرف نم یخوب فارس نمیهمچ ـ
 

 :من در جوابش گفتم ینگفت ول يزیچ.. نشستم و دستش و گرفتم کنارس
 
 ...ارمینفر فعل جمع ن هی يانقدر خوب هست که برا میباز به جاش فارس ـ
 

ــا    بــرام ــود بعــد مــدت هــا داشــتم ب ــذت بخــش ب حــاال از حــرف زدنــش   زدمیــحــرف م یفارســ یکــیل
 ..لذت بخش بود شتریکل کلش ب میبگذر

 
بهتـر   ایـ رو بـه رو نشـدم    ادیـ بـود درسـته کـه مـن بـا سـاناز ز       بیـ بـرام عج ... نگفـت  يزیـ چ گـه ید ساناز

از اون گذشـته   ارهیـ کـه تـو کـل کـل هـم نم      دمیو بابـا شـن   ایـ و دن ایـ از در یبگم اصال رو بـه رو نشـدم ولـ   
درســت  تــزایکــه ســاناز خــودش پ  یمــثال زمــان دمیشــنیکــل کلشــون و م يجاهــا خــودمم صــدا  یبعضــ

 ..المصب دستپختش حرف نداره دیبهم چسب تزایچقدر اون پ يوا... کرده بود و آورد خونه
 

 ...کردم یچیساعت هم دستاش هم پاهاش و باندپ مین بعد
 

 :تا بذارم سر جاش گفتم بردمیشدم و همون طور که جعبه رو م بلند
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 ؟؟؟یمگه همخونه نداشت ـ
 
 ...بگم که اون با دوست پسرش همخونست دیبا یگیرو م نایتاگه جاس... نه ـ
 
 :بود و برداشتم و گفتم خچالیکه کنار  ییرفتم و جارو... ابروم رفت باال هی
 
 پس چرا با تو بود؟؟ ـ
 

 :نگاهش و از دستاش گرفت و با شک گفت.. بهش بود نگاهم
 
 ...یکیبود  کینزد.. بود کینزد شیهفته پ...  شیاخه هفته پ... اخه ـ
 

 ...به من لـعـنـت
 
 ا؟؟یفرنیکال يچند وقته اومد... یبگ خوادیولش کن نم ـ
 
 ...سال هی ـ
 

 ..کار کرده یجا چ نیا ستیمعلوم ن... ها شهیکردم به جارو کردن ش شروع
 

 :کردم تعحبم و پنهون کردم یسع
 
 ؟ییدانشجو ـ
 
 ..میاالن سال دوم پزشک.. آره ـ
 

 بخونه؟؟ یجا تا پزشک نیبود پس االن چرا اومده ا یسال اول پزشک رانیا ساناز
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 نیتـا همــ .. گـه یبـدم کـه داره بـا شــک م    صیتشــخ تونسـتم یاخــه راحـت م  دمینپرسـ  یازش سـئوال  گـه ید
 ...بهم اعتماد کرده میرانیجا هم که گفته فکر کنم چون ا

 
تــازه ... اوف کمـردم داغــون شـد اخـه مـن و چـه بـه جـارو کـردن        .. سـتادم یکـه تمـوم شـد صـاف ا     کـارم 

بــه خــدا اگــه دســت و پاهــاش مشــکل نداشــت گــورم و گــم ... هــم بکشــم یبعــد جــارو مجبــور شــدم تــ
 ..رفتمیم کردمیم
 

 يا... و ســر جــاش گذاشــتم و دســتام و شســتم و رفــتم تــو حــال و تــازه نگــاهم بــه ســاناز افتــاد   لیوســا
 ...بودجووونم چه تو خواب ناز 

 
ــ یســاعت راه ببــرم ولــ 24مــن حاضــرم ســاناز و  يوا... خنــده رفــتم جلــو و بــاز بلنــدش کــردم  بــا  کی

 ...خونه رو جارو نکشم هیساعت 
 
گوشـه   هیـ تخـتش  .. دیسـف  هیـ سـبز و بق  واریـ د هیـ .. و سـبز بـود   دیاتـاقش سـف  ... رفـتم تـو اتـاق    دیترد با

ــود ــمش روش .. ب ــتم و گذاش ــوش و کشــ .. رف ــاف.. روش دمیپت ــتادمیا ص ــد و م.. س ــکم ــوالتش و  زی ت
 که تو اتاق  يو در شیپرده هاش و رو تخت.. بود دیو تختش سف زیم
 
 
 
 
 

 بیــترک.. بــود پهــن بــود دیکــه ســبز و ســف چــهیقال هیــوســط اتــاقم رو پارکتــا ... رنگــش ســبز بــود بــود
 ...دادیبه آدم آرامش م... بود یجلب

 
ــرو   چــراق ــتم ب ــن کــردم و رف ــداختم ... خــواب و روش ــرق ان ــ.. خــونش و ب ــه .. روزگــار یهع زوره خون

 ...یکن زیرو تم گهید یکیخونه  يکنه بعد تو بر زیتم ادیب یخودت و کس
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ــاز بــود  در ــتم ب.. خــون هنــوز ب ــاز بــود .. و در و بســتم رونیــرف و بســته  نیــمــن کــه ا.. در خونــه مــنم ب
 :کردم و به مسخره گفتم يبلند يخنده ... لوال رو به رو شدم یخال يرفتم تو که با جا.. بودم

 
 ..اون شب که ساناز امشب لوال... کاله موند یامشبم سرم ب ـ
 
 ..شدیبد بخت م کردمیم ياگه با ساناز کار.. زدم پس کلم یکی
 

 فـردا ... بخـوابم  ـــر یدل س هیـ  تـونم یپـس م ... شـبم  فتیخوبـه فـردا شـ   .. و رو تخـت پـرت کـردم    خودم
 ..رمیخبر ساناز و بگ یاز فاط دیبا
 

چقــدر از ســاناز  ریــبخ ادشیـ ... شــدم کیــنزد یشــدم بــه ســاناز بـه فــاط  کیـ واســه نزد شیســال پــ سـه 
 ..کردم فیتعر سیال شیب

 
**** 

 
از آخــر بــا غــر غــر بلنــد شــدم و رفــتم ... راحــت بخــوابم ذاشــتینم ییصــدا هیــ یخــواب بــودم ولــ جیگــ

 :بسته واستادم تو چهار چوب در و با تشر گفتم يبا چشما.. در و باز کردم
 
 ه؟؟؟یچ ـ
 

اخــم کــردم امــا بــازم زورم اومــد کــه چشــمام و .... اومــد يزیــخنــده ر يبــه جــاش صــدا ومــدین ییصــدا
 :شد و شروع کرد به حرف زدن یزدم که طرف باالخره راض هیبه در تک... باز کنم

 
 .خان ایسالم پور ـ
 

جــواب دادن بــه اون اول بــه خــودم نگــاه کــردم تــا   يبــه جــا... شــدچشــمام گــرد  هیــاز ثان يکســر تــو
 ...بند و بار جلوه بدم یجلوش ب خوادیدلم نم..اوف آره خدارو شکر... لباس تنمه نمیبب
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 ؟؟؟یشناسیخونه من و از کجا م ؟؟؟یکنیکار م یجا چ نیتو ا ـ
 

 :لبخند پر ذوق بال فاصله گفتم هیلحنم آروم شد و با .. تو دستش افتاد ینیبه س نگاهم
 
 واسه منه؟؟؟ ه؟؟؟یچ نیا ـ
 

 :ابرو داد باال و گفت هی...کنهیداره طلبکارانه نگاهم م دمینگاه کردم د بهش
 
 عادت ندارن مهمون دم در نگه دارن؟؟؟ نیدونیکه نم نیهست یرانیشما چه جور ا ـ
 

.. خـودم و کـج کــردم تـا بتونـه رد بشــه    .. بــاز خنـدم گرفتـه بــود  ..کـردم  يو تــک سـرفه ا  سـتادم یا خیسـ 
 :ساناز رد شد و منم بعدش در و بستم و اومد تو.. گشاد شد شمیرد که شد ن

 
 ؟؟؟یشناسیخونه من و از کجا م ینگفت ـ
 
 :و گفت زیرو گذاشت رو م ینیس
 
 ...نیباش یرانیا کردمیفکر نم یول. بودمتون دهیقبال د ـ
 
 ...گهیو همه رو جمع م ندازهیفعلم جا نم هی یحت ادیخوشم م يا

 
 :به مبل پشتش اشاره کردم و گفتم... زهیاطراف نگاه کردم خوبه حد اقل خونه تم به
 
 منه؟؟؟ يبرا ینیس نیا ینگفت.. نیبش ـ
 

 همــه نیـ ا رهیـ م یاوووو کــ... و کـره و خامـه   ریــچنــد نـوع مربـا پن  ... پـر بـود  .. دمیسـرك کشــ  ینیسـ  تـو 
 راه و؟؟؟؟

 
 ..گهید هیمن صبحانه خوردم پس البد ماله شما ـ
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عسـل خالصـه    ریشـ  وانیـ ل هیـ مـن تـو    يمعمـوال صـبحانه   .. و با شـوق شـروع کـردم بـه خـوردن      نشستم

 :دیساناز پرس... نخورده بودم يصبحانه ا نیوقت بود همچ یلیخ... شدیم
 
  ن؟؟یهست ایفرنیشما چند ساله کال ـ
 

 :در جوابش گفتم.. گلوم جر خورد يآ.. رو راسته مجبور شدم قورت بدم لقمه
 
 .رانیدر حد چند ماه اومدم ا شیفقط سه سال پ... یاز پونزده سالگ ـ
 

 يجـور  نیـ خـودش درشـت بـود ا    يخنـدم گرفـت چشـما   ... چشماشـم گـرد شـد   ... بـاال  دیـ پر ابروهاش
 ..شدیبد تر م گهید کردیکه م

 
 :دیساناز باز پرس.... خوردم گهید يلقمه  هیاز خنده  يریجلوگ واسه

 
 ؟؟!ن؟یاهل کدوم شهر نهیا ن؟؟؟منظطورمیهست ییشما کجا ـ
 

سـاناز اون ســاناز   نیـ همـه شـباهت ا   نیــقبـول کـنم بـا ا    دیـ مــن با یعنـ ی... رو مخـم  رهیـ داره م سـئواالش 
ـ ... نکـرده  یفرقـ  افمیـ مـن کـه ق   کنـه؟ یاگه هست چـرا انقـدر سـئوال م    ست؟؟؟ین  یلـ یخ... اون چـرا  یول

 ...عوض شده بود
 
 ه؟؟؟یچ تیلیفام:). و لحن مشتاق ادامه دادم يبا کنجکاو..( مشهد ـ
 

 ..:خندم گرفت باز.. مبل چهارزانو نشست يو رو دیکش یقیعم نفس
 
 .....یمستوف ـ
 
 :دمیباز من پرس... زنگ بزنم یشد امروز به فاط یالزام گهید
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 ؟ییتو کجا ـ
 
 ...میهمشهر...مشهد ـ
 

 :اخم کردم و با تشر گفتم.. تازه نگاهم به دستا و پاهاش افتاد... تکون دادم يسر
 
 البد آره؟؟ يدستا کار هم کرد نیتازه با ا ؟؟؟يپاها راه افتاد نیتو چرا با ا.. یه ـ
 
 :تعجب اول به پاها بعد به دستاش نگاه کرد و اروم گفت با
 
 !!کنمیم یمن تنها زندگ...کارام و بکنه خواستیم یاره خو وگرنه ک ـ
 
 :داد زدم بایو تقر میشونیمحکم زدم رو پ یکی
 
 ...انقدر خسته بود کـ دیمن چرا حواسم نبود؟؟ واقعا ببخش ـ
 

 :وسط حرفم و گفت دیپر
 
فقــط .. جبــران کــنم يمــنم مونــدم چــه جــور.نیبــه مــن لطــف کــرد شــبید ینــه شــما بــه انــدازه کــاف ـــ

 ..ارمیحانه بتونستم براتون صب
 

 :زدم و گفتم يلبخند
 
 حاال وضع پاهات و دستات چطوره؟؟ ـ
 
 :تفاوت گفت یب

 
 ...خوب ـ
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ــ شــبیجلــو خــودم و گــرفتم تــا نپرســم چــرا د  یلــیخ بــازم موفــق نشــدم و  یوضــع خونــت اون بــود ول
 :دمیپر
 
 بود؟؟ يخونت اون جور شبیچرا د.. شبیچرا د...خانم..ساناز.. گمیم ـ
 

 .بودم دهیو ند شیمن لبخند ساناز سه سال پ یول.. بخنداش قشنگ بودل.. زد يلبخند
 
کنـارم نبـود مجبـور شـدم بلنـد       نکمیـ شـدم ع  داریـ ب یوقتـ  شـب ید... نمیـ بب تـونم یم نـک یمـن فقـط بـا ع    ـ

ــاد شکســت زیــرو م ســتالیریو گلــدون ک زیــبشــم و تــو راه خــوردم بــه م  ــاز  نایفکــر کــنم جاســت.. افت ب
 .زهیکرم بر خواستهیم
 

 :ساناز بلند شد و گفت... تکون دادم و مشغول خوردن شدم يسر
 
 ...برم گهیخوب من د ـ
 

 :برداشتم و دادم بهش و گفتم زیم يبلند شدم و کارتم و از رو عیسر
 
دوسـت و   هیـ پـس بـه عنـوان    . سـتم یچـون مـن اکثـر اوقـات خونـه ن      هیبگـم بـه عنـوان همسـا     تـونم ینم ـ

 ...روم حساب کن يهمشهر
 
ــ ــد    یب ــت لبخن ــارت و ازم گرف ــرف ک ــدش و دادم ... زد يح ــواب لبخن ــد ... ج ــبع ــدافظ هی ــاه  یخ کوت

 ..شدمینم ریاصال س... رفت و من باز نشستم به خوردن
 

ــوردمیم داشــتم ــوی خ ــد زدم ز ه ــبلن ــ ری ــده ول ــد  یخن ــض تب ــه بغ ــدم ب ــتام  .. شــد لیخن ــو دس ــرم و ت س
بــا حــال زار اومــدن  ایــو دن ایــکــه در يکــردم لحظــه ا یســع... نقطــه نــا معلــوم زل زدم هیــگــرفتم و بــه 

ـ  ارمیـ ب ادیـ خونه و گفتن سـاناز تصـادف کـردن و بـه      انقـدر بـرام شـوم بـود کـه اصـال بهـش        ... چیهـ  یول
ــا  ــا ح ــودم   الت ــرده ب ــر نک ــون م... فک ــتمیچ ــنم  خواس ــوش ک ــا رو   ... فرام ــه ه ــوم اون لحظ ــتم تم تونس

بــه خــاطر .. اناز بــه خــاطر مــن تصــادف کــردو فرامــوش کــنم کــه ســ نیــنتونســتم ا یفرامــوش کــنم ولــ
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مـن اصـال دلـم    ... فـرار کـردم   رانیـ کلمـه از ا  یواقعـ  یاون جـا بـه معنـ   ... نجـات مردمـه   فمیکـه وظـ   یمن
ــتینم ــارهاز دو خواس ــب ب ــفرنیکال امی ــودم ا ... ای ــته ب ــبرگش ــک  رانی ــا تش ــدم لیت ــ.. خــانواده ب ــاناز  یول س

 يملکـه ا ... ملکـه  هیـ بـازم شـده بـود بـرام      یم ولـ کـه بهـش عالقـه هـم نداشـت      نیـ بـا ا ... باعث شد نتونم
حواسـم   شـه یمـنِ خـر هم   یولـ  کـرد یسـاناز اصـال مـن و آدم حسـاب نم    ... که تمام ذهنم و پر کـرده بـود  

ســاناز .. نظــر دارمــش ریــمـن ز  دیــوقــت نفهم چیسـاناز هــ .. چــه تــو دانشـگاه چــه تــو خونــه .. بهـش بــود 
ــنفهم ــا جــا   دی ــه خــاطر اون ت ــه مــن ب ــتم  يک ــه ســاناز   ... باغشــون باهــاش رف چقــدر شانســم گرفــت ک
 .من يکه بخواد فکر کنه درباره  دادینم تیالبته بهم اهم.. دینفهم

 
 
 
 
 

پـر شـده   ... بـازم ذهـنم پـر شـده بـود از سـاناز      .. و برداشـتم و رفـتم تـو تـراس     گاریبسته سـ ... شدم بلند
ــاطراتش   ــر خ ــاناز و دفت ــود از س ــر  ... ب ــن اون دفت ــرا م ــا چ ــتم؟؟؟ واقع ــهی؟ هم!؟!و برداش ــودم و  ش خ

 ...کنجکاو بودم یلیآخه خ کردمیلعنت م
 

 .....!!یگفتم فاط يوا.. شدم به خاطر ساناز کینزد یکنجکاو که به فاط انقدر
 

 مـا یکـه کـردم تـو مخاطبـام دنبـال اسـم فاط       داشیـ پ... گشـتم  لمیبرگشـتم تـو خونـه و دنبـال موبـا      عیسر
بعــد ... و کنــار گوشــم قــرار دادم یو گوشــ دمیکشــ قیــنفــس عم هیــ ...کــردم  داشیــبــاالخره پ... گشــتم

 :چند بوق باالخره برداشت
 
 بله؟؟ ـ
 
 ؟؟يخانوم چطور مایسالم بر فاط ـ
 
 !!!شما؟؟؟ ـ
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 :گفتم.. و گاز گرفتم و نشستم رو تخت لبم
 
 ؟؟؟!!!؟ینشناخت ـ
 
 !؟؟!!بشناسمت؟؟؟ يبعد سه سال زنگ زد یوقت يتوقع دار ـ
 

ــانقــدر خند... دمیــخند بلنــد ــو ا  دمی ــکــه از چشــمام اشــک در اومــد ت ــ نی ــه فحشــا نیب هــم  یفــاط يب
 :گوش کردم

 
ــدرد بگ يا ـــ ــ يا... کــه از دســتت راحــت بشــم  يری ــ یاله ــه زم جــز کبــد  یالهــ يا.. ینیســرد بشــ نیب
 ؟؟؟يخندیواسه من م یچته ه... يریبگ
 
 :زور خودم و تحمل کردم و گفتم به
 
 ؟؟يزدم تو چرا زنگ نزدتو؟؟؟ حاال من زنگ ن يچطور ـ
 
 ؟؟؟يکه به من زنگ زد يخوایم یچ یاوه راست... نه من که کارت نداشتم ـ
 
 .زنگ زدم حالت و بپرسم یعه فاط ـ
 
 ...ندتیو هفت نسل آ یخودت ـ
 

ســاناز  ســتین یخــاک... امــا ســاناز نــه.. مثــل خــودم.. هیــخاک... ادیــخوشــم م یاز اخــالق فــاط... دمیــخند
 :غده و خشک

 
 نه؟؟ ای يچطور یگیباالخره م... گمیحاال م ـ
 

 :تعجب کردم... دیکش آه
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 ...خوب میحال فعل یسه سال داغون ول نیحالم تو ا ـ
 
 چرا داغون؟؟؟؟؟؟؟؟ ـ
 
 ؟؟؟يافتــاد بعــد تصــادفش چــرا حــاال زنــگ زد  یســاناز چــه اتفــاق يمهمــه؟؟؟؟ اگــه مهمــه کــه بــرا  ـــ

 ؟؟؟يزدیتر زنگ م زود دیبا یکنیحس نم ره؟؟؟ید کمی یکنیحس نم
 
 ..حال من بدتر از تو بود... ـمایفاطـ ـ
 

 :وسط حرفم و با تشر گفت دیپر
 
و بــه خــاطر تصــادفش  یتــو کــه ســاناز و دوســت داشــت ... يزدیــنــه نبــوده اگــه بــود زود تــر زنــگ م  ـــ

 ؟؟؟یحالش و بپرس يچرا زنگ نزد يداغون شد
 

 ..:دمشونیو تو موهام کردم و کش انگشتام
 
ــ... مــن ســاناز و دوســت نــدارم ... یفــاط ـــ ــرام خــاص بــود دوســت داشــتم بهــش نزد   یول  کیــســاناز ب

 ..بشم
 
 ..يسه سال بود نیکه تو ا ییحاالم برو همون جا خورهیخاص بودن تو به درد عمت م ـ
 
 فقط به من بگو ساناز کجاست؟؟؟ یفاط... یول رمیچشم م ـ
 

الخره ذهــن بــاز کــرد و شــروع کــرد بــه خســته شــده بــود چــون بــا تاشیخودشــم از دســت شــکا انگــار
 :گفتن

 
سـاناز رفـت    یکمکـش کـردن ولـ    یبـا هـزار بـد بختـ    .. سـاناز تصـادف کـرد    يدیـ همـون طـور کـه فهم    ـ

 ....تو کما
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 :ادامه داد یفاط... حبس شد نفسم
 
 نیــا..... و از دســت داده بــود شیینــایبــه هــوش اومــد ب یوقتــ... تــو کمــا بــود میســال و نــ کیــســاناز  ـــ

 ...شعوریاما اون مهراد ب.... اما... داغون شدن شتریهمه ب هگید يسر
 

 :آروم گفتم.. شده یعصب کردمیحس م.... دیکشیبلند بلند م ينفسا
 
 ؟؟؟یخوب مایفاط ـ
 

 :بغض داشت صداش
 
اون کثافــت ... زده بــود بشیــغ يبعــد نــامزد.... بــود کــه بــاالخره مهــراد اومــد دهیبــه چهــار مــاه کشــ ـــ

ــد ولــ  ــ... یاوم ــاش نم يا یول ــدیک ــا د ... وم ــان ت ــساس ــط زدش دشی ــار... فق ــط   نایس ــون فق و مامانش
 ....دشیبا نامزد جد یمهراد اومده بود ول.... کردن نینفر

 
ــداشــتم گــوش م مبهــوت ــود؟؟؟؟ ... دادمی ــه اون عاشــق ســاناز نب ــه  یمگــه مهــراد همــون !!! مگ ــود ک نب

کـار و کـرد؟؟؟    نیـ ا یتا پشت در تـا از حـال سـاناز بـا خبـر بشـه؟؟؟ پـس چـرا؟؟ چـرا اون لعنتـ           ومدیم
 یآخـه مگـه سـاناز چـه گنـاه      ؟؟؟يکـرد  يجـور  نیـ سـاناز مهـرادم بـراش ا    يصدرا کـم بـود بـرا    ایخدا

 نیــبــه ا يداد ریــکمــه کــه گ نــتیزم يآخــه چــرا؟؟؟ آدم بــد رو.. یمعصــوم نیــکــرده؟؟؟؟ ســاناز بــه ا
 ؟؟ آخه چـــرا؟؟؟دختره معصوم؟

 
 :یکردم حواسم و بدم به فاط یسع

 
و بــده هــم از حــال  شیاونــم اومــده بــود تــا هــم کــارت عروســ... اومــد يســر هیــمهــراد فقــط همــون  ـــ

کـه سـاناز    یمارسـتان یتـو همـون ب  .. شـده بـود   میوخـ  یلـ یسـاناز خ  يحـال قلـب بابـا   ....ساناز با خبـر بشـه  
 چیبهـوش اومـد هــ   یوقتـ  یولــ... یبـاالخره سـاناز بــه هـوش اومـد ولـ     .... شـد  يبـود اونـم بســتر   يبسـتر 

 ... نهیبب نکیهزار جور عمل مختلف روش انجام دادن تا باالخره تونست با ع.... يدیرو نم ییجا
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بـه زور داشـتم   .. نبـود  فیحـال خـوده مـنم کـه اصـال قابـل توصـ       ... حـالش بـده   دونسـتم یم... شـد  سـاکت 
 ...دمیترکیداشتم م تیاز عصبان... قلبم و تو مشتش گرفته بود یکینگار ا... دمیکشینفس م

 
 :دمیو پرس اوردمیآخر طاقت ن از
 
 ؟!؟!شد؟ یبعدش چ ـ
 
سـاناز کامـل خـوب شـد شـش مـاه بـراش         یحـال جسـم   یوقتـ ... هم حـالش خـوب شـد    یمستوف يآقا ـ

ــد      ــل ش ــانش کام ــاالخره زب ــا ب ــتن ت ــان گذاش ــالس زب ــورده ک ــا ... فش ــد اون آق ــتوف ياز بع ــ یمس  یحت
رفتـه   ادمیـ هـه بـه کـل از تـو     ... ایـ فرنیباشـه و اون و فرسـتاد کال   رانیـ تـو ا  گـه ید هیـ ثان هیـ نذاشت ساناز 

سـاناز   ؟؟؟يشـده کـه بـه مـن زنـگ زد      یحـاال چـ  ... تـا حواسـت بـه سـاناز باشـه      زدمیزنگ م هبود وگرن
 ؟؟؟؟يدیو د

 
 ...من و هم... القره یلیخ... ساناز نیاما ا... آره ـ
 
ــ  ادمیــآخ  ـــ ــ يضــربه .. داره یرفــت بهــت بگــم ســاناز فراموش .. بــه ســرش خــورده ياز حــد بــد شیب

 ؟!؟؟!بکنم؟ یخواهش هیازت  شهیم ایپور
 

 :گفتم یو با لحن محکم دیترد بدون
 
 ..ذارمیتنهاش نم...رو جفت چشمام حواسم بهش هست... ینگران باش ادخویاصال نم ـ
 

 ...گذاشتم واسه هفت پشتم بـسـ شیهمون سه سال پ: دلم ادامه دادم تو
 
 ...ادیبرم عزت ز دیبا گهیمن د اااایبهم خبر بد... ممنونم ازت یلیخ ـ



@donyayroman 209 

 
ــ  نیــا.. سـاناز نـه   یولــ...بـود  یهنـوزم همــون فـاط  ... و قطــع کـردم  یزدم و گوشـ  يلبخنـد   نیسـاناز از زم

 ..تا آسمون هفتم با اون ساناز فرق داره
 

هــوس  يوقــت بــود نرفتــه بــودم باشــگاه االنــم دلــم بــد جــور  یلــیخ.. شــدم و رفــتم ســمت کمــدم بلنــد
 ...کرده بود برم باشگاه

 
***** 

 
ــه و   بعــد ــاز برگشــتم خون ــاز باشــگاه ب ــتم ب کیــدوش کوچ هی ــبا.. مارســتانیگــرفتم و رف ــ دی ــب  سیا ال

... سـه سـال عـذاب وجـدان داشـتم      نیـ تـو تمـام ا  . بشـم  یقبلـ  ي ایـ همـون پور  خـوام یمـن م .. حرف بزنم
حـاال   یمـرده ولـ   ایـ زنـده اس   سیکه سـاناز بـه خـاطر مـن تصـادف کـرده و معلـوم نـ         نیعذاب وجدان ا

 .مثل مهراد ازدواج نکنه یاز اون گذشته کار من باعث شد با ادم پست. اس زنده دونمیم
 

 که عذاب وجدان داشته باشم؟ نیا يباشم به جا یاز کارم راض دیحساب چرا نبا نیبا ا خوب
 

ــ  ياز افکــارم لبخنــد یراضــ ــاز کــنم کــه انگــار در ماش ــه  نیزدم و خواســتم در و ب و بعــد  یکــیخــورد ب
ــا چشــما... اومــد يدختــر غیــج يصــدا ــه ب يب ــاده رو  يدختــر دمیــنگــاه کــردم کــه د  رونیــگــرد ب افت

 :شدم و کنارش نشستم ادهیپ عیسر...رو صورتش ختهیو موهاش ر نیزم
 
 شده خانم؟؟؟ يزیچ ـ
 

موهــاش بلنــد بــود .. دختــره بــد خوشــکل بــود دیــکفــم بر... و داد کنــار و بــا اخــم نگــام کــرد  موهــاش
 ..يا کهیاوف المصب بد ت.. ـدیبود پوستشم سـفـ یچشماش سبز آب

 
 :دختره به خودم اومدم غیج با
 
 ؟یکنیباز م لهیو مث در طو نتیکه در ماش ینیبیمن و نماحمق مگه  کهیمرت ـ
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ــه . گــرد شــد چشــمام ــگیحــرفم و پــس م.. دهــع طــرف چــه پروئ ــرعکس ق رمی ــب اخالقــش چــه  افشی

 .هیسگ
 
 ؟یشیمن رد م نیاز کنار در ماش يایکه م ستیداره جا ن یبه من چه ربط ـ
 

 :گفت شدیچپ نگاهم کرد و همون جور که بلند م چپ
 
 ؟؟ینیبیدرخت و نم يکه کورم شد یمث ـ
 

ــه اطــراف نگــاه کــردم  بــا  ذارمیــجــا م نیو همــ نمیماشــ شــهیخــو بــه مــن چــه مــن هم  یدکــ.. تعجــب ب
 ...کنارش درخته دونستمینم
 

لـب گفـتم و راه افتـادم سـمت      ریـ ز» حقتـه «  هیـ مـنم بلنـد شـدم و    ... بلند شـد و لباسـاش و تکونـد    طرف
... ومــدیجلــب شــد کــه همــش پشــتم م  يپاشــنه ا يچنــد قــدم کــه رفــتم تــوجهم بــه صــدا .. مارســتانیب

کـردم و بـه راهـم     یاخمـ .. ادیـ دختـره داره پشـت سـرم م    دمیـ کـردم کـه د   یبرگشتم و بـه پشـت نگـاه   
ــه داد ــ ... مادام ــر چ ــم یه ــدا رفتمی ــم م  يص ــره ه ــدیدخت ــر ا... وم ــتادمیاز اخ ــر   س ــا تش و برگشــتم و ب

 :گفتم
 
 ! ؟؟!؟؟يچرا دنبام راه افتاد هی؟ چ!هاااا؟؟؟ ـ
 
 
 
 
 
 :تعجب اول به من بعد به اطرافش نگاه کرد و گفت با
 
 ؟یبا من ـ
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 ....ن پ با روح دوستدختر سابقمم که دنبالم همه جا راه افتاده ـ
 

 :کرد و گفت یاخم
 
 ..رمیمن دارم راهم و م. فتهیبرو بابا خودش ـ
 

 :گفتم یبه فارس یعصب
 
 .ختیریب ارواح عمت دختره ـ
 
 :تعجب نگاهم کرد و گفت با
 
 !؟!؟؟؟؟یچ ـ
 

 :بگم يکردم نخندم و جد یسع
 
ــ ــال  ـ ــاب ع ــا جن ــودم یب ــودت م . نب ــه خ ــرا ب ــگیچ ــردم ( ؟؟؟؟يری ــافه ک ــن م :) آروم اض ــه م ــاز ب ــهیب  گ

 .فتهیخودش
 

خنــدم گرفتــه بــود ... برگشــتم و بــه راهــم ادامــه دادم... گــرد شــد و بــا حــرص نگــاهم کــرد  چشــماش
 ...شدیباز م شمیچشمم ن يجلو ومدیم افشیهر دفعه که ق.. خفن

 
.. رفــتم ســمتش  .. بــود  ســتاده یا یشــگ یهم يجــا لیاســتا ... مارســتان یدر ب يجلــو  دمیرســ  بــاالخره

 :دیبا تعجب پرس دیبشاشم و د افهیق یسرش و بلند کرد و وقت
 
 ؟؟؟یزنیشاد م قیرف هیچ ـ
 

 :زدم و گفتم يقه قه ا بلند
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 ...دختر خنگ افتادم هی ریفقط گ. به جونه تو یچیه ـ
 
 :گفت ییصدا هی
 
 ...چاردیر يسالم آقا ـ
 

مـنم بـه اون سـمت نگـاه کـردم      ... يا گـه یمـن رفـت سـمت د    ياز رو لزینگـاه اسـتا  ... گـرد شـد   چشمام
 :با حرص گفتم یباز به فارس.. دمیکه همون دختره رو د

 
 .مارو ول کنه خوادیامروز نم نیکه ا یمث ـ
 

نگـاه دختـره هـم پـر     ... بـا تعجـب بـه مـن نگـاه کـرد       کـرد یکه داشت بـا دختـره خـوش وبـش م     لزیاستا
 :دیپرس لزیاستا.. باز خندم گرفت... از خشم بود

 
 ا؟؟یپور یتگف یچ ـ
 

 ..همون طور که توقع داشتم دختره تعجب کرد گفت؟؟؟یاسمم و نم مردیم نیا یدک
 

 :با حرص گفتم لزیبه استا رو
 
 .یچیه ـ
 

 :گفت عیسر لزیراهم و بکشم و برم که استا خواستم
 
 .دکتر ولز هستند شونیا ارادیدکتر ک ـ
 

 :میو دختره هر دو با هم بلند گفت من
 
 !!!!دکتر؟ ؟یچـــ ـ
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ــ  لزیاسـتا  ان خنــدم گرفــت مــن چــه  هیــدر ... میماهــا اخــم کــرده بـود  یبــا تعجــب بهمــون نگــاه کـرد ول

 ..ادیکه فکر کردم طرف داره دنبال من م فتمیخودش
 

 !!!انقدر تعجب داشت؟؟؟؟؟ ه؟؟یاره خو مگه چ: لزیاستا
 

 ...دهیدکتر بع هیاز  يرفتار نیاره واال همچ: دختره
 

 :گفتم یبه فارس باز
 
 .بده گیته د گهیم گیبه د گید ـ
 

 ..دیخند زیر زیو ر نییسرش و انداخت پا نیجمله رو بلد بود واسه هم هی نیا یکه معن لزیاستا
 
ــ ــاقم    یب ــه ات ــتم ب ــا برگشــتم و رف ــه اون و گذاشــتم رو  میگوشــ. دمیو پوشــ دمیرو پــوش ســف... توجــه ب

 :هم من و هم خودش و پرت کرد تو اتاق لزیاما تا در اتاقم و بستم استا رونیو رفتم ب لنتیسا
 
 !؟؟!ق؟؟یچته رف یهــِ ـ
 

 :نگاهم کرد و گفت مشتاق
 
 !!!!؟؟؟؟يبرخورد کرد ياون جور تیچرا با ک ـ
 

ــا ــ ب ــم ر  ياور ادی ــاش اخ ــاون و حرف ــاه.. کــردم يزی ــه ق ینگ ــهیب ــتا  ي اف ــاو اس اخــداختم  لزیکنجک
ــ  فیــمــاجرارو بــراش تعر زمیــســمت م رفتمیــهمونطــور کــه م  يبخنــد؟ بشــره  یکــردم حــاال نخنــد ک

 .. ادیبهش بگه ب دیو د سونیکردم و گفتم اگه آل رونشیاز آخرم به زور از اتاق ب.. خل و چل
 
باشــه امــروز بنــدازمش    ادمیــ.. دوبــاره برگشــتم تــو اتــاق و دفتــر خــاطرات ســاناز و برداشــتم        از
 .و ازدوباره بخونم رو که دوست داشتم ییببرمش خونه و جاها خوامیالبته م.. رونیب
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لبخنــدش پررنــگ  مچــهیبهــش زدم کــه اون ن يلبخنــد... وارد شــد ســونیبــه در خــورد بعــد آل يا تقــه
 :شد

 
 ؟يجان چطور سونیسالم آل ـ
 
 .یمرس ـ
 

 :که نفهمه گذاشتمش تو کشو يو جور دفتر
 
 !؟؟!ه؟؟؟یمن به بق يبا دادن شماره  یکنیچه م ـ
 

 :و گفتم دمیخند... گـشــاداااا یعنیگشاد  گمیم یعنی.. گشاااد شین کیشد به  لیتبد لبخندش
 
 .بهترش و برام جور کن هی یبود ول خودیکه بهم خورده و دختره واقعا ب شبید ـ
 

 :گرد شد و با بهت گفت چشماش
 
 اااا؟یپور یگیم یچ ـ
 

 :کردم و گفتم يخنده ا تک
 
 ..کار دارم رونیخوب حاالم برو ب دختر خوب برام جور کن باشه؟ هی گمیچته دختر؟؟؟ م ـ
 
 .دمیبعد به کارم رس یمنم تا آخر بدرقش کردم ول رونیبا همون بهت رفت ب سونیآل
 

****** 
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 تونســتمیتمـوم شــده بـود و م   میســاعت کـار  گـه ید. رونیــو فشـار دادم و از اتــاق عمـل اومـدم ب    چشـمام 
بشــم و  داریــامــروز بــه خــاطر سـاناز مجبــور شــدم زود ب .. ســوزهیکــه چقــدر چشـمام م  يوا... بـرم خونــه 
 .دیارز یالحق که م

 
 ...رونیو عوض کردن لباسام رفتم ب فمیاتاقم و بعد برداشتن ک رفتم

 
لباسـام و در آوردم تــا   یکــی یکـ یسـمت تخــت   رفتمیـ خونـه رو بـاز کــردم و بـازم همــون طـور کــه م     در

 ...من چقدر خواب و دوست دارم يوا...افتادم روش هوشیبه تخت و ب دمیکه لخت رس نیا
 

******* 
 

البتــه  میریــبگ یکــردم تــا شــب پــارت یو راضــ ســونیو آل لزیشــنبه بــود و مــن بــه زور اســتا کیــ امــروز
ــذار بــه آب نم    .. و مهمــون لزیخونــه اســتا  از اون شــب  يســه چهــار روز .. زنمیــهــه بعلــه بنــده بگ

 دمیـ دیکـه م  نیبـه انـدازه قبـل بـرام مهـم نبـود همـ        گـه ید.. بـودم  دهیـ از اون به بعـد سـاناز ند   گذشتیم
 .ارزشمند ییجورا هیبود و  یزندس برام کاف

 
رفــتم پــار بغــل مجتمــع و شــروع کــردم بــه   یلبــاس ورزشــ هیــ دنیشــدم و بعــد پوشــ داریــصــبح ب ســر

 .دنیدو
 

 :دمیرو شن ییدو دور زده بودم که صدا بایتعر
 
 .حرف نزدن یساااناااز فارس ـ
 

 :ساناز ياومد و بعدشم صدا يلندب يقهقه  يصدا
 
 .باش بابا داغ نکن ـ
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و بــه وســط چمنــا نگــاه کــردم کــه ســاناز و دوســتش و   ســتادمیا.. کــردیصــحبت م یداشــت فارســ البتــه
چنـد قــدم جلـو رفــتم کـه ســاناز مــن و    ... بـود و دوستشــم فحــش دادن  دنیــســاناز در حـال خند .. دمیـ د
فکـر فکـم افتـاد و بـا بهـت نگـاهش        نیـ بـا ا ... ه مـن بـود  فکـر کـنم بـه خـاطر احتـرام بـ      .. بلند شـد .. دید

 :کردم که با لخند گفت
 
 .خان ایسالم پور ـ
 

 کـردم یبـود نگـاه م   نایکـه فکـر کـنم اسـمش جاسـت      يلخنـدش و دادم همـون طـور کـه بـه دختـر       جواب
 :گفتم

 
 .سالم ساناز خانوم کیعل ـ
 

و  خـت یسـرش و تـو دسـتاش گرفـت و موهـاش بهـم ر       کـرد یکـه اول داشـت بـا تعجـب نگـام م      نایجاست
 :دینال
 
ــ ــدا ـ ــی ایخ ــرد   یک ــاش ک ــود دوت ــم ب ــال ا ؟يک ــاص ــهید نی ــک گ ــاناز زود   !؟!ه؟ی ــده س ــواب ب ــان؟ ج ؟ه

 باش؟؟؟
 

 :گفت ينگامون بهمون کرد و با لحن موز مشکوك
 
 دوست پسرته؟؟؟ ـ
 

 :ساکت شد و تند تند گفت هوی دیخندیکه از اول داشت م ساناز
 
دوسـت   یمـن اگـه بـا کسـ    .. اصـال مـن و چـه دوسـت پسـر داشـتن       ؟یزنـ یخـود م  یه چرا حرفت بـ نه ن ـ

 .نا..یجاست... کرده یغلط... چه... فهمهیم.. بشم طرف فرداش
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خنــده ســانازم  ریــمــن زدم ز هــوی... ســاکت شــد گــهیو از آخــر د ومــدیم نییرفتــه رفتــه پــا یهــ صـداش 
 :با خنده گفتم... دیو لبش و گز نییسرش و انداخت پا

 
 ؟؟؟یکنیباهاش دعوا م یبه فارس يدختر خوب حواست کجاست؟؟؟؟ چرا دار ـ
 

 :انداخت کهیت یکرد و به ساناز کل يبلند يداده خنده  یساناز چه سوت دیکه فهم نایجاست
 
 ...شهینم يند یروز سوت هیاصال تو ... یسوت يخدا یسان یعنی... دختره خل يا ـ
 
 
 
 
 
 ؟یخفته بش شهیم ـنـایـتـجاس: ساناز.
 

 :به من زد که خندم پرنگ از شد یچشمک طونیش نایجاست
 

 .شهینه عشقم نم: نایجاست
 

 .کوووفت: ساناز
 

 :گفت یسینشست و به ناچار به انگل نایکنار جاست ساناز
 
 دکتر؟؟ ي؟؟ چه خبر آقا!خوب؟؟ ـ
 
و نشســتم  رفتمیپــذ لیــکــه خــودش ســر بحــث و بــاز کــرده بــود خوشــحال شــدم و بــا کمــال م   نیــا از

 :جلوشون در جواب ساناز گفتم
 
 تو چه خبر؟ یسالمت ـ
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 :گفت یزد و بعد مکث کوتاه يلبخند
 
 .نیداشته باش يخبر دیفکر کردم شا يایکه اصال خونه نم ییمن که همش تو خونم اون شما ـ
 
 :کردم و گفتم ي؟؟ تک خنده ا!!ندازه؟؟؟یم کهیبد ادب چرا ت ...ابروم رفت باال هی
 
 .مارستانیب ایخوابم  ایآخه من معموال  ـ
 

 :دیپرس نایجاست
 
 جا؟؟؟ نیا يتو چند وقته اومد ـ
 
 ...یاز پونزده سالگ ـ
 
ــ ــعمــرت و ا ســتریاوووووو پــس ب ـ ــا ســاناز آشــنا   يچــه جــور یدرســته؟؟؟؟ راســت گــهید ییجــا نی ب

 ؟؟يشد
 
 ...کردینگاه م نایبه ساناز کردم که داشت با حرص به جاست ینگاه مین

 
 خوده ساناز نگفته؟ ـ
 
 .نوچ ـ
 
 ..گمیپس منم نم گهیخو البد نخواسته د ـ
 

 یزدم و بـه سـاناز چشـمک    يلبخنـد ... بـا حـرص بـه هردومـون     نامینگـام کـرد جاسـت    یبـا خوشـحال   ساناز
 :بلند شدم و رو به ساناز گفتم... زدم

 
 ؟؟؟يایبرم خونه م خوامیمن م ـ
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لبــاش انقــدر  ي ینرمــ... چشــمام يصــحنه اومــد جلــو هیــ هــوی.. دیــکــرد و لــبش و گز زیــو ر چشــماش

از اون شـب   ییصـحنه هـا   هیـ االنـم بـاز   .. بـود  ادمیـ هنـوز   یکـه مسـت بـودم ولـ     نیـ بـود کـه بـا ا    ریدلپذ
 :و روم برگردوندم و گفتمبه ساناز نگاه نکردم  گهیسرم و تکون دادم و د... جلو چشمم ومدیم
 
 .ایب يخوایاگه م ـ
 
 .رفتم خدافظ گهیمن د نیجاست ـ
 
 .باش خدافظ ـ
 

هـر  ... هـم نکـردم و اخـم کـرده بـودم      ینگـاه  میبهـش نـ   گـه ید... تند اومد و باهـام هـم قـدم شـد     ساناز
ــود اخــه مگــه   .. کــردم نتونســتم اخمــام و بــاز کــنم  یســع یچــ اعصــابم از دســت خــودم خــورد شــده ب

ــاه  ــه کن ــاناز چ ــه با  یس ــرده ک ــک ــس عم    دی ــه؟؟؟ نف ــل کن ــن و تحم ــم م ــیاخ ــ یق ــاناز آروم .. دیکش س
 :دیپرس

 
 شده؟؟؟ يزیچ ـ
 

 یچـرا ولـ   دونمیـ نم... دیـ د شیمشـک  يتـو چشـما   تونسـتم یرو م یکوچولـو نگرانـ   هیـ .. نگـاه کـردم   بهش
 :زدم یکیاخدا گاه لبخند کوچن

 
 ...نه ـ
 

زدم و  هیـ بـه در خـونم تک  ... در خـونش و خـونم   يجلـو  میدیکـه رسـ   نیـ نگفـت تـا ا   يزیـ چ گـه ید ساناز
تـار   هیـ  یکـاله سرشـه و حتـ    هیـ  دمیـ حـاال کـه دقـت کـردم د    .. حرکاتش جالـب بـود  .... شدم رهیبهش خ

 ...دهیکامال پوش شمیست ورزش... شهینم دهیاز موهاشم د
 

 .يبا يرفتم با گهیخو من د: ساناز
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 :و منم گفتم دمیخند

 
 .يساناز يبا يبا ـ
 

لـبم پـاك    يلبخنـد از رو .. مـنم رفـتم تـو خونـه    .لبخنـد گنـده زده   هیـ کـه   دمیـ کـه در و ببنـده د   نیا قبل
 .شدینم
 

 شــتریب یســرم دکتـر بــودم ولـ   ریـ کـه خ  نیــبـا ا ... هشــت شـروع کــردم بـه حاضـر شــدن    يسـاعتا  شـب 
 نیآسـت  راهنیـ پ هیـ  میرسـم  پیـ ت تیـ تنها.ادیـ خوشـم نم  یرسـم  پیـ کـال اط ت . اسـپرته  زنمیـ که م ییپایت

 ..دمیو ال م ناشیکه اونم آست. بلنده
 

ــ  در ــو  يجــذب خاکســتر شــرتیت یمشــک نیآخــر شــلوار ج و زدم  دمیپوشــ یکــت اســپرت مشــک  هی
 .رونیب

 
ــتا  دم ــه اس ــکات و د  لزیدر آپارتمان ــرادرش اس ــب ــا کوچ  . دمی ــال از م ــکات چهارس ــاس ــره کی ــر . ت پس

ــخوب ــم م  هی ــش خووش ــاز اخالق ــا.. ادی ــوه ا يموه ــما  يقه ــا چش ــف يداره ب ــماش  . يا روزهی ــگ چش رن
 .خاصه

 
 ؟؟؟يچطور ـ
 

 :زد و مشت آروم به بازوم زد و گفت يلبخند
 
 . کردیکار نم چیهم که ه سیخس لزیاستا نیا دمیپوسیداشتم م ایدمت گرم پور یعنی ـ
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 لزهیاسـتا  ي یکـه مهمـون   نیـ بـود مـنم بـه خـاطر ا     ومـده ین یهنـوز کسـ  . تـو  میو با هـم رفتـ   دمیخند منم
 ...رمینم یکس یزود اومدم وگرنه زود تر از ده مهمون

 
 :خودش نه یاومد ول لزیداد استا يصدا

 
 نا؟؟؟؟یبود؟؟؟ جاست یاسکـــات ک ـ
 

 :گردهیو داره دنبال لباس م ستادهیلخت جلو کمدش ا دمید.. تو اتاقش رفتم
 
 ...جوووووون يا ـ
 
 :و گفت دیخند دیگشاد د شیمن و با ن یتعجب برگشت سمتم ول با
 
 ...من و يپسر خود یه ـ
 

 :چشمک زدن گفتم هیبهش کردم و بعد  يا اشاره
 
 ...یواقعا هم که خوردن ـ
 

 .با حرص نگاهم کرد لزمیاسکات بلند شد و استا يخنده  يصدا
 

 .صاحاب دارم.. برو رد کارت بابا: لزیاستا
 
 ...من ندارم... ـــفیچه ح ـ
 

 .تو چقدر یمظلوم یآخ: دیخند لزیاستا
 

 :محکم زد پشتم و گفت یکی اسکات
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ــ ــ ... غمــت نباشــه داش ـ ــرو تــورش کــن  ... ارهیــکــردم دوســتش و ب یدوســت دختــرم و راض اومــدن ب
 .که نگوووو هیگریج کی
 

 دمیـ پر عیسـاعت خونـه پـر شـد و مـنم کـه عاشـق نـور کـم سـر           هیـ  بعـد .... حـال نگـاهش کـردم    خوش
ــســمت کل ــردم   يدای ــقانه ک ــا رو عاش ــرق و فض ــدا... ب ــرد     يص ــتم ک ــه داش ــود ک ــد ب ــدر بلن ــگ انق آهن

ــدمیم ــار  ... ش ــون ت ــو هم ــردم   یکیت ــکات ک ــال اس ــرش ن  ... دنب ــت دخت ــه دوس ــدهیآخ ــنم   وم ــود و م ب
ــا ا  ــه بــود ب ــ ادیــکــه دختــر ز نیــحوصــلم ســر رفت ــود ول دوســت دوســتدختر اســکات و   خواســتمیم یب

 يا کــهیطــرف ت دیــواقعــا با گــهیکنــه د یو اگــه از کســ کــردینم فیــتعر یاخــه اســکات از کســ.. نمیــبب
 ...باشه

 
 :رفتم سمتش و گفتم عیکردم سر داشیپ باالخره

 
 دوستدخترت پس؟؟؟ نیاسکات کو ا یه ـ
 

 :به سمت در اشاره کرد و گفت یبه اطراف نگاه کرد بعد با خوشحال یکم
 
 ...اومدن.. اوناهاش ـ
 
 ..چشمام گرد شد هیاز ثان يکه در کسر دمیتفاوت به سمت در چرخ یب

 
شــده  رهیــبغــل اســکات و ســاناز بــا بهــت بــه مــن خ دیــپر نایو ســاناز اومــدن ســمت مــا و جاســت نایجاســت

 :دمیپرس رتیمن به خودم اومدم و با ح... بود
 
 ؟؟؟یکنیار مک یجا چ نیتو ا ـ
 

 :و داد جلوتر و گفت نکشیبار پلک شد بعد ع چند
 
 ن؟؟ییخان شما ایپور ـ
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 :جواب دادم یکردم و مث خودش به فارس یاخم

 
 .پ ن پ روح آقا جونمه ـ
 
 :زد و گفت يخند شین

 
 ...ایسالم آقاجونه پور یراست... نیپ بگو چرا انقدر بد اخالق شد ـ
 

سـاناز گرفتـه    افـه یق... توجـه بـه مـا رفـتن     یبـ  نایاسـکات و جاسـت  ... زدم يلبخنـد  مچـه یباز شـد و ن  اخمم
 :شد و آروم زمزمه کرد

 
 باز کدوم گور رفت؟؟؟ نیا ـ
 
 :سمتش گفتم رفتمیمبل اشاره کردم و همون طور که خودم م به
 
 ...نیبش ایب ـ
 

 هیــ... کــردیبــود داشــت بــه خــودش نگــاه م ســتادهیهنــوز همــون جــا ا... نظــر گــرفتمش ریــو ز نشســتم
ــا وســطا  يگــریکــت چــرم ج ــود کــه ت ــنش ب ــش م يت ــ..دیرســیرون ــک هی ــکوچ فی هــم رو  یمشــک کی

کــاله  هیــتنــگ هــم پــاش بــود بــا   یشــلوار مشــک... شــونش بــود کــه بــا کفشــاش فکــر کــنم ســت بــود 
بعــد چنــد .... نشــه دهیــکــه موهــاش د کنــهیکــاله ســرش م نیــفکــر کــنم واســه ا... رو ســرش یمشــک

 :دیپرس هیثان
 
 ؟!؟؟!من کجا لباسم و عوض کنم؟ ـ
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رفـتم سـمت اتـاق مهمـون و خواسـتم درش و بـاز کـنم کـه         ... ادیـ شدم و اشـاره کـردم کـه دنبـالم ب     بلند
کــردم و برگشــتم رو بــه ســاناز کــه پشــتم   یاخمــ... وِلــز ازش خــارج شــد تیــدر خــودش بــاز شــد و ک

 :بود گفتم ستادهیا
 
 .هااا ياید بفقط زو مونمیمنتظرت م... جا نیبرو ا ایب ـ
 

ــو ــ  ت ــون ح ــک نیهم ــو  تی ــد و ب ــارم رد ش ــ ياز کن ــاغم پ  نیریش ــو دم ــرش ت ــچیعط ــه  ... دی ــب چ المص
 .. خوش بو بود

 
فقـط   دمیـ بـا تعجـب نگـاهش کـردم کـه د     .. برگشـت  دهینرسـ  قـه یدق کیـ رفت و هنـوز بـه    عیسر ساناز

ــود گــهید فشــمیکــتش و در آورده و ک ــاال ... نب ــح ــود  هی ــنش ب ــوز زرد خوشــکل ت ــ .. بل ــا هــم رفت و  میب
و مـــن جـــواب  دیپرســـیهمـــش اون م... بـــه حـــرف زدن میو شـــروع کـــرد مینشســـت مـــونیقبل يجـــا

و اســتالز آمــار همــه رو در  ســونیگرفتــه تــا آل ایــو در ایــاز دن... و در آورد مکــل شــجره نامــه ا.دادمیــم
 :بلند شدم و گفتم عیکرده سر کثیم کمی دمید یمن موندم فکش درد نگرفت؟؟؟ وقت... آورد

 
 ...ارمیب یدنینوش رمیمن م ـ
 

اووووف فکــر کــنم ... هــا بــود یکــه روش خــوراک يزیــکــرد و مــن رفــتم ســمت م دییــبــا ســر تا ســاناز
ــبا ــخیامشــب ب دی ــاناز باشــم    الی ــا س ــال خــودم باشــم و همــش ب ــا ا... عشــق و ح ــب زورم  یکــه کســ نی

 یراضـ  دمیـ بعلـه با .. هیسـاناز هـم راضـ    کـردم یحـس م ... دوسـت نداشـتم تنهـاش بـذارم     ینکرده بود ولـ 
 دهیـ زبـون کـه جـوابش و م    هیـ و  دهیـ که از وجود دوتا گـوش مفـت کـه بـه حرفـاش گـوش م       هیک.. باشه

 ه؟؟؟یناراض
 

ــا ــ  السیگــ دوت ــه د شیبرداشــتم و برگشــتم پ ــســاناز ک ــ دمی ــا    هی ــار ســاناز نشســته و ســاناز ب پســر کن
 :دمیکردم و پرس یاخم... جمع کرده ترس خودش و

 
 شده؟؟؟ يزیچ ـ
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 ...بودن و درك کنم زیه تونستمیراحت م شیآب يچشما ياز تو... به من نگاه کرد پسره

 
ــ ... بـا التمــاس نگــاهم کــرد  دیدخشــیکــه م ينگفــت فقــط بـا چشــما  يزیــچ سـاناز  تــر شــد و  ظیاخمـم غل

 :گفت نداختیونه ساناز مخواستم حرف بزنم که پسره همون طور که دستش و دور ش
 
 ...مزاحم واسه من و دوست دخترم هی... نه واستا خودم جواب بدم ؟؟؟؟ییک گهیتو د ـ
 

از  ایـــاز اشـــکه؟؟؟؟  یعنـــی... دیدرخشـــیچشـــماش هنـــوز م... بـــه ســـاناز نگـــاه کـــردم ينابـــاور بـــا
 باور کنم ساناز دوست پسر داره؟؟؟؟ یعنی.... یخوشحال

 
 :گفت یبه فارس کنمیدارم همون جور نگاهش م دیکه د ساناز

 
 فیـ و بـرات تعر  زیـ نجـات بـده همـه چ    نیـ فقـط مـن و از دسـت ا   ... به خدا مـن دوسپسـر نـدارم    ایپور ـ
 ...کنمیم
 

و  زیـ گذاشـتم رو م  وانـارو یل عیسـر ... تـو صـداش مطمئـنم کـرد کـه درخشـش چشـماش از اشـکه         بغـض 
 :ره هم بلند شد و گفتپس.. سرد ساناز و گرفتم و بلندش کردم يدستا

 
 ؟؟؟یکنیم یچه غلط يدار ـ
 
و دوسـتدختر خـودت جـا     یبـه بعـد دوسـدختر کسـ     نیـ فقـط حواسـت باشـه از ا   ... نـداره  یبـه تـو ربطـ    ـ

 ..ینزن
 

مونـده  .. نتونسـت تحمـل کنـه و بـه هـق هـق افتـاد        گـه یسـاناز د ... لزیساناز و بـردم تـو اتـاق اسـتا     عیسر
بغلــم کنــه آروم  یکــیکــه خــودم هــر وقــت نــاراحتم دوســت دارم   نیــکــار کــنم برحســب ا یبــودم چــ

ــ   ــرفتم و کش ــاش و گ ــونه ه ــودم و خ  دمشیش ــمت خ ــیس ــردم  یل ــش ک ــردنش از  .آروم بغل ــل ک ــا بغ ب
 ..از حد القره شیکه ب تمدوباره به خودم گف
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خـودم   يبـه رو  یولـ  کـردم یو حـس م  شـرتم یشـدن ت  سیو مـن کـم کـم داشـتم خـ      کـرد یم هیـ گر ساناز

نکنــه چــون خــودم خــوب   هیــجلــوش و نگــرفتم کــه گر... ط آروم پشــتش و ماســاژ دادمو فقــ اوردمیــن
 ...کنهیرو به اون رو م نیکردم حال آدم و از ا هیکه گر دونستمیم
 

ــه گر خــوب ــک هــم فشــار دادم و  يچشــمام و رو.. دیعقــب کشــ کــمیکــرد و آروم شــد خــودش و   هی
ــود نح  ــار اون موج ــبالجب ــم .و از بغلــم در آوردم فی ــاناز به ــاه نم س ــه زمــ   کــردینگ ــاهش و ب  نیو نگ

 :دمیآروم پرس... دوخته بود
 
 ؟؟؟يساناز یخوب ـ
 
 .ممنون به خاطر کمکتون ـ
 

 :زدم و گفتم يلبخند.. خش دار بود صداش
 
 ...میکنیخواهش م ـ
 
ســاناز  دونسـتم یمـن هنــوز نم .. رونیــب میگفـتم کــه بـر   نیســاکته واسـه همــ  دمیـ د... زد يلبخنــد مچـه ین

کـه نداشـته باشـه مـا هنـوز فقـط چنـد بـار بـا هـم رو بـه رو             دمیـ بهشـم حـق م  .. نـه  ایـ به من اعتماد داره 
 ..دلش نخواد بگه دیشا... هیکه بخوام ازش بپرسم مشکل چ دمیبه خودمم حق نم... میشد

 
ــ ــذ یوقت ــد ییرایوارد پ ــد میش ــه  دمی ــک ــه زوج زوج دارن م  هی ــتن و هم ــگ آروم گذاش ــنیآهن ... رقص

ــذ ن ــاهم و دور پ ــره رو د   ییرایگ ــه اون پس ــدم ک ــچرخون ــا    دمی ــت ب ــط داش ــه وس ــک ــر د هی ــهیدخت  گ
 یحیتــوج چیهــ... حــرفم افتــادم کــه گفــتم ســاناز دوســتدخترمه  ادیــ هــوی... زدم يپوزخنــد... دیرقصــیم

 خواسـتم یم یاون وقـت چـ  ... کارشـم یازم بپرسـه چ  ارویـ کـه ممکـن بـود     نیـ خودم نـدارم بـه جـز ا    يبرا
 .افمونیتو ق میمشترك هم ندار زیچ کیبگم؟؟؟ داششم؟؟؟ برو بابا من و ساناز 
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... بـود  نییبرگشـتم سـمت سـاناز کـه سـرش پـا       عیاومـد سـمتومون مـنم سـر     عیسـر  دیـ تا ما رو د پسره
ــ ــا اون دســت د   هی ــرش حلقــه کــردم و ب ــا تعجــب نگــاهم  .. دســتش و گــرفتم گــمیدســتم و دور کم ب

 :زدم و گفتم يکرد که لبخند
 
ـ .... کـار کـرده کـه    یباهـات چـ   اروی دونمینم ـ  گـه یسـمت و بنـده د   نیـ ا ادیـ داره م دمیـ فقـط د  الیـ خ یب

 ...یخوش ندارم تو باهاش رو به رو بش
 

چــرا دوســت  دونمیــخــودمم نم.. کــردیدر واقــع داشــت بــا بهــت نگــام م .. شــد شــترینگــاهش ب تعجــب
 ..ترسهیساناز ازش م کردمیدر واقع حس م.. رو به رو بشه ارویساناز با اون  گهیندارم د

 
قرمـزش زدم و   يبـه چشـما   يلبخنـد .. کـم کـم بـه خـودش اومـد و دسـتش و گذاشـت رو شـونم         سـاناز 
 :دمیپرس...دمیچرخ

 
 ؟؟؟یکنیکار م یجا چ نیتو ا ینگفت یراست ـ
 
 .ایمهمون نیمجبورم کرد وگرنه من و چه به ا شعوریب ينایجاست ـ
 
 ...ووو بابا بچه مثبتاوو ـ
 

ــ ســتمیمثبــت ن: دیــخند ــ یول ــ.. ســتمیهــم ن یمنف ــ ییجــورا هی ــ ادیــم ادمیــکــه  یاز زمــان... میخنث  یخنث
 .عروسک مردم شدم ییجورا هی... کردمیم گفتنیم هیبودم و هرکار بق

 
ــ ــرا م ـ ــچ ــرا م!؟؟؟يذاری ــ؟ چ ــ  يذاری ــردم باش ــک م ــ؟ چــرا چ!؟!؟؟یعروس ــینم يزی ــودت   یش ــه خ ک
 ؟؟؟يخوایم
 

 :شدو گفت رهیچشمام خ تو
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ــ ــن خــودم نم  ـ ــچــون م ــ دونمی ــنم.. خــوامیم یچ ــدگ دونمی ــاز خــودم از خــانوادم از اطراف یاز زن ... انمی
 يریـ فـردا بم  نیاگـه بـه مـن بگـن قـراره همـ      .. نـدارم  یزنـدگ  يبـرا  یلـ یاصـال دل ... خـوام یم یچ دونمینم
 ..دهیبهم دست نم یحس چیه
 
 :گفتم رتیبا ح کردمیتعجب داشتم نگاهش م با
 
ــ ـــاز ا ـ ــسـانـ ــا از  نی ــحرف ــر  هی ــســاله بع 23دخت ــو االن با. دهی ــت ــ دی ــ  یکل عاشــق . یهــدف داشــته باش

کــه جــون خــودت بــرات مهــم  ییاصــال تــو. جونــت بــرات مهــم باشــه دیــبا... یخــودت و خــانوادت باشــ
 ؟؟؟یپزشک یرفت يچطور ستین

 
 :اضطراب نگاهم کرد و گفت با
 
 ..دونمینم میاز زندگ یچیه... نـم..دو...یم..نـِ. نهیمشکل من هم ـ
 

 :شدم و آروم کنار گوشش گفتم خم
 
 يراه دار یسـاناز تـو هنـوز کلـ    ... سـاناز  تیاز زنـدگ  یبشـ  دیـ کـه نـا ام   شـه ینم نیـ بـر ا  لیـ دل یفراموش ـ

 نیـ ا.. يکـن خـودت و بسـاز    یسـع  یهسـت  یچـ  یدونیـ اگـرم نم ... یکـن عـوض بشـ    یسـع ... تیتو زندگ
ــونیدلــت بخــواد م يو هــر کــار یتــو کارگردانشــ.. توئــه هیــ، زندگ یزنــدگ ــتــو ا یت ــ یزنــدگ نی . یبکن

ــرا   ــس چ ــمپ ــبق يذاری ــم هی ــ  نیبگــر میتص ــو بش ــاز یو ت ــازگر ن  گرد؟؟؟یب ــو ب ــتیت ــاناز هم یس ــهیس  ش
 .باشه تیتو زندگ گاهتیحواست به جا

 
 :دیپرس يبلند يچشماش گرد شد و با صدا هوی یول کردیداشت نگاهم م قدرشناسانه

 
 ..که من فـ یدونیو از کجا مت ـ
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... کـردم  ينالـه ا .. محکم خـورد بهـش و اون پـرت شـد تـو بغـل مـن و سـرش خـورد بـه فکـم            یکی هوی
 یو بـــا نگرانـــ عیســـر.. چشـــماش پـــر از اشـــک شـــده دمیـــآوردم د رونیـــآروم ســـاناز و از بغلـــم ب

 :دمیپرس
 
 شد ساناز؟؟؟ یچ ـ
 

 :دیکرد و نال نگاهم
 
 ...نتیدماغم خورد به س ـ
 

ــده ــما... کــردم و بهــش نگــاه کــردم    يبلنــد ي خن ــد دلــم      ياون چش ــتش باعــث ش ــرزون و درش ل
افتــاده رفــتم  نیرو زمــ یکــی دمیــو بــه پشــت ســاناز نگــاه کــردم کــه د  دمیکشــ یقــینفــس عم... بلــرزه

 :دمیو پرس ستادمیصاف ا... تهیک دمیسمتش و خواستم بلندش کنم که د
 
 شده دکتر ولز؟؟؟؟ يزیچ ـ
 

کـرده بــود   بــاشیز یلـ یبلنــدش حالـت داشــت و خ  يکـرده بــود و موهـا   یحــیمل شیـ آرا... دکــر نگـاهم 
 :دمینشستم و پرس... زدیقرمزش تو ذوق م يچشما یول
 
 با خودت؟؟؟؟ يکار کرد یچرا چشمات قرمزه؟؟؟ چ ـ
 
 :که مست کرده دیفهمیم بودیخرم م گهیواال د... يعاد ریبلند غ.. خنده ریزد ز هوی
 
 ..دمتیخوب شد د... ارادیک ایپور.. ارادیهه سالم دکتر ک ـ
 

تـو  .. بـا تاسـف نگـاهش کـردم بعـد کمـک کـردم بلنـد بشـه         .. خواسـت بلنـد بشـه کـه افتـاد     ... دیخند باز
 ..محکم تر زد گهید یکی... چشمام گرد شد.. آروم زد تو گوشم... شد رهیچشمام خ
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 ؟يچرامست کرد...یزنیچته؟؟؟ چرا م ـ
 

 :بهش دادم و داد زدم یبازوش و گرفتم و تکون محکم. اعصابمخورد شد... دیخند باز
 
  ؟يسر خودت اورد ییچه بال نیـا
 
 
 
 
 
 :ساناز از پشت بازوم و گرفت و گفت.. دیباز جواب نداد و خند تیک
 
.. بــود سیاز اول بــا کــر... هــم حواســم بهشــون بــود یاز اول مهمــون... پــرتش کــرد سیکــر... ایــپور ـــ
 ..رهیهم از اون توقع نم يشتریب زیچ
 
 :تعجب به ساناز نگاه کردم و گفتم با
 
 ه؟؟یک سیکر ؟؟؟اصالیدونیتو از کجا م ـ
 

 :و گفت نییو انداخت پا سرش
 
 ..کنار من نشسته بود..که يپسر یهمون... همون...میزیکه حرف م یزمان ـ
 

ــام ــت  اخم ــم رف ــو ه ــک.. ت ــنزد تی ــود ب کی ــهیب ــرد    وفت ــاناز ب ــک س ــا کم ــرفتمش و ب ــه گ ــو  مشیک ت
ــاق ــ.ات ــ  میگوش ــه آل ــگ زدم سیو در آوردم و ب ــام... زن ــ  دی ــرداره ول ــتم ب ــام ینداش ــتم ا دمی ــنداش  نی

 :و جواب داد لشیموبا يدر کمال ناباور... کنم داشیوسط پ
 
 ا؟یپور ـ
 
 ؟؟؟ییکجا سون؟؟یالو آل ـ
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 ؟؟؟؟ییتو کجا ؟؟؟یواسه چ... زهیها؟؟؟ چ ـ
 
 ؟؟؟يولز و دعوت کرد تیتو ک سونیآل... تو اتاق مهمون ـ
 
 اره اره چطور؟؟ ـ
 
 ...مست کرده ـ
 
 .ستین یآدم نیهمچ تیامکان نداره ک نیا ؟؟؟؟؟یچـــ ـ
 
 ؟؟؟ییتو کجا... بکنم یحاال که مسته من چه غلط ـ
 
 ...میستیخونه ن لزیمن و استا... من ـ
 
 ؟؟ن؟؟ییشما دوتا کجا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچــــ ـ
 
 ....خودت ينده ببرش خونه  ریگ ایپور يوا ـ
 
 .!!!!؟؟؟؟عمرایچــــ ـ
 
ازش بپــرس اگــرم نــه  یخونشــون کجاســت اگــه تونســت دونمیــبــه هــر حــال مــن نم... و مــرض یچــ ـــ

 .برم خدافظ دیمن با...ببرش خونه خودت
 

 زدیــســاناز و داشــت باهــاش حــرف م ينگــاه کــردم کــه ســرش و گذاشــته بــود رو پــا  تیــبــه ک یعصــب
 ..دیخندیم زیر زیسانازم ر

 
 ...خونه میبر دیپاشو ساناز با ـ
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ــ  بـا  بلنــد بشــه و لباساشـون و تنشــون کــردن   تیـ نگفـت و کمــک کــرد ک  يزیــچ یتعجــب نگــام کـرد ول
کـه   یمثـ ... گفـتم کـه سـاناز بـا منـه      نامیمنم بلنـد شـدم و رفـتم بـه اسـکات مـاجرا رو گفـتم و بـه جاسـت         

 ...اونم بد از خداش بود
 

و رو اعصــابم راه  خــوردیتلــو تلــو م یهــ تیــتــو آسانســور ک.. میاز خونــه خــارج شــد تیــســاناز و ک بــا
 :از آخر با خشم بازوش و گرفتم و داد زدم... رفتیم
 
 با تو بود؟؟؟ یاز اول مهمون يکدوم خر ـ
 
 :نگاهم کرد و گفت جیگ
 
 ..اون دوستم بوده... کرستوف ـ
 

 :به ساناز گفتم یگاهن میبعد ن.. ساناز درست گفته بود پس
 
 خونتون کجاست؟؟؟؟ ـ
 

 یکـــ نیـــا... افتـــاد دمیـــبهـــش دادم کـــه د یتکـــون محکمـــ... زدیـــنم یبـــود حرفـــ نییپـــا ســـرش
 ـد؟؟؟؟؟یخوابـ

 
 ...من بلندش کنم ریو بگ فشیساناز ک ـ
 

ــه حــرفم گــوش داد مــنم   عیســر ســاناز ــب ــداختم رو هی ــکــتفش  يدســتم و ان ــداختم دور  هی دســتمم ان
 .سیدهنت سرو يا..تر بود نیسنگ دادیکه نشون م يزیاز اون چ... زانوهاش و بلندش کردم

 
 :خودم که ساناز گفت يبرم تو خونه  خواستمیخونه و م میرفت عیسر

 
 کار کنم؟؟؟؟ یمن چ ایپور ـ
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 :نهیو بب بمیو جا به جا کردم تا ساناز بتونه ج تیک
 
 .. اریو در ب دمیکل ایب ـ
 
 
 
 
 
 ؟؟؟؟یچـــ ـ
 
 ...در و باز کن اریو در ب دیکل ایب... که یچ یگیتو هم مث من همش م... یدک ـ
 

 نیــاز ا ادیــبــدم م يآ... لــبم و دادم تــو کــه نخنــدم... بمیــاومــد جلــو و دســتش و کــرد تــو ج  دیــترد بــا
 ..ستمین یقلقلک ادیکال ز یول رهیگیخندم م ییجورا هی.. حرکت

 
ــاناز ــر س ــ عیس ــرد دس ــت    .. تش و در آورد و در بــاز ک ــتمش رو تخ ــو اتــاقم و گذاش ــتم ت کمــرم .. رف

 .بودااا نیالمصب بد سنگ... صاف کردم
 

 کار کنم؟؟؟ یخو حاال من چ: ساناز
 
 :دمیبود نگاه کردم و پرس ستادهیبهش که کنارم ا دیترد با
 
 ؟؟؟؟يبر يخوایم ـ
 

الــدنگ  نیـ بـه خــاطر ا  میهنـوز سـاعت ده بــود و مـا مجبــور شـد    ... خنـدم گرفــت .... بـاال انــداخت  شـونه 
 :سمت قفسه ها گفتم رفتمیهمون طور که م... میایزود ب

 
 م؟؟یکن يورق باز یهست ـ
 
 ...بـا کـلـه ـ
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ــخند ــته  دمی ــپزخونه    يو بس ــو آش ــتم ت ــش و رف ــ... ورق و دادم به ــچ یکل ــا   پسی ــو طرف ــک ت  يو پف

. ییرایطـرف بـرگ هـم تخمـه جـا کـردم و بـا زحمـت برشـون داشـتم و رفـتم تـو پـذ              هیـ  ختمیبزرگ ر
 :گفتم هوی... اخماشم بد تو هم بود... مبل نشسته بود و تو فکر بود يساناز رو

 
 ؟؟؟یساناز کوش ـ
 

 :شل شدد شمیرفت که ن يبهم چشم غره ا شیشونیبا همون اخم رو پ.. از جاش دیپر ساناز
 

 ...قلبم رفت تو لوالمعدم... مرررض: ساناز
 

سـاناز هـم اومـد رو بـه     ... هـارو هـم گذاشـتم وسـط     یو تمـام خـوراک   ییرایو نشسـتم وسـط پـذ    دمیخند
ــت ــهید... روم نشس ــت  گ ــم نداش ــما .. اخ ــا چش ــوراک   يب ــه خ ــت ب ــان داش ــاه م  یدرخش ــا نگ ــردیه ... ک

 :به ذوق بچگونش زدم و گفتم يلبخند
 
 م؟؟؟؟یکن يباز يبلد یخوووب چ ـ
 

 :و پفک گفت پسیباال انداخت و با دهن پر از چ يا شونه
 
... ادیــب ادمیــبــود اســمش؟؟؟؟؟ واســتا  یچــ... میکــردیم يبــاز يزیــچ هیــقــبال بــا داشــم ... دونمیــچم ـــ

 ...آها آها حکم... نه نه محکوم... حاکم
 

 :و گفتم دمیخند
 
هفـت   يایـ اومممـم م .. دهیـ ال محـ  ییسـه تـا   ایـ  ییحکـم چهـار تـا   ... دوسـت نـدارم   ییمـن حکـم دوتـا    ـ

 م؟؟؟یکن يباز ثیخب
 
 :رفت تو هم و گفت افشیق
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ــ ــت خب ـ ــهف ــ ث؟؟؟ی ــترب یب ــه ا   تی ــدده ب ــت ع ــهف ــ نی ــ  یمقدس ــرا چ ــش م یب ــیبه ــخب یگ  ث؟؟؟ی
 ها؟؟؟ها؟؟؟ها؟؟؟ بزنم لهت کنم؟؟؟

 
 :و آروم گفتم دمیبلند خن باز
 
 ه؟؟؟یمن چ ریتقص هیخوب اسم باز یمنم عدد هفت و دوست دارم ول... یخانوم ـ
 

 :چپ نگام کرد و گفت چپ
 
 .بده حیندارم برام توض ادیمن  یول... يباز ایباشه ب ـ
 

ســاناز اصــال حواســش  دمیــدادن فهم حیوســط توضــ... دادن حیگفــتم و شــروع کــردم بــه توضــ يا باشــه
 :شده بودم یهم خندم گرفته بود هم عصب... خورهیو داره م ستیبه من ن

 
 ...ســانــاز ـ
 
 :رونیب ختیریاز پفکا م کهیت هیبا هر کلمه  یدهن پر شروع کرد به حرف زدن ول با
 
 !!!!هااان؟؟؟همون جونم خودتون ـ
 
 :گفتم يخودم و گرفتم و جد يجلو یول... رهیمن خندم بگ شدیباعث م یچرا ساناز ه دونمینم
 
 ؟؟؟يدیگوش م يدار ـ
 
 :صداقت گفت با
 
 ...بار دومم باشه نیگوش دادم که ا یمن ک... نه ـ
 

 :گفتم يسمت خودم و جد دمیظرفارو کش... گرد شد چشمام
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 ...یگوش کن بعد انقدر بخور که بترک ـ
 

 :بهم نگاه کرد و گفت مظلوم
 
 .. یخودت بترک شاالیا یول.. باشه بابا ـ
 

هـم تـو چشـماش هـم تـو صـداش مـوج         طنتیشـ  کـردم یبـازم حـس م   یولـ  کـرد یمظلـوم نگـام م   داشت
ــم ــ   ... زدی ــه توض ــروع کــردم ب ــرفتم و ش ــماش گ ــمام و از چش ــ ... دادن حیچش ــ حیوســط توض  یدادن ه

 گــهید شـم یم رهیـ سـاناز کـه خ   يبـه چشــما  کـردم یم یحـ ... تـا حواســش باشـه   کـردم ینگـاه م  میبهـش نـ  
 ...بهش نگاه نکنم ادیز کنمیم یسع گهید نیواسه هم رمینگاهم و ازش بگ تونمینم
 
 آندرستن؟؟؟... خوب ـ
 
 ..ارواح عمم:) آروم زمزمه کرد...( سی سی ـ
 
 :و گفت دیگرد نگاهش کردم که خند يچشما با
 
 ...زود باش برگ بده... بابا داغ نکن دمیشوخ ـ
 

ابــروش و داد بــاال و  هیــ... بــه صــورت ماهرانــه بــرد زدم کــردمیطــور کــه چــپ چــپ نگــاهش م همــون
 :زد و گفت یسوت کردیم نییهمون طور که سرش و باال پا

 
 ...بابا ماهـــر ـ
 

ــاز میدادم و شــروع کــرد ورق ــه ب ــتــو ا دونســتمیخــوب م... کــردن يب ــ يبــاز نی ــد مــاهره ول بــازم  یب
ــودم   خواســتمیم ــط کــردن افتــاده ب ــه غل اون  شــتریب... مــاهر بــود یلــیخ.. بســنجمش و صــد البتــه کــه ب
 ..مونده بود جیخودشم گ.. کردمیکه تصور م يزیچ
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 دیــمــن با گــهیدور و د نیــا... اعصــابم خــورد شــد نــدازهیهــر داره پشــت ســر هــم دل م دمیــدوم د دور
 ...ـــدیبــا.. ببرم

 
منتظـر  .. تـک بـرگ شـده بـود    .. خـودم و مشـغول خـوردن نشـون دادم     یبه برگه هـاش بـود ولـ    حواسم

فـوق   شیاون نـامرد بـا نـ    یبـدم واسـه نگفـتن تـک بـرگ ولـ       مـه یبودم که بگه من برم و مـنم بهـش جر  
 :اد گفتگش

 
 ...جون يتـک بـرگ پور ـ
 

 :گشاد تر از خودش گفتم شیچپ نگاهش کردم و سربازم و انداختم و با ن چپ
 
 .خشت ـ
 
ــ  دونســتمیم کــه خــودم دو تــا خشــت   یدر صــورت... کــردم ينــامرد نیخشــتاش تمــوم شــده واســه هم

 ..داشتم
 

ــاناز ــ    س ــرد ول ــاه ک ــرگش نگ ــه ب ــک ب ــا ش ــوی یب ــشین ه ــد و خ  ش ــاد ش ــیگش ــه رو  آروم  یل ــد برگ اوم
 ...گذاشت وسط

 
 ....ادیم یمن بو سوختن يوا یه... وووهوووووی... من بردم يمن بردم پور... ووووهووووی ـ
 

 :شدم و شروع کردم به ناله کردن نیدسته زدم تو سرم و پخش زم دو
 
چـرا انقـدر    ینداشـت  ادیـ د تـو اگـه    ؟؟؟؟ينـدار  ادیـ رو  يبـاز  نیـ کـه ا  یزنـ ید المصـب چـرا زر مفـت م    ـ

 هااااا؟؟؟ یکنیم يماهرانه باز
 
ــوی ــد  ه ــاکت ش ــتام و از رو...س ــردم   يدس ــاهش ک ــتم و نگ ــورتم برداش ــد.... ص ــور  دمی ــا دلخ  يداره ب

 چش شد؟؟؟؟ نیا.... کنهینگاهم م
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 شده؟؟؟؟؟ يزیساناز؟؟؟ چ ـ
 

 :و ازم گرفت و گفت نگاهش
 
 ...ادیخوب من خوابم م... نه ـ
 
 :گفتم دیترد با
 
 ؟؟؟يبر يخوایم ـ
 

 :زد و گفت يلبخند
 
 ...نه تو برو ـ
 

بشــه و بگــه مــن  داریــب تیــوقــت فــردا ک هیــبــود کــه نکنــه  نیــدرد مــن ا... تعجــب نگــاهش کــردم بــا
 ..بهم زده نشه یتا تهمت میکه تنها نباش خواستیدلم م نیواسه هم... کردم يبهش دست دراز

 
 کجا؟؟؟؟ ؟؟؟؟یچ ـ
 

 :برگشت دیو بعد با کل فشیشد و رفت سمت ک بلند
 
 ...دختره هست نیحواسم به ا مونمیجا م نیمن ا... خونه من ـ
 

ــه ســاناز زل زدم   چشــمام ــا بهــت ب ــی.... گــرد شــد و ب ــه مــن اعتمــاد داره کــه کل   یعن ــســاناز انقــدر ب  دی
ــم م  ــونش و به ــخ ــی ده؟؟؟؟ی ــدم    یعن ــرامش مون ــف م ــو ک ــا ت ــف   ... در ج ــو ک ــته ت ــال از اون گذش اص

ـ ... واقعـا ممنونشـم کـه بهـم اعتمـاد کـرده      ... مـن داره کـه بـه    میاعتماد درك کـنم کـه    تـونم یمـن نم  یول
 :چرا بهم اعتماد کرده
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 ؟؟؟یکوش يپور يهووو ـ
 

 :شدم رهیابروم و دادم باال و متفکر بهش خ هی یعنی... خودش و گرفتم ژست
 

ــ یچـــ ــــ  یکـــیاووووه بـــاالخره مـــن و  د؟؟؟؟؟یـــبـــاالخره چشـــمات درســـت د يواااا ؟؟؟؟؟؟یگفتـ
 د؟؟؟ید
 

 :پاچه شد و با هل گفت دست
 
 ...دیاصال ولش ببخش... کردمیفکر م.. کردمیفکر م... زهیچ.. اخه ـ
 

 :زدم و گفتم يقه ا قه
 
ــ ــه دختــر؟؟؟ چــرا هــل م  ـ ــرا ؟؟؟؟یشــیچت  یلــی؟؟؟؟ اتفاقــا مــن خ یکنــیم یمعــذرت خــواه یچــ يب

 ..خوشال شدم
 
 :گفت طونیش
 
 ؟؟؟؟يخوشال شد ـ
 

 :بلند شدم و گفتم... خنده ریز زد
 
 ...و دیبده من اون کل يرو آب بخند... کوووف ـ
 

ــکل ــرفتمش   دی ــوا گ ــه رو ه ــرت کــرد ســمتم ک ــاس    یچشــمک... و پ ــتن لب ــه ســاناز زدم و بعــد برداش ب
ــ ــه   یخــدافظ یراحت ــتم خون ــیخ... ســاناز يکــردم و رف ــم م یل ــال خواســتیدل ــه رو آن ــ زیخون ــنم ول  یک

پــس ... اعتمــاد سوءاســتفاده کــنم نیــاز ا دیــمــنم نبا یســاناز بهــم اعتمــاد کــرده ولــ... درســت... نکــردم
 ..دمیاتاق مهمون گرفتم خواب يتخت تو رو کیش یلیخ
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######### 
 

امـن   یهمـه چـ  .. در تـو خونـه رو نگـاه کـردم     يرفـتم خونـه و آروم از ال   عیشـدم و سـر   داریـ زود ب صبح
 ...بود پ رفتم تو

 
 ...تو آشپز خونه و بساط صبحانه رو آماده کردم رفتم

 
 دمیـ رفـتم تـو اتـاق کـه د     عیسـر ... شـد  داریـ ب تیـ اوه اوه ک... اومـد  غیـ ج يصـدا  هـو یکـار بـود کـه     گرم

 :کردیداشت آرومش م.. ساناز کنارش نشسته
 
 ؟یکشیم غیآروم باش چرا ج یه یه یه ـ
 

 ؟؟؟؟ییجا نیمن کجام؟؟؟؟ تو چرا ا ؟؟؟یهست یتو ک: داد زد باز
 

 :قدم رفتم جلو و گفتم چند
 
 ..شما موندن شیهم دوستم هستن و لطف کردن که شب پ شونیو ا یمن يخونه  ـ
 

 :نگاهم کرد یبعد با خجالت و شرمندگ یول کردیداشت با تعجب نگاهم م اول
 
 .صبحانه نیایب نیخوب پاش ـ
 
 ..گهیمن برم د ایپور ـ
 

و  دادیــبهـم دسـت م   یحـس خـوب   زدیـ حـرف م  یکـه سـاناز بـا مـن فارسـ      نیـ از ا... لبخنـد زدم  ناخـداگاه 
 :دادیبهم حال م شتریب شیمیاز اون گذشته لحن صم

 
 ..صبحانه بخور بعد ایشتابان؟؟؟؟ ب نیبه کجا چن ـ
 



@donyayroman 241 

 ده؟؟؟ینخواب شبینکنه د... قرمز بود چشماش
 
 ؟؟يدیخواب یک شبیساناز د ـ
 

 ..ربرهیض بشه خوابم نممن کال جام عو دونمینم: باال انداخت شونه
 

 ؟؟.يچرا به من نگفته بود: کردم یاخم
 

 :زد و گفت یقشنگ لبخند
 
 ..خوب من برم خدافظ... شهیشب که هزار شب نم هیحاال  ـ
 
 ..شبید يشد تیواقعا شرمنده که به خاطر من اذ... باشه ـ
 
 .يمن رفتم با.اصال حرفشم نزن ـ
 
 ..خدافظ ـ
 
 .و بعد خوردن صبحانه رسوندمش خونش تیک يکردم بعدم رفتم جا شیدم در همراه تا
 

***** 
 
 
 
 
 

 ...سقف رفتم تو فکر هیدیو رو تخت انداختم و با چشم دوختن به سف خودم
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مونــدم مــن ... رفتــار سـاناز شــدم  يهفتــه کـامال متوجــه ســرد  نیــتــو ا.. هفتــه اســت کــه گذشـته  هیـ  االن
 يجـور  نیـ افتـاده کـه سـاناز ا    یکـه اتفـاق   نیـ ا ایـ شـده   یمیصـم اشتباه کردم که فکـر کـردم سـاناز باهـا     

 !کنه؟؟؟؟یم
 

 .اوووف... دست نزدم يزیکردم؟؟؟؟ من تو خونش به چ يمن کار بد... موندم
 

ــرم دوش بگ... شــدم و لباســام و در آوردم بلنــد ــتم ب ــخواس ــه صــدا رمی ــد يک ــ.. در اوم ــردم و  یاخم ک
 :همون طور که حدس زده بودم.. تنم کردم و رفتم در و باز کردم شرتیشلوار و ت هی عیسر

 
 ...سالم پرنسس ـ
 

 :که برام تعجب آور بود يبا ناز و عشوه ا... دیخند
 
 ؟؟؟يخان چطور ایسالم پور ـ
 

 :گفتم متفکر
 
 پرنسس؟ يشما چطور... میگذرونیم یهع ـ
 
 :خنده هاش دنیخود نشم با  یتا از خود ب نییسرم و انداختم پا... دیخند با
 
 مگه من پرنسس توام؟؟؟ ـ
 
 :بهش گفتم ینگاه میضرب گرفتم و بعد ن نیپام رو زم با
 
 ..نه پرنسس من یول ینوچ پرنسس ـ
 

 :صداش اومد یمکث کوتاه بعد
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 ...من يخونه  ایشب ب ـ
 

خونــه  ؟؟ا؟؟یـ گفـت؟؟؟؟ شــب؟؟؟؟؟ ب  یاالن چـ  نیــا.... گـرد شــد و بـا تعجـب نگــاهش کـردم     چشـمام 
 !!!!دختر مردم از دست رفت ياون؟؟؟؟ وا ي
 

 .ساناز طونیوقته زل زدم به لبخند ش یلیخ دمیخندش من و به خودم آورد و فهم يصدا
 

 :گفتم يخودم و کنترل کردم و جد یمنم از خندش خندم گرفته بود ول. دیخندیم یه ساناز
 
 ساناز؟؟؟؟ یگیم يدار یچ یفهمیم ـ
 

 :گفتم یعصب... شد شتریتعجب منم ب... شدت گرفت خندش
 
 ...واقعا که... هیزیخجالتم خوب چ ـ
 

 :در و ببخندم که پاش و گذاشت ال در و بدون خنده گفت خواستم
 
 ..نکه...واسه شام... منحرف يآقا ـ
 

 هیــدختر نیلحظــه از خــودم بــدم اومـد کــه چــرا فکــر کــردم ســاناز همچــ  هیــتــو .... و گــاز گرفــت لـبش 
 دعوت؟؟؟... خوب به خودم حق دادم اون بد دعوت کرد یول... که بگه من شب برم خونش

 
 ؟؟؟یکنیمن و به خونت دعوت م يتو االن دار ـ
 

 ...کرد دییبهم زل زده بود با سر تا طونیکه ش همونطور
 
 :گفتم عیسر... ساعتم نگاه کردم به
 
 ...فعال.. امیم گهیساعت د هیباشه  ـ
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.... رهیــبــا نــاز ســاناز تــو ســرم اکــو م  يخنــده  يهنــوز صــدا... غفلــتش اســتفاده کــردم و در و بســتم از

 ... اووووف داغ کردم رفـــت... بود دهینخند يجور نیتا حاال ا د؟؟؟؟یخندیم يجور نیچرا ا
 
 
 
 
 

ــام و اومــدم ب  عیســر ــتم حم ــه و خواســتم چ .. رونیــرف ــو آشــپز خون ــتم ت ــرف ــه   يزی  يبخــورم کــه خون
اوووف امشـب آبـروم جلـو سـاناز     ... نکـرم  دایـ پ يزیـ چ یزده هـا غـذا نخـورم ولـ     یقحطـ  نیـ از مث اسان

 ..گشنمه امروز ناهار نخورم یآخه مث چ.. رهیم
 
 .آشپزخونه خارج شدم و رفتم حاضر بشم از
 

ــســر  قیــدق... رونیــســاده زدم و رفــتم ب  پیــت هیــ  قیــتــا حــاال تــو عمــرم انقــدر دق    ...ســاعت هی
 .فتخندم گر...نبودم

 
 کیــلبخنــد کوچ هیــفقــط  یتــر شــد ولــ دیخنــدم شــد.. در بــاز شــد یبــه در زدم کــه بــدون مکثــ يا تقــه

نگــاهم از دســتش بــه ســمت بــاال ســوق . چــارهیب دیلبخنــدم بــا جلــو اومــدن دســت ســاناز ماســ یزدم ولــ
 ساناز همون سانازه؟؟؟ نیا ؟؟؟يدیآفر یچ ایخدا... دادم که ماتم برد

 
کـه   شیمشـک  يشـده بـود گـرفتم و بـه چشـما      نییتـز  يقرمـزش کـه بـا لبخنـد     يزور نگاهم و از لبـا  به

 وونـه ید افشیـ ق.... ومـد یبهـش م  شـش یچقـدر آرا .. تـر از قبـل شـده بـود دوخـتم      بـا یز یلـ یخ شیـ با آرا
 ...شونه هاش پخش شده بود يلخت که رو يمخصوصا با اون موها..کننده شده بود

 
 :صداش به خودم اومدم با
 
 .سالم کیعل ـ
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ــا ترد  آب ــورت دادم و ب ــدهــنم و ق ــو   دی ــتم ت ــت دادم و رف ــش دس ــا .به ــاناز راهنم ــتم   مییس ــرد و رف ک
 ...هم کرده بود ییجز راتییتغ هیخونش ... مبل ينشستم تو

 
بــود  کیـ بلــوزش کوچ ي غـه یشانســم گرفـت  ... اووووف... بـا دوتــا شـربت اومـد جلــوم خـم شـد      سـاناز 

 ..شدمیم وونهیکامال د گهیوگرنه د
 

تــازه نگــاهم بــه ... پــا رو پــا انــداخت... کــه شــربت برداشــتم ســاناز کنــارم بــا فاصــله نشســت  نیــا بعــد
. کیشــ یلــیبــود و خ ریــبلــوزش حر. یمشــک_بــا بلــوز قرمــز یشــلوار جــذب مشــک.. جــذب شــد پشیــت

 .شربت خوردم ينگاهم و به زور ازش گرفتم و جرعه ا
 

 ..یچه ساکت: ساناز
 
 :خم شدم زیم ياشتن شکالت از روبرد يبهش کردم و به بهونه  ینگاه مین

 
 ..آخه گشنمه ـ
 

 .جا انداختم تو دهنم هیو شکالت و  دمیکش یقینفس عم... کرد يخنده ا تک
 
 چه خبر؟؟؟ ـ
 
 ..توئه شیخبرا پ مارستانمیمن که همش ب.. یسالمت ـ
 
 ..کالج و باشگاه رمیندارم همش م ينه بابا منم خبر ـ
 
 :خودم و متعجب نشون دادم یصورت مصنوع به
 
 »بالیوال«:قبل اون خودم جواب خودم و دادم ؟؟یباشگاه؟؟؟ چه باشگاه ـ
 
 ..ادامه دادم تا االن يرشته رو دوست داشتم و به صورت جد نیا میاز بچگ... بالیوال ـ
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ــربت ــپر ش ــوم  دی ــو گل ــ.... ت ــاالن ا ؟؟؟یچ ــ نی ــت؟؟؟؟ از بچگــ  یچ ــ ؟؟؟یگف ــرف زد  شیاز بچگ ح

ــی ــی.... ین ــته؟؟؟؟ نم ین ــط ... شــهیحــافظش برگش ــفق ــزرگ م هی ــهیشــوك ب ــرد تون ــه  يحافظــه ف رو ک
 .. شده رو برگردونه یدرچار فراموش

 
 
 
 
 

نکنــه ول  وونـه یتـا امشـب مـن و د    نیـ ا.. داغ کـردم ... بـه کمکـم اومـد و آروم پشـتم و ماسـاژ داد      سـاناز 
بـا دسـتم گفـتم بســه و    ... کـرد یم يجـور  هیـ دسـتاش نـوازش ماننـد بـود و داشـت حــالم و      .. سـت یکـن ن 

 :که از چشمام اومده بود و پاك کردم و گفتم یبعد چنتا سرفه آب
 
 ؟؟؟یاز بچگ نیآفر ـ
 

 :کرد لشیبعد به لبخند تبد یپوزخند زد ول هیاز صدم ثان يکسر تو
 
 ا؟؟؟؟یپور ـ
 
 بله؟؟؟ ـ
 
 :دیمقدمه پرس یبهم زل زد و ب شیمشک ياون چشما با
 
 دارم؟؟؟؟ یمن فراموش یدونستیتو از کجا م ـ
 

 :بهش زل زدم و گفتم منم
 
 ..دار یتو فراموش ؟؟؟؟یچ ـ
 

 :وسط حرفم دیپر
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 ...یخودت گفت... یاسکات گفت یتو مهم... انکار نکن ـ
 

 :پام گذاشتم و سرم و تو دستام گرفتم و به زور از دوباره دروغ گفتم يو رو آرنجام
 
 ..و خوندم تیپرونده پزشک ـ
 
 چرا؟؟؟ ـ
 
 ...ینیبب نکیبدون ع یتونیبدون چرا نم خواستمیم.... خواستمیم ـ
 
 ؟؟؟یاز خودم بپرس یتونستینم ـ
 

 :بهش که هنوز بهم زل زده بود نگاه کردم ییبازجو نیو کالفه از ا دمیکش یقیعم نفس
 
 ...یرو بگ یمسائل نیکه همچ يآخه تو بهم اعتماد ندار ـ
 
 شیبـرات پـ   یبـه بعـد اگـه سـئوال     نیـ از ا... دادمیـ خـونم و بهـت نم   دیـ من اگه بهت اعتمـاد نداشـتم کل   ـ

 ..اومد از خودم بپرس
 

 :من و ببخش ایخدا.. دادیدلخورش داشت روح و جسمم و آزار م نگاه
 
 ..چشم پرنسس ـ
 

 :گفت شدیزد و همونطور که بلند م يلبخند
 
 ...يطلف نشد یتا از گرسنگ ایپاشو ب ـ
 

 :و گفتم دمیخند
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 ...سچشم پرنس ـ
 
 :اشاره کرد يدر به
 
 !!برو دستت و بشور ـ
 
 ...چشم پرنسس ـ
 

 ...دینفهم یرفت ول عیو چپ چپ نگاهم کرد و سر برگشت
 

... کــرد وونمیــکــه نگــاهش د دیــنفهم... لحظــه واســته هیــکــه نگــاهش باعــث شــد قلــبم واســه   دیــنفهم
هــم چشــماش  ایخــدا ییــیوا... چــون فقــط نگــاه کــرد و رفــت دیــنفهم.. نگــاهش قلــبم و لرزونــد دیــنفهم

 ...گله گرد داره هی چیچشماش سگ که ه... کنندس وونهیهم نگاهش د
 
 ؟؟یتو چرا هنوز نشست ا؟؟؟؟یپور ـ
 

بعـد شسـتن دســت و   .بـود  یینگـاهش کـردم و بلنـد شـدم و رفــتم سـمت اون در کـه دستشـو        یجـ یگ بـا 
 .. رونیصورتم رفتم ب

 
 
 
 
 

مـن مونـدم چـرا    ... از حـد شـده بـود    شیتوجـه هـاش بـ   ... اناز تا آخـر شـب ادامـه داشـت    خاص س رفتار
... نبـود  گـه ید يهـم مـث دختـرا    افـه یاز لحـاظ ق ... نبـود  گـه ید يسـاناز بـرام مـث دختـرا    ...دوونـه نشـدم  

بـود بـاز چـه     بـا یز یلـ یهـم خ  شیـ اون بـدون آرا .. لرزونـد یرو م يسـاناز قلـب هـر پسـر     هیشرق يچهره 
کـه عاشـق سـاناز بـوده باشـه       دمیـ حـاال بـه صـدرا حـق م    .. بشـه  شیـ شـکل آرا  نیه با بهترک نیبه ا سهبر
 قیــســاناز ال... مونــدمیپـاش م  بــودمیمــن اگـه عاشــق ســاناز م ... گــهید یکــیچــرا رفتــه بـا   فهممینمــ یولـ 

ســاناز قبــل از تصــادفش ... صــدرا رو درك کــنم تــونمیالبتــه مــن نم... یهســت کــه بــه پــاش بمــون  نیــا
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 يآخــه ســاناز تــو صــفحه  بـه یواســم عج... خـوب مقصــر صــدرا بــود  یولــ... مغــرور و خشــک بــود قعـا وا
هنــوز عاشــق صــدا بــوده؟؟؟ اگــه  یعنــی» ازت متنفــرم عشــقم« آخــر دفتــر خــاطراتش نوشــته بــود ازت 

ــرا وقتــ    ــس چ ــوده پ ــقش ب ــتگار  یعاش ــت خواس ــراد؟؟؟ اوووف     شیرف ــا مه ــت ب ــواب رد داد و رف ج
ــنم ــرا ا دونمی ــچ ــم عصــ  نی ــهیم میباس ــور  ... کن ــراد چط ــه مه ــهیم يآخ ــاناز همچــ   تون ــا س ــار نیب  يک

 ...مهراد و درك کنم نه صدرا رو تونمیبکنه؟؟؟؟ نچ من هر چقدرم فکر کنم نه م
 

از خونــه سـاناز برگشـتم خــودم پهـن کـردم رو کاناپــه و دارم بـه سرنوشـت ســاناز        یاز وقتـ .. شـدم  بلنـد 
 ..داشته باشه یو خم چیپر پ یزندگ نیکه همچ ستین يدختر نیواقعا حق همچ... کنمیفکر م

 
 همه فکر؟؟؟؟ نیکو خواب با ا یول...بتونم بخوابم دیتو اتاقم تا شا رفتم

 
و  شــمین تونســمیچشــمم و مــن نم يجلـو  ادیــســاناز بــا کــاراش م ي افـه یق یکــه هــ نــهیجــالبش ا قسـمت 

 ...ببندم
 
 ....روزگار یه
 

***** 
 
 ...ایدن... ایدن... ایدن ـ
 
 ه؟؟؟یه؟؟؟چیه؟؟؟چیچ ـ
 
 ...یرو مخم یلیخ ـ
 
 ا؟؟؟یمگه نه در... یکه رو مخ ییتو نیا... اااااایپور ـ
 

 ران؟؟؟یا يایب يخوایآخه چرا نم... قایدق: ایدر
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 ...جاست نیا میآخه کل زندگ ـ
 
 ا؟؟؟یپور خورهیبدون خانواده به چه دردت م یزندگ: ایدن
 

 ؟؟؟یازدواج کن يخواینم... سالته 31تو االن  ااایپور: ایدر
 
 ...نوووچ ـ
 
 ..واقعا که زمیعز یمرس: ایدن
 
 ...نمیتو گور برادر زاده هام و بب دید نوخاله من با.. يخر یلیخ ـ
 
 !!بابا رو يخوشکل ها نیراحت بذا ا ؟؟؟يمن دار يکار به بچه ها یتو چ... که یینوخاله تو ـ
 

 ..ااااایپووووور: دو هر
 

 ...نیکنیحرف هم و کامل م ای نیزنیبا هم حرف م ای: دمیخند
 

 ..ادینم ادشی دهیاز بس مارو ند گاین.. مییسرمون دوقلو ریخ: ایدر
 
 :بود نگاه کردم و گفتم زمیعکسشون که رو م به
 
 ..نیشماها دوقلو بود یگیعه راستم م ـ
 
 ..قطع کن ایدر.. اصال برو گمشو: ایدن
 
االن دارم بــه عکســتون  نیگلــم همــ یکــردم آبجــ یشــوخ..ااایــنکن ایــدر... یکنــیخــو حــاال چــرا قهــر م ـــ

 ..کنمینگاه م
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 :ناله مانند شد صداش
 
 ران؟؟یا يایچرا نم... دلم زیعز... داداش گلم: ایدن
 
 !!!خوامیچون نم ـ
 
 ...يد بس که خر ـ
 
 ..گهیداداش تو ام د ـ
 
 ..قطع کن ایدر ـ
 
 ...قطع نکن ایدر ـ
 
 ..قطع کن ایدر ـ
 
 ...قطع نکن ایدر ـ
 
 ..قـ ایدر ـ
 

از مــا  يخبــر هیــکــه  نیــجــدا از ا.. مامــان از دســتت دلخــوره ایــپور... بابــا هردوتــون دیخفــه شــ: ایــدر
 !! یکنیم يدار تیخر یلیخ!! نارحته شتریقولت ب ریز يکه زد نیا يبه خاطر يریگینم
 
 
 
 
 
 ..یازدواج کن يبعله تو دفعه قبل قول داد: ایدن
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مخصوصــا .. جلــو چشــمم ادیــچــرا بــا اومــدن اســم ازدواج عکــس ســاناز م دونمیــنم... و مالونــدم چشــمام
ــوز کــه هنــوز  ... شــبشیپر يچهــره  ــهن ــاون ق ادی چــرا مــن اون  پرســمیاز خــودم م وفتمیــکــه م افشی

 :نشدم وونهیپرنسس د نیشب از دست ا
 
 .ازدواج ندارم تیاالن اصال موقع ـ
 
ــدن ــه: ای ــ  يدر... اوه بعل ــه خواس ــو نب ــتگارا بگ ــداره  انی ــد ازدواج ن ــم قص ــور.. داداش ــ يدار يد پ  لیفس
 ..یشیم
 
 ؟؟؟یلیفس گنیم یسالگ یتو دهات تو به س ایدن ـ
 

ــدر ــ: ای ــ  یس ــه س ــو  ین ــته خ.. کی ــاز اون گذش ــ.. ری ــرا یول ــیازدواج آره خ يب ــ یل ــی یلیفس  يدار ین
 ..یشیم
 

 :تکون دادم و گفتم يسر.. اومد تو لزیبه در خورد و استا يا تقه
 
 ن؟؟یکنیتمومش م ا؟یدن ا؟یدر ـ
 

 .نـــع: هردوشون
 
 ..به درك من رفتم ـ
 

 :گفتم لزیو قطع کردم و رو به استا یگوش
 
 هااا؟ ـ
 

 :و گرفت جلوش دستاش
 
 گفتن؟؟؟یم یچ ؟؟يبود که داغ کرد یپسر آروم؟؟؟ ک یه ـ
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 ...اون دوتا وروجک ـ
 
 خواهرات؟؟: دیخند زیر زیر
 
 ...به زور دامادم کنن خوانیم... آره: کردم دییتا
 

 :نشست لزیاستا
 
 ..شهیو بگو داره جالب م شیخوب؟ بق ـ
 
 ..که اعصاب ندارم ینیبیم. پاشووو لزیاستا ـ
 
 ..اعصاب یب.. باشه بابا پسره خل ـ
 

 اومده بود؟؟؟ یاصال واسه چ... رونیرفت ب لزیاستا
 
 :عکس دوقلوها نگاه کردم و گفتم به
 
 ..شماها ای برمیمن م نمیبیحاال م... کنمیمن ازدواج نم ـ
 

***** 
 
حـق   ییجـورا  هیـ ... هنـوز رو مخـم بـود    ایـ و دن ایـ در يحرفـا ... اومـدم  رونیـ از آسـان سـور ب   یخسـتگ  با

 ...شده يتکرار یلیخ گهیمن د یزندگ... با اونا بود
 
ــا ــ   نی ــدم ول ــردم و درس خون ــالش ک ــه ت ــا م  یهم ــول ه ــط داره پ ــاالن فق ــور   رهی ــابم و همونط ــو حس ت

پــول  نیــواقهــا هــدف مــن از ا.. دالر تــو حســابام هســت ونیــلیچنــد م دونمیــاصــال نم... خــورهیخــاك م
 ه؟؟؟یجمع کرنا چ
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 :و بچرخونم دیکه از قضا دختره ساناز بود نذاشت کل يدختر يکه صدا دمیکش یقیعم نفس

 
 .ينقره ا گاریو س میجا باز لنگ ظهر نیا ـ
 

 .و منم که تنها دوست توام یداغون
 

 بعد زار زدنا آآآوو ایعزا دار تو
 

 ...من بودم بات... بودم بات من
 

ــود ... گرفــت خنــدم ــاح ب ــدنش  ... صــداش افتض ــه طــرز خون ــه صــداش ن ــت ج.. البت ــداش ــیم غی ... دیکش
 :باز صداش اومد...آهنگ برام آشنا بود نیچرا ا دونمینم
 
 ..میندار ادیو ر گهیهم د... میهم بد... میهم خوب ـ
 
 .. مییجلو یرو صندل... گازهیداره م ایدن
 
 
 
 
 
 :ساناز گوش کنم یخوانندگ هیآهنگ اومد تو ذهنم که نذاشت به بق هی هوی
 
 ...یصورت گاریو س میجا باز دم صبح نیا«  ـ
 

 ..یکه تنها دوست من ییتو داغونم
 

 آآآووو ایطونیبعد ش ایمهمون تو
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 ..بام میتو بود... بام يبود تو
 
 ..میرو بلد گهیهم د.. مینه بد میخوب نه
 
 ..)يگروه زد باز... یصورت گاریآهنگ س( » .میعقب یرو صندل رونهیداره م ایدن
 

 ...اااایخدا يواااا
 
 ...یخودکش رهیم يدر آورد یآهنگش و به چه شکل نیا نهیآهنگه بب نیا ياگه خواننده  ینی
 

 ...گوش خراش ساناز گوش نکرد يبه صدا گهیرفتم تو و د...گرفته بود خندم
 

ــا بابــا نشســته بــودن رو   ایــمامــان ثر...مونیعکــس خــانوادگ يو در آوردم و نشســتم رو بــه رو لباســام ب
 نیــو ا دنیپوشـ یمــث هـم لبــاس م  شـه یهم... نشســته بـودن  نیهـم جلوشــون رو زمـ   ایــودن ایـ در یصـندل 

بـرعکس سـاناز کـه    ...بـدم  صیاز هـم تشـخ  رو  نـا یا تـونم یآخـه مـن نم  .. کارشون بـرام عـذاب آورد بـود   
 ..بده صیتشخ تونهیاول م گاهبا ن
 

 ایــو دن ایــســبز در يچشــما... و دســتم و انــداختم دور شــونه مامــان و بابــا ســتادمیمــنم بــاال ا یراســت اوه
کـه چقـدر مـن     يوا..روشـنم داشـت   یعسـل  يآخـه مالـه مـن رگـه هـا     ... خوش رنگ تر از ماله مـن بـود  

 ...ادیاز رنگ چشمام بدم م
 
 ...مامانم زل زدم يچشما به
 
 یولـ ... امیـ ب خواسـتم یبـد سـاناز نم   يبـه خـاطر خـاطره     نیـ تـا قبـل از ا  ... یکنـ یدرکـم نم ... آخه مامـانم  ـ

... تنهـا بـذارمش   خـوام ینم... مونـه یجـا تنهـا م   نیـ از وجـودم ا  یقسـمت  امیـ اگـه ب  کـنم یحـاال حـس م  ... حاال
 ...یاز سر درگم رمیمیدارم م ایخدا يوااا... امیب تونمینم
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مونــدم از حــس .. همراهــه یکــه بــا ســردرگم یحســ هیــ.. دیــحــس جد هیــ... داشــتم یحســ هیــ دایــجد
 ..نذارم وجودم و پر کنه ایاستقبال کنم 

 
حـس   نیـ ا.. رانیـ ا امیـ مـن ب  ذارهیـ هسـت نم  یهـر چـ   یولـ  هیـ حـس چ  نیـ ا دونمیـ مـن نم ... ایـ دن...ایدر ـ

 ...ترسونهیم زیمن و از همه چ..اومدن رانیاز ا ترسونهیمن و م
 

ــام نگــاه کــردم ... دمیکشــ یقــیعم نفــس ــه باب ــراش تنــگ شــده .. ب ــم ب ــرا.. دل ــم ب ــگ  يدل همشــون تن
 ..شده

 
ـ  ترســمیدرســته کــه م... راهـه  نیبهتــر نیــآره ا... بـه ذهــنم زد  يفکــر هیــ هـو ی  تــونمیم يجــور نیــا یول

 ..خودم و مشخص کنم فیتکل
 

رو  يکــه باعــث شــد پوزخنــد یبعــد مکــث طــوالن... ســاناز و در زدم يشــدم و رفــتم ســمت خونــه  بلنــد
ــرد     ــده در و بــاز ک ــش ببن ــبم نق ــود  ... ل ــز ب ــماش قرم ــا.. چش ــت ع تونســتمیو م نی هــم  نــکیاز پش

 :بدم صیتشخ
 
 ...شده يزیسالم چ ـ
 

 تو؟؟ امیب شهیم... آره: و تکون دادم سرم
 
 :جلو در رفت کنار از
 
 ... تو ایالبته ب ـ
 
بـا   کـم ی... اومـد کنـارم نشسـت    دیـ سـاناز کـه مضـطرب بـودنم د    ...سـتادم یا میشک رفتم تـو و جـا قبلـ    با

 :کردم بعد گفتم يدستام باز
 
 ..رانیبرم ا خوامیمن م ـ
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 يبـا صـدا  .. کـرد یداشـت بـا بهـت نگـام م    ... مشـت شـدم گـرفتم و بهـش نگـاه کـردم       يو از دستا نگاهم

 :گفت يزمزمه مانند
 
 ؟؟؟یک ؟؟؟؟يبر يخوایم ـ
 
 ...کنمیم ستیراست و ر گهیماه د يکارام و برا... ماه کار دارم نیا ـ
 
 ؟؟؟ییهویچرا  ـ
 

ــک ــده ا ت ــردم يخن ــواهران گ : ک ــه خ ــآخ ــرم ا ری ــدادن ب ــ.. رانی ــوره  گنیم ــانم ازم دلخ آخــه .. مام
 لیــدل هیــقـولم و بــه خـاطر    ریــزدم ز یقبــل بهـش قــول دادم کـه ازدواج کــنم ولـ    يمــن دفعـه   یدونیـ م

 ..نجایمجهول برگشتم ا
 

 ؟؟؟یبه قولت عمل کن يبر يخوایاالن م: شد شتریب بهتش
 
نگــاه  هیــبــا .. بهــش زل بــزنم کــردیدرشــتش مجبــورم م يچشــما... عکــش العملــش خنــدم گرفــت  از

 :دپ شد و گفت دمیجواب نم دید یوقت... بهش زل زده بودم حیخاص و لبخند مل
 
 ...گمیم کیازدواجت و تبر شیشاپیپ ـ
 

 :و به زور نگاهم و ازش رفتم و گفتم دمیخند
 
 ..ازدواج کنم خوامیمن نم.. نه پرنسس ـ
 

 :چشمک گفت هیبعد ... دهیشکل م رییچه زود تغ.. شد طونیش چشماش
 
 چرا؟؟؟ ـ
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 :باال انداختم و گفتم يا شونه
 
 ...و مد نظر دارم یو دوست دارم نه کس یآخه نه کس ـ
 

 »البته شک دارم« :دلم ادامه دادم تو
 
 ...نره ادتی یخوب پس سوقات ـ
 
 ..ماه بگذره بعد شروع به سفارش کردن بکن هیدختره واستا  یه ـ
 
 ..دوست دارم یلیمن لواش و قرقروت خ یراست.. گهیماه د هیتا  کنمیاز االن شروع م گهینه د ـ
 

 رم؟؟یبرات بگ ینی نیا: دمیخند
 

 :اد و گفتو نشونم د شصتش
 
 ..بس است درسته یعاقل را نشان گنیکه م نیواقعا ا ولیا... ـِسی ـ
 

 :گفتم هویو  دمیخند
 
 رون؟؟؟یب میشب بر یهست ـ
 
 ..با کــله ـ
 

 :زدم و گفتم يلبخند
 
 ؟یاوک. حاضر باش گهیساعت د هیپس تا  ـ
 
 !!!!یاوک ـ
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 ...فعال ـ
 

آخــه .اســپرت زدم پیــت هیــ.. ســاعت حاضــر شـدم  هیــکــرد مــنم رفــتم خونـه و ســر   میدم در همــراه تـا 
 .. واسه امشب داشتم يبرنامه ا

 
 
 
 
 

... جلــب شــد زیــم يدفتــر خــاطرات ســاناز رو یخــال ينظــرم بــه جــا هــوی... و برداشــتم نیماشــ چیســوئ
 ..جا گذاشتمش نیکجاست؟؟؟ من که هم ینی... کردمینگاه م شیخال يماتم زده داشتم به جا

 
مســخ شــده هــا کــارام  نیــمثــل ا... کــردمیبــه همــه جــا نگــاه م یجــیبــا گ.. مدیــدور دور خــودم چرخ هیــ

 ...دست خودم نبود
 

لباسـام همـه جـا رو نگـاه کـردم امـا نبـود         ریـ بـالش و پتـو و دشـک و تـو کمـد ، ز      ریـ ز... اتاق يتو رفتم
 ؟؟؟؟یچ یعنیاخه ... که نبود

 
مـن بـوده کـه ممکنـه دفتـر و برداشـته        يتـو خونـه    یکـه کـ   ادیـ ب ادمیـ کـردم   یجام واستادم و سـع  سر

 ...باشه
 

ــه ذهــنم فشــار م  داشــتم ــب ــد يکــه صــدا اوردمی ــ... زنــگ اوم ــســاعت د میآخ آخ ن  عیســر... کــردم ری
 یوقتــ... کــردیکــه طلبکارانــه داشــت نگــاهم م  دمیــپــالتوم و برداشــتم و در و بــاز کــردم کــه ســاناز و د 

بلکــه آبــا اجــدادمم قــبظ روح شــدن   بهــم رفــت کــه نــه تنهــا مــن  يچشــم غــره ا دیــگشــادم و د شینــ
 :رفت

 
 که وضع نگاه کردنه؟؟؟ نیا.. یه ـ
 

 :چپ نگاه کرد و گفت چپ
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 !؟؟!کنم؟؟ینگا م يمگه من چه جور ـ
 
 ...یکنیم وونهیکه آدم و د يجور خی) زمزمه کردم..( الیخ یب یچیه ـ
 

ــنم ــا گ دینشــن مطمئ ــا ... بهــش زدم و از آسانســور خــارج شــدم  يلبخنــد... نگــاهم کــرد یجــیچــون ب ب
از حــد  شیاواخــر آذر بــود و هــوا داشــت بــ گــهید... ســرد پوســتم و نــوازش کــرد يخــارج شــدنم هــوا

ــ... ومــدیم ادیــجــا بــرف ز نیــا.. ادیــبــرف ب خــوادیبــود کــه انگــار م يهــوا هــم جــور... شــدیســرد م  هی
 ..خسته شدم یزندگ نیکال از ا.. من از برفاش خسته شدم ییجورا

 
 ..حرف سوار شد یسانازم ب... شدم نیزدم و سوار ماش يخودم پوزخند به
 
چشـم بسـته همـه     تـونم یشـهر بـودم کـه اگـه بخـوان م      نیـ انقـدر تـو ا  ... شـدم  رهیـ شـلوغ خ  يابونـا یخ به
تـو   یهـدف  هیـ  دیـ نبا یمگـه هـر انسـان    کـنم؟؟؟؟ یکـار م  یجـا چـ   نیـ مـن ا  ایخـدا ... هارو بـرونم  ریمس ي

ــ  شیزنــدگ ــدار  یداشــته باشــه؟؟؟؟ پــس چــرا من ــم يکــه ســاناز و دل ــ دمی ــبا گمیو م هــدف داشــته  دی
 ندارم؟؟؟؟ یهدف چیباشه خودم ه

 
 ؟؟؟يریکجا م ؛يپور ـ
 
ــا صــدا  از ــســاناز ب يفکــر ب ــ... اومــدم رونی ــدگ  ادی ــادم و ن شیبعــد از ظهــر و خوانن ــد مچــهیافت  يلبخن

 :زدم و گفتم
 
 ...عاشقشم یده سالگکه خودم از پونز ییجا.. خوب يجا هی ـ
 
 ؟؟؟؟یهست یپسر احساس یدونستیم... هه ـ
 

 :و گفتم اوردمیخودم ن يبه رو یول... حس کردم یساناز و به خوب يصدا يتو تمسخره
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 ....بایتقر... یه ـ
 
 :با تمسخر گفت.. پوزخندش کامال واضع بود گهید يسر نیا

 
 ؟؟؟یمتولد چه ماه ـ
 
 ...اسفند ـ
 

 .:رو نروماااا رهیداره م نیا يپوزخندا... بهع
 
ــ ــه ـ ــو... بعل ــردا ... پ بگ ــال م ــفند يک ــو  ياس ــات ق ــه .. دارن ياحساس ــونم آب ــر ماهش ــانه ... عنص  ينش

 ..ياحساسات قو
 
 ؟؟؟یتو متولد چه ماه... دونستمیچه جالب نم ؟؟؟يجد ـ
 

 نینگــاهش بــد ســنگ... بهــش کــردم کــه مطمــئن شــدم  ینگــاه مینــ.. ســاناز بهــم زل زده کــنمیم حــس
 :ودب

 
 يشــعله هــا يعنصــر ماهشــونم آتشــه نشــانه .. خــوش شانســن ایــآذر گنیمــ.. هفــت آذر مــاه... آذر ـــ

 ..خالص روح
 
  اد؟؟؟یم تتیحاال به شخص... واووو ـ
 

 :کردمیپوزخنداش حس م يرو تو یدرد و تلخ... پوزخند بازم
 
 ...هیمشت اطالعات سطح هی دونمیکه از خودم م ییزایتنها چ... شناسمیمن خودم و نم ـ
 

 :تو چشماش زل زدم... چراغ قرمز نگهداشتم و کج شدم سمتش پشت
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 ؟؟؟یتونیتو نم یعنی... خودش آشنا بشه يخودش و بسازه و با اخالقا تونهیبچه هم م هی ـ
 

 :صداش دردناك بود يبغض تو... باال انداخت و شروع کرد به حرف زدن يا شونه
 
بچـه شـور و شـوق     هیـ .. شـده  یبـوده و چـ   یاز اول چـ  دونـه یبچـه م  هیـ ... داره یبـه زنـدگ   دیـ بچه ام هی ـ

 خــوادیدلــش م..انــدازش بشــه هیــبق يبــزرگ بشــه تـا کفشــا  خــوادیدلــش م... بچــه هــدف داره هیـ .. داره
بـزرگ بشـه زود تــر    خــوادینوجـوون دلـش م   هیــ... بـزرگ بشـه تــا بتونـه از قاشـق بــزرگ اسـتفاده کنـه      

 خــوادینوجــوون دلــش م هیــ.. تــا زود تــر بــه دانشــگاه بــره.. راحــت بشــه مدرســه  يفــایتــا از دســت تکل
ــه هوســا یعشــق واقعــ ــ... کنــهیســره گرفتــارش م هیــ شیســن تیــکــه بــه خــاطر موق ییرو بچشــه ن  هی

ــ  .. خـــودش باشـــه يدخـــل و خــرش بـــه پـــا  يکـــارا خـــوادیدلــش م  دهیجــوون تـــازه بـــه دوران رسـ
ــهیمشــغلش ا نیبزرگتــر ــ ن ــه  نــهیا... کنــه اخــتیپســرش بهــش خ ایــدوســت دختــر  هکــه نکن کــه نکن

همــه  نــایا ا؟؟؟یــپور ینــیبیم... ییتنهــا ایــدن هیــو اون بمونــه و  گــهید یکــیازش خســته بشــه بــره ســراغ 
امــا مــن ...  دونمیــبچــه ســه ســالم تــا آخــر خــط و م هیــکــه االن مثــل  یکــه منــ يشــده جــور يا شــهیکل
!!!!... داشــتم ییآرزو هــا نیهمچــ دونمیــســالم کــه نم هو ســ ســتیدختــر ب هیــمــن .. ســتمین يا شــهیکل

بــا قاشــق  دیــبا يبهــم نگــه تــو بچــه ا یآرزو داشــتم هــ... ؟!؟!انــدازم بشــه؟ هیــبق يآرزو داشــتم کفشــا
مــن !. ؟!؟.خــوردمیو بــا همــون قاشــق غــذا م شــدمیخــر م هیــمــنم مــث بق ایــآ ؟؟؟يکوچولــو غــذا بخــور

... نشــگاه و واقعـــا عاشــق بشـــم؟؟؟  تـــابرم دا اشــتم آرزو د دونمیـــنم... دونمیــ نم یچـــیه.... دونمیــ نم
 هیــواقع يدرســت بــه معنــا... مــن ســاناز... مــن مــنم!! ؟؟!نــه ایــداشــتم  ییمشــغله هــا نیهمچــ دونمیــنم

 ...ابیدختر کم هی... ساناز
 
دختـر   نیـ مـن مونـدم چـرا ا   ... سـاناز بـودم   يتـو شـوك حرفـا   ... راه افتـادم  عیسـر  نایبـوق ماشـ   يصدا با
اصــال !!! کنــهیم يجــور نیــچــرا ســاناز ا يکــه مونــد ییتــو« :گفــت ییصــدا هیــ هــوی... کنــهیم يجــور نیــا

 ینـ یب یبـاز خـودت و نمـ    مایمثـل قـد   دمیشـا  ایـ  ؟؟؟یکنـ یم يجـور  نیـ کـه چـرا خـودت ا    يموند نیدر ا
 »؟؟؟يا هیبه فکر بق مشو ه

 
 :اما در برابر خودم نه ساناز... شدم الل
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... شـه یم دایـ مثـل تـو پ   یکمتـر کسـ  .. ابیـ دختـره کم  هیـ ... يدختـر  هیـ تـو  ... گذشته هـا گذشـته سـاناز    ـ

ــ  ــو ســاناز باش ــادر ... یاگــه ت ــر ن ــونیم... همــون دخت ــدتیآ یت ــس بســازش ســاناز ... يو بســاز ن ــو .. پ ت
 ...یتونیم
 
 ؟؟؟؟یزنیاز کجا انقدر مطمئن حرف م ـ
 

ــا دهــع ــت   نی ــه گذاش ــو منگن ــن و ت ــاز م ــردم   نیماشــ...ب ــاز ک ــدم و ب ــدم و کمربن ــارك رک ــوف... و پ  یپ
 :شدم و گفتم رهیکردم و بهش خ

 
 ...میدیشو که رس ادهیحاالم پ...دارم مانیمن به تو ا ـ
 

ــازجو نیــاز ا شــتریشــدم تــا ب ادهیــپ عیســر شــروع ... میبــا ســاناز وارد محوطــه شــد ... نکنــه ییاز مــن ب
 :رکدن فیکردم به تعر

 
 حیکـه مـن فجـ    میبخـور  غـذا  میاول بـر ... جـا  نیـ ا ومـدم یبـا عمـو و دختـر عمـوم م     شـه یهم امیمن بچگ ـ

 ..اون جا میگشنمه بعدش بر
 

 دیــاون جــار رو د یســاناز برگشــت وقتــ.. بـود اشــاده کــردم  خیــرو  تیپشــت ســاناز کــه پســت اســک بـه 
 :محکم دستاش و بهم زد

 
 ..دوست دارم خیتو  تیمن اسک... جووونم يا ـ
 
 ..میغذا بخور میبر ایخوبه حاال ب ـ
 

 تــونمینم.. شــد لیدختــر شــاد تبــد هیــ هیــشــکل داده بــود و  رییــســاناز راحــت تغ... تــو میســاناز رفتــ بــا
 يکــه اون دفتــر خــاطرات و نوشــته ور ياون ســاناز یســاناز ولــ نیــالبتــه ا.. طونهیبگــم ســاناز شــر و شــ
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کــه  نیــوقتــا بــه ا یکجــا گذاشــتمش؟؟؟ بعضــ ادیــنم ادمیــچــرا ... گفــتم دفتــر يوا.. شــر و شــلوغه يور
 ...کنمیمن دکترم شک م

 
 ؟؟؟يبود یک شیجا پ نیا يکه اومد یتو از پونزده سالگ... يپور گمیم ـ
 
 رانیـ عاشـقش بـوده ا   یلـ یو عمـوم کـه خ   کـنن یفـوت م  مـان یزن عمـوم سـر زا  ... عمـوم و دختـر عمـوم    ـ

.. تــره کیــعســل شــش ســال از مــن کوچ.. جــا نیــا ارهیــم دارهیــو عســل دختــرش و برم ارهیــطاقــت نم
 یدختــره هــم خلــ نیــا) دمیــخند..( بــوده کــه لنــدن درس بخونــه نیــعاشــق ا شیاز بچگــ.. سالشــه 25

هــم فقــط  هیــکــه عمو ییبعــد از اون جــا گــهید یچــیه... رو ول کــرده رفتــه لنــدن  ایــفرنیبــوده هــا کال
 ...رفتن لندن و هنوز که هنوزه اونجان عیمنظره تک دخترش لب تر کنه سر

 
خــوردن تــازه  نیحــ... بــه خــوردن میشــروع کــرد... غــذا هــامون و آوردن... تکــون داد يســر يســاناز

خـودش بـودم اصـال از غـذا      يقبـل کـه خونـه     يدفعـه  .. خـوره یغـذا م  يتونستم بفهمم سـاناز چـه جـور   
 ...چه برسه به ساناز دمیخوردن خودم نفهم

 
فکـر کـنم بـه انـدازه     ... خـوره یدختـر چقـدر م   نیـ ا ایـ و دن ایـ بـه زدنـم بـه سـر در    ... بزنم به تخته... يوااا

 ..ماشاال ماشاال.. هاشم یقمر بن ای.. خورهیمن م
 

 ..ستیپ میبه غذا خوردن ساناز نخندم رفت کردمیم یغذا خوردن که من فقط سع بعد
 

 ..خای يرو میخودم و کردم بعد با هم رفت يخودش کاراش و کرد منم کارا ساناز
 

 :منم خندم گرفت ..دیخندیاز گوشه گرفته بود و هر هر م ساناز
 
 ؟؟؟يخندیم یبه چ... مرررض ـ
 
 !!!!!به تو ـ
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 :به خودم نگاه کردم و گفتم.. تعجب کردم شییصداقت و رك گو از
 
 ؟يخندیمن م هیبه چ ـ
 

ــه ــخت ب ــو  یس ــد و جل ــن ا ياوم ــتایم ــ... س ــرا  یکاله ــط ب ــه فق ــودم و    يک ــته ب ــئوال گذاش الل کــردن مس
 :برداشت و گفت

 
 ..شهینم دهیخوشکلت د يموها... و نذار نیا ـ
 

داشــت  یسـع  یکــه بـه سـخت   يمـات مونـده بـودم ســر جـام و بـه سـاناز      ... کـاله و برداشـت رفــت   سـاناز 
پــس چــرا  کــردیم فیــدختــر ازم تعر هیــنبــود کــه  يبــار نیاولــ نیــا... شــدم رهیــکنــه خ يبــاز تیاســک

 انقدر به دلم نشست؟؟؟ فیتعر نیا
 

 متر ازم  هیکه به زور  يمت سانازو رفتم س دمیلختم کش يموها يتو یدست کالفه
 

ــ .... گرفتــه بــود فاطلــه ســاناز نگــاهم کــرد و لبخنــد ... رفــتم یاز کنــارش کــه رد شــدم برگشــتم و عقبک
ــکل ــچرخ... زد یخوش ــد خودکشــ     ... دمی ــوردم و قص ــر خ ــز خ ــه مغ ــم دارم مگ ــه   یواال حق ــه ب دارم ک

 ؟؟؟؟یتیموق نیساناز نگاه کنم تو همچ
 

ـ .. از بـودم و تـو فکـر سـان    رفتمیم تند دسـتش و   هـو ی... دمیهمـه رد شـدم و از دوبـاره بـه انـاز رسـ       نیاز ب
 ..رنگا رنگش شد يغایج يخندم همراه صدا يصدا... گرفتم و سروع کردم به رفتم

 
) غیــج( چــه  نیــپســره خــل ا) غیــج...( يواااا) غیــج.( امیــجانــه ننــت بــذا خــودم م اااایــپوووور) غیجـــ(  ـــ

 ...امیبذا خودم ب.. واریاالن رفته بودم تو د يواااا
 

ــن ــخندیم م ــو اون ج دمی ــیم غی ــود و دو دســت   .. دیکش ــده ب ــب  یخــم ش ــتم و چس ــود و ج دهیدس  غیــب
ــ.. دیکشــیم ــده هاشــم م ياون وســط مســطا صــدا  یول ــخند... ومــدیخن ــا تمــام ســرعت   دمی ــاره ب از دوب
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ــرفــتم ســمت د ــو لحظــه آخــر چرخ يفلــز واری ــاز ج... دمی ــب ــی... دیکشــ غی ــحنجــره نذاشــت ا یعن  نی
 ..خودش يدختر برا

 
 يچشــما  یکــرده بــود ولــ   یاخمــ... ســتادیســانازم رو بــه روم ا ... ســتادمیو وســط محوطــه ا  رفــتم

ــوش م ــخنــدونش ل ــه ا يوا... دادی ــک ــهیچشــما د نی ــا   وون ــراغ ه ــور چ ــه ن ــدس مخصوصــا االن ک  يکنن
 .کده بود جادیتو چشماش ا یخشک برق خاص يدرختا يرو
 
ــا... پســره خــل و چــل  ـــ حــاالم ... امیــمگــه خــودم چالقــم؟؟؟ خــودم م  ؟؟؟يبــود کــرد يچــه کــار نی

 ..دستام و ول کن
 

 :گه دستاش و ول کنم رفتم جلو و دم گوش زمزمه کردم نیا بدون
 
 ..خانم کوچولو خوامینم ـ
 

ــ   یداشــتم االن کلــ توقــع ــو ول ــارم کنــه کــه چــرا بهــش گفــتم کوچول در کمــال تعجــبم فقــط  یفحــش ب
 ...تندش اومد ينفسا يصدا

 
 :با بهت گفتم... گشاد زد زده بهم شیبا ن دمیعجب رفتم عقب که دت با
 
 ساناز؟؟ ـ
 
 )!!ـنیا ینیاحساس  تینها( ها؟ ـ
 
 بهت گفتم کوچولو؟؟؟ یستین یاالن عصب ـ
 

 :و گرفت و شروع کرد به تاب دادنشون در همون حال گفت دستام
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ــ ــور یهــ ـ ــ... خــان يپ ــن ســانازم  ادتی ــره م ــه خــاطر ا... ســتمین يا شــهیکل... ن ــب ــ  نمی  یکــه بهــم گفت
 ...ادیو بلکه خوشمم م ستمیناراحت ن چیکوچولو ه

 
 :و باز کنار گوشش گفتم دمیخند

 
 ...یخانوم یانداخت ادمیخوب شد .. اوه ـ
 
 ...ااااایپور يواااااااااااااااا... به  نیبعله از ا ـ
 
حــرفش قطــع شــد و شــروع کــرد بــه  ... ســاناز و هــل دادم عقــب و پــروع کــردم بــه چرخونــدنش  هــوی

 ...من گوش فلک و کر کرد يخنده  يو صد البته که باز صدا دنیکش غیج
 

ــا بعــد ــه خــووووب ســاناز و اذ  نی ــک ــا هــم از پ  تی ــب ســتیکــردم ب ــد رومی در حــال در آرودن .. میاوم
 :بود سونیآل... زنگ خورد میها بودم که گوش تیاسک

 
 ..سیجونم آل ـ
 

 :لرزونش نگرام کرد يصدا
 
 ؟؟یی؟ کجا!؟!!ایالو پور ـ
 
 ؟؟يجور نیشده؟؟ چرا ا یچ س؟؟یآل ـ
 
ــ ــپوور ـ ــن م... ااای ــدازمش ترســمیم... ترســمیم ــه اســتا ترســمیم.. بن ــدم... بگــم لزیب ــ.. مون ــه چ  یاز هم
 کار کنم؟؟؟ یچ ااایپوور.. ترسمیم
 

 :آروم کردنش گفتم يبرا.. آورد یکردنش قلبم و به درد م هیگر
 
 ؟ییاالن کجا.. زمیآروم عز ـ
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 ...جلو خونه تو ـ
 
هســت  دیــکل هیــخــاك هــا  ریــبــرو تــو کنــار گلــدون دم در خونــه ز ســتمیمــن االن خونــه ن... خــووب ـــ

 ؟یباشه خانوم.. امیاون و بردار برو تو خونه من االن م
 
 ..ایزود ب ایفقط پور.. باشه.. باشه ـ
 
 ..امیاالن م زمیباشه عز ـ
 

ـ  هـو ی.. کنـه یابـرو داده بـاال و متفکـر داره نگـاهم م     هیـ سـاناز   دمیـ و قطـع کـردم کـه د    یگوشـ  مقدمــه  یب
 :دیپرس

 
 دوست دخترت بود؟؟؟ ـ
 

 ..خندم گرفت... گرد شد چشمام
 
تــا مــن انــرژ  نیبخــوام اون دکمــه تشــکر و بــزن شــهیم.... نیدیــتــه اعتمــاد بــه نفــس و شــما بهــم م ینــی

 ...شمیتر م دیام یحوصله تر و ب یب يمن هر سر رم؟؟؟یبگ
 

ــ  ســونیدر صــد مــن و آل هیــکــن  فکــر ــا هــم دوســت بش  افــهیق ســونیدرســته کــه آل... نــه يواااا... میب
ـ  یخوشـکل  اصــال ... ادیـ کـه مـد نظـر منـه جـور در نم      يزیــبـا اون چ  شیاخالقـ  اتیاصـال خصوصـ   یداره ول

ــ ــا همــن رســتانیاز زمــان دب لزیمنــه و دوســت دختــر اســتا  یدوســت اجتمــاع سیاز اون گذشــته آل ... ب
 ..تره کیچهارسال ازمون کوچ سیال هک نیبا ا
 
 نیدوسـتدختر دوسـتمه و همچنـ    سیدوسـت بشـم؟؟؟ آلـ    سیبرووو بابا مگـه مغـز خـر خـوردم بـا آلـ       ـ

 ..خونه میبر دیزود باش با... اومده شیبراش پ یچه مشکل دونمیاالنم نم..دوست خودمه
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و مـنم بـا    میشـد  نیسـوار ماشـ   عیباهـام همـراه شـد و هـر دو سـر      عیسـر  دیـ که اضـطراب مـن و د   ساناز
مغـزم شــروع   هــوی یولـ  یبــا سـاناز وارد خونــه ولـ   عیرفــتم خونـه و سـر   تونسـتم یکــه م یسـرعت  نیآخـر 

 ..کرد به کار کردن
 
 ....کردن من یراض يبرا رانیاومد ا سونیآل
 

 ...دختر خشک و مغرور که از قشا ساناز باشه باهاش حرف زدم هیراجب  من
 

 ...بشه کیگفتم بهش نزد بهش
 

 ...صدرا درست کنه یعروس يگفتم اون و برا بهش
 

 ..ندشیاالن بب دینبا دهیساناز و د سونیآل نـــــه
 

 ریـ از ز داره یهـم سـع   یبـا بهـت بـه سـاناز زل زده سـان      سیکـه الـ   دمیـ به خـودم اومـدم و د   ریمن د اما
 که بتونه؟؟؟ هیک یدر برده ول سیال ي رهیخ ينگاها

 
 :دیترک سونیآل هوی
 
 ...که همون سانـ نمیمن درست مب اااا؟یپوووور ـ
 

 :جلو دهنش و گرفتم و گفتم دمیپر
 
 م؟؟؟یتو اتاق حرف بزن يایم سیآل ـ
 

و بـا همـون دهـن بسـته بـردم تـو اتـاق امـا          سیبـه سـاناز زدم و الـ    يشـخند ین... کـرد  دییکرد و تا یاخم
 ..شروع کرد به زدن من میدیتا رس

 
 ..که همون سانازه نیا لیییگوووورر ي نهیبوز شعورهیاالغه ب ـ
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کـردم   یاخمـ .. نظـرم بـه پوسـت رنـگ پـردش جلـد شـد        هـو یو گـرفتم کـه    فشیظـر  يو دستا دمیخند

 :گفتم يو جد
 
 شده؟؟؟ یچ سیآل ـ
 
 ...خودش اومد و دست از زدن من بداشت و چشماش پر اشک شدبه  سیحرفم آل نیا با
 

 ..:نمیاروم جلو اومد و سرش و گذاشت رو س شیال..باز شد و با بهت نگاهش کردم اخمم
 
 ؟؟؟یختیشده دختره خوب که تو انقدر بهم ر یمگه چ.. یهع ـ
 

 :به خودم فشارش دادم و گفتم شتریب. هقش بلند شد هق
 
 ؟؟؟یبگ يخواینم سیآل ـ
 

 ..اومد شیگر يفقط صدا بازم
 
بدم خانم مشکلش و بگه یلفظ ریز دیحاال با یساناز و بگم ول هیجا تا قض نیمن اومد ا یک د.. 
 

 ...ییتو پذرا میبند اومد و رفت شیخانم گر قهیبعد چند دق باالخره
 

ــود   يرو ســاناز ــا صــدا... مبــل نشســته بــود چشــماش بســته ب ــا يب ــاز کــرد  يپ ــب .. .مــا چشــماش و ب ل
ــا فاصــله و دق ...جــواب داد عیبهــش زدم کــه ســر يخنــد ــه رو ال قیــکنــار ســاناز ب نشســتم و  ســونیرو ب

 ..منتظر نگاهش کردم که شروع کنه خانم
 
 ...هتل میبا هم رفت لزیمن و استا یشب مهمون... یدونیراستش م _
 
 :وسط حرفش دمیپر_
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 .زنهیم بتونیغ ایشما هر دفعه وسط مهمون ستین یخاص زیکه چ نیخو ا _
 
دوتــا  نیــلحظــه از تفــاوت رفتــار ا هیــ... نییگشــاد شــد ســاناز هــم ســرش و انــداخت پــا  ززیــن ســونیال

 :ادامه داد سونیال... خندم گرفت
 
 ..چون...چون میکرد يرو ادهیاون شب ز کنمیفکر م _
 

 .مبارکه گهیچون چون نداره د: ساناز
 
 ...خوامشیمن نم... ستیاما ن _
 
 !؟!ه؟یسوال بپرسم؟ شغل شما چ هی شهیمبعد .. وااوو _
 
 ..امیهمکار پور:سونیال
 
بــه اعتقــادات شــما  خــوامینم یدونیــم..نجــات جونــه مردمــه فشیکــه وظــ یکســ ینــی... دکتــر ینــیاهـا   _

ــ ــ یهــا ب ــ یاحترام ــع نداشــتم حــداقل از شــما  یکــنم ول ــکــه خــودت  ییتوق شــما ... بشــنوم يدکتــر هی
عمـل   فـت یبـرخالف وظ  يدار قـا یامـا االن دق  يکـه جـون مـردم و نجـات بـد      نـه یا فـت یوظ یعنـ ی يدکتر

؟حـاال بهتـر   !؟يدار یشـه چـه فرقـ   *زن فـاح  هیـ بـا   شیو بنـداز  يایـ ب يدکتـر  هیـ کـه   ییاگه تو... یکنیم
 نـه یبـا ا  ياالن انـداختن بچـت مسـاو    نیببـ ... حاملـه شـده   يرو ادهیـ زن کـه مـث تـو بـا ز     هیـ مثال بزنم با 

؟فقـط  !بشـه؟  یکـه چـ   يدرس خونـد  یهمـه رفتـ   نیـ پـس ا ... یخودمـون و بکشـ   ي ایـ پور نیکه تـو همـ  
 ...يو انجام بد يبعد کار ی؟ بهتره اول فکر کن!؟یپول جمع کن

 
ســاناز همــون ســاناز ســر  نیــا... شــده بــودم رهیــبــا بهــت بهــش خ... کــه داشــتم بهــت بــود یحــالت تنهــا

مقـدار از بهـتمم بـه خـاطر مفهـوم حـرف سـاناز بـود          هیـ !؟!زد؟یـ حـرف م  يدیـ ؟همـون کـه از ناام  !ه؟یشب
 :داد زدم ییهوی نیواسه هم
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 ؟!شم؟یمن دارم عمو م یعنی ایخدا ي؟وااا!ن؟یکار کرد یچ سیال _
 

 رهیـ سـانازم بـا خنـده بهمـون خ    ...بهـش گفـتم   کیـ تبر یو سـفت بغلـش کـردم و کلـ     سیسـمت الـ   رفتم
 :بلند شد و گفت هوی یشده بود ول

 
 ..برم گهیمن د.... خوب _
 
 :گفت سونیجا من آل به
 
 ..باهات آشنا بشم خواستمی؟ من تازه م!کجا؟ _
 
 ..فعال خستم.ادهیاشنا شدن ز يحاال وقت برا _
 

 هــویبــره  خواســتیتــا دم در بـدرقش کــردم و اخــر کــه م .. کــردن یو ســاناز خــدافظ سیالــ.. شــدم بلنـد 
 :صداش کردم

 
 ؟!بله؟ _
 
. شــهیکــه بــا تصــادف مــرده بــوده داره زنــده م يچــون ســاناز... خوشــحالم یلــیمــن االن خ.... یدونیــم _

. داشـت  دیـ سـاناز ام  نیـ ا ،زدیـ پبـود کـه سرشـب داشـت بـا مـن حـرف م        يساناز سـاناز  شیپ قهیچند دق
بکنــه و ســاناز  دایــورنــد ادامــه پ نیــوارم ا دیــام. کــه ســاناز ســر شــب نداشــت يزیــچ.. یبــه زنــدگ دیــام
 ...از تصادف زنده بشه لقب
 
 یکنــه کــه مــن روانــ دایــقــبلش و پ اتیــاگــه ســاناز اخالق.. درصــدم بــه حرفــام اعــدقاد نداشــتم هیــ یتــح
 ..اوه نه من طاقت ندارم.. ارادیاقا ک شمیچون باز م. شمیم
 

 ..زده بود یلبخند قشنگ ساناز
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 ..یاز اونچه فکر کن شتریب یحت.. منم خوشحالم.. خودمم تعجب کردم... اره _
 

 ...تکون دادم و رفتم تو یزدم دست يلبخند
 

بــه  میــبــدم آخــر شــب هــم زنــگ زد حیتوضــ ســونیرو بــه آل هیرفــتم تــو مجبــور شــدم تمــام قضــ یوقتـ 
 ســونیکــه آل دیشــن یخوشــحال شــد و بــاز وقتــ یلــیخ دیخبــر و شــن یوقتــ.. و اونــم اومــد خــونم لزیاســتا

اون وسـط هـم بـه     زدمیـ مـنم کـه کـال شـاد م    .. خوشـحال شـدم   شیاز پـ  شـتر یبچه رو نگـه داره ب  خوادیم
دختـر از   نیـ چـرا ا  ایخـدا  يوا... دوسـتام هـم بـه خـاطر سـاناز      نیخطر مـادر و پـدر شـدن دوتـا از بهتـر     

 !!!شمیم یبه خدا دارم روان ره؟؟ینم رونیذهنم ب
 

*** 
 

و  يالدیمـ  دیـ سـال جد  کیـ نزد گـه ید.. سـرد شـده بـود    حیهـوا فجـ  .. زدمیـ داشـتم قـدم م   ابونایتو خ تنها
 ...دادمیم حیترج ترینوروز خودمون و بش دیع ومدیخوشم نم سمسیریاز ک... بود سمسیکر
 

... بخــرم یمامــان و پــت و مــت و بابــا ســوغات يداشــتم بــرا میآخــه مــثال تصــم.. و تنــد تــر کــردم قــدمام
... زنــا و دختــرا ينداشــتم مخصوصــا تــو انتخــاب لبــاس بــرا  قهیمــن اصــال ســل رم؟؟؟یــبگ یحــاال چــ يوا

 ..دنینالیترام از دستم مدوست دخ شهیهم
 
 ســونیبــه آل تــونمیخــوب بخــرم؟؟؟ آهــا م يزایــچ تــونمیکــه نم یوقتــ رمیــمــن کجــا دارم م... ســتادمیا

 لزمیاســتا!! پــر بلنــد کنــه هیــ ذارنیــحــاملس نم دنیــفهم یخــانوادش از وقتــ... شــهیاوووه نــه نم... بگــم
 !!بد تر گهیکه د

 
 ..رمیاز آخر که مجبورم خودم تنها برم بگ ولش

 
سـاناز  ..بپـرم هـوا   یبـود از خـوش حـال    کیـ کـه بهـش کـردم نزد    ینگـاه !!! بلنـد شـد   میگوشـ  يصدا هوی

 :بود
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 ؟؟يجانم ساناز ـ
 
 ؟؟؟یخان خوب يسالم پور ـ
 
 شده؟؟ يزیچ ؟؟؟يممنون تو چطور ـ
 
 ..نه فقط حوصلم سر رفته بود.. یمرس ـ
 
 ؟؟؟یچ ینیمن موندم کالج از نظر تو  ـ
 

 !!سه گذروندن وقتمجا وا هی ینی: دیخند
 
 ساناز حوصلت سر رفته؟؟ گمیم.. وفتهیب خوادیم ییمملکت دست چه کسا... خدا يا ـ
 
 ...هوم ـ
 
 رون؟یب میبر يایم ـ
 
 ...هوم ـ
 
 اد؟؟یخوشت م دیاز خر ـ
 
 ...هوم ـ
 
 ...هوم و ـ
 

 ؟؟؟؟ییکجا: دیخند
 
 :اطراف نگاه کردم و آدرس و دادم به
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 ...اونجام گهید قهیتا پنچ دق.. زدمیمنم داشتم قدم م... یکیاوو خوبه نزد ـ
 
 ..باشه فعال ـ
 

منتظـر سـاناز    کـردم یو همـون طـور کـه بـه آبـرا نگـاه م       سـتادم یگوشـه ا  هیـ .. قطـع کـرد   یخـدافظ  بدون
 :دیرس قهیسر پنج دق قیواستادم که دق

 
 ..قیچه دق... یمرس ـ
 
 ؟؟يبخر يخوایم یخو حاال چ.. گهید مینیما ا ـ
 
 ...واسه خواهرام و مادر و پدرم یسوغات ـ
 
 خواهرات دوقلو اند؟؟ یراست.. چونیپیخو بگو خانوادم چرا م ـ
 
 ..آره ـ
 
 ..زنمیبهشون زل م شمیمن تا بکار م میدوقلو دار هیتو کالس ... من عاشق دوقلو هام.. یاله ـ
 

 پسر؟؟؟ ایاون وقت اونا دخترن : کردم اخم
 
 :با صداقت تمام گفتتعجب بهم نگاه کرد و  با
 
 ..تو نیا میبر ایخوووب ب... دخترن بابا داغ نکن ـ
 

تـازه   یمـن وقتـ  ... و نداشـتم  یحسـ  نیوقـت همچـ   چیتـا حـاال هـ   .. بـود  بیـ واسـم عج .. ساناز رفـتم  دنبال
ــرا ــام مــن و فرســتاد ا   يمــثال ب ــخــودم مــرد شــده بــودم باب ــ  نی ــه در نیجــا واســه هم ــاصــال ب  ایــو دن ای

 ..ستمین کینزد
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 یرتـ یاالن غ دونمیـ االنـم نم .. اصـال چـه حسـه    دونمیـ نشـدم و نم  یرتـ یهـم اصـال تـا حـاال غ     لیدل نیهم به
 !!نبود رتیبشم؟؟؟؟ نوچ غ یرتیواسه ساناز غ دیاصال چرا با... نه ایشدم 

 
 :و گفتم دمیخند زنهیساناز پشت سر هم داره حرف م دمید
 
 وروره؟؟؟ یمگ يدار یچ ـ
 

 :با اعتراض گفتم... و چپ چپ نگاهم کرد برگشت
 
 ..دینگاه نکن زهرم ترک يجور نیاه ساناز ا ـ
 

 :زد و با شرارت تمام گفت يلبخند
 
 ...کنمینگاه م يجور نیا نیواسه هم... دونمیم ـ
 

ــر شــد  شــشیچــپ چــپ نگــاهش کــردم کــه ن  مــنم ــمــن از ا يوا.. اعصــابم داغــون شــد .. گشــاد ت  نی
 ..چشما متنفرم

 
 !!هم حالتش هم رنگش.. چشمات قشنگن: ساناز

 
شـد رنـگ؟؟؟    نمیـ چشـمام آخـه ا   ادیـ کـه خوشـم نم   يزیـ تـو اعضـا بـدنم از تنهـا چ     ؟؟؟یکنـ یم یشوخ ـ

 !!تو يباشه مث چشما یمرد باس مشک ياز اونم گذشته چشما. اصال هیچه رنگ یمعلوم ن
 
کــه  یکنــیم تیــخر یخوشــکله و جنابــال میلــیزده؟؟؟ اتفاقــا چشــمات خ یگــانیســخن را نیهمچــ یکــ ـــ

ــدار ــرت م  يدوسشــون ن ــ یگــیاز اون گذشــته چــرا چــرت و پ ــه چشــما یک ــاس مشــک  يگفت  یمــرد ب
 باشه؟؟

 
 !!دهیاصال به آدم اوباهت نم يجور نیا.. خودمه ینظر شخص... من ـ
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 :گفتم عیانگار اتو اومده باشه دستم سر.. چپ نگاهم کرد چپ
 
 یمنـ  یولـ  شـم یزهـر تـرك م   يریـ چشـم غـره م   یوقتـ  هیچشـمات مشـک   يکـه دختـر   یینگـاه کـن تـو    ـ

 ..شهیشل م شتین رمیبه تو چشم غره م یسالمه و مردم وقت 31که مثال 
 

 :پس کلم زد
 
 سالته؟؟؟ 31خاك تو سرت تو  ـ
 

 :و مالوندم و با تعجب گفتم سرم
 
 آره مگه چشه؟؟.. يهوو ـ
 
 ..یچش ن ـ
 

 :وسط حرفش دمیپر
 
 ..شده یمیقد یلیخ کهیت نیانقدر د مده نباش ا ـ
 

 :چپ چپ نگاهم کرد و ادامه داد باز
 
 ...يساله ا 18 يپسرا نیمث ا یسوسول یلیخ ـ
 
 :تعجب گفتم با
 
 ..بهم نگفته بود يزیچ نیهمچ یساله؟؟؟ من سوسولم؟؟؟؟ تا حاال کس 18.... برووو ـ
 
 !!جرئت نکرده یآخه بس که بد اخالق ـ
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 ..من کجا بد اخالقم یگیچرت و پرت م ياالن تو دار.. ساناز ـ
 

 :فکر کرد و بعد گفت یکم
 
 ..یستین یگیخو راس م ـ
 

ــدم ــود  خن ــه ب ــیخ... گرفت ــ یل ــود یآدم رک ــا.. ب ــا دیش ــ  نی ــودنش بعض ــ  ایرك ب ــده ول ــن  یرو آزار ب م
سـاناز نـه    یآدمـه ولـ   يایشـون فقـط تـو بـد     ییرك گـو  یهسـتن رکـن ولـ    ایآخـه بعضـ  .. دوست داشـتم 

 ..ستین
 

 ..يریازش دوتا بگ یتونیم ؟؟؟يچطور نیا يپور یه: ساناز
 

 :نگاه گفتم بدون
 
 چرا دوتا؟؟ ـ
 
 ..گهید کننیآخه خواهرات ست م ـ
 
 :ترس و تعجب گفتم با
 
 ؟؟؟؟یدونیتو از کجا م ـ
 

کنتـرلش و بـه    عیبـود چـون سـر    نـا یکـه مـاهر تـر از ا    یمثـ  یحـس کـردم ولـ    یو به خـوب  نیا... شد هول
 :دست آورد و گفت

 
 ..کننیآخه دوقلو ها ست م ـ
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 قیـ ممکنـه کـه انقـدر دق    ریـ اخـه غ »  یخـر خـودت  « جملـه بـود    هیـ سر تا سر نگاهم فقـط  ... زدم بهش زل
 دونمیـ نم.. مـث شـک بـه سـاناز داشـتم      یحسـ  هیـ .. کـنن یهمـه دوقلـو هـا کـه سـت نم     .. حدس زده باش

 ..بود يقو یلیچرا حسم خ
 

 ؟؟یکنینگاه نم.. ااایپور: ساناز
 

کـه   یوار شـدم مثـ   دیـ نـه بهـش ام  ... نگـاه کـردم   گفـت یکـه م  یشکم شـدم و بـه لباسـ    الیخ یب يمجبور
ــ یمجلســ راهنیــپ هیــکــه انتخــاب کــرده بــود   یلباســ.. هــم هســت خــانم قهیخــوش ســل  یآســمون یآب

 ونیـ پارچشـم ر ... بـود  گـه یکـار کـرده بـود و دامنشـم چنـد ت      دیسـف  يهـا  نیو نگـ  نشیقسـمت سـ  .. بود
 :گفتم عیسر نیخوشم اومد واسه هم یلیخ.. زدیبود و برق م

 
 ..تو میبر ایب.. دختر يدار ولیا ـ
 

 :که گفت دمیشن یتر ازش رفتم تو ول عیسر
 
 ..پسر لوسه نیچقدر ا ایخدا يوا ـ
 

همــه ســال تــک تنهــا  نیــخـوب اگــه لــوس بــودم ا  یولــ هیــجور هیــکجــا لوســم؟؟؟ درســته اخالقــم  مـن 
کــه  میخــوب اخــالق واقعــ یباشــه ولــ کــمی دیاخالقــم شــا.. ســتمیمــن لــوس ن.. اوردمیــجــا دووم نم نیــا
 !!دهیسگ من و ند ياون رو یآخه کس.. خوب ساناز حق داره بگه یول. ستین

 
 :به ساناز گفتم رو
 
 ؟!؟؟؟يساناز _
 

 ها؟:دیخند
 

 .احساس یدختره ب مرض



@donyayroman 280 

 
 ؟!نه؟ ایتن پوشش قشنگه  نمیو تا من بب نیا یپرو کن يریم _
 

 :مکث گفت بدون
 
 .وجه چیبه ه _
 

 :و خواستم ادامه بدم که گفت اورذمیکم ن یکرده بود ول يبد اخم
 
ــ ایــپور _ ــ  . فکرشــم نکــن یحت  یراضــ يتــو خــودت بــود.. یتــورو خــدا نگــاه کــن چقــدر کوتــاه و لخت
 !؟!نامحرم بپوشه؟ هیو جلو  نیخواهرت ا يشدیم
 

 ؟!ه؟یخوب بپوشه مگه چ... و خاروندم کلم
 

 :با حرص گفت دیدمنگ من و  افهیق یوقت
 
 .یشیآشنا م ریغ ایرانیبا آداب ا یجا باش نیا تیاز پونزده سالگ یوقت گهیبعله د _
 

 :کرد و گفت یدست شیپ یاومدم از خودم دفاع کنم ول.. کرد اخم
 
ــ یداشــت رتیــغ کــمی ي؟اگــه نشــده بــود!؟ينشــد _ ــ نیهمچــ یو وقت  عیســر دیــو بهــت زدم با یحرف
ــیم ــه حاضــر ن  یگفت ــامحرم ا هیــخــواهرت جلــو   یســتین ــن ــور نی ــه يج ــاگــه غ...باش  یداشــت رتی

 ..من برات بپوشم یخواستینم
 
 ..لباسه هی؟فقط !گفتم؟ یبابا مگه چ. گارد گرفتنش تعجب کرده بودم از
 

ــ در ــاناز خ   هی ــه س ــودم ب ــرف خ ــت زده از ح ــآن به ــدم رهی ــ ... يوا.. ش ــوب تقص ــن ا ریخ ــم ــط  نی وس
 ..نجایا امینبودم ب یمنم راض!؟!ه؟یچ
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ـ  نجـا یا امیـ نبـودم ب  یمنم راضـ  _ و  نجـام یا میسـالگ 15؟مـن از  !ه؟یـ مـن چ  ریخـوب قبـول کـن تعصـ     یول
 ...جا رو درك کردم نیفهم و درکم تازه خوب شده بود اداب ا یوقت

 
ــو ــمام خ ت ــچش ــاهم م    رهی ــم نگ ــا اخ ــود و ب ــده ب ــردیش ــوی..ک ــکل    ه ــد خوش ــاش لبخن ــا اخم ــه ج رو  یب

 :صورتش جا گرفت
 
 .میکن يکار هیهمه دعوا  نیا يبه جا میتونستیخوب ما م یول یگیراست م _
 
 ؟!کار؟ یچ _
 

 :سمت فروشنده رفتم
 
 .حاال _
 

همــه روضــه خونــد رفــت کــه لباســه رو   نیــاالن ا نیــا... لبــاس و گرفــت و رفــت تــو اتــاق پــرو  همــون
 !!بوده؟ ی؟خل جماعت چ!نم؟یبپوشه تا من بب

 
 :خودش يبا لباسا یول رونیخانم باالخره اومد ب قایدق ستیربع ب هی بعد

 
 .ادیهم م ایو دن ایبود مطمنم به در یعال ایپور يوا _
 
 ..هیگفتم اسم خواهرام چ نیبه ا یمن ک ادیب ادمیمغزم فشار آوردم تا  به
 

 :کردم ساناز هول شد حس
 
 .کار دارم هیمغازه بقل نیامم من برم ا. بود یتو تن عال ریو بگ نیهم ایب گهیخوب بسه د _
 

توجـه بـه مـن رفـت تـو       یامـا اون بـ  . مـن هنـوز زل زده بـودم بـه سـاناز      یو پرت کرد تو بغلـم ولـ   لباس
 .رونیاز مغازه ب
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 :بزنم گفت یکه حرف نیقبل از ل...تاسف تکون دادم و رفتم سمت فروشنده ياز رو يسر

 
 ؟!ن؟یستیتور _
 
 ..کنمیم یجا زندگ نیمن ا...نه _
 
 !!نیجا بلش نیکه ماله ا ادیاما به نظر نم _
 
 ..ستمیجا ن نیدرسته چون ماله ا _
 
 ؟!ست؟یجا ن نیهمسرتونم ماله ا ایفقط شما  _
 

 ؟!؟من همسرم کجا بود؟!ه؟یک گهی؟همسر د!همسر؟
 

 :گفت کنمینگاهش م یجیدارم با گ دید یوقت
 
 ..گهید گمیکه باهاتون بود و م یخانم نیهم _
 
 ..مثل منن شونمی؟بغله ا!ن؟یگیساناز و م... آهاااا _
 

خـل  ...کـه سـاناز و همسـرم خطـاب کـرده بـود دلـم غـنج رفـت          نیـ لحظـه از ا  هیـ در .. گرفته بـود  خندم
 ؟!؟...ای؟ خل !عه؟.. شدم رفت

 
ــ  در ــه خــودم تالش ــون      یجــواب دادن ب ــا هم ــاس ب ــا از همــون لب ــه فرشــنده گفــتم دوت نکــردم چــون ب

 :که لباس و آورد گفت نیبعد ا.... رنگ بهم بده
 
 ..مبارکتون باشه دیدار يا قهیواقعا همسر خوش سل _
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 :اریدر ن يجنبه باز یب ایپور یه
 
 ...خدانگهدار.. ممنون _
 
ــمغــازه اومــدم ب از ــا نشــد و از آخــر     یو ســع رونی ــه حــرف اون زن فروشــنده ام ــزنم ب کــردم لبخنــد ن

 ...لبخند هیرفتم تو فضا با 
 
 ؟!هست؟ ینوچ نوچ نوچ حاال ک!؟!؟یبچه از دست رفت _
 
 :تعجب به ساناز نگاه کردم با
 
 ؟!تو؟ یگیم یچ _
 
 !؟!تو فکر ؟ یرفت نیکه مجنونت کرده که همچ یاون کس هیک گمیم _
 

خنـده   یداشـت بـه عاشـق    یکـه چـه ربطـ    نیـ تعجـب واسـه ا  .. خنـدم گرفتـه بـود هـم تعجـب کـردم       هم
واقعـا   ینـ یآممـم  ..دشخـو  ی؟حتـ !دن؟یـ که چـرا همـه امـروز سـاناز و مخاطـب خاصـم قـرار م        نیواسه ا

 ....نم دوی؟چم!؟هست؟!ست؟ی؟ن!مخاطب خاصمه؟
 
 ؟؟!دختره؟ یگیچرا چرت و پرت م _
 
 ...عستیضا یلیخ افتیق يبه جانه پور _
 

 :و عوض کردم بحث
 
 ؟!؟یگرفت یچ _
 

 :نکرد و به بحث چرت من ادامه داد یاعتراض یچپ نگاهم کرد ول چپ
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ــیه _ ــاس و بب  یچ ــتم اون لب ــرق ــ...نمی ــند یول ــب..دمینپس ــر ای ــم چ   میب ــات ه ــت و باب ــه مامان ــواس  يزی
 .میریبگ
 

 ...از من راه افتاد و منم پشتش راه افتادم جلوتر
 

... کــت خــوش دوخــت گــرفتم هیــبابــا هــم  يو بــرا میکــت و دامــن قشــنگ گــرفت هیــمامــان هــم  واســه
ــا  ــبال هــم وق ــدمیم يشــده ق ــب وم ــچ رونی ــمم و م يزی ــهیچش ــون م گرفت ــ گــرفتمیواسش ــایا یول شــد  ن

 .یو اونام فرع یاصل يها یسوغات
 

 هیـ مـن  . رسـتوران  میگرفـت بـا هـم رفتـ     زیـ و سـاناز هـم چنـدتا چ    میدیـ الزم رو خر زیـ همه چ نکهیا بعد
ــن ســفارش داد       ــم مــث م ــاناز ه ــه س ــذا ســفارش دادم ک ــســرم و گذاشــتم رو م .. غ و چشــمام و  زی

 ...بستم
 
 ؟!؟يخسته شد _
 
 .و انتخابات خوب بود يکردیانتخاب م عیبود که تو سر نیا شیخوب.. ادینه ز _
 

 .از دستم نالهیم شهیهم هم نایآره جاست: دیخند
 

 :خندم گرفت مث بچه ها بود.کردیم يباز زیم يرو يداشت با نمکدونا.. و بلند کردم سرم
 
 .حوصلم سر رفت _
 

 :چونم و زل زدم بهش ریو گذاشتم ز دستم
 
 .منم _
 
 :ذوق گفت با
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 .مشاعره ایب _
 

 :پ نگاهش کردمچ چپ
 
 ؟!حفظ باشم؟ یکه شعر ادب ادیمن م افهیاخه مگه به ق _
 
 :اون چپ چپ نگاهم کرد يسر نیا

 
 ؟!؟یگفت با شعر ادب یک _
 
 ؟!؟یپ با چ _
 
 .یدر کل همه چ ینی یشعر ادب دمیآهنگ و ضرب المثل و شا _
 
 .تو شروع کن... باشه _
 

 ..ادیبا همه دوتا بودن با من ز یوقت ادیم ادمیداغونت هنوز  يچشما...آممممم...باشه:دیخند
 

 :گفتم...فکر کردم یهم
 
 دست دوست ردیدوست آن باشد که گ _
 

 .یو درماندگ یحال شانیپر در
 

 چپ زنهیم کنهیاون راه راست و ول م... پدر بد  هی شهیپسر بد م هی..اتیبابا ادب: دیخند
 

دانلـود کـردم    یکـه اتفـاق   یآهنـگ فـوق چرتـ    ادیـ  هـو ی... چه سـخت غلـط کـردم    يوا.. فکر کردم یکم
 :افتادم
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 ..همه پلنگن نایپلنگ پلنگ پلنگ ا پلنگ
 
 ..چه خوش خنده شده خانم.. بخند یحاال نخند ک.. خنده ریزد ز یپق
 
 ؟!چته؟ _
 

 .يرپ گوش بد ادیاصال بهت نم: دیخند
 

 ...شدم مونیدانلود کردم و واقعا مث خر پش یاتفاق نمیا.. دمینم: انداختم باال شونه
 
 ..ازش ادیخوشم م یلیو خ دمیآهنگ و شن نیمنم ا _
 
 ...ادیحاال نون بده ب.. نداره تمیاصال ر قهیبد سل يوا _
 

 :مکث گفت بدون
 
 ..جا سخته نیجا سخته نرو نرو بدون تو ا نینرو بدون تو ا _
 
 ...باز چه سخت يوا »ه«
 
 ؟!؟يدیگوش م ادیرپ ز _
 
 ...یلیهوم خ _
 
 :آهنگ اومد تو ذهنم هی هوی
 
 .همراه با تو خوامیرو م ایهمنفسم شو همه کسم شو دن _
 
 ...یچشم چه رنگ يدار ییموها یچه پلنگ يوا يوا: گشاد شد ششین
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 ..از همون آهنگ بود یقسمت نمیا.. دمیمن خند يسر نیا
 
 ؟!دم؟ی؟ چرا من اصال آهنگ گوش نم!بده؟ هیحاال  یک نایا الیخ یب يوا
 

 .میریدو حرف آخر و در نظر بگ میتونیاگه سختته م: ساناز
 

 :شدم و گفتم شاد
 
 گفتم غم تو دارم _
 

 دیسر آ گفتاغمت
 

 که ماه من شو گفتم
 

 دیاگر بر آ گفتا
 

آتـو از منـه کـه بهـم چـپ چـپ نگـاه         هیـ دختـر فقـط منتظـر     نیـ ا نیدقـت کـرد  ... چپ نگاهم کرد چپ
 ؟!چشم غره بره؟ ایکنه 

 
 .يندار ادی یادب یخوبه گفت: ساناز

 
 .بلده هنر نکردم یهر کس نارویدروغم نگفتم ا.. نگفتم يزیچ
 
 ..خونه وونهید نیرو اورده تو ا وونهیمنه د ایدن _
 

ــون ــذا رو رو م  گارس ــمتمون و غ ــد س ــاوم ــچ زی ــ    دی ــد کم ــردم و بع ــتفاده ک ــت اس ــنم از فرص ــر  یم فک
 :گفتم

 
 ..ساناز خانم بفرما غذا شودینم سرینابرده رنج گنج م _
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 ..يزدم ته بند ییدایآره ها یبه چپم ن يوا يوا..دمینوچ من ادامه م _
 

 میانداخت نیا ادیآهنگ  هیخوبه ما  حاال
 
ــه کــه جدخوانندهــ نیــ؟ اهــا آهنــگ معــروف ا !بگــم؟ یحــاال چــ.... يو  د ــرده دای منظــورم همــون .. م

 :فوت شده است
 
 هست تو قلبم یکی _
 

 ..و اون خوابه سمینویهر شب واسه اون م که
 

 !؟!؟يدیهم گوش م ییبه به پاشا: دیخند
 
 ...نه _
 

 :دیتو حرفم و غر دمیپر
 
 یگوشــیرپ م گمیمــ خونــهیم یســره شــعر ادبــ هیــ ســتمیبلــد ن یشــعر ادبــ گــهیببنــد دهنــت و بابــا م _
ــهیم ــه و رپ م گ ــهین ــ خون ــا گمیم ــوش م ییپاش ــگ ــهیم يدی ــورت  گ ــه در ص ــ  ین ــه هم ــا نیک  ییاالن پاش

 ...پسره خل و چل.. يخوند
 
 :و با خباثت گفتم دمیحرص خوردنش خند به
 
 .زمیغذا بخور عز:)به غذا اشاره کردم(ب و ه بده ساناز جان حرصم نخور _
 

 :چپ نگاهم کرد و گفت چپ
 
 ...ییاالیو تو اون  مینییما پا ییبابا ییالال يخوندیکه م ییروزا ادی ییبابا... مرض _
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مــخ مــا کــه  نیــا یدکــ! ؟!؟!المثــل؟ يضــر!!؟!؟!شــعر؟... يو  ي.. فکــر کــردم یکمــ...سیســرو دهنــت

 ...دیپوک
 
 !؟!؟یباخت _
 

اهنــگ حفظــه اخــه از اون  یلــیکــه ســاناز خ یمثــ یولــ ارمیــالــف بچــه کــم ب هیــعمــرا اگــه جلــو  نههههــه
 ..گهیموقع بدون مکث اهنگا رو م

 
 :اومد ادمی یکی اها
 
 را به سر برنهد تاج بخت یکی... هنوز زوده _
 
 .میرانیسرم ا ریچپ چپ نگاه نکن منم خ.... را به خاك اندر آرد ز تخت یکی
 
 ..یخونیم یسره شعر ادب هیکه  ییتو!؟!؟یگیخو چرا دروغ م _
 
 !!!خ و ت بفرما.... يولش ساناز _
 
 ..میمونیبدم با هم خوب م طیتو شرا یدونیخرابتم خودتم خوب م _
 

 :جون م اسونه اخ
 
 ..که دانه کش است يمور ازاریم _
 
 مونده یبگو واسه تو چ یو پر مازرات یکه شده مد تازه الت یتو تهران _
 

 .بوده یدوست دخترت با ک شبید یحت یدونینم یقر و قاط یچ همه
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 :کردن دهنم گفتم زیچپ نگاهش کردم و بعد تم چپ
 
 ..يخوریتو که نم گهید میخوب پاشو بر _
 
 .بخورم خوامیمن م!؟!عهههه کجا؟ _
 
 ..پس بخور و حرف نزن _
 
 ..میدیباشه بعدا ادامه م _
 

 ...خندم گرقته بود..خوردیتند و با ولع غذا م... شروع کرد به خوردن غذاش بعد
 

 :دمیپرس ازش
 
 !؟!؟ياز چه خواننده ا!؟!؟يدیگوش م ییچه اهنگا شتریب _
 
 :دهن پر جواب داد با
 
مــرده اهنگــاش و دانلــود کــردم قبــل اون هــم فقــط اهنــگ   یالبتــه از وقتــ ییپاشــا ياز اهنگــا یبغضــ _

 يبــودم اونــم فقــط چــون مالــه مــاه عســل بــود رپ هــم کــه فقــط زد بــاز   دهیرو شــن شیــا ینگــران منــ
 .دمیگوش م

 
کــارام و از  دیــبا... از کــارام و بکــنم يســر هیــبــرم  دیــاومــد فــردا با ادمیــ هــوی... ب گفــتملــ ریــز یاهــان

.. رفـتن  رانیـ نداشـتم واسـه ا   یشـوق و ذوثـ   چیهـ ..کـنم  سـت یراسـت و ر  نـده یمـاه ا  هیـ  ياالن برا نیهم
 ایــو دن ایـ بــا در رانیـ بـودم ا  دهیکـه رســ  یچقـدر شــب اولـ   ریــبخ ادشیـ  يوا.. شیبـرعکس سـه ســال پـ   

ــاط   ــل ف ــس العم ــه عک ــخند یب ــاناز فاط .. دمی ــه س ــه ک ــایفاطم ــداش م م ــردیص ــر خوب  ک ــا دخت ــواقع .. هی
 :دختره خل خودش و خفه کرد يوا... معرفتش حرف نداره
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 ؟!؟یکنیکار م یچ _
 

 هیــدر ..خــتیریقرمــز شــده بــود و اشــک م عیــچشــماش فج.. و دادم دســتش خــتمیبــراش اب ر عیســر
 ...چقدر چشماش معصوم شده يوا.. چشماش شدم خیلحظه م

 
 :من هنوز زل زده بودم تو چشماش که گفت یسرفه هاش بند اومده بود ول ساناز

 
 .پسر یغرق نش _
 

 شــمیم وونــهیدارم د.. هــم فشــار دادم يچشــمام و رو..رونیــو تکــون دادم و از هپــروت اومــدم ب ســرم
 ..ستیخودم مشخص ن يخودم برا فیتکل

 
 .گهیپاشو د:شدم بلند

 
هــوا ســرد بــود و مــا هــم  .. رونیــب میو رفتــ میو برداشــت دیــخر يبلنــد شــد و بــا هــم ســاك هــا  زمســانا
 .خونه میو رفت میگرفت یتاکس نیواسه هم مینداشت نیماش

 
****** 

 
 :هوا باز شد یدر اتاقم ب هوی
 
 !؟!ران؟یا يبر يخوایم ایپور _
 

ــرم ــک  يو از رو س ــده پزش ــی یپرون ــامیاز مر یک ــه ال  ض ــتم و ب ــونیبرداش ــتا س ــردم  لزیو اس ــاه ک ... نگ
 :سکوت گفتم هیبعد چند ثان

 
 .تو دییبفرما _
 
 !؟!؟ی؟ پ ساناز چ!ران؟یا يبر يخوایم... گهیبگو د... ببند: سیال
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 !!!يبر يخوایم ییهویخبر و  یچه ب: لزیاستا

 
 ..مامانم از دستم دلخوره گنیم ایودن ایدر.. بابا نیواست _
 
 ...بچه ننه: سیال
 

 :دیخند لزیاستا.. د شده بودگر چشمام
 
 .گهیمرض اصتالحات خودته د _
 

 .رانیبرم ا خوامیکه م نیحاال چرا انقدر تعجب کرد... وونهید: دمیخند
 
 :شد یبادش خال سونیال
 
 ..بار تو و ساناز و دعوت کنم هی لزیبا استا میخواستیم _
 
البتــه زبــونم !؟!؟.رمیــکــه بم رمیــدومــا کــه مگــه م رمیــم گــهیمــاه د کیــخــوب دختــر خــوب اوال کــه  _

 ..الل
 
 .لزیاستا يخونه مجرد نیایپس فردا شب ب: سونیال
 

 .دمیو بهت خبر م کنمیباهاش هماهنگ م..به ساناز بگم دیبا دونمینم:و هاروندم سرم
 
 ..دختره خل... رونیخوش حال رفت ب سونیال
 

 :لزیاستا
 
 ؟!؟یازدواج کن يخواینکنه م!؟!ران؟یا يبر يخوایم یواسه چ _
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چنـد وقـت از سـاناز دور     دیـ با کـنم یگفـتم کـه مامـان از دسـتم دلخـوره از اونـم گذشـته حـس م        !!!!! نه _
 .شمیسرکردون م شتریب نمشیبیسرگردونم هر بارم که م يباشم بد جور

 
 ؟!؟یکنیم دایپ یبهش حس ينکنه دار یه _
 
کـس نداشـتم نـه     چیکـه بـه هـ    یحسـ .. بـه سـاناز دارم   یحسـ  هیـ مـن  ... نـه یکـه مطمـنم هم   يزیتنها چ از

 ..نه دوستدخترام ایاودنیدر
 
 ...حس و که _
 

 :وسط حرفم دیپر
 
 .تر بشه کیساناز بهت نزد یکن يکار هی ادیفقط .. پسر یاز دست رفت _
 

ــد ــ : زدم پوزخن ــاناز ب ــه یس ــاناز و م  ... احساس ــال س ــه س ــن س ــته م ــمیاز اون گذش ــ شناس ــد  یول اون چن
 الشیــخ یبــ دیــبا.. ســپارهینم شناســهیکــه نم یکســ هیــمطمنــا قلــبش و دســت  ســتیهــام اشــنا نبا.. مــاه
 ..بشم

 
ـ .. یبشـ  الیـ خ یبـ  دیـ نبا يدار یاگه بهش حسـ  _ ؟ بـه خـاطر خـود    !شـه؟ یم بتینصـ  یچـ  یبشـ  الیـ خ یب

ــه دســت ب  یســع.. ســاناز بجنــگ اون هــر چقــدرم ..هــااا ياریــکــم ب نمیــنب ایــپور.. يازیــکــن قلــبش و ب
ــ  ــره   یخــودش و محکــم و ب ــازم دخت ــده ب ــون ب ــودنم .. احســاس نش ــر ب ــیدخت ــاس و   ین اســطوره احس

 ..کنه هیکه بهش تک کنهیم دایپ اجیاحت یکیبه  رهاونم باالخ... ظرافت
 
 ؟!؟چرا؟!شم؟یواقعا من دارم عاشق ساناز م ینی.. ایخدا يوا.. ترم شدم جیبودم گ جیگ
 

 یحتـــ... افشیـــق... اخالقـــش.. رفتـــارش!! ســـاناز بـــرام خاصـــه زیـــهمـــه چ کـــنمیکـــه دقـــت م حـــاال
 ههه.. شیخوانندگ
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 .امیسفر با خودم کنار ب نیتو ا تونمیم کنمیحس م _
 

 :گفت رفتیهمون طور که به سمت در م.. شد بلند
 
 ..فعال..دوارمیام _
 

 .دوارمیام منم
 

 هیـ انقـدر سـخت عاشـق     دیـ رنگـا رنـگ دوسـت بـودم با     يهمـه سـال بـا دختـرا     نیـ کـه ا  یچـرا منـ   آخه
ســاناز واســه مــن بچــه  کـنم یحــس م... گرفتــه یدختـر خشــک و مغــرور بشــم کــه از قضـا حــاال فراموشــ  

 یسـاناز تـا حـاال حتـ    .. وار باشـم  دیـ ام تـونم یمـن نم .. سـت ین يزیـ هـم چ  یهشت سـال تفـاوت سـن   .. است
 ..نه ایکارم نکرده که بفهمم عاشق منم هست  هی
 

 .موفق بشم نیبتونم تو ا کاش
 

****** 
 

ــم ــ  ســونیدل آل خواســتینم دل ــه هم ــکنه واس ــا هــزار و   نیبش ــاس ب ــب ــ کی ــد بخت ــ  یب  یســاناز و راض
اســکات خــودش گفــت  یاخــه ســر پــارت کنــهیمطمــنم بگــم قبــول نم.. البتــه تــا االن بهــش نگفــتم... کــنم

 ..به زور آوردتش نایکه جاست
 

 ...شمیم ی؟دارم روان!شه؟یاما مگه م.. کردم به ساناز فکر نکنم یسع گهیخونه د دمیرس یوقت
 

ــ  يســر هــر ــه خــودم م ــه ب ــهید گمیک ــ وان ــ ای ــا یروان ــســوال م نی ــو ذهــنم کــه د  ادی ــهیت ــشــدم  وون  ای
 !؟!عاشق؟

 
 ..اوووف
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کــه  نــدمیفکــر نکــردن شــدم و انقــدر فکــر کــردم بــه ســاناز و آ  الیــخ یبــ شــهینم دمیــکــه د نیــا بعــد
 .خوابم برد

 
 ..خوردم و زنگ زدم به ساناز يزیچ هیشدم  داریب یوقت

 
 ؟!الو؟ _
 
 ؟!دختره؟ يچطور _
 
 ؟!؟یکنیدارم چرا دختره صدام م یخوب نیکوفته دختر من اسم به ا _
 

خــوب دختــره .. خــوب مــن دوســت دارم بهــت بگــم دختــره  یولــ..الحقــم کــه اســمت قشــنگه:دمیــخند
 ؟!؟ییکجا ینگفت

 
 :حرص گفت با
 
 .امیاز کالج دارم م.. تو راه خونه _
 
 ..بچه درس خون نیآفر _
 
 ..درسه و امتحانه یتو هر چ دمیر يکار يهه کجا _
 
 ؟!؟ییفردا شب کجا.. بحث و عوض نکن یحاال ه.. خاك تو سرت _
 
 ..خونمون _
 
 ؟!؟يبندی؟چرا جمع م!خونتون؟ _
 
 ..گهید میخونه جمع لیمن و وسا يجور نی؟ هم!ها؟...آممم _
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 !؟!لز؟یو استا سونیخونه آل میفردا بر يایساناز م گمیم.. وونهید _
 
 .آره _
 

رفـتم سـر اصـل مطلـب بعـد خـانم بـا         یرفـتم بعـد بـا سـخت     هیهمـه حاشـ   نیمن ا... یلیخ... کردم تعجب
 ...آره گهیکله م

 
 ..ییتنها رمی؟اگه نه که منم نم!گه؟ید يایتو هم م.. نمیواستا ب: ساناز

 
 .یفداش بشم اله.. با من برم خوادیبچم م یآخ
 
ــ....آره بابـــا _ ــا م  گفـــتیم طونهیشـ ــا تنهـ ــو رو تنهـ ــتا يبـــر فرســـتمیبگـــم پ ن پ تـ ــه دوسـ  يخونـ

 ..میمیصم
 

 ...پسره يبا ياها پس تا فردا شب با: دیخند
 
 ..دختره دارید دیبه ام _
 

کــادو هــم بــه  هیــ... رمیــدوتــا ســه کــادو بگ نیــا يبچــه  يبــرا دیــبا... و قطــع کــردم یو گوشــ دمیــخند
اونـم تـو    دیامـا نـه ولـش شـا    .. گفـتم یکـاش بـه سـاناز م   ... رمیـ بـراش بگ  دیـ با سـون یآل یمناسبت حـاملگ 

 ..ییبخره پس بهتره تنها يزیو مجبور بشه چ رهیقرار بگ یرو درواس
 

****** 
 
 !!!!!!دمیخر سیدختر اوال يمجسمه خوش کل برا هیو  دیرفتم خر ییتنها روزید
 
مجســمه خوشــکل  هیــهــم  ســونیواســه ال..نشــده دختــر کــردمش یچــیخــودم خنــدم گرفتــه هنــوز ه از

 ..دخترانه گرفت لیبراش وشا شدیخانم شده بود نم گهید.. خانمانه گرفتم
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مـن   یسـاعت معطلـ   میو امـا بعـد نـ    انیـ ب شـون یحاضر و آمـاده تـو خونـه سـاناز خـانم نشسـتم تـا ا        االنم

 :خانم اومد
 
 ..يایفردا ب يدستایمیچه عجب وا _
 

ــا: دیــخند ــداره پــور رادی ــر  نــدتیکــه واســه زن ا کــنمیجــون مــن االن دارم باهــات کــار م  ين خــوب ب
 ..دنیچقدر لفتش م ینیبب يخواهر و مادرتم نبود شیاخه تو پ یخورد کن

 
 :تعجب گفتم با
 
 ؟!شن؟یحاضر م رید یلیخ ایو دن ایدر یدونیتو از کجا م _
 

؟اگـه سـاناز حـافظهش    !؟یچـ  ینـ یاخـه   ارمیـ موضـوع سـر در ب   نیـ از ا دیـ مـن با ... دسـت پاچـه شـد    بازم
 .ستیاون ساناز ن هیساناز اصال شب نیا یول شدیم لیبرگشته بود که باز به همون ادم خشک تبد

 
 ؟!؟یچ _
 

 ..خدا يا:کرد زمزمه
 
 :نگاهش کردم تا ادامه بده تیبا جد.. دمیشن یاروم بود ول یلیخ
 
 ..گهید شهیخاضر م رید یرانیا ریو غ رانایبابا هر دختر ا _
 

ممکنـه سـاناز از دوبـاره     ریـ ؟اصـال غ !بچـه را شـک کـردم؟    گـه یخـوب راسـت م  !؟!لحـاظ؟  نیـ از ا... اهااااا
خـوب   یبـد بخـت نکـردم ولـ     نیـ کـه بـه ا   ییههـه مـن خـر و بـاش چـه شـکا      ..ارهیـ حافظش و به دست ب

 ..رو مخن شهیو هم کننیبه شدت کند کار م ایو دن ایدر دمیبم به حق م
 
 ..میبزن بر... اها _



@donyayroman 298 

 
 یلـ یخونـه مـن بـود پـس خ     کیـ نزد لزیاسـتا  يخوشـبختانه خونـه مجـرد   ... میرفتـ  رونیـ هم از خونـه ب  با

 .میدیرس عیسر
 

 :که با تعجب گفت سونیچرت و پرت کادو ها رو دادم به آل يایسالم احوال پرس بعد
 
 ؟!خونه ما؟ يای؟مگه بار اولته م!ه؟یچ نایا _
 
ــ يقــبال خونــه مجــرد... بعلــه _ ــ ینــ هیــخونــه خــانم داره و خــانمش  نیــحــاال ا یبــود ول  دیــداره نبا ین

 !؟!اوردم؟یکادو م
 
 :گفت لزمیخوش حال شد و رفت سر کادو ها استا سونیال
 
 ؟!پ کو کادوم؟ شهیخونم اقا شده و داره باا م نیپسر پسر ا یه _
 

 :کنارش و زدم به کتفش تمینش
 
 ..فتهیتو وظ _
 
 ..يادم موز يا _
 
 ..دختر ساکت باشه نیا ادیم شیکم پ ومدیسر و صداش نم.. توجهم به ساناز جلب شد هوی
 
ســانازم  ینــیاوهــوع .. بــه اون کــادو اضــافه شـده  گـه یکــادو د هیــو  زنــهیحـرف م  ســونیداره بــا آل دمیـ د

 .خوشم اومد دمش گردم.. فهم و شعور ولی؟بابا ا!؟!کادو گرفته
 
 !؟!با ساناز؟ يکار کرد یچ _
 

 :لزیبه ساناز نگاه کردم بعدم به استا نیغمگ
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ـ  هیـ کـرد اون   شـه ینم میکـار ..یچـ یه _ تــا  شیاحساسـ  یکـه بـ   یکنـ یو درك نم یفهمـ ینم هیاحسـا  یادم ب

 گــهید ياحساســه کــه بــا نامزدشــم مــث پســرا یاون انقــدر بــ.. فهممیمــ دمیــکــه د یمنــ یچــه حــده ولــ
و حــق  نیـ نگفـت و ا  یچـ یشـد از ازدواجـش ه   مونیپشـ  یتــاحساسـه کـه وق   یانقـدر بـ  . کـرد یبرخـورد م 

بلنــد  شینــامزد یاحساســه کــه ســر مهمــون یاون انقــدر بــ.. رو بهــم نزنــه ينــامزد همهــراد دونســت کــ
 !؟!عاشق شد؟ شهیم یادم نیواقعا چطور همچ... هیاون ادم ناشناس ک نمیکه بب ادیشد ب

 
 ..زد تو پرم يبدجور... نگفت يزیچ لزمیاستا... دمیکش یاه
 

 يتــو فکــر بــودم بــه جــا شــتریب... هــم اومــدن و همــه شــروع کــردن بــه حــرف بــزدن ســونیو آل ســاناز
 ...تو جمع شرکت کنم ایکه شنونده باشم  نیا

 
عاشــق ... شــدمیامــا کــاش عاشــق نم... حــس زود گــذر نشــدم هیــ ایــهــوس  ریــکــه درگ دونمیــم خــوب

ســاناز  نیــعاشــق کــردن ا... ارهیــبــه دســت ن وقــت حــافظش و چیکــاش ســاناز هــ...کــردن ســاناز ســخته
 ...شهیآسون تر از اون ساناز سه سال پ

 
هــم از اون ســاناز خشــک ... ادیــســاناز خوشــم م تیمــن از هــر دو شخصــ نمیــبیم کــنمیکــه دقــت م حــاال

 ...گاهش یکاه ب يها طنتیساناز با ش نیهم از ا يو مغرور جد
 
ــوز نم ایخــدا يوا ــ تــونمیمــن هن  کــنمیامــا حــاال کــه دقــت م ...خــودم اعتــراف کــنم کــه عاشقشــم  شیپ
 ..ساناز وانهیاونم د وانمیمن د نمیبیم
 
 ...ساناز نگاه کردم به
 
 .دختر نیاحساسه ا یاسطوره ب هی
 

 .بحث شرکت کنم يکردم تو یهدف سع یب ياز فکر ها خسته
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 ؟!اخه؟ کنهیم یچه فرق:سونیال
 

جنسشـم   ینـه االن کـه حتـ    ادیـ بهـش م  یچـه اسـم   يبـد  صیتشـخ  ینتـو یم ادیـ ب ایـ بـه دن  یاخه وقت: ساناز
 !یدونینم
 

 ؟!؟يانتخاب اسم عجله دار يانقدر برا یچ ياخه برا.منم با ساناز موافقم سیآل: لزیاستا
 

 :دمغ شد و گفت سونیال.. گرفته بود خندم
 
 ..اخه ذوق دارم _
 

 ..بغل کردنش ضعف رفت يدلم برا.. نیاروم و مت.. دیخند ساناز
 

رو بـراش   یکـ یاومـد   ایـ بـه دن  یبعـد وقتـ   میریـ االن چنـدتا اسـم در نظـر بگ    ایـ ب... راه حـل  هیـ اهـا  : ساناز
 ؟!هوم چطوره؟..میانتخاب کن

 
 .دختر يدار ولیا:سیال
 

 ..خنده ریو ساناز زدن ز لزیاستا.. قلم و کاغذ برگشت هیبا  عیشد و رفت تو اتاق و سر بلند
 
 :ت و شروع کرد به اسم گفتننشس سیال
 
 ..انایدا..کلر..انجال..ایدیل _
 
 :گفتم..میشده بود نیخنده پخش زم از
 
 .منم دوست دارم دختر باشه ولیا _
 

 .و عشقه ه؟دختریاضال پسر چ..اره خوبه: لزیاستا
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 :ساناز فاز مخالف زد هوی
 
 !!پسر باشه دیبا هیدختر چ رمینخ _
 

 :گفتم..میساناز نگاه کرد يبا تعجب به چهره جد همه
 
 .گهیعه ساناز فاز مخالف نزن د _
 

 :شد و گفت یخال بادش
 
 .نیسیچنتا اسم پسر هم بنو هینبودم  یخال يحاال برا.. خوب بابا _
 
 :و گفت دیخند سونیال
 
 .باشه تو بگو _
 

 :به خودش گرفت و گفت يمتفکر افهیق ساناز
 
 .نیارت..ارتام..ارسام..آرشام _
 

 :وسط حرفش دمیپر
 
 ؟!؟یگیم يدار یچرا فارس..دختر واستا یه یه یه _
 

 :تو دهنش گفت ذاشتیباال انداخت و همون جور که پفک م شونه
 
ــه اســما یاخــه ارادت خاصــ يجــور نیهمــ _ دارم و مطمنــا اســم بچــه هــام و هــم از   یفارســ لیاصــ يب

 ..ذارمیم یفارس لیاص ياسما
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 ؟!باشه نه؟ یقشنگ ياسما دیبه نظرم با.. چه جالب:سیال
 
 :گفت سونیذوق در جواب ال با
 
 ذارنیــم یاســم عربــ ایــرانیکـه ا  نیــمـن خــودم بــه شخصــه از ا  یباکالســه و بــا معنــ میلــیخ.. یلـ یاره خ _

 .هیو ترک ستین یهر چند اسم خودمم فارس.رو بچه هاشون متنفرم
 
 .دونستمیجالب نم ه؟چهیتو اسمت ترک_
 
 يهـا  هیـ و سـاناز واقعـا نظر   میـ مختلـف حـرف زد   يشـد کـه تـا قبـل شـام دربـاره اسـم هـا         يجور نیا و

چـون هـم سـاناز فـردا کـالس       میبعد شام هـم کـه بـا هـزار زحمـت از دسـت اونـا در رفتـ        .. داشت یجالب
 ...کردمیاز کارامو م يسر هی رفتمیم دیداشت هم من با

 
*** 

 
اون .. کــردمیکــار م مارســتانیدوتــا ب ياخــه تــو. دیطــول کشــ یلــیطــور کــه حــدس زدم کــارام خ عمــون

 .....یکی نیا یول رمیبگ یکلفت بود راحت تونستم مرخص میبود پار سونیال يکه ماله بابا یکی
 

 .حالك شذم تا قبول کرد.. شدیم یمگه راض المصب
 

 .خودم بذارم يرو به جا یکیمجبور شدم  البته
 

مشـهد  -رانیـ ا يبـرا  طیبلـ  شـد یشـروع م  يالدیل نـو مـ  کـه سـا   یشـب  يبـرا  قیـ اون جا هم رفتم و دق بعد
 ..گرفتم

 
 .ضعف کردم ایخدا يوا
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کـه   ییو اونـا  لیبـودم و برداشـتم و خـوردم بعـدش رفـتم سـراغ وسـا        دهیـ کـه خر  یـی تزایشـدم و پ  بلند
خـودم هـم کـه هنـوز      لیچمـدون و وسـا   هیـ واسه پت و مت مامان و بابـا بـود و برداشـتم و گذاشـتم تـو      

 .جمع کردن يزود بود برا
 

صـفحه   يبـا شـتاب رفـتم تـو اتـاق و بـدون توجـه بـه اسـم رو         .. اتـاق اومـد   ياز تـو  میزنگ گوشـ  يصدا
 :جواب دادم

 
 !!؟!بله؟ _
 
 !؟!خر؟ يپسره  يچطور _
 

ــ  نیــا يجــا بــه خــدا مــردم از  يوا. خــدا لحجــه اش و يوا.شــدم نیکــه جــواب بــدم از خنــده پخــش زم
 :خنده

 
 !؟!ندادن که جواب سالم واجب؟ ادیابات بهت ؟ننه ب!؟يخندیم یمرض واسه چ _
 

 :خنده داداشتجوا دادم يکه رگه ها ییرو تخت و با صدا نشستم
 
حـرف زدن؟؟هـر چنـد     یاورده بـه فارسـ   یکـ  يکـه از بـدو تولـدت خـارج بـود      ییاخه دختـره خـر تـو   _

 .يمارا فراهم کرد يدمت گرم موجبات خنده و شاد
 

 :جواب داد یسیو به انگل دیخند
 
ــ.ســتیبــود هنــوز زندســت ن ییعمــو ســتیهســت ن میعســل هیــ یگــی؟نم!تــو؟ يچطــور _ معــرف  ی؟ ب

 يشد
 
 .رانیبرم ا کنمیبه خدا گرفتارم دارم کارام و درست م. زبونت الل دختر _
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 ؟!؟!واقعا؟ _
 
 ؟!؟ياره چرا انقدر تعجب کرد _
 
 ؟!؟یگرفت طیبل يپور... اخه _
 
 !گهیبگو د يریم هیچرا حاش _
 
 .رانیبرم ا خوامیاخه منم م _
 

 :گفتم يا ثانهیو با لحن خب دمیخند
 
 ؟!خواست حال منو بدونه؟ یپس خانم با من کار دارن که زنگ زدن وگرنه ک... اهاااا _
 

 :گفت معترض
 
ــپور!! عههــه _ ــ !!ای ــودم االن هم ــ یگــیو م نیمطمــن ب ــ.رفــتم هیحاشــ نیواســه هم خــو واقعــا ســرم   یول

 .شلوغه
 
 ؟!مشهد؟ يایبا من ب يخوایم. خواهر من اشکال ندارم _
 
 :ذوق گفت با
 
 !؟!؟يریبگ طیمن هم بل يبرا یتونیم...اره اره _
 
 .میجا بر نیاز ا.. نجایا ایب يزیچ هیفقط  رمیگیجمع برلت م التیاره خ _
 
 .يبلشه من برم کار دارم فعال با _
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 گـه یخوبـه ذ ... رمیـ بگ طیعسـل هـم بلـ    يو قطع کردم و خوشـحال رفـتم سـمت لـب تـاپ تـا بـرا        یگوش
 .ستمیتنها ن

 
*** 

 
... خوشــحالم یلــیخ يوا...در واقــع پــرواز مــن و عســل...فقــط ســه روز مونــده بــه پــروازم  قــایدق امــروز

ـ  رانیـ ا رمیـ هـم نگـم کـه دارم م    يسـر  نیـ ا خواستمیم زنـگ زدم بـه    نیخـز شـده واسـه همـ     دمیـ د یول
 ههه.گهیکرم دارم د.هم نگه ایو دن ایو گفتم که به در امیمامان و گفتم دارم م

 
 .میفوردگاه و با هم بر ادیشد همون شب پرواز عسل ب قرار

 
 رانیـ رفـتن بـه ا   يشـوق دارم بـرا   يسـر  نیـ چـرا ا  دونمیـ نم.. چمـدون خـودمم جمـع کـرده بـودم      گهید

 .میریبگ دهیساناز و ناد یالبته اگه دلتگ
 

 ...گفتم ساناز اوه
 
 کنه؟یکار م یکجا هست چ دونمیاصال نم.. دمشیند گهید سونیال یهمون شب مهمون از
 

 رانیـ ا خـوام یکـه م  یمـاه  هیـ کـه از االن دلـم بـراش تنـگ شـده       یدر عجـبم منـ  .. براش تنـگ شـده   دلم
 ؟؟!کار کنم؟ یچ دیباشم با

 
 .اوف

 
 یزکــ... رفــت عیکــرد و ســر یو ســالم ســتادیپرســتار جلــوم ا هیــهمــون لحظــه  رونیــاتــاقم اومــدم ب از

 ؟!با خودش چند چنده؟ ستیمعلوم ن
 

مخصوصــم بپــد ارادت  مــاریب.. ســاله بــود 80-70 رزنیــپ هیـ کــه  یاروم رفــتن ســمت اتــاق يقــدم هــا بـا 
 .دارم بهش یخاص
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 ...ها رزنیدرست مث همه پ.. خونهیتخت نشسته و داره کتاب م يرو دمیاتاق شدم که د وارد

 
 !؟!ا؟یجول يچطور _
 
 .ایسالم پور یطبق معمول ب _
 

 ...از دوستام عادت داره سالم نکنه منم عادت کردم سالم نکنم یکی ستیمن ن ریتقص: دمیخند
 
 .گذاشته ریروت تاث یلیکه اون دوست خ یمث _
 

 :خسته زل زدم بهش افهیرو به روش و با ق نشستم
 
 !شیخوب بق _
 
 .یستین شیچند ماه پ ي ایاون پور گهید _
 

 :که ادامه داد رونیو کالفه دادم ب نفسم
 
 .قلبتم اثر گذاشته یاون دوست رپ _
 

 .زدم پوزخند
 

 :داد ادامه
 
 !؟!؟یمونیاز انتخابت پش!؟!؟ي؟ چرا انقدر خسته ا!شده؟ یچ _
 

 :گفتم عیسر
 
 .طرفست هیعشقم .. کردم یفقط بد انتخاب..نه..نه..نه _
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ــا پ بیــخــودمم عج واســه ــاره عشــق تــازه ام   یرزنــیبــود چــرا دارم ب کــه ســن مــادر بــزرگم و داره درب

 :نداشتم يبد یبابت احساس نیخو از ا یول زنمیحرف م
 
 ...همه سال عاشق نشدم حاالم که شدم نیا..طرفست هیعشقم ..ستیعاشقم ن _
 
 تــونمیکــنم م یو بــه خــودم حــال امیــبــا خــودم کنــار ب کــنمیم یســع یلــیخ.. بگــم يزیــنتونســتم چ گــهید

 ...کنم اما ساناز و عاشق
 
 ..تونمیدروغ بسه من مطمنم که نم گهید
 

بهـش رو هـم    دنیقلبـت گذاشـته راه حـل رسـ     يکـه عشـق و تـو    یمطمـن بـاش اونـ   . نبـاش  دیناام: ایجول
 .ذارهیمغزت م يتو
 
 ..درخشش و از دست داده بود گهیکه د یاب يچشما.. چشماش نگاه کردم به
 

 .رمیبود اما حرفش باعث شد جون بگ یحیمس
 
 »کمکم کن بهش برسم یعشق و تو دلم کاشت نیخودت ا ایخدا «
 

 .رونیاز اتاق رفتم ب ایجول یشونیپ دنیشدم و بعد بوس بلند
 

 .بار هیرفتم  شب
 

قبــل  يســر. توبــه کــرده بــودم نکــنم ییجــورا هیــ.مســت نکــرده بــودم گــهیاز شــب تولــد ســاناز د بعــد
بعدشـم کـه   .کمکـش کـرد و فـرار کـردن     نایخداروشـکر جاسـت   یبـود بـه سـاناز تجـاوز کـنم ولـ       کینزد

خــوب شــده بــود و صــدام کــه گرفتــه بــود بــاز   میو اون جــا ســرماخوردگ دمشیــدو هفتــه بعــد د یکــی
 .بود بهش تجاوز کنه کیکه نزد میبده که من همون کس صیتشخ ستنتون نیشد واسه هم
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پــس ... گــرفتم جهیانقــدر گشــت زدم کــه خــودم ســرگ لبونــایتــو خ... رونیــخــوردم و از بــار زدم ب شــام
 .از ساعت دوازده فرودگاه باشم دیبا میفردا ساعت سه صبح پرواز دار

 
 .نمشیهرجور شده با ساناز حرف بزنم و بب دیبا
 
 :گرفته جوابداد يبا صدا...گوشه نگه دلشتم و شمارش و گرفتم هیبدون توجه به ساعت  هوی
 
 ؟!الو؟ _
 
 :گفتم يدلخور يصدا با
 
 .يدینم یجواب رنیاگرم خبر بگ يریگیخبر نم هیاگه زنگ نزن که  _
 
 ؟!؟ییتو ایپور _
 
 .با اجازتون _
 
 ؟!؟یزنیحرف م يجور نیچرا ا _
 
 .يجور نیهم _
 
 ...پسره خل نمیواستا ب _
 

 :وسط حرفش دمیپر
 
 .یادب یب یلیخ _
 
 :گفت يجد يصدا با
 



@donyayroman 309 

 ؟!چه طرز برخورده؟ نیا يروز زنگزد يو خورده ا ستیبعد ب _
 

 :دلخور تر شد صدام
 
 ؟!زنگ بزنم؟ دیحتما من با _
 
 ....یو بهم سر بزن يایب دیبا یفقط زنگ بزن دیاقا نبا رینه خ _
 

 :وسط حرفش دمیپر باز
 
 .یهست یچقدر تو بچه قانع یاله _
 

ــپور: زد داد ــگ زد      ای ــب زن ــف ش ــاعت دو نص ــزنم س ــرفم و ب ــتا ح ــا يواس ــد نی ــو اتیچرن  لمیو تح
 ؟!؟يبد
 

 :سکوت گفت هیبعد چند ثلن... موندم سلکت
 
 .چند رپز همش امتحان داشتم نیامتخاناتم جلو افتاده بود ا _
 

 .چقدر من عجولم ایخدا يوا.خون گرفتم خفه
 
وقـت مـزاحم کـارات     هیـ نگفـتم کـه نکنـه     یچـ یه یهمـه امتحانـات ولـ    نیـ خفه شـدم بـا ا  .یقمیمثال رف _

 خواســتمینم نیواســه همــ یکنــیرفــتن م رانیــکــارات و واســه ا يبــودم کــه دار دهیشــن ســونیبشــم از ال
 .مزاحمت باشم

 
 .ساناز به خاطر بد حرف زدنم شیخودم هم پ شیهم پ.شدم شرمنده

 
 :ادامه داد زنمینم یحرف دید یوقت
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ــ  يخــوایحــاال نم _ ــرك بزن ــردا شــب ب یواســه مــن غمب ــف ــه مــن گودبا ای ــخون ــرات  خــوامیم یدپارتی ب
 .رمیبگ
 

 .امی؟رو جفت چشمام حتما م!واقعا؟:دمیخند
 
ــ یاوه راســت _ ــرام بخــر  یــیزایچ ســتیل خــوامیکــه م ایــو شــوهرش زودتــر ب سیاز ال ــاس ب رو  يکــه ب

 .هم بهت بدم
 

 .ياوه اوه ورشکست نشما ساناز: دمیخند
 
 .خو ون برم به خوابم برسم فعال.نه نگران نباش _
 
 ..شرمنده به خاطــ ریشبت بخ _
 

 .ریولش شب بخ:وسط حرفم دیپر
 

*** 
 

 ..و زدم در
 

 :متعجب ساناز ظاهر شد افهیشد و پشتشم ق باز
 

 .زود تر اومدم نیبرم واسه هم دیبا ازدهیشرمنده زود اومدم اما خوب من ساعت :دمیخند
 

 :عقب و گفت رفت
 
 .تو ایبه هر حال ب یول يخورده زودتر از زود اومد هی _
 

 :و گذاشتم کنار در و داد زدم ودمیش گرفته که برا ییکادو.. تو رفتم
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 ؟!امشب هستن؟ ایک _
 
 .سونیو آل لزیاستا. و اسکات نایجاست _
 

 ؟!م؟یکردیرو برگزار م یمهمون نیا ییامشب هر دو تنها شدیم یچ.. رفت تو هم اخمام
 

 .تو اشپزخونه رفتم
 
 :دیاخمالوم خند افهیق دنید با
 
 ؟!شد پسر شجاع؟ یچ _
 

 :دیچپ نگاهش کردم که طبق معمول ککشم ننگذ چپ
 
 !؟يهمه ادم دعوت کرد نیچرا ا. پسر شجاع و مرض _
 
 :تعجب گفت با
 
 .فقط چهار نفرن! همه ادم کجا بوده؟ نیا _
 

 .بود واریخورد که رو د یتازه چشمم به عکس.. و ازش گرفتم و رفتم نشستم تو حال روم
 

هــر دو .ســاناز بــود هیشــب بــایپسـره تقر .پســر هیــدختــر و  هیــ عکــس ســاناز بـا . ســتادمیو جلــوش ا رفـتم 
 .خوشکل بودن مخصوصا پسره یلیخ
 
 :سانازه دمیبه دستم که نگاه کردم د... دستم و گرفت یدست هوی
 
 ...باران و کورش..خواهرزاده وبرادرزاده امن _
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 :و محکم گرفتم تو دستم دستش
 
 ..مث تو.. خوشکلن _
 
 :گفت هوی
 
 ؟یتا ک يریم ایپور _
 
 .ماه بعد هی _
 
 !ادهیز _
 
 ؟!؟يایچرا نم يتو که امتحاناتت و داد.هوم _
 
 .نرم رانیاصال ا لمیاما خوب دوست دارم از اول تا اخر تحص...دونمینم _
 

 :دمیبا دست ازادم لپش و کش... دمیخند
 
 اخه چرا؟؟ _
 

 ：مقدمه گفت یب هوی...باال انداخت شونه
 
 ...ایب _
 

امـا  ...لـبم نقـش بسـت    يرو يلبخنـد ... بـا هـم   میوارد شـد ... اتـاقش  يو کشـوند و مـن و بـرد تـو     دستم
 ：شد لیتبد يکم کم به خنده بلند

 
 ؟؟يکرد نییتز سمثیههه درخت کر...یاله... یاخ _
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 هوووم چطوره؟؟؟ _
 

شـده   نییتـز  ییبـا یز یلـ یبـزرگ بـه طـرز خ    یلـ یبـود نـه خ   کیـ کوچ یلـ یکـه نـه خ   یکاج مصنوع درخت
 ...بود ریود و واقعا چشم گب

 
ــر ــر عیس ــو  يفک ــد ت ــنم ياوم ــ  ... ذه ــرفتم و کش ــاناز و گ ــت س ــودم  دمشیدس ــال خ ــار  ... دنب ــاهم کن ب

 :مبهوت زل زده بود به من افهیسانازه بد بخت با ق... میستادیدختر ا
 
 ؟؟!!؟؟یکنیکار م یچ ایپور _
 

 :و دستم و انداختم دور شونه ساناز نیتو دورب رفتم
 
 ...میریبا هم عکس بگ خوامیم شهیدلم برات تنگ م... برم خوامیماه م هیمن  _
 

درشــت و  يچشــما... میبــه هــم نداشــت یخخــخ اصــال شــباهت... دیرســیلــبم و دمــاغم م يتــا جــا ســرش
ــه خــودم نزد  یرنگــ ياون کجــا و چشــما یمشــک ــر کــردم کیــمــن کجا؟؟؟ســاناز و ب انگشــتاش و ... ت

ــه ــونه و.بـ ــورینشـ ــما  کتـ ــا چشـ ــت و بـ ــ يگرفـ ــ طونشیشـ ــخند...نیزل زد ب دوربـ ــس و .و دمیـ عکـ
 ：ازم گرفت و با ذوق گفت.و یساناز با خنده گوش...گرفتم

 
 ..دمیخند...چه ناز شد ایپور يوا _
 
خــدا مــن  يوا... داره یچشــماش بــرق خاصــ کنــهیذوق م یکــه وقتــ نیــعاشــق ا... عاشــق خنــده هاشــم. 
 ...دخترم نیا وونهید
 
 ...خانم خوشکله گهیبه خاطر شماست د _
 
گــوش خــراش زنــگ گنــد  يهــام و چنــد برابــر کــرد امــا صــدا.رگ يزد کــه ارامــش تــو یارومــ خنــدیل

 ...زد تو حس و حالم
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 ..اومد سونیال ییوا _
 

و سـاده  .واقعـا قشـنگ  ... مـث قبـل بـود   ... بـه اتـاق انـداختم    ینگـاه کلـ   هیـ مـنم   رونیـ از اتاق رفت ب شاد
 ...رونیب بچه ها رفتم يبا سر و صدا... بود

 
ــداشــتن ســاناز و اذ ســونیو آل نایجاســت ــخندیهــم هــر هــر م  لزیاســکات و اســتا کــردنیم تی د ... دنی

 ...بچم و تنها گذاشتماااا قهینگا دو د... ایب
 

باعــث شــد جلــو نــرم و  نیهمــ... زدیــکــرد ســاناز و قلقلــک بــده اونــم از تــه دل قــه قــه م یســع نایجاســت
 ....شمب رهیو بهش خ ستمیکنار در اتاقش وا

 
 ؟؟يتو اومده بود ایعه پور ـ
 
 :اسکات نگاهم به زور از ساناز گرفتم و بهش نگاه کردم يصدا با
 
 !!!رفت بگم ادمی نیبعله و از بس بهم توجه کرد ـ
 

 :و گفت دیخند لزیاستا
 
 کار؟؟؟ یچ میخوایتو رو م گهیبرو بابا تا ساناز هست د ـ
 

چــه طــرز  نیــآخــه ا!! گشــاد شــد شــشیرفــتم کــه ن يبهــش چشــم غــره ا!! خنــده ریــبلنــد زد ز ســاناز
 و اسکاته؟؟؟ لزیاستا يجلو دنیخند

 
 :باز ادامه داد لزیاستا

 
 ...نگاهش نکن من يجور نیا یه ـ
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 :وسط حرفش و گفت دیپر ساناز
 
 خواد؟؟یم یدنینوش یخوب ک... لزیاستا الیخ یب ـ
 

هـم رفـت بـه     نایالبتـه جاسـت   ارهیـ و ب.چـاره هـم مجبـور شـد کـه بـره       یگفت سـاناز بـ   يزیچ هی یکس هر
 ...کمکش

 
 ：دیپرس اسکات

 
 !ران؟؟یا يبر يخوایچرا م... ایپور یه _
 

 ：گفت لزیکه من جواب بدم استا نیا قبل
 
 ...بفرستنش خونه بخت خوانیم _
 

 ：من زدم پس کلش و گفتم یول دنیخند
 
از اون گذشــته هنــوز مغــذم و خــر گــاز نگرفتــه بــرم زن  ...خونــه بخــت نــه پســر رهیــدختــر م وانــهید _
 ...رمیبگ
 

 ：شده بود گفت ییرایکه همون موقع وارد پذ ساناز
 
 ...شونیحاال انگار چندتا دختر منتظرن که اقا بره خواستگار _
 

 ...امشب همه باهام لج شدن کنمیچرا حس م دونمینم... دنیهمه خند باز
 
 !؟!گرنه از کجا معلوم در اون صورت چندتا دختر منتظر نبودن؟نبودم و رانیساناز خانم من ا _
 
 ...اعتماد به نفست تو حلقومم پسر _
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 ：که جلوم گرفت و برداشتم و گفتم يا قهوه

 
کـه تــو   زیـ اخــه اعتمـاد بـه نفسـم شــد چ   . و تــو دهنـت نکـن   يزیـ مگـه صـد دفعـه بهــت نگفـتم هـر چ      _

 ...تو حلقت يکرد
 

 ：رفت هوا سونیداد ال يخواست جواب بده که صدا ساناز
 
 ...نیحرف نزن یلطفا فارس يوا _
 

 یو همــه بــا منگــ میکنــیکــل کــل م یفارســ میــکــه دار میدیــو د میمــن و ســاناز بــه خودمــون اومــد تــازه
 ...کننیبهمون نگاه م

 
 ...خنده ریز میآن هر دمون زد هیدر ... به ساناز کردم ینگاه

 
بابــا خــوب  نشســت؟؟؟یکنــار مــن م ومــدیم شــدیم یخــدا چــ يا... نشســت نایو کنــار جاســت ســانازرفت

 ...شهیماه تنگ م هی نیا يمنم دل دارم دلم براش تو
 
 "شهیدلش برات تنگ م.ساناز نه دل داره و نه یدرست ول"ذهنم گفت يتو ییصدا هوی
 
 ...کردم ذهنم و منحرف کنم و به بحث گوش کنم یو سع دمیکش یاه
 
ــه  و ــا بعل ــ     ... ام ــودن و کل ــج شــده ب ــام ل ــه باه ــودم هم ــدس زده ب ــه ح ــور ک ــون ط ــرم   یهم ــه س ــر ب س

ادم از عشـقش جـدا    شـه یمگـه م  ینکـنم ولـ   یبـود کـه دلتنگـ    نیـ البتـه فکـر کـنم بـه خـاطر ا     ... گذاشـتن 
 !!!؟!نکنه؟ یبشه و احساس دلتنگ

 
بــه  یاسترســ چیبــدون هــدختــر تنهــا بــود امــا  هیــکــه  نیــبــا ا... بــود بیــســاناز بــرام عج يتــو زیــچ هیــ

ــر ــذ  يبهت ــاش پ ــو از مهمون ــذاش از ب  ییراینح ــا غ ــرد ام ــک ــ  رونی ــود و وقت ــ یب ــرا از  دمیازش پرس چ
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رو بخــورن و  يا گــهیکشــور د يعــادت نداشــته باشــن غــذاها  هیــبق دیگفــت چــون شــا یگرفتــ رونیــب
 دارم درست کنم ادی یرانیا يمن فقط غذا ها

 
*** 

 
خونـه سـاناز کـه     يو همـون سـر راه گذاشـتم و رفـتم تـو      دونیـ مچ... اومـدم  رونیـ چمـدون از خونـه ب   با
 ：اومد جلو و بغلم کرد لزیاز همه زود تر استا... ستادنیهمه ا دمید
 
 .ااایماه بر گرد هیسر  _
 
 .رو چشمم _
 
ــپور _ ــد شــده با  ســونیجــان شــرمنده آل ای ــ دیــحــالش ب ــونمیمامــانش نم شیببــرمش پ ــباهــات ب ت  امی

 .فرودگاه
 

 ：جدا شدم و گفتم ازش
 
 .راحت باش کنمیدرکت م _
 
 .خوش بگذره رانیا قیممنون رف_
 

بغــض  يبـا صـدا  ... بغلــش کـردم و بـه خـودم فشــارش دادم   ... اومـد جلـو   ســونیرفـت کنـار و ال   لزیاسـتا 
 ：گفت يآلود

 
 .ایپور شهیدلم برات تنگ م _
 

ــا شــدیم کــاش ــاناز بهــم م  نی ــحــرف و س ــت د... زدی ــتمینم گــهیاون وق ــایا ذاش ــه و نج ــا خــودم .بمون ب
 ...فیح یول بردمشیم
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 .جوجه تو شکمت باشه ها نیحواست به خودت و ا سیال... زمیطور عز نیمنم هم_
 

 .مواظب خودت باش.چشم ：دیخند
 

ــت    ازش ــکات و جاس ــا اس ــدم و ب ــدا ش ــدافظ  نایج ــم خ ــر  یه ــا س ــردم و اون ــدم و    عیک ــن مون ــتن و م رف
 ：سانازم

 
 ...بود یساناز واقعا ممنون شب عال يترکوند _
 
 ...نداختمیوگرنه آهنگم راه م يبر دیزود با فیفقط ح... خواهش_
 
 !؟!یکن یمن و تا فرودگاه همراه شهیم یبا عرض پوزش ساناز جان ول... فیههه ح _
 

 ：رفت سمت اتاقش و گفت خوشحال
 
 ...امیم شمیاالن حاضر م... لیبا کمال م _
 

ــخند ــل پهــن کــردم  يو خــودم و رو دمی ــود یســاناز واقعــا عــال ... مب ــ ادیــخوشــم م يوا... ب  چیواســه ه
 ...ذارهیکدوم از کاراش منت نم

 
 ...میبر_
 

ــا ــد ب ــه از رو يلخن ــاك نم  يک ــبم پ ــ  شــدیل ــاش رفت ــد شــدم و باه ــب میبلن ــیخ... رونی ــرار   یل بهــش اص
 میرفتــ یبــا تاکســ نیکنــه واســه همــ یراننــدگ ترســهیگفــت شــبه م یولــ میمــن بــر نیکــردم تــا بــا ماشــ

 .مینزد یفرود گاه و متااااسفانه اصال حرف
 

ــیخ... ســتادیفرودگــاه ا يتــو نیماشــ ــ  دهیرســ ریــذ یل ــا وارد ســالن م نیبــودم واســه هم ــبا شــدمیت  دی
 ..دادمیو چمدونم و م رفتمیم
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 :به ساناز کردم و گفتم ر
 
 !!تو يایخوب بهتره ن ـ
 
 :کرد یساعتش نگاه به
 
 ...تو يبهتره هز چه زودتر بر میگرد رید یلیخآره  ـ
 
 یبـا جلـو اومـدن دسـتش آه پـر حسـرت       یبغلـم ولـ   ادیـ کـه ب  نیـ ا ذیـ شـدم بـع ام   گیقدم به ساناز نزد هی

 :محکم دست دادم و گفتم یلیباهاش خ... دنشیواسه در آغونش کش دمیکش
 
 ..ستمیکه من ن یماه هی نیگفتم حواسش بهت باشه تو ا لزیبه استا ـ
 
 ...يلطف دار ـ
 

کــه  نیــبــاور کــنم از ا دیــبا ینــی! ترســه؟؟؟یچشــماش اعصــابم و داغــون کــرده بــود چــرا م يتــو تــرس
ــ  خواســتمیم  دهیــنکنــه فهم... دیــچیدلــم پ يتــو يتــرس بــد هــویباشــه؟؟؟  دهیبغلــش کــنم انقــدر ترس

کــه ســاناز  ارهیــنــه خــدا اون روز و ن يبــود بهــش تجــاوز کنــه مــن بــودم؟؟؟؟ وا کیــکــه نزد یاون کســ
 ...که بذاره قلبش و ماله خودم بکنم نیچه برسه به ا کنهیبهم نگاهم نم یحت گهید
 
 ...نشه رتید يبهتره بر... خوب ـ
 

ــه خــاطر دل ب یاعتراضــ... رونیــب دیو از دتــم کشــ دســتش ... مــن هنــوز حــق نداشــتم ... تــابمینکــردم ب
حـق نـداره   ... حـق نـدارم دسـتاش و مالـه خـودم بـدونم      ... هنوز حق نداشـتم سـاناز و مالـه خـودم بـدونم     

 نیســاناز نــدارم کــه بخــوام همچــ یتــو زنــدگ ینقشــ چیمــن هــ... بغــل کــردنش يبــذارم بــرا شیقـدم پــ 
 !!رو داشته باشم ییحقا

 
 !!امشبت یهمونم يممنون برا نیو همچن... يـ ممنون که اومد
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 :نییو انداخت پا سرش

 
و هـم   يبهـم لطـف کـرد    یلـ یهـم همـون شـب اول خ   ... رسـه یتـو نم  يلطـف هـا   يمطمـئن بـاش بـه پـا     ـ

بهــم زنــگ  یکــه بفهمــ نیــدلــم گرفتــه بــود بــدون ا یوقتــ گــهید يجاهــا یلــیاســکات و خ یتــو مهمــون
شـاکر خــدا   دیـ واقعـا با ...ارمیـ ن ادیـ و بـه   يغــم و غصـه ا  چیدلـم بـاز بشـه و هـ     يشـد یو باعـث م  يزدیـ م

 ...راهم گذاشت سرباشم که تورو 
 
 لــویک لــویک ینیریگنــدم امــا بــه شــ هیــ ي یکیبــه کــوچ يدیــام... قلــبم بــه وجــود اومــد يتــو يدیــام هیــ

بــرم جلــو و تــا جــا داره  خواســتیبــود ه دلــم م يبــار نیاولــ... نبــود فیواقعــا حــالم قابــل توصــ... عســل
بهتـره هـر چـه زود     شـم یم يخـدا کـم کـم دارم خطـر     یهـ ... رونیـ ب ادیـ بوسش کـنم و نـذارم از بغلـم ب   

 ...تر برم
 

 :و گفتم دمیلپش و کش رونیکه اون فکر ها از سرم بره ب نیا يبرا
 
 ...خوب من برم... مارو نداره يقابل خانم کوچولو ـ
 

ــه کمکـــم بـــرس مـــن نم  ایخـــدا يوا... و برداشـــتم چمـــدونم فرشـــته کوچـــواو دل  نیـــاز ا تـــونمیبـ
 :گفتم عیچون سر دیکه خدا حرفم و شن یمث...بکنم

 
 ...مواظب خودت باش خدافظ ـ
 

ســانازم همــون جــا ... برگشــتم هــوی یولــ يکوتــاه و تنــد رفــتم ســمت در ورود يو بــا قــدم هــا برگشــتم
ــکــاش بشــه ... بــود و بهــم زل زده بــود ســتادهیا ــ«روز بــدون تــرس ســاناز و بــا   هی  صــدا تیــمالک »میم

 ...نترسم يبشر یبن چیکاش بشه از ه... بکنم
 

ــتم ــو  برگش ــتم ت ــاکم و دادم ... و رف ــتم و س ــمت گ ... رف ــتم س ــرف ــه ا  تی ــرواز ب ــوص پ ــمخص ــه  رانی ک
 ...خودش و شوت کرد تو آغون باز ما یکی هوی نهیچشمتون روز بد نب.... هوی
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 ...نگاه کن افشویق) دیخند... ( يچقدر زشت شد ایپور يواااا ـ
 
 :گفتم رتیتعجب اون شخص و از خودم جدا کردم و با ح با
 
 ؟؟؟یعسلِ چشم عسل يچطور ـ
 

 :خندون شد شیعسل يچشما
 

 ...دمیتورو د یمخصوصا وقت زمیعز میعال
 

 :کردم و به خودم فشارش دادم بغلش
 
 ...زره شده بود نفسم هیعسل دلم برات  يوااا ـ
 
 ...لندن يایب یپاش ادیزورت م يماشاال بس معرفت دار... شتریمن ب ـ
 

 :یصندل يرو میجدا شد و با هم نشست ازم
 
 ...که چقدر سرم شلوغه یدونیخوبه خودت م... برو بابا ـ
 

 :آروم گفت... و گذاشت رو شونم سرش
 
 ...زمیعز دونمیم ـ
 

 :چپ چپ نگاهش کردم که چشماش گرد شد و گفت... و برداشت سرش
 
 ...دیزهرم پوک ؟؟؟یکنینگاه م نیچته؟؟؟ چرا همچ ـ
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ــوپ وال  چشــمام  يمــن؟؟؟ از چشــم غــره ا  ياز چشــم غــره  د؟؟؟؟یعســل االن ترســ... بــالیشــد قــد ت
 دیــســاناز پر یهــم اومــد بگــه ولــ لزیکــه آرزو بــه دل مونــدم ســاناز و بترســونه؟؟؟؟ اهــاااا امشــب اســتا 

 ...وسط حرفش
 
 :گفتم رتیح با
 
 ؟؟؟یگفت یعسل چ ـ
 
 :تعجب گفت با
 
 ...کنمینگاه م يجور نیچرا ا دمیفقط ترس... باو یچیه ـ
 
 :ی؟ فارســـ!؟!؟؟یشروع کردم بلند با عسل به حرف زدن اونم به چ هوی
 
... چشــمات خاصــه گفــتیم نیپــس واســه همــ... ارهیــخــودش نم يو بــه رو ترســهیپــس ســاناز هــم م ـــ

هـه چقـدر مـن    ... بگـو منـه خـر و    یهعـ ...کـنم ینگـاه م  يجـور  نیـ گفـت چـرا دارم ا   لزیاسـتا  نیواسه هم
 ...شهیاصال باورم نم ترسهیسانازم م ییییوا... خرم

 
 :گفت... کردینگاهم م یجیعسل نگاه کردم که داشت با گ به
 
 ا؟؟یپور یخوب ـ
 

**** 
 

کــه همــون جــا  مکــتین کیـ  يوارد ســالن کـه شــد نگــاهم و ازش گــرفتم و رو ... دمیکشــ یقــیعم نفـس 
 ...بود نشستم

 
 ...شد دایپ میسر و کلش تو زندگ یناج نیا يچه جور ارمیب ادیو بستم تا ب چشمام
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اونجــا اصــال متوجــه مــن نشــد و مــن  ... زدیــحــرف م شیکــه داشــت بــا گوشــ دنشیــد یبــار وقتــ نیاولــ
و گذاشـته بــود   نکمیـ کـرده بـود و ع   یبـاز حـواس پرتـ    نیبـود کـه جاسـت    یبعـدش وقتـ   يدفعـه  ...رفـتم 

ــن ــدا يوا.... رو اپ ــ   ایخ ــدش وقت ــدر روز بع ــب و تم  یچق ــه رو مرت ــخون ــد زی ــت کشــ  دمی ... دمیخجال
از  کــردمیحــس م یچــرا ولــ دونمیــنم... تــوپ حاضــر کــردم و بــردم يصــبحانه  هیــبــراش  نیواســه همــ

و شبشـم تـو    میدیـ رو د گـه یپـارك هـم د   يبعـدش تـو   يدفعـه  ... تعجـب کـرد   لمیاسـمم و فـام   دنیشن
ــون ــکات یمهم ــر      ... اس ــن و از اون ک ــه م ــدن ک ــونش ش ــا ممن ــن اونج ــدر م ــ سیق ــرد و  یلعنت دور ک

 ....و ایکه باعث شد من برم خونه پور شدمممنون  تیچقدر از اون دختره ک نیهمچن
 

ــشــدم و  بلنــد ــه  یتاکســ هی ــتم خون ــهنــوز لباســام و در ن... گــرفتم و رف ــتم ســمت   اوردهی ــه رف بــودم ک
ــر ســورمه ا  ــگ  يکشــو و اون دفت ــدن ...و در اوردمرن ــ...شــروع کــردم ب خون ــازم قفــل کــردم  ... یول ب

هــم وجــود  يا گــهید یســاناز مســتوف ینــیشــخص منم؟هــه  نیــا... ؟؟؟یســاناز مســتوف...اون اســم يرو
بــه اســم بــاران  يخــواهرزاده ا ایداشــته باشــه؟؟ نایخــواهر و بــردار بــه اســم ساســان و سـار  هیــداره کـه  

ـ ...بـه اسـم صـالح    يو شوهر خـواهر  ... یصـدرا قربـان  ... شـخص شـده کـابوس شـبام     کیـ وسـط   نیـ ا یول
ــو... داداش صــالح ــکــه ا یاون دوســال يت ــودم نگاهــاش  رانی ــدیخــودم م يخاصــش و رو يب ــ... دمی  ای

 ...دفتر نیکردم ا دایبا پ یمونده بودم اون زمان ول... زنش رو هراغضبناك ز ينگاه ها
 

و چنـد نفـر   ... جـون و ارمـان خـان    ایـ ثر... ایـ دنو  ایـ در... شناسـم یدفتـر و نم  نیـ ا يچنـد شـخص تـو    تنها
ــه ز گــهید ــک ــ ســتنیمهــم ن ادی ــایا یول ــز ن ــودن ادی ــ... اخــر هــم يو امــا صــفحه ... ب ــجور هی ــ هی  جمیگ
ــه... گــهیم ــه روز تولدم ــر ا  يواســه روز... مال ــا ب ــکــه بن ــنوشــته بعــد شــش ســال صــدرا رو د   نی و  دمی

ــشخ ــه داداش در  یص ــد ک ــاوم ــو دن ای ــوده ای ــم ... ب ــا اس ــز    یام ــده ج ــه نش ــخص گفت ــم «از اون ش چش
 ...در عجبم... تو ذهنم ادیم ایپور يچهره  وفتمیکلمه م نیا ادی یچرا وقت دونمینم... »یوزغ

 
 ...دمیلباسم خواب ضیبلند شدم و بعد تعو... بامداده کیساعت  دمیخودم اومدم و د به
 

*** 
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ــاز ا.... از جــذبت متنفــرم.... غــرورت متنفــرم از ــ نی مــخ  يســه ســال رو... متنفــرم تیساســاح یهمــه ب
ــ    نیواسـه همــ ... اون جـا فکــر کـردم مــن بـدم    يتـو کـار کــردم وا نـداد     نیحرصـم گرفـت و بعــد تـو اول

 دهینکشــ قــهیو هنــوز بــه ســه دق... از دوبــاره خواســتم مــخ بــزنم... نفــر کــه چشــمم و گرفــت زهــرا بــود
ــود  ــهب ــد ک ــه   دمی ــو بغلم ــرا ت ــا فهم... زه ــاون ج ــد ن  دمی ــن ب ــتمیم ــو ا س ــو نی ــرور  ییت ــه مغ و  يک

ــانقــدر خــود خــواه کــه اون همــه دوســت داشــتن مــن و ند  ... خودخــواه چــرا؟؟؟ چــون  یدونیــم... يدی
خـورد   نیـ مـن ا .. غـرورت باعـث شـد خـورد بشـم     ... سـاناز ... و گرفتـه بـود   دتیـ د يکوه غرورت جلـو 

شـد   غـرور تـو بـود کـه باعـث      نیـ پـس بـدون ا  ... رنگـا رنـگ جمـع کـردم     ياشدن و بـا بـودن بـا دختـر    
مختلـف و بـه کثافـت     يغـرور تـو بـود کـه باعـث شـد دختـرا        نیـ بـدون ا .. هم خـدارو بخـوام هـم خرمـا    

کـه مـن دوسشـون نـدارم      دونسـتن یاونـا خـودش م  .. خواسـتن یاونـا خودشـون م  .. يزیـ چ هیـ امـا  .. بکشم
ــ    دونـه یم همـونم .. زهــرا نیهمـ ... تـو قلـبم   گـه ید یکـ یو   یولــ... چیحـاال مـن کـه هـ    ... یکـه تـو عشـق من

ــذا ــرن ــدگ کیر ش ــه   تیزن ــن بش ــل م ــاپیپ... مث ــقم   شیش ــارك عش ــت مب ــق...ازدواج ــث   یعش ــه باع ک
 ...میزندگ لیخدافظ تنها دل... بازم هنوز که هنوزه دوست دارم یول... شد مینابود

 
اومـدم داد بـزنم و صـداش کـنم     ... رفـت یپشـتش بهـم بـود و داشـت م     شـه یمـث هم ... نگاه کـردم  بهش

خواســتم اون شــخص و ... پوســتم حــس کــردم يو رو یلرزجــ عیمــا... بلنــد شــدم... نیافتــادم زمــ یولــ
 !!!م؟؟؟یاصال خودم ک... اصال!؟؟!کنمیم کاریچ نجایا ه؟؟؟منیشخص ک نیاصال ا... صدا کنم که

 
چشــمام کـه بــه  ... سـتادم یا...مطلـق فـرو رفــت   یکیهمـه جــا تـو تــار   هـو ی... قـدم بــه جلـو برداشــتم   چنـد 
 کیــهمــه جــا تار...کــه اون شــخص رفتــه بــود و رفــتم  یه افتــادم و همــون راهــعــادت کــرد را یکیتــار

 ...تیچوب کبر ییبه اندازه روشنا ییروشنا هیبود فاقد از 
 

... کـردم  یحسـ  هیـ  هـو ی...نمیـ و خـوب بب  اتشیـ جزع تونسـتم یبـاغ بـود امـا نم    هیـ کـه تـوش بـودم     یمکان
 ...من... جا بودم نیمن قبال ا

 
 ...خودخواه _
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 :ادامه داد... نشسته بود یروشن بود و کنارش شخص یشیات... ترس بر گشتم به عقب با
 
 ..شد شیات نیمث هم میزندگ... بخاطر تو _
 

ــو   یچــوب تکــه ــداخت ت ــود و ان ــو دســتش ب ــ يکــه ت ــه مــن شیات ــا...و زل زدم ب ــک گــهید نی  ه؟؟؟مثلی
 :چون گفت دیزمزمه وارم و شن يصدا نکهیا

 
 ...یبشناس دمینبا _
 

 نمیـــو بب افشیـــق کـــردمیم یســـع یهرچـــ... ســـتادیاومـــد و جلـــوم ا... و دور زد شیشـــد و آتـــ دبلنـــ
 ...یلعنت... شدینم
 
 نیحـالم بـد شـد و همـ    ... بـه پوسـتم   خـورد ینفـس هـاش م  ... خشـکم زده بـود  ... جلو اومـد  گهیقدم د هی
 ...قدم به عقب بردارم هیشد که  یلیدل هی
 
ـ  یزنـدگ  هیـ باهـات   خواسـتم یم...مـن دوسـت داشـتم   ... يوقـت بهـم توجـه نکـرد     چیهـ  ــ  غـم داشــته   یب

تـار مـو بـا تمـام آرزو هـام فاصـله داشـتم         هیـ بـه انـدازه    یوقتـ  ؟؟؟يکـار کـرد   یسـاناز تـو چـ    یباشم ول
 ...بود سانااااز يچه کار نیاخه ا... و جهنم کرد میزندگ... يزد شمیآت... يکرد یجات و خال

 
کمکــم  ایخــدا... کــه همــه جــا رو فــرا گرفتــه بــود هــم از تــرس  ییماهــم از ســر... دمیــلرزیم دیــب مــث
 ...کن

 
قــرار شــد ... قــرار بــود بســم همســرت... روز قــرار بــود مــن بشــم همــدمت هیــهــان؟  يلــرزیچــرا م ـــ

 ...اسرارت يمحرم همه ... بشم محرمت
 

 :بغض دار ادامه داد يزانوهاش افتاد و با صدا يرو.. دیلرز پاهاش
 
 ...يو تصادف کرد یرفت ؟؟؟یچرا رفت ؟؟؟؟یساناز چرا رفت ـ
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ــب یخواســتیاون خــودش بهــم گفتــه بــود م ... یفــاط... زد مــاتم !!... يمــن کــه تصــادف کــرد  دنیــد يای

 :باالخره زبون باز کردم
 
 ؟یهست یتو ک ؟یگیم يدار یچ ؟یچـ ـ
 

 !!!...مـــهراد...ماتم زد... بود و آورد باال نییکه پا سرش
 
ــوی ــدا ه ــگ  يص ــارس س ــم ج   یپ ــه دل ــن از ت ــد و م ــاوم ــ غی ــواب پر دمیکش ــو از خ ــ...دمی ــازم  یلعنت ب

ــو ...خــواب ــتم ت ــان... و دســت و صــورتم و شســتم  ییدستشــو يپاشــدم و رف ــر  یدرســت از زم کــه دفت
ــ  یفقــط تــا قســمت لیــاوا... نمیــبیخــواب هــارو م نیــخــاطرات و خونــدم ا  چیبــود کــه اون شــخص کــه ه
مگــه مهــراد واســه ... مهــراد هــم بــود... امــا امشــب رفــتیو م کــردیپشــتش و م دمیــوقــت چهــرش و ند

خـواب   هـو یشـد   یبعـد چـ   سـتم ین یمیاز پسر عمـه اسـت؟؟؟؟ مـن اصـال بـا اون و زنـش صـم        شتریمن ب
 ؟!؟؟!دمیاون و د

 
 ...رفتم و حاضر شدم تا برم دانشگاه... ساعت هشت صبح بود!! رونیاومدم ب ییدستشو از
 
... موهـام و بسـتم و جمـع کـردم    ... دمیروشـن تنـگ پوشـ    یشـلوار آبـ   هیـ باسـنم بـا    ریـ تا ز دیبلوز سف هی
 ...رونیو رفتم ب دمیسف يتو کوله  ختمیجزوه هام و برداشتم و ر... هم سرم کردم یکاله آب هی
 

هـم موجـب شـده بـود تـا داد       نیـ بـه درس و ا  کـرد ینم یخـوابم بـودم و اصـال تـوجه     ریـ کـالس درگ  سر
 یولـ  زدیـ م خیسـ  یهـ  نیطـرف هـم جاسـت    هیـ از !!! س فعـال بـودم  سـر کـال   شـه یآخـه هم  ادیاستادام در ب

 !!!نکردم و بازم تو فکر بودم یمن توجه
 

! ؟!از کجـا رفـتم؟؟؟  ... يو تصـادف کـرد   یمهـراد گفـت چـرا رفتـ     یراسـت  يمهراد وچـه بـه مـن؟وا    آخه
 یعنــی!!! نمیــشــاپ تــا اون و بب یکــاف رفتمیــکــه گفتــه بــود داشــتم م یامــا فــاط...؟ امــا!؟!بــه کجــا رفــتم؟

 !!!شاپ؟؟؟؟ اووووووو نه بابا یکاف رفتمیبود که چرا داشتم م نیمنظور مهراد ا
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 !!!اسکل شدم رررررفت گهیکه شاعر م نجاستیواقعا در ا و
 

ــامون ــت   کالس ــا جاس ــد و ب ــوم ش ــ نیتم ــب میرفت ــت... رونی ــنش و     نیجاس ــه ده ــرف بزن ــت ح ــا خواس ت
 :گرفتم

 
 ...رانیبزنم ازنگ  دیبا ؟؟؟یحرف نزن قهید هی شهیم ـ
 

ــه  دونســتمیخــوب م... شــد طونیشــ ــگ  خــوامیفکــر کــرده م... خنــدم گرفــت!! منظــورم و بــد گرفت زن
 !!که شمارش و نگرفتم فیح یول ستمین لیم یب نمیالبته همچ... ایبزنم پور

 
 !!!زنگ بزنم خوامیم ماینخند به فاط... مرض ـ
 

تـا نشسـتم زنـگ    ... کـه کنـار دانشـگاه بـود     يکافـه ا  يزدم پـس کلـش و رفـتم تـو    ... خنـده  ریـ زد ز پق
 !!سفارش بده يزیهم رفت چ نیو جاست یزدم فاط

 
 ؟!نمیبیکوش؟؟؟ کوش؟؟؟ چرا نم ـ
 
 ؟ینیبیرو نم یها؟؟؟ چرا چ ـ
 
 ؟؟!!ياز کدوم طرف در اومده که به من زنگ زد نمیبب خوامیم!! گهیآفتاب و د ـ
 

 :زدم داد
 
 ...مــــــایفاط ـ
 

 :دهیمن و حرص م یه... یعوض... االغ... خر... شعور یب... دیخند
 
 .نخند المـصـب... نخند االغ... شعور ینخند ب ـ
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 ..یباشه بابا نزن جونه فاط ـ
 
 .قسم نخور يزیچ نیهمچ هیشعور جونت و واسه  یب ـ
 
ــ  گــهید ــه تعر نینذاشــتم چــرت و پــرت بگــه واســه هم وقــت  چیمــن هــ... خــوابم فیــشــروع کــردم ب
فکـر کــردن   یبعـد کمــ  یفــاط...و دفتــر خـاطرات  ایـ پور هیبنهــون نکـردم بــه جـز قضــ   یو از فـاط  يزیـ چ

 :گفت
 
ســاناز مطمــن بــاش اگــه مهــم بــودن ... نکــن یــیزایچ نیهمچــ هیــ ریــســاناز ذهنــت و درگ...  دونمیــنم ـــ

 ..ياوردیم ادیمطمن باش اگه مهم بود به ... يدیدیو تو خوابت واضح م زیتو همه چ
 
... خـودمم فرامــوش کــنم  تیــهو یمــن باعـث شــد حنتـ   یفراموشــ... ربــط نـداره  نیـ ا یطفــا گـه ینــه د ــ 

 !!نداره نیبه ا یمهمم و فراموش کردم ربط ریتمام خاطرات مهم و غ نکهیمطمئنن ا
 
... ياریـ ب ادیـ و بـه   يزیـ چ یتـون یوجـه نم  چیدکتـرت گفـت بـه هـ     ادیـ م ادمیـ کـه   ییتا جا... واال دونمینم ـ

 !!!دارم یعه واستا پشت خط
 

 :کرد خیگفت که تمام تنم  يزیچ هی هویسکوت  هیچند ثان بعد
 
ــ ـــ ــ  یســـــانـــــــازه ب ــپور یبهــم گفتــ یشــعور واســه چ ــاومــده ا ای ــا ران؟؟؟ی ــا شــماره   نی کــه داره ب
 ساناز؟؟؟..سـ...ـیب یلیساناز خ... زنهیبهم زنگ م رانشیا

 
ــ ... بگــم یچــ دیــبا دونســتمینم وقــت  چیوقتــه هــ چیحاضــرم جونــه بــاران و کــورش قســم بخــورم کــه ه

ــبهــش چ ــاز پور يزی ــتم ای ــال گ... نگف ــاص ــ   میری ــم ول ــه باش ــه گفت ــماره ا ... یک ــا ش ــب ــی رانش؟؟؟ی  یعن
 ..اااایخدا رانشه؟؟؟یو داشته که تونسته بگه اون ماله ا نجاشیشماره ا

 
نالــه ... ســه ســال بغــض شــده بــود تــو گلــوم و گفــتم  نیــا يکــه تــو ییتمــام حرفــا... منفجــر شــدم هــوی

 :مانند و زمزمه وار
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ــ ــ   ـ ــو هــم مــث همــه بهــم دروغ گفت ــو هــم مــث همــه هــو  ؟؟؟یت  ؟؟؟يو از خــودم پنهــون کــرد  تمیت

ســره بهــم  هیــبــود کــه تــو و خــانوادم  یبــود؟؟ فاطمــا گنــاه مــن چــ یتــو هــم؟؟؟؟ گنــاه مــن چــ مــایفاط
... چــون ومــدمیاون بچــه هــم بهــم دروغ گفــت امــا کوتــاه ن یحتــ... بــاران یحتــ مــایفاط ن؟؟یگــیدروغ م

ــس م  ــون ح ــردمیچ ــو ک ــا ت ــادق  نی ــط ص ــ یوس ــ یول ــاط   یچ ــاااا؟ ف ــد؟؟؟ ه ــو پور یش ــت ــا  ای و از کج
... نگفـتم  ایـ کلمـه هـم بهـت از پور    هیـ  یمـن حتـ   نمـه یتر زیـ بـه جونـه بـاران کـه عز     یفـاط  ؟؟؟یشناسیم

ـــاااط ــم دروغ گفتــ   ... یفـ ــم به ــو ه ــرا ت ــا م  ؟؟؟یچ ــااان؟؟؟ از کج ــیه ــا   شیشناس ــمارش و از کج و ش
 ؟؟؟يدار

 
ــوم ــا گل ــه م ییاز داده ــک ــود  زدمی ــده ب ــه درد اوم ــگ م ... ب ــه اش ــه گول ــگول ــتمیو ازش م ختمیری  خواس

ــده ــ... جــواب ب ــد یوقت ــدین ییصــدا دمی ــو قطــع کــردم و خــودم و از ال  یگوشــ وم  نیجاســت يدســتا هی
ــب ــد م... رونیــو زدم ب دمیکشــ رونی ــدویتن ــو ا یچــرا؟ کســ ایخــدا... ختمیریــشــک مو ا دمی ــت ــدن نی  ای

خـر فـرض کـرد     هیـ هـم بهـم دروغ گفـت؟ هـه اون کـه مـن و        ایـ پور یبگه؟؟ حتـ  راستهست که بهم 
 یهرکــ هیپرونــده پزشــک تونــهینم یهــر کســ دونمیــو م امیرفتــه بــود دانشــجو زشــک ادشیــکــه  یو مثــ

 ...خستم ـــایخـــدا!!! خواست و بخونه
 
ن رو د   نیماشـ ...برگشـتم ... بـه خـودم اومـدم    ینیبـوق ماشـ   يصدا با رفـتم جلـو و سـوار    ... دمیـ اسـتاد آلـ

ــ ... شــدم ــدون ه ــم ب ــ چیاون ــاد یحرف  نیهمچــ يخــدارو شــکر کــردم واســه رســوندن اون تــو  ... راه افت
 ...یتیموقع

 
 :خودم شروع کردم به حرف زدن...گوشه نگه داشت هیکه گشت  یساعت مین بعد

 
خـانواده   هیـ ... خـودم   یحتـ ... بـود  بـه یواسـم غر  یبـاز کـردم همـه چـ     چشـمام و  یوقتـ  شیسه سـال پـ   ـ

دارم شـد   یسـال باهـاش تفـاوت سـن     12فقـط  دمیـ فهم یخـواهرزاده کـه وقتـ    هیـ ... به ظاهر شـاد داشـتم  
 !! نه به اون اندازه یبرادرزادمم دوست داشتم ول... همه کسم

 
 :ادامه دادم... و پس زدم اشکام
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تـو   یشـور و نشـاط   چیامـا مـن هـ   !! رفتـه یراسـت بـاال م   واریـ دختـر شـر بـودم کـه از د     هیـ  گفـتن یبهـم م  ـ

ــردمیخــودم حــس نم ــ... ک ــار هی ــد ب ــن  يچن ــانم ش ــون مام ــام م  دهیاز زب ــه باب ــه ب ــودم ک ــهید گفــتیب  گ
احســاس  دیشــد یلــیبــود کــه خــودمم خ يزیــچ نیــا... احســاس یســاناز بشــه همــون دختــر بــ خــوامینم
بابــام بــدون نظــر ... خواســتگار دادم یوســط گــه کــاه نیــا... س بــودماحســا یش از حــد بــیبــ... کــردمیم

ــاز مــن جــواب همــه رو رد م  یخــواه ــ   ... دادی ــود آخــه حوصــله دوســت داشــتن کس و  یواســم مهــم نب
ــه صــدا کــردمیم یگذشــت و مــن ســع  يچنــد وقــت عــاد ...نداشــتم ــام گــوش   يب ــچ مامــان و باب ــچ پ پ

 یاونجــا نــه خونــه داشــتم نــه خوابگــاه  یولــ رفتمیــدانشــگاه م داونــا بهــم گفــتن کــه تــو مشــه ... نکــنم
دوسـتت   مـا یخونـت مشـهد بـود و بـا فاط     یروز بـاران حواسـش نبـود و گفـت وقتـ      هیـ امـا  ... اما... رفتمیم

ــ... اوردمیــکــس ن چیهــ يبــه رو... اوردمیــاونجــا بــه روش ن... ياونجــا بــود  میزنــدگ... تفــاوت بــودم یب
ــ... نداشــت یواســم ارزشــ ــود کــه یانقــدر ب ــ ارزش ب ــتــو ا... کــنم یحوصــله نداشــتم خودکشــ یحت  نی

 دمیـ مـاه د  هیـ کالسـام تمـوم شـد سـر      یوقتـ ... ذاشـت یزبـان فشـورده م   يمدت پـدرم واسـم کـالس هـا    
ــه ا ــامیک ــه فهم ... نج ــود ک ــا ب ــاونج ــارا  دمی ــتن ک ــم داش ــرا  ياز اول ه ــن و ب ــتن م يم ــردنیرف و ازم  ک

 یمـادر و پـدرم بـود ولـ     ریتقصـ  نمیـ ا ایـ د از شانسـم بـو   دونمیـ نم... بازم واسـم مهـم نبـود   ...پنهون کردن
حـس  ... جاهـا کمکـم کـرد    یلـ یخ... ام هسـت  هیآشـنا شـدم و از قضـا طـرف همسـا      یرانـ یا هیـ جا بـا   نیا

... شــدیباهاشــم انگــار احساســش بــه مــنم منطقــل م یپــر از احساســه وقتــ... آرومــه... بهــش دارم یخــوب
وقــت نشــده بــود کــه واقعــا شــاد   چیهــ یولــ شــدمیل میتبــد طونیدختــر شــاد و شــ هیــاونجــا واقعــا بــه 

 !!باشم
 
 :دیمقدمه پرس یب هوی
 
 ؟؟؟يدوسش دار ـ
 

رو؟؟؟؟ دوســت دارم؟؟؟؟واقعــا؟؟؟؟  ایــمــن؟؟؟؟ پور... ســبزش يشــدم بــه چشــما رهیــخ... بــرد مــاتم
... غــرق در شــرم شــدم نیجملــه واســه همــ نیــلحظــه قلــبم ماالمــال از احســاس شــد از تکــرار ا  هیــدر 

ــ...دیــفهمحــاال انگــار اســتاد   ــ... خــوب یول  شــهیباهــام احســاس آرامــش دارم؟؟؟؟ چــرا هم  یچــرا وقت
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 یکـه دلـم بـراش تنـگ شـده بـود ولـ        نیـ مـاه گذشـته بـا ا    يباشـم؟؟؟؟ چـرا تـو    شـش یپدوست داشتم 
مــن دلــم ... لحظــه هنــگ کــردم هیــکــه کــارش بــه مشــکل برنخــوره نــرفتم جــاش؟؟؟؟ در  نیــبخــاطر ا

ــه پور ــواس ــ   ای ــن؟؟؟ من ــده؟؟؟ م ــگ ش ــرا  یتن ــم ب ــه دل ــاله ند  يک ــه دوس ــانوادم ک ــونیخ ــگ  دمش تن
حــس مختلــف تــو سراســر بــدم پخــش شــده بــود واســه   اهــزار تــ... هنــگ کــردم ایخــدا ينشــده؟؟؟ وا

 ..کرده بودم خی نیهم
 
 :خودم اومدم و از دروغ گفتم به
 
 ...ـ نه بابا ـ
 

 ؟؟؟يچقدر مکث کرد یدونیم: دیخند
 
 :گفت... زد ينگاهش کردم که سر خوش قه قه ا یجیگ با
 
بلکــه واســم  يدانشــجو نبــود هیــواســم  دمتیــکــه د ياز روز... يدادیــبهــم م یحــس خــوب شــهیهم ـــ

بــذار کــل ... باهــاش نجنــگ... ریحــس و بپــذ نیــا حتیاز مــن بــه تــو نصــ... ســاناز... يمثــل دختــرم بــود
 !!!تیبذار عشق بشه حرف اول زندگ... رهیوجودت و بگ

 
 :گفتم يبلند يگرد شد و با صدا شمامچ
 
 ؟؟؟!!!چنده لوینــــه بابا عشق ک ـ
 
ــ ــار دق   ـ ــه چه ــو س ــاناز ت ــهیس ــرد  ق ــث ک ــ يمک ــ  یوقت ــئوال و ازت پرس ــش  ... دمیاون س ــه دوس ــو اگ ت

 !!یفکر کردن نداشت يبه زمان برا يازین ینداشت
 

 :گفتم کردمیم يهمون طور که با انگشتام باز... نییو انداختم پا سرم
 
 ؟؟؟یاگه اون دوسم نداشت چ... اگه ـ
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 :بست و گفت نانیچشماش و با اطم... نگاه کردم بهش

 
 یو مجنـون کنـه چـه برسـه بـه کسـ       یاحساسـ  یهـر آدم بـ   تونـه یم نمیـ بیکـه مـن م   یمشک يچشما نیا ـ

 !!منشاء احساسه یگیکه تو م
 

 :افتادم و اخم کردم يزیچ هی ادی هوی یزدم ول يلبخند
 
 .و اون بهم دروغ گفت... متنفرممن از دروغ  _
 

 میفراموشـ  هیامـروز و هـم قضـ    هیهـم قضـ  ... شـد  یکـردم چـ   فیـ نگـاهم کـرد کـه بـراش تعر     یجـ یگ بـا 
 :حرفام گفت دنیاستاد بعد شن...و
 
ــه ا ...دمیشــا... خــوانیخــانوادت صــالحت و م دیشــا... دونمیــواال نم _ ــا حــاال ب  يفکــر کــرد نیــســاناز ت

 ؟ینگفته باش هیبه بق تتیاز هو یچیکه ممکنه خودت ه
 
 !کشف کنن؟ دیخودشون با ایبگم  هیبه بق دیبگم؟من با دیمگه با _
 

 :گفت يطرفم و جد دیچرخ
 
 ...احساساتش و نشون بده تونستهیبوده که نم یکس هیگذشتت  تیشخص دیساناز شا نیبب _
 
 :بهم دست داد و زمزمه کردم یبیحالت عج هی هوی
 
 .خواستهینم دمیشا _
 
 ...يبود یکس نیواقعا همچ دیشا نیافر: 
 

 :بهش گفتم یبا لحن پر از التماس... گرفت بغضم



@donyayroman 333 

 
 ...بودم یکه ک ارمیب ادیبه  خوامیمن م _
 

*** 
 
داشــتم اســتاد  یخــوب یلــیحــس خ... تکــون دادم و رفــتم تــو ســاختمون یشــدم و دســت ادهیــپ نیماشــ از

پـر از   یو صـورت  دیسـف  يز روشـن و موهـا  سـب  يبـود بـا چشـما    یسـال  انیـ مـرد م ... الن واقعا معرکه بود
بــار نشــده بــود کــه تنهــام   هیــو  کــردیکمکــم م شــهیهم... بــود کــه داشــتم ياســتاد نیبهتــر... چــروك

 .کردیم نیهم داشت که واقعا صورتش و دلنش نکیع هی یاوه راست...بذاره
 

ــه خــودم اومــدم و د  ي جلــو ــه ب ــه پور رهیــخ دمیــدر خون ــه  هیــو تک ایــشــدم بــه در خون زدم بــه در خون
 ...خودم

 
گلـدون کنـار در بـود خـم شـدم و خـاك هـاش و         هیـ ... رفـتم جلـو   نیافتادم واسـه همـ   يزیچ هی ادی هوی

 ...و برداشتم و بلند شدم دیبا لخند کل...کنار زدم
 
ــهی ــ ادم ــونیآل یوقت ــود پور    س ــده ب ــد ش ــالش ب ــح ــود ا   ای ــه ب ــش گفت ــبه ــکل نی ــره   دی ــرداره و ب و ب

 ...بود دهیچیخونه پ يتو ایعطر سرد پور يبو... خونه يوو رفتم ت دمیخند...تو
 

ــتم ــتم  يو رو رف ــل نشس ــ... مب ــ   ادی ــه هم ــادم واس ــتاد افت ــرف اس ــ  نیح ــا کالفگ ــرم در   یب ــاله و از س ک
 ...آوردم

 
مــن ... پســره بــا احســاس هیــ ؟ی؟ اونــم عاشــق کــ!؟مــن و چــه بــه عاشــق شــدن؟!!؟؟یچــ یعنــیاخــه  _
 ...نهیبیاحساسات اون با من لطمه م... اون و دوست داشته باشم تونمینم
 

 :قلبم فشورده شد هوی... عکس زن زوم کردم يرو... افتاد واریبه قاب عکس رو د نگاهم
 
 ؟؟؟؟یاگه مامانش مجبورش کنه ازدواج کنه چ: 
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 :تو سرم زدم

 
 یبــا چشــم ایــبــه پور يتــو حــق نــدار... ازدواج نکنــه خــوادیازدواج بکنــه م خوادیســاناز بــه توچــه هــا؟م: 

 ؟!؟ینگاه کن یبه جز دوست
 

 :به قلبم زدم یمبل و مشت محک يرو دمیکش دراز
 
و جلــوش و  ادیــحــاال عقلــم م یشــده ولــ یکــیبعــد هــا عاشــق !! ؟؟؟یصــاحاب چــ یبــ نیــخــوب ا یولــ: 
 ...رهیگیم
 
 ...حرف استاد افتادم که گفته بود باهاش نجنگم ادی
 
بـــا احساســـه مطمـــنن  ایـــپور... دمیـــو نمحـــق  نیـــبـــه خـــودم ا... تـــونمیمـــن نم... شـــهینم ییخـــدا: 

 ...خورهیاحساساتش با من لطمه م
 

 :گفتم دمیکش یقیکه نفس عم نیو موهام و مرتب کردم و بعد از ا نشستم
 
 ...رو دوست ندارم ایمن پور... نیاره افر: 
 
ــ  میزنــگ گوشــ يصــدا هــوی ــد شــد واســه هم ــر پر نیبلن ــز یفحشــ...هــوا دمیــشــش مت ــب دادم و  ری ل

نــزدم تــا طــرف خــودش بــه حــرف  یحرفــ نیشــماره ناشــناس بــود واســه همــ هیــ... و برداشــتم یگوشــ
 :ادیب

 
 »الو ساناز؟ «
 
افتــاد بــه مــا هــم  ادشیــعههههــه؟اقا بــاالخره  ا؟؟؟یــپور یچــ...اســتیکــه پور نیــخــاك بــه ســرم ا يوا

 فکـر  یهعـ ...هـم هسـت   يسـاناز  وفتـه یم ادشیـ عشـق و حـال خـودش بعـد      یپـ  رهیـ اول م... زنگ بزنـه 
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بکنــه چــه برســه بــه  تونــهینم یغلطــ چیاحســاس مــن هــ یبــ يچشــما نیــا... دهیــکــنم اســتاد اشــتباه فهم
 ...عاشق کردن

 
 !؟!؟ی؟ ساناز خانوم!!الوووو؟؟ _
 

نسـبت بهـش دارم همـه     ییحسـا  هیـ  دمیـ کـه االن کـه فهم   یههـه مثـ  ...شـده بـود   نیصداش دلنشـ  چقدر
 :کنه ریرو بخ گهید يخدا روزا...برام قشنگ شده زشیچ
 
 !!ساناز؟؟؟: 
 

مـاه جــوابش و نـدم تــا    کیـ  نیــا يبهتــره تـو ... و قطـع کـردم   یاز فکـر کــردن برداشـتم و گوشــ   دسـت 
 ...امیبا خودم کنار ب

 
ــ     ...شـدم و کالهــم و برداشـتم   بلنـد  نـه بــه   يســر نیـ ا یخواســتم بـرم کـه بــاز نگـاهم افتــاد بـه عکـس ول

 ...زدنیکه باهم مو نم ياون زن بلکه به اون دو تا دختر
 
 :اومد تو ذهنم يزیچ هی هوی
 
ــدر « ــو دن ایـ ــو ان ایـ ــه دو نـــ  یبیمـــث ســـ ... دوقلـ ــده میکـ ــما... شـ ــبز يچشـ  یلـــیدارن و خ يسـ

 »...ارادهیک لشونمیفام یاوه راست...خوشکلن
 
 :ذهنم ياومد تو گهید ي کهیت هیباز  هوی... خط به خط دفتر خاطرات بود نایل

 
ــ  یکــه فــاط ییخالصــه بعــد دعــوا  « ــا چشــم وزغ ــا میدیــداشــت فهم یب ــرادر دن یچشــم وزغــ نی ــب و  ای

 »...استیدر
 

 ...دمشیجا د هیانگار قبال ... نبود انگار بهیواسم غر... دوتا دختر سبز بود نیا يچشما
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 :زمزمه کردم... بود کشوندم ایعکش که پور ي گهیبه سمت د نگاهم
 
سـه   نیـ بـودم ا  دهیـ چـرا نفهم ...اسـما بـا هـم سـته     نیـ بـودم کـه ا   دهیـ چـه مـن نفهم  ...ایدر...ایدن...ایپور _

 ...نفر چشماشون سبزه
 

ــه عقــب قــدم برم  یهــ ــســرم ت... داشــتمیب ــادم رو  هــوی... دســتام و رو ســرم گذاشــتم ... دیکشــیم ری افت
 ..حس نکردم یچیه گهیبعدشم که د دیچیسرم پ يمبل و هزار تا صدا بود که تو

 
*** 

 
 ...ماه بعد کی
 
 .ساااااانااااااز _
 

 :حامله يدختره  نیکم بشه و نرم بزنم تو دهن ا میکردم تا از شدت کالفگ یپوف
 
 !هاااااان؟؟: 
 

 :داد زد باز
 
 ؟؟؟ياریحولم و برام ب شهیم: 
 

 یزنــدگ لزیوقتــه بــا اســتا یلــیخ گــهیبهتــره بگــم اتاقشــون چــون د ... اتــاقش يشــدم و رفــتم تــو بلنــد
 :نشه داریب لزیسر و صدا برداشتم تا استا یتخت ب يحوله رو از رو...کنهیم
 
 ..شهیم داریب سونیال يبا داد ها یهر کس... راحت باش ساناز: 
 

 :و گاز گرفتم و گفتم لبم
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 ...شرمنده: 
 

ــب رفــتم ــ  ســونیو حولــه رو دادم بــه ال رونی ــاز رفــتم نشســتم جلــو ت داشــتم ...و زل زدم بهــش يو یو ب
ــ ــ هی ــاه م  لمیف ــقانه نگ ــردمیعاش ــهید... ک ــلوغ      گ ــه اون ش ــرو ب ــو مت ــت ت ــره داش ــود و پس ــراش ب  یاخ
ــدوئیم ــو  دیـ ــا جلـ ــره رو بگ يتـ ــدختـ ــاالخره پ ... رهیـ ــا بـ ــاهـ ــرد داشیـ ــت و  ... کـ ــتش و گرفـ دسـ

خــو چــرا ملــت ... بــدم یچنــدتا فحــش ناموســ گــهیم طونهیشــ... ســتیاون ن کــه نیــعــه ا... برشــگردوند
 ...یییییه... کرد داشیپ ناهاشیعه عه عه ا ن؟؟؟یذاریسر کار م

 
 ...شدیم +18چشمام اخه صحنه داشت  يدستام و گذاشتم رو عیسر

 
 :باعث شد دستام و بردارم و با غضب بهشون نگاه کنم لزیو استا سونیال يخنده  يصدا

 
 هااا؟: 
 
 :گفت دیخندیهمون جور که م سونیال
 
 یاگـه بـدون  ..پـا افتـاده اسـت    شیپـ  زیـ چ هیـ کـه   نیـ ا ؟؟؟يریـ گیخل چـرا جلـو چشـمات و م    يدختره : 

 ...میکنیبا هم نگاه م ایچ لزیمن و استا
 

ــدون ــا ب ــنم غــرق شــرم شــدم   نی ــه بخــوام تصــور ک ــام و حــس م ... ک ــه ه ــ کــردمیداغ شــدن گون  یول
 ...عادت به سرخ شدن نداشتم ادیاخه ز... که سرخ نشدم دونستمیم
 

 :به کمکم شتافت و گفت لزیاستا
 
 ...دهیکش یسر به سرش نذار نگاه کن چه خجالت سیال: 
 

 :کلم و خاروندم و گفتم پشت
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 ...الیخ یب: 
 

هنــوز از  یولــ شــهیســالم م 24ســرم داره  ریــوگرنــه خ... مثبــتم کــمیمــن : تــو دلــم اضــافه کــردم بعــد
 ...کشمیخجالت م یصحنه ساده مثل چ هی دنید
 

 ...اتاق تا به پوست گرامش برسه يهم رفت تو سیاومد و وشست ال لزیاستا
 

 !!گرده؟؟یبر م گهیچند روز د ایپور يخبر دار: لزیاستا
 

 :و متعجب نشون دادم خودم
 
 ..عه؟نه باو نگفته بود: 
 

 :از من بود گفت یگرفتن سوت يکه برا يزیشد رو به جلو و با لحن ت خم
 
 بهت نگفته؟؟ ایکه پور یاون وقت شما مطمن دیواقعا؟ ببخش: 
 
 :زد و گفت هیباز تک... شدم رهیحرف بهش خ دونب

 
 ؟يدیچرا جوابش و نم: 
 
 ...من وجود نداره يکال باختن تو لغت نامه ...نباختم یمقدمش جا خوردم ول یسوال ب از
 
 ؟؟!!جواب بدم؟؟ دیبا: 
 
 ...يماه جوابش و نداد کی نیتو تمام ا... شهیم یداره روان ایپور... سانااااز: 
 

 :شدم و گفتم براق
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 ...خودم و داشتم یشخص لیدل یجوابش و ندادم درست ول: 
 
 ؟؟!!کنه؟؟یرو نابود م ایداره پور تیشخص لیدل نیا یدونستیم: 
 

 :زدم و گفتم يپوزخند
 
مـزاحم راحـت    هیـ مـاه از شـر    کیـ االن شـاده کـه تونسـته     ایـ پور... ؟ نـه بابـا دلـش خوشـه هـا     !نابود؟؟: 

 ...باشه
 
 یدوســت هیـ از  شـتر یو ب شـتر یب یلـ یخ ایــپور يمطمـن بـاش بـرا   ... نـرو  یطرفـه بـه قاضــ   هیـ ... نـه سـاناز  : 

 ...چه برسه به مزاحم
 

 یولـ . دوسـت بـودم   هیـ از  شـتر یکـاش بـراش ب  ... بـود یم يجـور  نیـ کـاش واقعـا ا  ... بـه تـپش افتـاد    قلبم
 ...ستمیکه ن فیح
 
کـل کـل صـد نفـر و حرفـه       يتنـه تـو   هیـ کـه   یکسـ . ..یسـاناز مسـتوف  ... مـن ... نداشتم بـدم  یجواب گهید

... رو نــدادم ایـ کـه چـرا جـواب پور    نیــسـر ا ... یاونــم سـر چـه موضـوع   ... کـم اورد  یکـ یحـاال در مقابـل   
ــه پور تونســتمیکــاش م ــب  یلــیواســه مــن خ ایــبگــم پور تونســتمیکــاش بهــش م... تــونمیبگــم کــه نم ای

 ایــبشــم همــدم پور يروز هیــکــه  نیــبگــم ا تونســتمیکــاش م... اون يدوســته نــه مــن بــرا هیــاز  شــتریب
ــل رو رو ــنگ  يمث ــبم س ــهیم ینیقل ــ کن ــح یول ــن نم... فی ــونمیم ــم ت ــونمینم... بگ ــا   ت ــم ت ــبگ ــپور ادی  ای

ــا صــدا  تــونمینم... شــمیدســت پاچــه م وفتمیــم ــه همــه  خــوادیدلــم م شــنومیمــردانش و م يبگــم ت  يب
چـه  ...يوقـت بـه مـن شـانس نـداد      چیهـ ... دمـت گـرم   ایخـدا ...پسـرم  نیـ عاشـق ا  نمردم شـهر بگـم مـ   

 ...چه تو عشق یتو زندگ
 

ــونش شــدم   گــهید لزیاســتا ــداد و مــن واقعــا ممن ــه بحــث ادامــه ن  يبعــد ناهــار کــه خــوردم تشــکر ... ب
... مثــل ســابق نبــود یچــیه... امــا گشــتیداشــت بــر م ایــپور... دلــم گرفتــه بــود... رونیــکــردم و زدم ب

 ...شدمیکاش عاشق نم... دوست نبود ایپور گهید
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 :مغازه يرفتم تو... شدم ادهیپ یلز تاکس دمیمقصدم که رس به
 
 ؟؟؟یخواستیم يزیسالم خانم جوان چ: 
 

ســال خــورده  ياز چهــره  یکــه مهربــون يرمــردیپ... کــه اون حــرف و زده بــود نگــاه کــردم  یکســ بــه
 :گفتم...جواب داد عیزدم که سر يلبخند... دیباریاش م

 
 ...خواستمیم تاریگ هی: 
 
 ...ایدنبال من ب... قهیچه خوش سل: 
 

 یهــا مکــث کوتــاه تــاریگ يامـا نگــاه مــن فقــط رو .. یقیموســ لیپــر بــود از وســا.. بــود یبزرگــ ي مغـازه 
 :من برد پشت مغازه و گفت... کردیم
 
 ...هام و دارم تاریگ نیجا بهتر نیا: 
 
ــاریگ ــب کــرد   یرنگــ يقهــوه ا ت اونجــا  یصــندل هیــ... رفــتم جلــو و بــرش داششــتم   ... نظــرم و جل

ــود ــتم روش ..ب ــه زدن اهنگــ  ...نشس ــردم ب ــروع ک ــه هم یش ــهیک ــش م  ش ــم ارام ــبه ــراهش ... دادی هم
 ...واسه آرامشم بس بود دادمیو بهش گوش م زدمیکه م نیهم... دوست نداشتم... نخوندم

 
 ...دادیکه عذابم م يزیاز هر چ یخال... شد یذهنم خال تاریمث قبل با زدن گ بازم

 
 ...بسته شد و باز کردم یک دمیچشمام و که نفهم... دمیکش یقیعم نفس

 
 ...بکنه يکردم که باعث شد دهنم طعم شور يخنده ا... کردیداشت نگاهم م رتیمرد با ح ریپ
 

بــود؟؟؟  بــهیغر هیــاحســاس کــه بــا گر یمــنم؟؟؟ همــون دختــر بــ نیــکــردم؟؟ واقعــا ا هیــگر یکــ هــه
 ...وجه چیهمون دختر سرد و مغرور؟؟؟ هههه به ه
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 دخترم؟؟؟ یخوب: 
 

ــا ــدم و گ   ب ــد ش ــرعت بلن ــاریس ــازه زدم ب   ت ــرده و از مغ ــت م ــو دادم دس ــه   ... رونی ــر درد گرفت ــاز س ب
و در اوردم و زنــگ زدم اســتاد الــن و گفــتم حــالم بــده اونــم گفــت بــرم خــونش  میگوشــ عیســر... بــودم

 .ماه رفتم خونش نیبار در ا نیچندم يو من برا
 
ــد شــدم   يرو از ــت بلن ــن ... تخ ــتادم يخونــه  يتــوالل ــوز  یســر دردم اروم شــده ولــ  ... اس  کــمیهن

... شــده بــود جــادیپنجــره بخــار ا ياز داخ رو رونیــســرد ب يبخــاطر هــوا... رفــتم کنــار پنجــره... هســت
 :افتادم لزیحرف استا ادی... نوشتم یرو با خط قشنگ اینا خداگاه دستم باال رفت و اسم پور

 
ــاز حــالش بــد شــده متاســفانه تــو مجبــور   ســونیال... رســهیم کیــامشــب ســاعت  ایــپور« _  ییتنهــا يب
 »استقبالش يبر
 
 ...کل کل کردن باهاش لک زده بود يدلم برا... ذره شده بود هیدلم براش ... خدام بود از
 
 شده؟؟؟ يزیچ _
 

 :دیخند... و به استاد نگاه کردم برگشتم
 
 ...با دختر ما چه کرده یعاشق نیبب _
 

 :و گذاشتم رو گونه ها دستام
 
 مگه چم شده؟؟؟: 
 

 :دیخند باز
 
 ...یستین شیماه پ هیساناز  کنمیحس م... فقط... یچیه: 
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 :و انداختم رو تخت خودم

 
 ...ترسمیم: 
 
 ...دونمیم: 
 
 ...دلم تنگه: 
 
 ...دونمیم: 
 
 ...سر در گمم: 
 
 ...دونمیم: 
 
 ...کار کنم یموندم چ: 
 
 ...دونمیم: 
 

 یصــندل يبــود و اســتاد و کــه رو زونیــحــاال کلــم از تخــت او... جــا بــه جــا شــدم یکمــ... گرفــت خنــدم
 :گفتم...دمیدینشسته بود و چپه م يگهواره ا

 
 !ن؟یشما هم عاشق بود: 
 
 ...ساناز رهیگیبا عشق شکل و رنگ م یزندگ... عاشق بودم و هستم: 
 
 ...هست ینیریش زیکه انگار چه چ نیزنیاز عشق حرف م يجور: 
 
 :تعجب گفت با
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 ...نهیریمعلومه که عشق ش ؟؟؟یگیم هیچ نایساناز؟؟؟ ا: 
 
 ... :دمیکش اه
 
 ...شد غم و اه بوده بمیاز عشق نص یمن هر چ: 
 

 :دستش داشت و ورق زد يو که تو یداد و کتاب شیبه صندل یتکون
 
بـه دسـت    یکـه بـا راحتـ    یمطمـن بـاش عشـق   ... سـت ین نیریغم و اه ها نباشـه کـه عشـق شـ     نیاگه هم: 
 ...ستین نیریتالش به همراه داشته ش یبهم کل دنیرس يکه برا یبه اندازه عشق ادیب

 
 :گفتم... بردمیبحث باهاش لذت م از
 
 ...مثل زهر ست؟؟تلخهین نیریپس چرا ماله من ش: 
 
 ي ینیریاوضـاع شـ   نیـ تـو بـا ا  ... يداریـ بهـش بـر نم   دنیرسـ  يبـرا  یقـدم  چیهـ ... یتو سر جات نشسـت : 

 ؟؟؟يخوایعشق و م
 

 :گفتم... چونم ریو دستام و گذاشتم ز دمیچرخ
 
 ...ترسمیاخه م: 
 
 ...دونمیم: 
 

 ...عود کرد دونماشیم نیباز ا اینه خدا يوااااا
 
 ؟!کار کنم؟؟ یچ دیبا: 
 
 ...یدونیخودت بهتر از من م: 



@donyayroman 344 

 
 ...دونمینگفت م يسر نیرو ر ا خدا

 
 :گفتم...دمیاز جام پر» .یدونیخودت بهتر از من م« :حرفش تو مغذم اکو شد هوی
 
 نیــمــن ا... ادم هــم احســاس داره نیاحســاس تــر یبــ یحتــ... احســاس داره یجــا خونــدم هــر ادمــ هیــ: 

 کــنمیحــاال کــه دقــت م یولــ... نــهیبــا مــن لطمــه بب ایــکــه احساســات پور دمیترســیم نیــچنــد وقــت از ا
 ...پس... پس... کنهیبروز م ایپوراحساسات من با  نمیبیم
 

 :نحو ادامه داد نیو به بهتر حرفم
 
 ...یرو خوشبخت کن ایپور یتونیم _
 

 :زدم و گفتم یبشکن
 
 ...عشقم و عاشق خودم بکنم تونمیمن م... و بکنم میسع دیمن با... قایدق: 
 

 :داد زدم رونیب زدمیبلند شدم و پالتوم و تنم کردم و همون طور که م عیسر
 
 ...برام دعا کن خدافظ... ممنون ایدن هی... استاد نیکمکم کرد شهیمث هم: 
 
 ...برو یشیتو موفق م: 
 

 ...حال در و بستم و به سمت خونم راه افتادم خوش
 

ــ ــه اول  دمیرســ یوقت ــه آرا  عیدوش ســر هیــخون ــگــرفتم بعــدش شــروع کــردم ب ... کــردن خــودم شی
رو دعــوت کــردم  ایــکــه پور یمثــل زمــان... دخترانــه و محــو بــود شــمیاتفاقــا آرا... نکــردم شیــآرا ادیــز

 یو راسـتش و بگـه ولـ    ادیـ بـه حـرف ب   ایـ کـرده بـودم تـا پور    شیـ آرا نیـ ههه اونجـا هـم واسـه ا   ... خونم
 ...فیح
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 کــنمیحــاال کـه دقـت م  ... ســاعت دوازده شـب بـود  ... رونیـ زدم و از خونـه زدم ب  یسـت قرمـز مشــک   هیـ 
 ...د موندماستا يچقدر خونه  نمیبیم
 

ــ درســت چــرا  دونمیــنم... رســنیم 1گفتــه بــود  لزیاســتا... فرودگــاه دمیرســ میراس ســاعت دوازده و ن
ــودم   ــه ب ــترس گرفت ــاز اس ــ   ...ب ــه هم ــود واس ــرده ب ــرق ک ــتام ع ــف دس ــ نیک ــکش   یه ــلوارم خش ــا ش ب

بــا  یولــ... نمشیــبب خــوامیخــدا مــن چــم شــده؟ انگــار بــار اولــه م يا.. کــردمیاحســاس تــب م...کــردمیم
 ...رمیبگ دیکه ته قلبم داشتم و ناد يحس بد تونستمیها نم نیا يهمه 

 
 يســالن و رو يرفــتم تــو... بــه راه افتــادم... ســتادمیربعــه ســر جــام ا هیــکــه  دمیــخــودم اومــدم و د بــه
هــاش مثــل بــرق و بــاد  قــهیهــا و دق هیــکــه ثان میشــدم بــه ســاعت گوشــ رهیــنشســتم و خ یصــندل کیــ

کـه اعـالم    دیـ چیکـل سـالن پ   يتـو  ییهمـون موقـع صـدا   ... بلنـد شـدم  !!! دیبامـداد رسـ   کیـ گذشت و بـه  
فاصــله  یده قــدم هیـ ... بــودم ســتادهیدر ا يدرســت رو بـه رو ... مشــهد نشسـته  - رانیــا روازکـرد کــه پـ  

کــه خــوش حــال  دمیــرو د ایــپور قــایبــاالخره بعــد ده دق... حالــت اضــطرابم بــد تــر شــده بــود... داشــتم
 :داد زدم... رفتیم يا گهیلبخند ناب از ده خارج شد و داشت به سمت د هیهمراه 

 
 !!! ایپور ـ
 

ــه ا نگــاهش ــب ــه خــاطر ا  يواااا يا... نــزد يلبخنــد... شــد دهیســمت کشــ نی ــه ب کــه جــوابش و  نیــنکن
... رو تحمـل کـنم   ایـ پور یمحلـ  یبـ  تـونم ینـه مـن نم   يوا... ندادم ازم دلخوره؟؟؟؟؟ خـاك بـه سـرم شـد    

 کار کنم؟؟؟ یحاال چ يوا
 

از ... مـاتم زد ....امـا مـن  ... گفـت بعـد اون شـخص بـه مـن نگـاه کـرد        يزیـ چ یکـ یبرگشـت رو بـه    ایپور
 :سرم اومد دمیترسیکه م يزیهمون چ

 
 !!!ازدواج کرد ـ
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ــاال ــ ح ــه قلــ   فهممیم ــد ت ــس ب ــاطر چ میاون ح ــبخ ــاال مــ ... هی ــه چ  فهممیح ــطرابم واس ــاض ــاش !...هی ک
داد بزنمــو از  تــونمیکــه م ییو تــا جــا ییجــا هیــبــرم  تونســتمیکــاس م... از اونجــا فــرار کــنم تونســتمیم

 ایـ کـه خـدا هنـوز دلـش بـه حـالم نسـوخته چـون پور         یمثلـ ... سر نوشـت بـد گلـه کـنم     نیا يخدا واسه 
 ...دست در دست اون دختر اومد جلو

 
وسـط   يسـرش گرجـه ا   يمحکـم بـاال   یلـ یروشـن کـه خ   يقهـوه ا  يو موهـا  یعسـل  يبـا چشـما   يدختر

 نیتــاپ اســت... داشــت ییبــایو انــدام فــوق ز دهیقــد کشــ... داشــت یفــیو لط دیپوســت ســف... بســته بــود
 ...ذاشتیچشم م يتنش بود که اندامش و تو یجذب دیسف يحلقه 

 
 :لطفا ایخدا

 
 نه؟؟؟ دیساناز باش دیشما با... سالم: 
 

داشـته باشـه و انقـدر بـا لهجـه       یپـ یت نیاومـده بـود همچـ    رانیـ کـه االن از ا  يدختـر ... بـود  بیعج واسم
 ...صحبت کنه یسیانگل ییبایز ي
 
 :باهاش دست دادم يبه سرد... کردم یدستش که جلوم بود نگاه به
 
 ..من سانازم.. نیخوش اومد یلیخ.. سالم: 
 
 ..منم عسل هستم... زمیخوشوقتم عز: 
 

ــ ایشــه؟؟؟خدایم ایــپور يادامــه نــداد؟؟چرا نگفــت چــه کــاره   چــرا ســر  يکــه رو یذره از اون لطفــ هی
 ..و رو سر منه کچل شانس کن یکنیبنده هات بارون م يهمه 

 
 :نگاه کردم و گفتم ایپور به
 
 ...خودتون اومده ام دنبالتون نیبا اجازه اتون من با ماش: 
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 :جواب داد شهیگث هم... اما اون...یسرد بود و رسم لحنم

 
 ...میبر ایعسل جان ب... باشه دستت درد نکنه: 
 

ــود بیــعج واســم ــ ... ب ــ  زد؟؟چــرایحــرف نم یچــرا باهــاش فارس ــا مــن فارس ــیزد؟؟یحــرف نم یب  یعن
 زد؟؟؟یحرف نم یدختر باهام فارس نیبخاطر ا

 
 ...کردم بغضم و قورت بدم یپشت سرشون راه افتادم و سع... به درد اومد قلبم

 
هـه مـن روحـم    ... روحـم  یکـارش مـث سـوهان بـود ولـ      نیـ و ا کـرد یداشـت باهـاش بگـو بخنـد م     عسل

ــاط   ــط ف ــد توس ــانوادم بع ــط خ ــط پور  یدارم؟؟ اول توس ــاال توس ــو ح ــابود    ای ــمم ن ــت جس ــم شکس روح
 ...شکرت گمیاوضاع بازم م نیتو ا... ایخدا... شد

 
 :گفتم يجلو نشسته بودن در و باز کردم و بازم با لحن سرد ایو پور عسل

 
 ...و تنهاتون بذارممن مزاحم نشم  نیخوایم: 
 

 :ان هر دوشون گفتن هی در
 

 ه؟یچه حرف نینه ا: عسل
 

 ...یلیهر طور ما: ایپور
 

 ...اااااااایخدا
 

ــ يبــد بخــت تــر از مــنم رو  االن ــه   یمــن چــه گنــاه  ایوجــود داره؟؟ خــدا نیزم ــه درگاهــت کــردم ک ب
 !زجر بکشم؟؟ دیانقدر با
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 :و گفت ایپور يزد پس کله  عسل
 
 .بپر باال ساناز جون... شما خفه: 
 

 ...تفاوت بود یهم ب ایپور يچشما... درونم و کم کنه يو گرم و دوستانش نتونست سرما لحن
 
 ...درك به
 

جــون و  ایــاز خاطراتشــون بــا ثر ایــتمــام طــول راه عســل و پور يتــو ... و کامــل بــاز کــردم و نشســتم در
 ..هم گوش نکردم کلمه اش هیبه  یحت یآرمان خان برام گفتن ول

 
 ...کار کردن یتا بفهمم اونا چ شدیم زیبود گوشم ت ایو دن ایکه ماله در یقسمت فقط

 
... شـه یاصـال بـاورم نم  ... خونـه  يبـدم رفـتم تـو    تیـ بـه اون هـا اهم   يکـه ذره ا  نیـ بـدون ا  میدیرس یوقت

ــر بهــار  ینــیا ــگر يکــه االن داره مثــل اب ــهیم هی ــپســر ارزش گر هیــســاناز اخــه مگــه   يوا... مــنم کن  هی
... منــه بــد بخــت ... شــده بــووود میاون پســر زنــدگ... داره؟؟ پســر؟؟؟اون پســر عشــقم شــده بــوووود 

و داشــته باشــم بشــه  یکســ هیــفقــط  یباشــم کــه واســه شــبم غــذا نداشــته باشــم ولــ ریــفق هیــ االضــرمح
 ...نکنه یپشتم و خال ایمث پور ایبهم دروغ نگه ... دوسش داشت

 
ــهید ــس م گ ــردمیح ــ ک ــو  چیه ــس و ت ــا يک ــدن نی ــدارم  يای ــزرگ ن ــهید... ب ــس م گ ــنمیح ــناج ک  هی

 ...شده یپشتم خال کردمیحس م...و ندارم میشگیهم
 

 ؟؟؟يدیمن انقدر بد بخت باشم چرا من و افر یخواستیاگه م ایخدا
 

 ...شدم که جزام دارم نیادم نفر هی کنمیم حس
 

*** 
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 ...ساناز تورو خداااا... رو باز کن یدر لعنت نیا ایساناز جانه پور... ساااناااز _
 

 کــردمیحــس م... حــس نداشـتم چشــمام و بــاز کـنم   یولــ دیـ چیپیگوشــم م يتــو یکسـ  زیــو زیــو يصـدا 
 ...هر کدوم از چشمام گذاشتن يرو ییلویوزنه صد ک هی
 
 ...توروخدا... ساااناااز _
 

چشــمام و بـــاز   و زدم و نکمیـــع...چشــمام و بـــاز کــنم   تونســـتمینم یاز جـــام بلنــد شـــدم ولــ   یعصــب 
حــاال کــه دقــت ... داد طــرف بلنــد شــد يبــاز صــدا... کــردمیحــس م یبــاد کردنشــون و بــه خــوب...کــردم

 ..به دو رفتم سمت در و بازش کردم... استیپور يکه صدا نمیبیم کنمیم
 

ــا ــاز کــردم د ت ــدر و ب ــپور دمی ــه د    ای ــه ک ــه در مشــت بزن ــاره ب ــاونجــا نشســته و خواســت از دوب در  دی
 یشـروع کـرد بـه غـر غـر کـردن ولـ       ... بلنـد شـد و سـفت و محکـم بغلـم کـرد       هیاز ثان يردر کس... بازه

اونجـا   کـردم یفکـر م  شـب یفـرو رفـتم کـه تـا د     ییجـا  يمـن تـو  ... من گـوش نکـردم چـون مسـخ شـدم     
گـرم  ... ایـ آغـوش پور ... اون جـا فـرو رفتـه بـودم     يمـن تـو  ... حـاال  یحـس کـنم ولـ    تونمیم ایرو يرو تو

 .کردیم يمن و غرق در شاد خوردیموهام م يبوسه هاش که رو... ریبود و دلپذ
 

 :کردم به حرفاش گوش بکنم یسع
 
ــره :  ــهید ياخــه دخت ــا وون ــار نی ــود کرد يچــه ک ــا یگــی؟؟؟نميب ــ  نی ــار م ــن از ک ــب م ... ســتهیا یقل

ــبم خــورد م یگــینم ــ شــه؟؟یقل ــاخــه ا يکــرد میســاناز روان ــود هــان؟؟؟ د بگــو د  يچــه کــار نی  گــهیب
 ...المصب

 
ــ ــردم د   یوقت ــف ک ــودم و کش ــت خ ــحال ــا    دمی ــردم و دارم نفس ــه ک ــفت دورش حلق ــتام و س ــه دس  يک

بــو مالــه مــن  نیــهــام بمونــه چــون ا هیــر يتــو شــهیواســه هم ایــعطــر ســرد پور يتــا بــو کشــمیم قیــعم
 ...ستیآغوش گرم ماله من ن نیا.. ستین
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ــپور ــودش کمــ   ای ــن و از خ ــرم و بب   یم ــا چه ــله داد ت ــهیفاص ــر   ن ــن س ــا م ــتم رو  عیام ــرم و گذاش  يس
 ...باد کرده بود يچشمام بد جور... دمیترسیم... نشیس
 

بعـد   یاول بـا اخـم ولـ   ... چشـمام  يشـد تـو   رهیـ نشـد و مـن و از خـودش فاصـله داد و خ     یراضـ  ایپور اما
 :زمزمه کرد... شده بود به چشمام رهیبهت زده خ... اخمش باز شد و جاش و بهت گرفت

 
 !!هرا؟؟؟جوا نیبا ا يکار کرد یچ: 
 
 :داد زد هوی
 
 ساناز؟؟؟ يکرد یچه غلط: 
 
 ؟؟؟يزدیو داد م يکه زمزمه کرده بود يجمله ا يمردیخدا خفت نکنه م یاله يا

 
 :نگفتم که باز داد زد يزیچ
 
ــ     :  دهــنم گفـتم کــدوم   يقلــبم اومـد تـو  ... يبـاز کـرد   یسـاعت چهـار بعــد از ظهـر در و بـا هــزار بـد بخت

رو  نــایا... ســراغت و از اسـکات هــم گـرفتم   یحتـ ... رفتــه نگـو خــانم تـو خونشــون خـواب بــودن    يگـور 
 ...يسر چمات اورد ییولش نگاه کن چه بال

 
 کیــ... دمیترســ یولــ نمیــچشــمام و بب يا نــهیا چیاالن بــدون هــ تــونمیبگــم مگــه مــن م خواســتیم دلــم

 ...نیشده ا یرغظبیم
 
 ؟؟؟یهاااااا؟؟؟ چرا ساکت: 
 

ــ  م؟؟؟گفــتیم یچـ  کــه نــا  یبخـاطر عشــق  کــردم؟؟؟بگمیم هیــداشــتم تـا صــبح گر  میبگــم بخـاطر بــد بخت
 ؟!کردم؟؟؟ هیکام مونده تا صبح گر
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 ...متاسفم: 
 

 :و گذاشت دو طرف صورتم و گفت دستاش
 
سـاناز مـن بـا    ... خبـر نـذار   یوقـت مـن و از خـودت بـ     چیهـ  گـه ید... کـار و باهـام نکـن    نیا گهیساناز د: 
ــا ــد ســاعت ا نی ــچن ــو تصــور کــن مــن و    يجــور نی ــشــدم بعــد ت ــ  کی ــاه تمــام از خــودت ب ــر  یم خب

 ؟؟؟يکر میبخاطر کدوم گناهم؟؟؟ بخاطردوم گناه تنب ؟؟؟یگذاشت
 

پســر غــرورم و کنــار گذاشــتم و دارم  هیــمــن در مقابــل  شــدیاصــال بــاورم نم... خــتیریداشــت م اشــکام
 ...کنمیم هیگر يجور نیا

 
مــنم دســتام و دورش ... محکــم بغلــم کــرد نیواســه همــ نــهیو بباشــکام  اوردیــکــه طاقــت ن یمثــ ایــپور

 نیــا... هــق هــق کــردم يبلنــد يکــردم و بــا صــدا میگــردنش غــا يگــود يحلقــه کــردم و ســرم و تــو
 :وسط گفتم

 
 ..من و ببخش... ایمن و ببخش پور: 
 

 :به خودش فشار داد شتریو ب من
 
 ...زدلمیعز یمن و ببخش دیکه با ییتو نیا: 
 
نـا خـداگاه بـه سـرعت     ... کـرد یاز پشت سر نگـاهم بـه عسـل افتـاد کـه بـا لخنـد داشـت نگـاهمون م          هوی

 ریــشــد و عســل زد ز رهیــکــه خــودش بــا بهــت بهــم خ  يجــور رونیــب دمیکشــ ایــخــودم و از بغــل پور
 ...ادیسرم به وجود م يعالمت سوال گنده رو هی کنمیدختر نگاه م نیبه ا یاصال من وقت...خنده

 
 ؟؟؟يده شدجن ز: ایپور

 
 :که عشل نشنوه گفتم يو به دندون گرفتم و اروم جور لبم



@donyayroman 352 

 
 ...کنهیلهم م زنهینامزدت م... زشته ایپور: 
 
ــ ــ  ریــزد ز هــوی... حرکــت و بــدون لبخنــد زل زد بهــم  یب ــود  ... شــد نیخنــده و پخــش زم کــم مونــده ب

کــه در کمــال تعجــبم بلنــد شــد و  کــردمیمــن داشــتم بــا بهــت نگــاهش م!! از خنــده رهیــو گــاز بگ نیزمــ
 :عسل و گفت يدستش و انداخت دور شونه ... رفت سمت عسل

 
 ...کنهیحسادت نم یو به کس خوامشیمن چقدر م دونهینامزد من م... ریخ: 
 

االن ... بــودن ســتادهیاز هــم ا يفاصــله ا چیزل زده بــودم بــه اونــا کــه بــدون هــ... هــم يرفــت تــو اخمــام
اســمه  نیــنشــد؟؟؟ چقــدر ا شیواقهــا عســل حســود یعنــیشــد  میحســود امیــکــاره پور چیکــه هــ یمنــ

 بود؟؟؟ یاسم ک نیا ایخدا... عسل برام اشناست
 

 رستوران؟؟ هیبه  يایامشب با من ب یتونیساناز م: ایپور
 

 :و خاروندم سرم
 
 ..یبا نامزدت خوش بگذرون يتو االن باس بر ؟؟؟يکار دار یچ: 
 

رسـتوران کـه کـار     هیـ  میحاضـر بـاش امشـب سـاعت هشـت بـر       خـوب تـو   یاون بـه وقـتش ولـ   : دیخند
 ...باهات دارم یواجب

 
 :و بهشون کردم و گفام پشتم

 
 ...يبا یاوک: 
 

 ..موفق هم شدم... کردم اشکام و محار کنم یسع... نیو بستم و خودم و شوت کردم رو زم در
 

*** 
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 یعنــی... رونیــب میو بــا هــم بــر لــرنیو ب فشــونیخــان تشر ایــمبــل نشســتم تــا پور يو امــاده رو حاضــر

 کار داره؟؟؟ یبهم بگه؟؟؟ باهام چ خوادیم یچ
 
ــ ــلحظــه  هی ــ  ادی ــادم کــه گفــت ه ــ  چیحــرفش افت ــن و از خــودت ب ــذار یوقــت م واقعــا  یعنــی... خبــر ن

ــراســت گفتــه و پور لزیاســتا ــو ای ــا يت ــ نی ــ   کی ــم کل ــو دل ــوده؟؟؟ ت قنــد اب شــد کــه   یمــاه نگــرانم ب
 ...هیهمه موقت نایشاد نشو ا ادیز گهیطرف عقلم م هیاما خو از .. .نگران من بوده ایپور!!! ؟یچ
 

فکــر ... میکــه هشــت قــرار داشــت  یبــود در صــورت 8/15ســاعت ... در خونــه بــه صــدا در اومــد  يصــدا
 ...بود میسرش و گرم کرده بود چون قبال ان تا يکنم عسل بد جور

 
 ...بود ستادهیکه رو به روم ا يشدم به مرد رهیو که باز کردم خ در
 
موهاشـم  ... دیسـف  يبـا کـروات نقـره ا    دیسـف  راهنیـ پ... نـتش  تیـ ف هیـ دست کـت و شـلوار سـورمه ا    هی

ــود و از بــس چ  ــاال حالــت داده ب ــب ــم زی ــرق م  زی ــود ب ــبهــش زده ب ــو... زدی عطــر سردشــم کــه مــن   يب
ــو  ــودم ت ــقش ب ــالن پ  يعاش ــل س ــچیک ــود دهی ــ ...ب ــاالخره از ه ــما   کلشیب ــه چش ــتم و ب ــم برداش  يچش

ــبز ــل-س ــخ شیعس ــدم رهی ــما ... ش ــه چش ــه   ییب ــه هم ــدگ يک ــ  میزن ــود و االن ش ــوش ب طنتیب ــت  دادی
 :کردیم
 
 خانم؟؟؟ دیدیپسند: 
 

 :شستم و نشونش دادم و با خنده گفتم انگشت
 
 ...پسر يدار کیال: 
 

 :بعد گفت...زد يقه قه ا سرخوش
 
 ...شد ریبدو که د: 
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 :بهش رفتم و گفتم يچشم غره ا... اومدنش انداخت رید ادیمن و  باز
 
 ...ستیمعلومه عسل بد سرت و مشغول کرده که حواست به ساعت ن: 
 

 :کرد یبه ساعتش نگاه دیخندیطور که م همون
 
 ...کرده وونمیدختر بد د نیا... آره بابا: 
 

ــوف ــردم و چ یپ ــک ــتم يزی ــ... نگف ــا میدیرس ــ  نییپ ــد نیو ســوار ماش ــ يحوصــله ... میش ــ چیه و  یحرف
 ایـ کـه بـا عسـل و در    ییاز بـازار هـا  ... گفـت یرفتـنش م  رانیـ داشـت از خـاطرات ا   ایـ وربـاز پ  ینداشتم ول

 هکــ یاز زمــان... رســتوران رفتنیــو م چونــدنیپیرو م ایــو دن ایــکــه بــا عســل در یاز زمــان... رفــتن ایــو دن
 ...يکارشون و مجبور شده اونا رو ببره شهر باز نیباهاشون قهر کردن بخاطر ا ایو دن ایدر
 

ــ آه ــ... دمیکش ــپور یول ــد     ای ــه نش ــال متوج ــه اص ــود ک ــرف زدن ب ــدر گــرم ح ــرا ... انق ــم ب ــاران و  يدل ب
ــ... دادنیــخــانوادم بهــم ارامــش م يکــه تــو ییتنهــا کشــا... کــورش تنــگ شــده ــا بق یوقت ــب  ياعضــا هی

ــانوادم بــودم حــس م   ــردمیخ ــو هیــگرفتــار  نیواســه همــ  بمیغــر ک  هیــگرفتــار ... شــدمیم شیتش
 ...اضطرلب بد

 
 ...بغضم و قورت دادم و سرم و بلند کردم نیماش ستادنیا با
 

 :اومد ادمی يزیچ هی هویبگم که  يزیخواستم چ... گرفت خندم
 
 ؟؟؟يتو با دختر عموت نامزد کرد... تو... ایپور: 
 

ــخند ــ ... دی ــ... برگشــت طــرفم... شــده بــود نیریچقــدر خنــده هــاش واســم ش ــب الیــکــه خ یمثل  رونی
 :گفت...رفتن نداشت
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 ساناز کوچولو؟؟؟: 
 

 گــهیکــه بهــم م نیــاهـااااا البــد االن فکــر کــرده از ا ... تــا حــاال بهــم نگفتــه بــود کوچولــو... کــردم تعجـب 
 :خورد به ستگ رشیت یول... ادیکوچولو بدم م

 
 هوم؟؟؟: 
 

 :اما با تعجب دیخند
 
 بهت گفتم کوچولو؟؟؟ ومدیبدت ن: 
 
 :طنتیاما با ش... دمیمن خند يسر نیا

 
 ...به سنگ خورد رتیت.. .ریخ: 
 

 :کرد زمزمه
 
 ...تکه زتیحقا که واقعا همه چ: 
 

 :بلند گفت هوی بعد
 
 ...گهیشو د ادهیپ: 
 
 و که زمزمه کرده و بلند بگه؟؟؟ یاگه حرف رهیمیم نیا

 
 میکـخ قـبال بـاهم اومـده بـود      ییهمـون جـا  ... همـون جـا بـود   ... شـدم  ادهیـ پ شیناگهـان  رییاز تغ متعجب

ــاز تیاســک میداشــت یکــه وقتــ ییهمــون جــا... واســم از خــانواده عمــوش گفــت  ایــو پور  میکــردیم يب
 ...زنگ زد سونیال
 



@donyayroman 356 

ــ يپـــالتو هیـــکـــه حـــاال  ایـــو از اطـــراف گـــرفتم و بـــه پور نگـــاهم بلنـــد تـــنش کـــرده بـــود   کویشـ
 ...گفت...دوختم

 
 ...میبر ایب: 
 

داشـتم امـا نتونسـتم     ینـامحرم محـرم و   يکـه بـرا   يدیـ بـا تمـام عقا  ... کنارش کـه دسـتم و گرفـت    رفتم
... بکـنم  یاعتراضـ  تـونم یهـم نم  ایـ پور يبنـد و بـار   یبخـاطر بـ  ...امشـبه  نیفقـط همـ   نیـ ا... اعتراض کـنم 

 یوقتــ... نــداه یهــم گنــاه ایــخــو بــد بخــت دور... رنگــا رنگــش گفتــه يبــرام از دوســت دختــرا ســونیال
 هیــکــه  یینجــایا... نجــایپــدرش فرســتادتش ا گرفتــهیداشــته شــکل مــذکر بــودن و بــه خــودش م  تــازه

... متعجـبم  زیـ چ کیـ امـا مـن در   ... گـه یجـا بـزرگ شـده د    نیهمـ  دیـ خـو اونـم بـا عقا   ... کامال بازه طیمح
داشـته باشـه پـس چـرا      شیاز رگ شـرق  یرتـ یغ هیـ  دیـ بـزرگ شـده باشـه با    یغربـ  طیاگـه بـا شـرا    یحت

 انقدر راحت راه بره؟؟؟ سلع ذارهیم
 
 :صداش به خودم اومدم با
 
 ...ساناز گهید نیبش: 
 

 ارهیـ در م يچـه جنـتلمن بـاز   ...بـود نشسـتم   دهیکـه بـرام عقـب کشـ     یصـندل  يبهـش کـردم و رو   ینگاه
... از مــن غـذا ســفارش داد  یخـودش هــم نشسـت گارســون اومـد و بـدون نظــر هـواه      یوقتــ.!!! بـاز  نیـ ا

 :مقدمه گفت یب هوی...همون شب و سفارش داده يغذا دمیفهم
 
 !!نامزد کردم؟؟؟من با عسل  یکنیچرا فکر م: 
 
 ...نتونستم جواب سوالش و بدم یحت... شدم بهش رهیخ
 
 نامزد نکرده؟؟؟ ایپور یعنی... یعنیکنم؟؟؟یگفت؟؟؟ چرا فکر م یاالن چ نیا

 
 :خودش اضافه کرد دمیگن جواب نم دیکه د ایپور
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 ...قلب منه يتو يا گهیدر ضمن کسه د...عسل واسه من مثل خواهرمه ساناز: 
 

ناراحـت بخــاطر   ایــعسـل   هیخوشــحال بخـاطر قضــ ... ناراحـت  ایــخوشــحال باشـم   دیـ بــودم االن با مونـده 
 است؟؟یقلب پور يکه تو یکس

 
ــم ــتیم دل ــو   خواس ــوبم ت ــم و بک ــم يکل ــدا...زی ــوز  ایخ ــهن ــرف پور    هی ــرف از ح ــم از ح ــه ه ــلحظ  ای

 ...يفرستاد گهید بیرق هیخوشحال نشده بودم که باز واسم 
 

 ...چه برسه به عشق يدیبه ادم نم یحس چیکه ه یاحساس یتو انقدر ب ب؟؟؟یساناز رق هه
 

 :و پس زدم و گفتم بغضم
 
 باشن؟؟؟ یک شونیا یبه سالمت... خوب: 
 

 :گفت طنتیبا ش...باال انداخت ابرو
 
 ...یفهمیبعدا م: 
 

ــه چــه ســادگ  بمیــرق تونیروز عروســ اره از  میزنــدگ يهــه بارمــه کــه تــو ... نمیــبیازم بــرد و م یو کــه ب
 ؟.؟.باخت حق منه نیا ایخدا... بازمیم یکس

 
 با آهنگ؟؟؟ میمشاعره کن يایم: ایپور

 
 گه؟؟؟یم یبلد نبود پس چ یاهنگ چیکه ه نیا... که زد یشدم از حرف شوکه

 
 ...تو شروع کن... باشه قبول:
 
 ...ادیبا همهدوتا بودن با من ز یوقت ادیم ادمیداغونت هنوز  يچشما... اممم:
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 :ابروم رفت باال و بدون مکث جواب دادم هی
 
 خونه وونهید نیا يرو اورده تو وونهیمنه د ایدن: 
 

 ..بوده وونهیث خودم د دمیکه د میهرک
 

 :صبر کرد بعد با ذوق گفت هیده ثان بایتقر
 
 ...يگردیفرداش بر م دونستمیم يکردیهر بار قهر م: 
 
 یهر روز پاش دیکه زاخار با ای یمث من معروف باش دیبا ای: 
 

 ...فردا ستین يفردا خبر سین يهمش سر پا خبر یسرکار باش يبر
 

 :گفت یبعد مکث کوتاه بازم
 
 ...مث فالوده دیآلوده سف ستیآسمون ن: 
 
ــدس ا:  ــح ــام ا  نی ــه تم ــک ــ نی ــا  کی ــاه و اهنگ ــرد    يم ــوش ک ــن و گ ــه م ــورد عالق ــروه م ــخت  يگ س
 ....ستین

 
 :و گفت دیهر خند هر
 
 ...ایو در ایدست عسل و دن يتو شده بودم مضحکه  یرو کم کن يباور کن برا: 
 

 :دونستم و گفتم متیو غن فرصت
 
 ..ا؟؟یدن ایبزرگ تره  ایدر: 
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 ا؟؟؟یدر ایبزرگتره  ایبه نظرت دن: 
 
 :زد و گفت يلبخند... که سوال خودم و تکرار کرد نیا... نگاهش کردم یجیگ با
 
 ا؟؟؟یدن ایبزرگتره  ایدر...ریسوال من و اسمخواهرام در نظر نگ: 
 

 :زدم و گفتم يلبخند
 
 ...چه جالب... ایدن: 
 
 ...میکه اشتباه نکن نیترفند و به کار برده واسه ا نیهوم بابام ا: 
 

 ...بود چون يحرفا واسم تکرار نیا يهمه ... گرفته بود خندم
 

 ...مون و آوردن غذا
 

 یلـ یخ يسـر  نیـ ا... هـا  خیـ  يرو میو رفتـ  میگـرفت  تیو اسـک  میبـازم رفتـ   میکـه غـذا خـورد    نیـ از ا بعد
 ایـ  نجـا یاومـدم ا  ییمـاه تنهـا   کیـ  نیـ ا يتـو  دیپرسـ یم یهـ  ایـ کـه پور  يقبـل رفـتم جـور    يبهتر از دفعه 

 ...تا اقا قبول بکنه ارمیب لیهزار تا دل شدمینه منم مجبور م
 

بـوده از   ایـ پور کـه از قضـا   یکـ ی هـو یکـه   رفتمیـ اروم داشـتم م  نیشـدم بـس تنـد رفـتم واسـه همـ       خسته
 ...ستادیا شتیدور چرخوندم و بعدش وسط پ هیپشت دستم و گرفت و با سرعت 

 
امــا ...ارمیــبــود شــاخ در ب کیــاز تعجــب نزد... جلــوم زانــو زد دمیــد هــویخنــده نگــاهش کــردم کــه  بــا

 :توجه به بهت من شروع کرد به حرف زدن یب ایاقا پور نیا
 
ــ :  ــ شیســه ســال پ ــو نیاول ــار ت ــ... اصــال بهــت توجــه نگــردم ... دمتیــدانشــگاهت د يب ــه  نیاول ــار ک ب

تمـام دانشــجوها  ... يمغـرور شـد   افـت یکـه بخـاطر ق   یهســت يدختـر  هیـ  کنـه یفکـر م  نتـت یبیم یهرکسـ 
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ــطوره بـــ    ــب اسـ ــت لقـ ــودن  یبهـ ــاس و داده بـ ــتمیم... احسـ ــتریب دونسـ ــرا شـ ــت ازت  يپسـ کالسـ
ــردن  يخواســتگار ــک ــت پ ای ــت شــنهادیبه ــو  ... دادن یدوس ــا ت ــام ــرد  یحت ــر نک ــون فک ــا ... يبهش اونج

کــه مــن تــورو  نیــا... یکنــیفکــر م یبــه چــ ياالن دار دونمیــم... يافتــاد لیــاحســاس کــردم از دمــاغ ف
ــ  ... بهــت نگفــتم یچــیو ه شــناختمیم ــبــرات مثــل  دمیترســ... دمیمتاســفم امــا ســاناز بــاور کــن ترس  هی

بـا  ... دانشـگاه  يپسـرا  يمثـل همـه   ... جلـب شـده بـود    هـت مـن از همـون زمـان تـوجهم ب    ... شوك بشـه 
کـار هـا کـردم کـه توجهـت       یلـ یخ... یشـال اولـ   هیـ تفاوت کـه مـن اسـتاد اون دانشـگاه بـودم و تـو        نیا

 کــردمیکــه داشــتم احســاس م یدرســت زمــان... يدیــنفهم یتــو حتــ چیبهــم جلــب بشــه امــا نشــد کــه هــ
ــ... يبهــت دارم تصــادف کــرد ییحســا  رانیــاز ا.. .مــن فــرار کــردم... صــفر بــود تاحتمــال زنــده بودن

فــرار کــردم چــون ... ياونــم تــو بــود... داشــتم لیــدل هیــمونــدنم فقــط  رانیــمــن واســه ا... فــرار کــردم
کــه تونســتم بکــنم فرامــوش کــردن تــو   يتنهــا کــار نجــایا دمیرســ یوقتــ... شــدیداشــت نــابود م لمیدلــ

اذر مــاه شــبش  7هــر ســال ... چــون... بــود تفکــرم کامــل اشــتباه نیــا یولــ.. کــردمیالبتــه فکــر م... بــود
... دختـر تجـاوز کـنم    کیـ بـود بـه    کیـ امسـال نزد ... متاسـفانه امسـال  ... کـه  نیـ تـا ا ... شـدم یمن مست م

... هــزاران مرتبــه خــدا رو شــکر کــردم ... دمیــروز بعــدش کــه تــورو د... يضــا اون دختــر تــو بــود2از 
عاشـقش بــودم و   وونـوار یاز همـون اول د  فهممیکــه حـاال مـ   یبرگردونـدن کسـ   یکـ ی... زیـ واسـه دوتـا چ  

 ...که بهت تجاور نکردم نیبخاطر ا گهید یکی
 

جــون  یبــ يزد کــه باعــث شــد لبــا يشــد و لبخنــد رهیــچشــمام خ يتــو ... ســرش و بلنــد کــرد بــاالخره
 :رنیبه خودشون بگ یمن هم حالت

 
ــه یلیســاناخ:  ــیخ... وقت ــه کــه شــد  یل ــه ا يوقت ــدگ يبهون ــه ا يشــدواســم ... کــردن یواســه زن  يبهون

 ...دارم دوستیلیساناز خ... دنیواسه نفس کش
 

... و ازم پنهــون کــردن تــا مــن زجــر نکشــم قــتیتمــام خــانوادم حق... توقـع نداشــتم راســت بشــنوم  ازش
ــتــازه از پور... کــدوم گلــه نــدارم چیپــس مــنم از هــ ــ  ای بــار  نیکــه واســه دومــ یممنــون کــه گفــت کس

 :گفتم یمکث چیبدون ه لیدال نیبنا به ا... بود بهم تجاوز کنه اون بوده کینزد
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 زیــچ کیـ واسـم   یهمـه چــ ... بـود  يعــاد زیـ چ هیـ واســم  زیـ کـه بــا تـو آشـنا بشــم همـه چ     نیـ قبـل از ا : 
واسـه هـر لحظـه     يداد ادیـ تـو بهـم   ... يشـد  میکـه تـو وارد زنـدگ    نیـ تـا ا ... و کسل کننده بـود  يتکرار

ــدگ ــ میاز زن ــم ...ل بشــمارزش قائ ــو به ــت ــدگ يداد ادی ــارگردان زن ــ... باشــم میک ــ شــمیاز پ یوقت  یرفت
ــ یوقتــ... یچــ یعنــی یدل تنگــ دمیــفهم ــم  یرفت ــه م کیــدل ــ... گرفــتیســره بهون هنــوز  یدرســت وقت

 ؟؟؟یاونم گرفتار چ... گرفتار شدم دمیفهم يچند ساعت بود که رفته بود
 

 :شدم و ادامه دادم رهیو از اسمون گرفتم و به چشماش خ نگاهم
 
 یمــن ادم بــ... امیــمــاه جوابــت و نــدادم تــا بــا خــودم کنــار ب  کیــ نیلــ يتــو... عشــق نــاب هیــگرفتــار : 

 نیــکــه بــه احســاس تــو لطمــه نخــوره خــودم و مجبــور کــردم کــه ا  نیــواســه ا لیــاوا... بــودم یاحساســ
ــ  کیــکــه  نیــتــا ا... امــا نشــد... عشــق و فرامــوش کنــه بــا  یوقتــ... اهمــاه گذشــت و مــن اومــدم فرودگ

ــل د ــعس ــدمت دنی ــد  ای ــرم آوار ش ــ... رو س ــ  یوقت ــتاش و گرفت ــد   یدس ــورده ش ــبم فش ــه بــ ... قل  یمن
 ..بود شکست خوردم دهیماه نرس کیهنوز به  یاحساس عاشق شده بودم ول

 
 :کردم و چپ چپ نگاهش کردم يا خنده

 
بعــدش خــوابم بــرد و تــا   نیکــردم واســه همــ هیــتــا صــبح گر شــبمید... کــه نخــورده بــودم یامــا مثــ: 

 ...اونوقت روز
 

ــدازه دن... زد يلبخنــد ــدش وازم ان ــرا م ياالن خــودم و رو... ارزش داشــت ایــلبخن ــدیاب ــ... دمی ــه  یمن ک
کـه از سـه    یغـم بغـل کـرده بـودم حـاال عشـقم جلـوم زانـو زده و بـه عشـق           يزانـو  شیتا چند سـاعت پـ  

 ...کنهیبهم داشت اعتراف م شیسال پ
 

ــامــا پور... واقعــا مــاتم زد گــهید... آورد رونیــو ب يکــرد و جعبــه ا بشیــج يدســتتو ایــپور بــا لــذت  ای
 :که بهم داشت گفت یدر جعبه رو باز کرد و گرفت جلوم و با تمام احساس
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دزتـون خـواهش کـنم تـا اخـر عمــرم       شـه یم... عشــق مـن  يکـه شـد   یاحساسـ  یخـانم اسـطوره بـ    ياهـا 
 ن؟؟؟؟یبش نمیهم بال

 
ــا نــاز زدم و يخــوش قــه قــه ا ســر کــه باعــث تعجــب خــودمم شــد دســتم و جلــو بــردم و انگشــتر    يب
خوشـحال بلنـد شــد و حلقـه رو از دسـت مـن گرفــت       ایـ پور... بــود و برداشـتم  دیسـف  يکـه طـال   یکیبـار 

دسـتم   ایـ کـه پور  کـردم یبـا لـذت داشـتم بـه دسـتم نگـاه م      ... انگشـت مـورد نظـر    يکـرد تـو   کمیو با مال
 يافــراد يهمــه ... دســت زدن مــارو بــه خودمــون آورد يصــدا هــوی... بهــش زد يو بــرد جلــو و بوســه ا

 ایــپور... خنـدم گرفـت  ... زدنیــمـا دسـت م   يبـودن و واســه   سـتاده یبـودن کنـاره هــا ا   ســتیپ يکـه تـو  
 ..ستیاز پ رونیب میدستش و انداخت دور کمرم و با هم رفت

 
*** 

 
 :اومد جلو و گفت يعسل با شاد میکه شد ایپور يخونه  وارد

 
 عشاق؟؟؟ نیچطور: 
 

و هــر دومــون و  ادیــبکشــه و بــه دو ب یاز ســر خوشــحال یغــیباعــث شــد عســل ج میکــه کــرد يا خنــده
 ...بگه کیبغل کنه و تبر

 
 ...دختر مهربونه نیواقعا ا نمیبیم کنمیبه عسل نگاه م ینفرت چیحاال که بدون ه... گرفت خندم

 
 :گفتم نیواسه هم میافتاد يزیچ هی ادی هویمبل که  يرو میبود نشسته

 
عســل  یامــروز گفتــ ایــ... یلیگفــتم مــزاحم نشــم گفــت هــر طــور مــا  یوقتــ شــبید یواســه چــ ایــپور: 

 ...نامزدته
 

 :خنده عسلم با خنده گفت ریزد ز ایپور
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 ؟؟؟يخوایتازه بلدم حرفم بزنم م فهممینم یزنیحرف م یفارس یفکر نکن وقت: 
 

 :گفت نیح نیا يتر شد و تو دیشد ایپور ي خنده
 
 ...یحرف بزن خوادینم زتینه جانه عز: 
 

 :رو به من کرد و با مهربون گفت بعد
 
از دسـتت دلخـور بـودم امـروزم      شـب ید... یخبـر گذاشـت   یمـاه از خـودت بـ    هیـ دلـم شـما مـن و     زیعز: 

 ...کنم تتیخواستم اذ يجور نیهم
 

 :به بازوش زدم و زمزمه وار گفتم یاروم مشت
 
 ...بد جنس: 
 

 ن؟؟؟یچه کار کن تونیواسه زندگ نیخوایخوب م: عسل
 

 :گفتم عیسر
 
 ...درسم تموم بشه بعد دیمن با: 
 

و مـن اونجـا رسـما ازت     رانیـ ا میریـ شـما هـر وقـت درسـت تمـوم شـد بـا هـم م        ... یباشـه خـانوم  : ایپور
 ...کنمیم يخواستگار

 
 :عسل گفت... زدم بهش يلبخند

 
 ...ایدرست دار انیتا پا گهیسه سال د هیفکر کنم : 
 

 :زدم يپوزخند
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 بــایتقر... نداشــتم یالتــیتعط چیبرداشــتم و هــ يادیــز يواحــد هــا... نجــامیمــن االن دوســاله ا... نــه بابــا: 
 ..سال فقط از درسم مونده هیگفت  شهیم
 

 :گفت رتیبا ح عسل
 
 ؟؟؟يدوسال به اندازه چهار سال از درست و خوند نیا يتو یعنی... بابا ولیا: 
 

 ...حرف عسل تکون دادم دییواسه تا يو سر دمیخند
 

 :گفت تیباز با ح عسل
 
 ...ییبچه درس خونا نیاز ا ایدرست مثل پور: 
 

 ...بهتر که نگفت یول... داشتم بگه خرخون توقع
 

 ؟؟؟يعسل مگه خودت بد بود: ایپور
 

 ...درسم و افتادم هیدانشگاه سال اول  يتو... و باش نیپوووف ا: عسل
 

 ؟خاااکتو سرت چرا؟؟: ایپور
 

 :باال انداخت يشونه ا عسل
 
... مــنم سوءاســتفاده کــردم يلنــدنم کــه تــو نبــود ... بخــونم يکــردیاخــه واســه مدرســه تــو مجبــور م : 

 ...شد سیالبته دهنم سرو
 

 :ربط گفت یب ایپور هوی... دمیخند
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ــ:  ــا ا  یول ــوب ب ــخ ــاع خ نی ــیاوض ــد  یل ــر ش ــال د ... بهت ــس س ــهیپ ــم گ ــا میری ــهید... رانی ــر   گ ــم ب ه
 ...میردیگینم
 
 :نگاهش کنم شتریعسل نذاشت ب غیکردم گه ج ایبه پور ینگاه یخوشحال با
 
 ؟؟؟يبر يخوایم ؟؟؟یچـــــ: 
 

 ...البته اگه خانومم هم موافق باشه... بعله: ایپور
 
ــ از ــخــانومم رو ب يکــه کلمــه  یلحن ــیخ کــردیم انی ــد یل ــد... خوشــم اوم ــه پور يلبخن ــب کــه منتظــر  ای

 ...بود تمیزدم که نشونه رضا کردینگاهم م
 

 ه؟؟؟یچه کار نیاخه ا... اه: عسل
 

هــم بخــاطر ... نجــایا میایــب میتــونیم میمــن و ســاناز هــر وقــت بخــوا  ؟؟یعســل جــان نگــران چــ: ایــپور
 ..کردمیکار م نجایهم بخاطر من که ا میدانشجو بود نجایکه ا نیا

 
ــل ــهید عس ــچ گ ــوب   يزی ــه خ ــب ب ــت و اون ش ــ ینگف ــد  یو خوش ــوم ش ــطراب   ... تم ــاز اض ــن ب ــه م البت
 شن؟؟؟یخوشحال م یعنیبگم؟؟؟ ایبه پور يبهشون بگم؟؟؟چه جور يچه جور...داشتم

 
احســاس  یمــن کــه حــاال اون دختــر بــ... خــوب یولــ... شــنیصــد در صــد خوشــحال نم... زدم يپوزخنــد

ــ ... اهــا اره... ازدواج کــنم خــوامیمــن م... ســتمین ... جمــع يتــو... نبــه همشــو... گمیســر مراســم عقــد م
 ...بفهمن دی؟؟؟بایباالخره که چ

 
*** 

 
 ....سال بعد کی
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ــد شــدم تــا خــودم و تــو     یصــندل يرو از ــم بــر     ایــو در ایــدن... نمیــبب نــهیا يبلن ــه اصــال ازم چش ک
 ...بدم صشونیتشخ تونستمیمن که م ینامردا بلز ست کرده بودن ول... داشتنینم
 

 ...اومدم باال نییو از پا ستادمیا يقد نهیا يجلو
 

 دیتــاپ هــم ســف... دنبالــه دار بــود... بــود کیســاده و شــ یلــیکــه خ رانمیــرنگــه پ دیپــف دار ســف دامــن
 تیـ ف... شـده بـود   نییتـز  نیداشـت کـه وسـطش بـا نگـ      يزیـ ر ياز دور گـل هـا  ...يدیخورشـ  غهیبود و 

ــار   ــر ب ــود و کم ــنم ب ــو کمیت ــم م يو ت ــتیچش ــ ...ذاش ــدم کن ــاالتر یاوم ــمام ذوم  يرو... ب ــدمچش ... ش
 ...دادیقرمزم هم خبر از شاد بودنم م يلب ها يلبخند رو...نمیبب تونستمیو م یخوشحال

 
و نقـره   یـی قشـنگ بـود و از دور فقـط رنـگ طال     یلـ یخ... چنـد رنگـه زده بـود    يهـا  هیچشـمام سـا   پشت

مــژه ... کــردیرنگــم هــم گونـه هــام و برامــده تـر م   یمسـ  يرژ گونــه ... چشـم بــود  يتــو شیو مشـک  يا
 ...قشنگ شده بود یلیخ یینداشت و خودش به تنها یبه مژه مصنوع يازیهام ن

 
 ...زنداداش يحرف ندار: ایدر
 

 :با اعتراض گفتم... دمیخند
 
 ...نگو زنداداش: 
 
 ...ندهینگو زنداداش بگو زنداداش ا... ساناز گهیراست م: ایدن
 

ــ ... دنیــخند ایــو در خــودش در  هــوی... شــدم الیــخ یمــنم زورم اومــد بهشــون چشــم غــره بــرم پــس ب
 :گفتم...با ذوق اومد تو یباز شد و فاط

 
 وانه؟یچته د: 
 

 :چپ نگاهم کرد چپ
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 ...اومد ایپور نیبگم زود باش خواستمیم... ادب یب:
 

وسـط   نیـ البتـه مـن ا  ... کـردم یحـاال خوبـه خـودش نـامزد داره وگرنـه شـک م      ...گرفت از ذوقـش  خندم
 ..و انتخاب کرده نیا يدیبه عقل نامزدش شک دارم که با چه ام

 
هنــوز بــه ... ســرم بنــدازمش يرنگــم اومــد ســمتم و کمکــم کــرد رو دیبــا شــنل ســاتن ســف عیســر ایــدر

ــپور ــودم  ای ــده ب ــرم نش ــل از ا...مح ــروز قب ــام ــر نی ــه ب ــاالر م میک ــت ــد م میری ــیو عق ... ترســمیم... میکن
 ...ه بر اب بشننقشه هام نقش يهمه  ترسمیم
 

 ...اومده دنبالشون یبه احتماد سهراب نامزد فاط... رونیرفتن ب یو دن يو در یفاط
 

 گـه ید زیـ چ هیـ بـود بـه عکـس همـه تـازه عروسـا ترسـم از         بیـ واسـم عج ... اومـد تـو   ایباز شد و پور در
 ...اونا باشه هیشب نمیادما بوده که ا هیشب میاخه من چ... بود

 
 ...راحت بود یلیخ ایدر کار تبود و پور يبردار لمیف نجایشکر واسه ا خدارو

 
 ...عشقم يشد یبه به چه عروسک: ایپور

 
ــخند ــود و نم يشــنلم رو... دمی ــبب تونســتمیصــورتم ب ــو... نمشی ــا يت ــ نی ــســال پور کی وقــت  چیهــ ای

 ...ذارهیاحترام م دمیخوشحال بودم که به عقا... از مرزش نرفته بود شتریب
 

 :ت شنلم و بده باال که نذاشتم و گفتمخواس... جلو اومد
 
 ...بذا بعد عقد: 
 

 :خالف تصورم رفت عقب و گفت بر
 
 ...کنمیولت نم یبه راحت گهیبه ضررت شد چون اونجا د نیا یباشه ول:
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 ...اااایپور: 
 
 جونم نفسم؟؟... به فدات: 
 

 :شدم و اروم گفتم مظلوم
 
 ...نکن تمیانقدر اذ: 
 

 :سمت در گفت دادیکه من و حل م يهمون جور ایپور
 
 ...لقمه چپت نکردم هیبرو تا  ایبه جا مظلوم شدن ب: 
 

رنـگ بـود و بـاز کـرد      یسـانتافه مشـک   هیـ بابـاش کـه    نیدر ماشـ  ایـ پور... رونیـ ب میو با هم رفتـ  دمیخند
 ...میجا ندار نیا يلمبرداریاوف خدا رو شکر که ف... برام و منم نشستم

 
 :شد و گفتسوار  عیهم سر ایپور

 
 م؟؟؟یچونیبپ یهست یسان: 
 

 ...نسبت به مخفف اسمم نشون ندم یو مشت کردم تا عکس العمل دستام
 
 ...شهیبه ضرر تو تموم م میچونیمطمن باش اگه بپ: 
 
مـن   يسـال و کـه جلـو    هیـ  نیـ ا يهمـه   یو مـن تالفـ   میچـون یبعـد بپ  میعقـد کنـ   میبـذا بـر   یگیراست م: 

 ...ارمیبشم و سرت در ب کینزد یذاشتیو نم يکردیم يدلبر
 

 :کردم اعتراض
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 کردم؟؟؟ يدلبر یمن ه گمیبار هزارم م يبرا: 
 

 :بهش داد و گفت یفیو گرفت و فشار خف دستم
 
 ...کردنه يمثل من دلبر یدعواهات هم واسه مجنون نیخانومم شما هم: 
 

 ...با ناز بخندم ایعادتم شده بود واسه پور گهید... باز ناز... دمیخند
 

 :دستم و ول کرد و محکم زد رو فرمون ایپور
 
نــاز و   ؟؟؟یاونــم بــا چــ  ... خنــدهیبعــد خــانم واســمون م   هیــدعواهــاتم واســمون دلبر  میگــیمــا م: 

 ...خندمیمنم امشب م يبخند دمیبعله با...عشوه
 

 :گفتم... اخر حرفش قطع شد کهیشده بود با ت لیکه به قه قه تبد خندم
 
 ...وفتمیخونمون پس م میکه برس نیبخدا من تا قبل از ا... ننداز ادمی یه ایپور: 
 
 ..شو ادهیاالنم پ... یزبونت الل خانوم: 
 

و  دیــخند دیــکــه مکــث مــن و د ایــپور... شــدینم فیــح یچــپ چــپ نگــاهش کــنم ولــ خواســتیم دلــم
 نیــهمــه خوشــحال بــودن و ا... تــو میبــا هــم رفتــ...و دور زد و در و بــرام بــاز کــرد نیماشــ... شــد ادهیــپ

مهــراد و زنــش مهـــال و    ينگــاهم رو  نیبــ  نیــ در ا... شـــدیم دهیــ در مــنم د  يبــد جــور   یخوشــحال 
 ...هه...کرد یوتاهدخترش مهسا مکث ک

 
داشــت کــار ... عاقــد بـود ... گـاهمون یجا يتــو مینشسـت  میکـه بــه همـه ســالم کــرد   نیــبعـد از ا  ایــپور بـا 

االن وقــتش  گــهید... بــه دامــنم دمشیکشــ نیه بــود واســه همــکــف دســتام عــرق کــرد... کــردیهــارو م
 ...بود
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 دهیــهمشـون تـرس د   يچشـما  يتـو ... بـه همـه نگـاه کــردم   ...تـا خواسـت شـروع کنـه بلنــد شـدم      عاقـد 
زد و بــا لبــاش  يلبخنــد... کــردیخونســرد و بــا لــذت داشــت نگــاهم م... نگــاه کــردم ایــبــه پور... شــدیم

 :داد و رو به همه گفتم دیتعجب کردم اما نرفش بهم ام» بگو«:گفت
 
 ..رو قبل عقدم بهتون بگم یچ هی خواستمیم: 
 

 :و ادامه دادم دمیکش یقیعم نفس
 
 کیـ  کیـ مـن االن نزد ... بگـم  خواسـتم یم... مـن ... ممنونتـون باشـم   ایـ ازتـون گلـه کـنم     دیـ با دونمیـ نم ـ

 ...ساله که حافظم و به دست آوردم
 

 :بازم ادامه دادم یگفتن چند نفر بلند شد ول یهـــ يصدا
 
سـال   کیـ  نیـ ا يبهـم کمـک کـرد و تـو     یلـ یاز اسـتاد هـام کـه جـراح مغـذ و اعصـاب هـم بـود خ         یکی ـ

کـه تـا حـد جونـو عـذابم       ییهـا  زیـ بـا چ  امیـ کنـار ب ... اومـد  ادمیـ کـه   ییهـا  زیبا چ امیکمکم کرد تا کنار ب
 ..دادیم
 

 ...منظورم اون بود دیخوب فهم... کردم ینگاه میکردم و به مهراد ن یمکث
 
چهـار   نیـ ا يتـو  نیکـه بهـم کـرد    یبگـم ممنـونم از همتـون بخـاطر لطفـ      دیـ با کـنم یاما حاال که دقـت م  ـ

 ...سال
 

 :گفت... بغلش يتو زدمیقدر شناسانه نگاهش کردم و آروم خ... ستادیاومد و کنارم ا بابام
 
مــدت  نیــمــن تمــام ا... یمثــل اســمت گلــ... یابیــاســمت کم یکــه واقعــا مثــل معنــ يدختــر... ســاناز ـــ

 ...خواستمیصالحت و م
 
 ..قلبم ازت ممنونم میاز صم... بابا دونمیم ـ
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شــدم  رهیـ خ ایــبعدشــم نشسـتم ســر جـام و بـه پور   ... دمشیهـم اومــد و اونـم بغــل کـردم و بوسـ     مامـان 

 کیـ  نیـ ا ياونـم کـه خـوب مـن و شـناخته بـود تـو       ... بـده بـرام کـه چـرا اصـال تعجـب نکـرد        حیتا توضـ 
 :دادن حیسال شروع کرد به توض

 
ــ ــو  ـ ــانم کوچول ــن ... خ ــاوال م ــابم م   هی ــذ و اعص ــراح مغ ــج ــوک  دونمی ــر ش ــهیم یه ــر   تون ــت و ب حافظ

 ...گردونه
 

راســت  نایاقعــا جاســتموضــوع فکــر نکــرده بــودم؟؟؟؟ ههــه و  نیــچــرا خــودم بــه ا... بــاز مونــد دهــنم
 ...میسوت يمن خدا... گهیم
 

 :ادامه داد ایپور
 
... سـرم دکتـر جـامعم و از اون گذشـته     ریـ خـوب خ  یولـ  زنمیـ م یدرسـته خـودم و بـه مشـنگ    ... و دوما ـ

 رییـ برگشـتم رفتـارت تغ   رانیـ پارسـال از ا  یوقتـ ... شناسـم یمـن عشـقم و م  ... ینفـس منـ   یتو عشـق منـ  
 ..دفتر خاطرات ياناز تومث س يشده بود... کرده بود

 
 :زد يقه قه ا دیکه حالتم و د ایپور... ارهیخدا کنه دفتر خاطرات و به روم ن... و گاز گرفتم لبم

 
ــ ــوما ـ ــت با ... و س ــر خاطرات ــرا درســت دفت ــچ ــب دی ــو   یاز ش ــا ت ــو تنه ــه ت ــه ک ــه  يگــم بش ــن  يخون م

 ؟؟؟؟يبود
 
همـش مالـه    دمیـ بعدشـم کـه د  ... چـون اولـش اسـمم بـود مشـکوك شـدم و بـرش داشـتم         ایـ بخدا پور ـ

 !!منه
 
فقـط  ... بهـت نگفـتم   یدروغـ  چیکـه بهـت اعتـراف کـردم مـن هـ       یشـب  یراسـت ... زمیـ نـداره عز  یاشکال ـ

 ..و بهت نگفتم قتیحق
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 :باز و بست کردم نانیو با اطم چشمام
 
 ...دونمیم ـ
 

 :گفتزد و  يزیآم طنتیلبخند ش ایپور
 
 ...و چهارما ـ
 
 !؟!هنوز ادامه داره؟؟ يوا ـ
 

 :شد بهم و گفت رهیخ ایپور
 
 بد و جلوت داد؟؟؟؟ ي یکه اون سوت یدر صورت يدیازم نپرس مایوقت از فاط چیچرا ه ـ
 
 :گفتم... گشاد شد شمین

 
 ...بهت بگه یفاط کردمیفکر نم ـ
 

 !!!نگفت عاقد هم شروع کرد به خوندن يزیو چ دیخند ایپور
 

*** 
 

 يزیـ چ يازیـ پ هیـ کـاش االن  ... احساسـم  یمـن هنـوز همـون دختـر بـ     ... که اشـتباه فکـر کـردم    یمث نوچ
 هیــمــن گر ایخــدا... رمــاااایبگ شــگونیخــودم و ن شــهیآهــا مــثال م... بــد نشــه لیــکــه جلــو فام داشــتمیم
 ....خوامیم
 

 :کردم و مامان و از خودم جدا کردم و اشکاش و پاك کردم ینا محسوس پوف
 
 ...رانمیخوبه من ا... مامان جان ـ
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 ..مثال يبابا خوب عروس شد ـ
 

 :ساله شده بود اومد 12دختر  هیکه حاال  غویج غیباران ج يصدا... دیخند
 
 ...نمیاون طرف منم خالم و بب نیبر ـ
 

 ..خاله گهیم لیحد اقل جلو فام خوبه
 

 :کورش هم اومد يصدا
 
 ...خودمه يبرو عمه  ـ
 

 ..بابا مینیب نیشیب: باران
 

 :بارمان کوچولو که اونم شده عشق خالش اومد ي صدا
 
 ...خاله ناز ماله خودمه ـ
 

کــورش پــنج ســالش شــده بــود و بارمــان کــه ... ســتادنیهــر ســه شــون اومــدن جلــوم ا... گرفــت خنــدم
 ...ساله شده بود 3داداش باران بود 

 
 ...وفتمیبود ب کیکه نزد يبهم جور دنیآن هر سه شون چسب هی در
 

 :کرد و گفت یبارمان اخم... به کمکم اومد و بارمان و بغلش کرد ایپور
 
 ...بلم بگل خالم خوامیم نیبذالم زم ـ
 

 :رو به باران گفتم.. دیبارمان و بوس يو گونه  دیخند ایپور
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 ؟؟؟یکن يلجباز نایبا ا دیتو هم با ـ
 

و اون  دمیــخند... بــود بهــم دهیکــورش همــون جــور چســب یکــرد و ازم فاصــله گرفــت ولــ یاخمــ بــاران
ــا حســود   ــآخــر ســر هــم بــدون ا ... نشــده شیو بغلــش کــردم و بعدشــم بارمــان و ت  يکــه قطــره ا نی

 ..تو خونه میتیکردم و رف یبا همه خدافظ زمیاشک بر
 

 کـرد یکـه سـر گـردون داشـت خونـه رو متـر م       ایـ بـه پور ...کـرم رنـگ   يمبـل هـا   يو انـداختم رو  خودم
کـه بهـم اعتـراف کـرد      یبـار اول زمـان  ... دمشیـ دیم یرسـم  پیـ بـود کـه بـا ت    يبـار  نیدوم... نگاه کردم

 ...و بار دوم هم حاال
 
بفهمــه  ایــکــه پور نیــاروم بــدون ا... افتــادم کــه باعــث شــد ســنگوپ کــنم از تــرس يزیــچ هیــ ادیــ هــوی

نگـو اقـا   ... چـش شـده   ایـ گمپوریمنـه اسـکل م   یهـ ... مالـه مهمـون بـود   کـه   یاتـاق  يبلند شدم و رفتم تـو 
 ...کردهیفکر م یداشته به چ

 
 ...نقطه نامعلوم هیشدم به  رهیمبل و خ يرو نشستم

 
 ...در اومد ایپور يصدا قهیچند دق بعد

 
 ؟؟؟یساناز کوش: 
 

 :دینال... اومد پشت در ایپور... بلند شدم در و قفل کردم... شد شتریب اضطرابم
 
ــ یگذاشــت يخمــار يســال مــن و تــو هیــ... نــامرد:  ســال صــبر کــردم  هیــ... بــه درك یهــم نبــود؟؟؟ ول
 ...روش نمیا

 
 ...پسرم نیمن عاشق ا ایخدا يوا... دلم براش ضعف رفت... دمیقدم هاش و شن يصدا
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ــو یســاعت هیــ ــدم ت ــ يمون ــاق و حت  ییجــورا هیــاســتش خــوب ر... نتونســتم موهــام و درســت کــنم  یات
 ...خوشکل شده بود یلیموهام و باز کنم اخه خ ومدیم فمیح
 

ــ ــ یوقت ــو  رونیــســاعت گذشــت اروم از اتــاق ب  هی ــتم ت ــاالخره تمــوم ... اتــاق مشــترکمون يرفتمــو رف ب
 ...يشد اون همه دور

 
رفــتم ...خــودش جمــغ شــده بــود يتــو زمیــبگــردم شــوهر عز یالهــ... بــود دهیــخواب کیشــ یلــیخ ایــپور

ــا ــو و اروم موه ــهیصــورتش ر يکــه رو ییجل ــ   خت ــار شــدم و اروم گــونش و بوس ــود و کن صــدام ... دمیب
 :من و از جام پروند

 
 ...باالخره ارزو به دل نموندم و عشقم بوسم کرد... ییییاخ: 
 

 :ادامه داد...از ته دل... دمیخند
 
کــه  يبــار نیاولــ یخواســتیم يکــردیم ينــامرد یداشــت گمــایم... يبخنــد شــهیهم شــاالیا... جــووون يا: 

 ؟؟؟یخواب باش یکنیبوسم م
 

 :گفتم...دمیاز دوباره گونش و بوس اروم
 

 ...يداریکه ب حاال
 

... بغلــم کــرد... بلنــد شــد و مــنم بلنــد کــرد هــوی...دیو باســ میشــونیاروم پ... شــد و کنــارم نشســت بلنــد
 :اروم گفت...سفت و محکم

 
 ...دوست دارم یلیخ... يساناز: 
 

 :و انداختم دور گردنش و گفتم دستام
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 ...قربونت برم شتریمن پ: 
 

ــه ز دســتاش ــلباســم کــه خــورد قلــبم لرز  پیــب  نمــونیب يهــر فاصــله ا... تمومشــد گــهیبــاالخره د... دی
 ایــتمـام کمـال مالـه پور    گــهید...کـه عاشقشـم و عاشـقمه    یزن کسـ ... شــدم ایـ بـاالخره مـن زن پور  ...بـود 
 ...شدم

 
*** 

 
 ...قدم عقب رفتم و زل زدم بهش کیو  يغذا خور زیو رو م پاکت

 
 :کردم به حرف زدن خونم با خودم شروع

 
 !!خراب کنه ایرابطم و با پور دمیم؟؟نعمته؟؟؟شایبرگه گند زد تو زندگ نیاالن ا: 
 

ــدا ــد يص ــدا ... در اوم ــم ص ــپور يبعدش ــر... ای ــو  عیس ــتم ت ــذ و گذاش ــو  يکاغ ــتم ت ــاکتش و گذاش  يپ
 ...از کشو ها یکی
 

 ...:هم گوش کردم ایپور يهم به چرت و پرت ها نیح نیا يتو
 
 ...استقبال شوورشون ومدنیها م فهیضع مایقد ریبخ ادشی... ایخدا یهع: 
 

 ...رنجهیمن به قربون اون دل حساس شوورم که زود م يا... گرفت خندم
 
 :بغلش يدمتویو به دو دو رونیاشپزخونه رفتم ب از
 
 ...زمیسالم شوور عز: 
 

 :گفت...با لذته تمام... دیخند
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 زم؟؟؟یعز یخوب...فمیماه ضع يسالم به رو: 
 

 :گفتم يشاد ياما بلند و با صدا» !نع« :دلم گفتم تو
 
 ...نایاره اقامون ا: 
 
ــ  رونیــب دمیو از دســتش کشــ فشیکــ... رونیــبغلــش اومــدم ب از کــتش و ... یو گذاشــتم کنــار جــا لباس

تمــام مــدت بــا عشــق و ...کــه کنــار در قــرار داشــت یهمــون جالباســ ياوردم و گذاشــتم رو از تــنش در
خــودش  يداره مــن و تــو دمیــاخــر اومــدم بهــش نگــاه کــنم کــه د ... کــردیو لــذت نگــاهم م یمهربــون

 :داد گفت صیرو از توش تشخ یخوشحال شدیکه م ییبا صدا ایپور...دمیندخ...کنهیحل م
 
 ..کردن یبهونه دارم واسه زندگ میتو زندگ ياومد یفدات شم که از وقت یاله: 
 

مــنم رفــتم ... اتــاق تــا لباســاش و عــوض کنــه  يو رفــت تــو دیاروم و نــرم گــونم و بوســ... زدم يلبخنــد
 اتیـ کـردم نـه بـه کشـو نگـاه کـنم نـه بـه مهتو         یتمـام مـدت سـع   ... غـذا رو بکشـم   زیـ تو اشپزخونه تا م

 ...پاکت فکر کنم
 

 :دیپرس ایپور هوی یول...به غذا خوردن میمد و شروع کرداو قایبعد چند دق ایپور
 
 ده؟؟؟یچرا رنگت پر: 
 
ــخ ــو  رهی ــدم ت ــنا يش ــرنگش يچش ــه  يوا... خوش ــین ــاالن با یعن ــقم    دی ــفم عش ــه متاس ــم؟؟؟ اوه ن بگ
 :تونمینم
 
 .بهم نساخته ومدمین مارستانیهه فکر کنم چون امروز ب... دونمینم: 
 

 .میدیخند
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 :گفت
 
 ...يعادت کرد میسال و ن هی نیا يتو ياال: 
 
 :دمینال
 
 ومدم؟؟؟یداشت منم مث تو هر روز م يرادیاخه مگه چه ا: 
 

 :جواب داد یبا مهربون شهیارومز زد و مث هم لبخند
 
 !!!.بده یزندگ يخونم بو ،خونم امیم یوقت خوادیدلم م... منم مردم... زمیعز: 
 
 :گفتم دهیادامه نم دمید یوقت...دیخند طونیش هوی
 
 و؟؟؟:
 

 :قاشق غذا گذاشت دهنش و مث من گفت هیو  دیخند باز
 
 و؟؟؟: 
 

 :کردم و گفتم یپوف
 
 ...ولش: 
 

 :کرد و گفت یاخم... و قورت داد غذاش
 
 ...یستیتو خودت ن یسان: 
 

 :دستاش و به حالت دفاع گرفت جلوش و گفت عیزدن گرفتم که سر گارد
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 ...خواستمیکه من م یهمون... یغلط کردم غلط کردم خوده خودت: 
 

ــه ــد ب ــع يزور لبخن ــورم   یزدم و س ــذام و بخ ــه غ ــردم ادام ــ ...ک ــردا هم ــا ف ــت  نیت ــور گذش ــیخ... ط  یل
از  ترســمیاخــه م... نکــنم جــادیا ییصــدا ارمیــبــاال ب رمیــم یو نشــون نــدم و وقتــ میکالفگــ کــردمیم یســع
نـزده   یوقـت از بچـه حرفـ    چیهـ  ایـ پور... رابطـم باهـاش خـراب بشـه     ترسـم یم... بفهمـه  ایـ کـه پور  یوقت
 ...کردیم شتریترسم و ب نیهم... بود

 
ــا پور  فــردا ــتم ب ایــصــبح مــن هــم ب ــود و چــون وســط   يکــار يدو شــنبه هــا روزا... مارســتانیرف مــن ب

 ...شلوغ نبود مارستانیب ادیهفته بود ز
 

 رونیکردم و از اتاق زدم ب تیزیو و مارامیب عیسر
 
 
 
 
 
... اروم زدمـش ... طبقـه دوم نگـاه کـردم    يبـه دکمـه    دیـ بـا ترد ...اسانسـور  يلـرزون رفـتم تـو    يپاهـا  با
 ...خدا خودت کمکم کن يا

 
ــو اسانســور ــه دوم ا يت ــتادیطبق ــگر يصــدا...س ــونیبعض ي هی ــه گوشــم م  اش ــد... دیرســیب  يرو يلبخن
ق از اتـا  یکـ یاون همـه اتـاق    نیبـ ...گـه یکـرم داشـتم د  ... ومـد یصـدا خوشـم م   نیـ از ا شـه یهم... لبم اومد

نفـر رو تخـت خــواب    هیـ بـود و فقـط    یاتـاق شخصـ   هیـ اروم وارد اون اتـاق کـه   ... بـود  ییفاقـد هـر صـدا   
 دمیـ دکتـر طـرف پشـتش بـه مـن بـود امـا تـا کنـارش قـرار گـرفتم فهم           ... جلـوتر رفـتم   یکم...شدم دبو

ــر ــائ «دکت ــنک فن ــتش »یروش ــی...هس ــود  یک ــتام ب ــا ب ... از دوس ــع ب ــتریدر واق ــرا ش ــتانیب يدکت  مارس
 ...اونم بخاطر رابطه گذشتم... کمی ایو دن ایاصال فقط با در ؟نعیمیدوست بودم اما صم

 
 !سالم روشنک جون: 
 



@donyayroman 380 

نــه تخــت ... تعجــب کــردم... نوشــتیم يزیــچ مــاریب يپرونــده  يداشــت تــو... بهــم کــرد ینگــاه مینــ
 ...اخه االن ساعت مالقاته.. داشت يکنارش بود و نه مالقات کننده ا يا گهید
 
 ه؟؟؟یناقال مگه خبر نمیبخش؟؟؟بب نیا يشده اومد ی؟؟چیخوب... ه سالم ساناز جونب: 
 

ــخند ــنش خند ... دمی ــه لح ــع ب ــدر واق ــ  دمی ــرفش ترس ــه از ح ــه يوا... دمیوگرن ــه فهم... ن ــهینکن  د؟؟؟ن
 باو مگه کشکه؟؟؟

 
 زا؟؟؟یک نینه بابا ما رو چه به ا: 
 
و اونقــدر کــه اون دوســت داره مــن مونــدم چــرا  یکنــیم يدلبــر ارادیــدکتــر ک يواال انقــدر کــه تــو بــرا: 

 ن؟؟؟یندار نیج هیاالن 
 

 :دستم و گذاشتم رو دماغم و گفتم عیسر... خنده ریز زد
 
 !!خوابه ضتیمر وونهید... سییییه: 
 

ــتش ــت رو دس ــنش ولــ  يو گذاش ــود    یده ــده ب ــر خن ــوز پ ــورتش هن ــ... ص ــده  یحرص ــو يپرون  يت
رو  خــتیپرونــده ر هیــال يبرگــه هــا يکــارم همــه  نیــا امــا بــا... ســرش يدســتش و گــرفتم و زدم تــو

 :به برگه گفتم رهیخ...خم شدم برشون دارم که ماتم زد... نیزم
 
 ه؟؟؟یچ مارتیروشنک اسم ب: 
 

 :سرم اوار شد يرو ایکه جواب داد دن روشنک
 
 !!!یزهرا حقان... زهرا: 
 

 :ن برگه گفتمو گرفتم و بعد برداشت دیچرخیبرگه م يقسمتا يهمه  يکه رو نگاهم
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 ...برم فعال دیدارم با يمن کار: 
 

 :که اصال حواسش نبود گفت اون
 
 ...فعال زمیباشه عز: 
 

 کرد؟؟؟یکار م یجا چ نیاون ا... نامنظم شده بود نفسام
 

 ... و دلم برلش سوخت دیسوت کش يزیچ ياور ادیبا  سرم
 

 بوده؟؟؟ یجماعت چ خر
 

 :باز بود جواب دادم شمیکه ن یدر حال خودم
 
 ...نقطه ضعف خودش يکه دست بذاره رو گنیم یخر به کس ـ
 
 :یول ادیب هیگر يتوقع داشتم باز هم صدا... شدم ادهیآسانسور پ از
 
 !!!یزندگ نیخــــستم از ا ینــــی ؟؟؟یچ یعنی یفهمیخسته شدم از دستت م گهید ـ
 

بـا عجلــه رفـتم بـه منبــع صـدا تـا تــذکر      ... دیهــوا و لبخنـدم ماسـ   دمیـ شــش متـر پر  یداد کسـ  يصـدا  بـا 
 هیــکــه بــدون توجــه بــه بق تهیشخصــ یچقــدر بــ... مارســتانهیب نجــایســرش ا ریــخ ؟یچــ ینــیآخــه !! بــدم

 !!!کشهیعربده م
 

ــا ــده ا  ب ــه ع ــه دم در  يتعجــب ب ــاز پرســتارا ک ــاق ا هی ــتادهیات ــودن نگــاه کــردم  س ــدا... ب ــاز ص داد  يب
ــتم جلــو و پرســتار هــارو کنــار زدم و همــون دم در    عیســر... آشــنا بــود یلــیخ واســم!!! مــرده اومــد رف

ــو ... ســتادمیا ــام رفــت ت ــود!! پــس درس حــدس زدم... هــم ياخم ــاز صــدا...خــودش ب ــد  يب دادش بلن
 :کرد خیتنم س بهشد و مو 
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 !!یبرام نداشت یبه جز بد بخت يزیاز اول چ!! ينحس بود میاز اول تو زندگ ـ
 

ــرا ــب زه ــود داری ــک م  ب ــت آروم آروم اش ــتیریو داش ــره ا  ... خ ــار پنج ــم کن ــتادهیاون ه ــه   س ــود و ب ب
 :باز ادامه داد... شده بود رهیخ رونیب

 
!! میبــه زنــدگ يتــو گنــد زد!! باشــم ياز خونــه فــرار شــهیهم يمشــترکمون باعــث شــد یزنــدگ يتــو ـــ

 کار کنم؟؟؟ یچ دیبه نظرت من با... يزهـــرا تو سه تا بچه سقط کرد
 

 يزیـ امـا تنهـا چ  !! شـدن یبـود کـه بچـه هـاش سـقط م      یمشـکل زهـرا چـ    دونمیـ نم... بود یلیتا بچه خ سه
 !!که سه تا بچه سقد کرده نهیا دونمیکه م

 
 !!دلم باز هم براش سوخت... سرخ شده بود هیاز زور گر... زهرا نگاه کردم به
 

 :زنه؟یداد م یچرا ه... دیچیاتاق پ يتو یداد اون عوض يصدا باز
 
کــردن  کیــتــو بــا تحر... عشــقم ازم متنفــر بشــه يباعــث شــد... وفتمیــاز عشــقم جــدا ب يباعــث شــد ـــ

ــن باعــث شــد  ــنم  يم ــامزد ک ــه زور باهــات ن ــث شــد ... ب ــدگ يبعــد ازدواج باع ــترك ب یاز زن ــمش  زاری
ــم ــث شـــد ...بشـ ــم ياز خونـــه فـــرار  يباعـ ــدر شـــدن رو  يآرزو يباعـــث شـــد ... بشـ دلـــم  يپـ
بچــه بــه  هیــ یتــونینم یکــه حتــ ییتــو... خــوامیتــورو نم... خــوامیرو نم یزنــدگ نیــمــن ا... زهــــرا!!بمونـه 

 !!طالقت بدم خوامیم خوامیزهرا م... ياریب ایدن
 

 !!!هیپسر واقعا روان نیا.... زد ماتم
 

 !!!گفتن يبلند »یهـــ« بودن ستادهیکه پشتم ا ییپرستار ها یول اودمیاز خودم در ن ییصدا من
 

 :کرد و داد زد ياخم بد تیبا صدادن جمع... برگشت باالخره
 
 ....ـیف نیمگه اومد... نمیبب نیبر ـ
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 ...خورهیحالم ازت بهم م... شد رهیبازم خ... من افتاد يرو نگاهش

 
 ...نفس راحت بکشم هیتا  یپشت اطیح يو رفتم تو نییبرگشتم و از پله ها رفتم پا عیسر

 
 !!!فرار شهیمث هم ـ
 

 ...روشنن يچشماش قهوه ا دمیبار فهم نیواسه اول... برگشتم و بهش نگاه کردم... شدم یعصب
 
 ...!مزاحم صدرا خان شهیمثل هم ـ
 

 ...از نفرت شد زیلبر چشمام
 

 :دینال...زانوها يقدم جلو اومد و خودش و انداخت رو هیکمال تعجب صدرا  در
 
 !!!لعنت به تو و عشقت که هنوز تو قلبمه: 
 

 :و شروع کنه داد زدم یروضه خون نیز اا قبل
 
ــد :  ــدرا ببن ــا... ص ــق ن نی ــتیعش ــال گ... س ــاص ــه  میری ــم باش ــق ه ــن   ... عش ــرم؟؟مگه م ــن مقص ــه م مگ

 ؟؟؟یمن خواستم تو چند سال به پام بمون ؟؟؟مگهیخواستم عاشقم بمون
 

 :گفت یبا چهره برزخ... پر شد چشماش
 
 !!!و به پات موندم می؟؟فقط چند سال؟؟؟احمق من تمام و زندگ.ساناز چند سال: 
 

 :گفتم...بود یخندم عصب یول!! دمیخند
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ــام موند :  ــه پ ــهيب ــد  ؟؟؟ب ــام مون ــه رفتــ  يپ ــار      یک ــت ک ــر کثاف ــرا ه ــا زه ــات ب ــا هوس ــه ارض  يواس
کــه درســت چنــد روز بعــد  يپــام مونــده بــود ؟؟؟بــهيکــه نــامزد کرد يپــام مونــده بــود ؟؟؟بــهيکرد

ــتگار ــارت عروســـ  تیخواسـ ــهیو د تیازم کـ ــد  دم؟؟؟بـ ــام مونـ ــا   يپـ ــا پـ ــه بـ ــدم   يکـ ــودم اومـ خـ
ــد ت؟؟؟بهیعروســ ــام مون ــ يپ ــتکــه ز یوقت ــو نیبخــاطر ســقد ســوم  ن مــن و  مارســتانیب يبچــه اش ت

 ه؟؟؟؟یشوهرم بستر
 

 ..تعجب نکرد» شوهرم«  يواژه  نیاز شند زدمیطور که حدس م همون
 

 :دینال بازم
 
 ..من مجبور بودم: 
 

 :وسط حرفش دمیپر
 
 نیـــاســـم ا یکنـــیجــرأت م  يچطـــور ؟؟؟؟اصـــالیمجبـــورت کـــرد عاشــق مـــن بمون  يکــدوم خـــر : 
 ..هیوونگیکار تو فقط د نیصدرا ا!! عشق؟؟؟ يو بذار تیوونگید
 
 !!وونتمیاره چون من د: 
 
 ...زهرم بشه میو نوجوون میتموم بچگ يتو باعث شد... صدرا... برو بابا: 
 

 :گفتم یاروم يبا صدا...دمیکش یقیعم نفس
 
 !!زهرم نکن شهیبا شوهرم با اومدن بچم کامل م میاالن که داره زندگ گهید: 
 
حاملـه ام چـه    دمیـ فهم یخـودمم تعجـب کـردم وقتـ    ... حقـم داشـت  ... مـاتش بـرد  !!بهم نگـاه کـرد   رهیخ

 !!دراکوال نیبرسه به ا
 



@donyayroman 385 

 !!باورده قابل ریغ نینه ا...نه: صدرا
 

 :نکردم و گفتم یتگجه... ختیر اشکاش
 
 !و بخاطر عشقت خراب نکن تیزندگ..زهرا دوست داره... صدرا: 
 

 :دمیرد شدم رفتم اما وسط راه صداش و شن ازش
 
 !!و خراب کرد میعشق تو تمام زندگ: 
 

 ...نکردم یتوجه
 
 نـگ یپارک يتـو  ایـ کـه بـا پور   یسـاعت از اونـ  ... سـرم آوار شـد   يرو ایـ انـداختم کـه دن   یشـاعتم نگـاه   به

 ...گذشته بود یلیقرار داشتم واسه به خونه رفتن خ
 

ــه ــا    ب ــاقم و وس ــودم و رســوندم ات ــت خ ــرعت ج ــردم  لمیس ــع ک ــو  ... و جم ــتم ت ــرعت رف ــه س ــازم ب  يب
 ...نبود نشمیماش... نبود ایاما پور نگیپارک

 
 ؟؟؟!خورد شد چرا منتظرم نمونده اعصابم

 
ــدا   ایــپور يشــماره ... گــرفتم و نشســتم تــوش   یتاکســ هیــ  زیــنفــرت انگ يرو گــرفتم امــا اون ص
 !!!رفتیوقت بدون اطالع نم چیه ایاخه؟؟؟پور یچ یعنی!!!گفت دستگاهش خاموشه یشگیهم
 

ــ   دمیرســ ــه ماش اخــه کجــا !!شــمیم یکــم کــم دارم عصــب گــهید!! نشیخونــه امــا بــازم نــه خــودش بــود ن
 ...افتاده و نتونسته به من خبر بده یممکنه رفته باشه؟؟؟البد اتفاق مهم

 
ســجادم و پهــن کــردم و نمــازم و ... لباســام و عــوض کـردم و وضــو گــرفتم  عیســر دمیخونــه کــه رســ بـه 

 دمیوقــت صــدرا رو نبخشــ چیمــن هــ... صــدرا و زهــرا دعـا کــردم  یزنــدگ يدو نمــازم بــرا نیبــ...خونـدم 
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ــار ــرد  يبخــاطر ک ــام ک ــه باه ــاال م ... ک ــا ح ــراش   بخشــمشیام ــدا ب ــو از خ ــدگ هی ــال یزن ــوامیم یع ... خ
 ...شهیکوچولو بهترم داره م نیبود و با اومدن ا یعال کهمن  یزندگ

 
ــا ــا ب ــ  نی ــه صــدرا رو نبخش ــ دهیک ــودم ول ــراد و بخشــ یب ــودم دهیمه ــه مهــرزاد بهــم گفــت اون  ... ب عم

کـه مهـراد بـه مـن داشـته امـا بـاز         یبـا تمـام عشـق    گفـت یم ...مهراد و مجبور کـرده بـا مهـال ازدواج کنـه    
... کــردهیدختــر بــاز قهــار بــوده و رو نم هیــبــذاره کــه بــا مــن ازدواج بکنــه چــون مهــراد  تونســتهیهــم نم

همـون دفعـه هـم بـا هـزار       گفـت یعمـه م ...صـدرا مشـخص بـود    یعروسـ  يهـاش تـو   يبـاز  زیازهمون ه
 ...کردن یزحمت اون و راض

 
 ...ه ممنون شدمواقعا از عم اونجا

 
ــد ــدم بلن ــاه  ... ش ــردم و نگ ــع ک ــجادم و جم ــداختم  یس ــاعت ان ــه س ــ ... ب ــوت کش ــم س ــدوم  دیکل اون ک
 ...رفته؟؟؟ يگور

 
زنـــگ زدم ... ســـتیاول زنـــگ زدم بسمارســـتان کــه گفـــتن ن ... تـــو هـــال و تلفــن و برداشـــتم  رفــتم 
ــ شیگوشــ ــود یول ــزنــگ زدم در... خــاموش ب ــو دن ای ــر  ای ــام خب ــه اون ــه ... نداشــتن يک زنــگ زدم خون

شـب   کیـ تـا سـاعت   ... اعصـابم بـد داغـون شـده بـود     ... خبـر نداشـت   ایـ از پور یکه بـازم کسـ   اجونیثر
 ...خبر نبود یول زدمهزاااار جا زنگ 

 
ــوف ــدم  یپ ــد ش ــردم و بلن ــتمیم... ک ــالم فج  خواس ــون ح ــوابم چ ــبخ ــوع و دل درد    عی ــت ته ــود حال ــد ب ب

و شـش   دمیکشـ  یغـ یج... در بـا شـدت بـاز شـد     هـو یراه اتـاقم کـه بـودم     يامـا تـو  ...امون نداده بود بهـم 
 ...سرم اوار شد يرو ایبه سمت در که نگاه کردم انگار دن... هوا دمیمتر پر

 
 يشـخند ین... بهـم کـرد   یخـودش و بـا کمـک در نگـه داشـته بـود نـواه        یهمون طور کـه بـه سـخت    ایپور
 گــهیافتــادم کــه بهــم قــول داده بــود د  يروز ادیــ. ..قلــبم و فشــورده کــرد دادیــکــه م یالکلــ يبــو... زد

 ...نره یسمت مشروبات الکل
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 :زدم يپوزخند
 
 ...سالم اقا لکیع: 
 

ــوجه ــرد  یت ــم نک ــرد رو ... به ــرت ک ــتش و در آوردم و پ ــل يک ــت   ... مب ــد حال ــر ش ــون ت ــابم داغ اعص
 ...تهوعم هم بد تر

 
 :کنترلم و از دست دادم و داد زدم گهید
 
 ؟؟.هااااان يکجا بود: 
 

 :زد يشخندین... شد رهیمبل انداخت و بهم خ يو رو خودش
 
 به نظرت زود نبود؟؟؟: 
 
 کجا بود؟؟؟ نمیبه جواب من داشت بگو ب يچه ربز نیا: 
 

 :و به سقف زل زد دیمبل دراز کش يرو
 
 !!ازم دلسرد شد میسال و ن هیسر  دمیو براش م میکه همه زندگ یکس... زنم ...عشقم: 
 

 :زدم داد
 
 هااااا؟؟؟ یگیچرت و پرت م يدار یچ: 
 

 :ختیاشکاش ر یول... دیخند
 
 عشق سابقت؟؟؟؟ یپ یچرا ساناز؟؟؟ چرا؟؟؟؟ دلت و زدم؟؟؟دلت و زدم که رفت: 
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بگــم  يزیــچ خواســتمیم... چنــد قــدم رفــتم عقــب کــه بــوش حــالم و بــد نکنــه...تــه مــاجرا رو خونــدم تــا
 :که ادامه داد

 
 ...اون بود يو داد تیکه خبر حاملگ یکس نیباس برات مهم باشه که به اول یلیصدرا خ: 
 

 :با بهت گفتم... زد ماتم
 
 ؟؟؟یدونیتو از کجا م: 
 

 :شد رهیبهم خ... نشست
 
ــاناز:  ــن   ... س ــرض نک ــر ف ــن و خ ــم م ــار بگ ــد ب ــوع دار ... چن ــت ته ــت پر يحال ــرنگ ــذا   دهی ــث ادم غ م

 ...يخورینم
 

 :و ادامه داد دیخند یعصب
 
 !!!!ینیتا بچه بب مانیبخش زنان و زا يتو يریم: 
 

 :نذاشتم ادامه بده و گفتم گهید... و بغلم کرد زانوهام
 
کــه باهــام  نیــاز ا دمیترســ... يکــه تــو نخــوا نیــاز ا دمیترســ... دمیبــه خــدا ترســ ایــپور... دمیترســیم: 

 ...یسرد بش
 

 :دیخند باز
 
 صدرا؟؟؟؟ يجا یرفت نیواسه هم: 
 

 :زدم داد
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 ؟؟؟؟؟يکه من بهت دارم شک دار یتو به عشق... واقعا که.... و نگوووو نیا یه یلعنت: 
 

 :گفت...پر غم... کرد نگاهم
 
 ...شک کنم دمیبلند با ياونم با صدا خندهیشاده و م یلیعشقم با عشق سابقش خ نمیبیم یوقت: 
 
 تیــاون خر... کــردم تیــاونجــا بچــه بــودم خر ایــپور... عشــق ســابق و نــداره يواژه  اقــتیل یاون حتــ: 

 ...رابطه ام و با تو خراب بکنه دمیراجب بچه من ترس... دمیهم کش امیو به بزرگ سال
 

نتونسـتم تحمـل کـنم و همـون طـور کـه عـق         گـه ینگـاه سـردش رنـگ عشـق گرفـت امـا مـن د        باالخره
 :جات دادمو ن میگفت که زندگ ایپور يراه صدا يتو... ییسمت دستشو دمیزدمپریم
 
 .قربون جفتتون برم یاله: 
 

***** 
 

 ...سال بعد چهار
 

ــرف ــوف زیــم يغــذا رو گذاشــتم رو  ظ ــپزخونه کــه ســوگند و     ...کــردم یو پ ــمت در آش ــتم س برگش
 :دمید
 
 جانم مامان؟؟؟: 
 
 :شد و گفت رهینازش بهم خ یمشک يچشما با
 
 ؟؟يدیاب بالم م یمامان: 
 

ــم قربــون صــدقه اش رفــتم و بــراش   تــو ــتم ب... اب داددل ــداد پور يصــدا... رونیــاز اشــپزخونه رف و  ای
 ...خنده بچه ها خونه رو پر کرده بود
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داشــت ســارگل و  ایــپور... رو بــه روم نگــاه کــردم يبــا لــذت بــه صــحنه  ... اتــاق مشــترکم يتــو رفــتم

 ...ایپور يو سوگل واسه دفاع از قلش خودش و انداخته بود رو دادیقلقلک م
 

 :سوگند بدو بدو خودش و به اونا رسوند و با داد گفت نیح نیا يتو
 
 ...سالگلم وووووو یول تن اج ایبابا پول: 
 

ســارگل و ســوگل کــه دوقلــو بــودن ...ســوگند دوســالش بــود و ســارگل و ســوگل چهــار ســال...دمیــخند
ــ ــپور یکپ ــا ای ــوه ا يموه ــما  يقه ــن و چش ــل  يروش ــبز عس ــ   یس ــوگند کپ ــا س ــتن ام ــده   یداش ــن ش م
 ...کردیدل سنگ و هم آب م شیمشکل يچشما...بود

 
کـه سـخت بـود     نیـ بـا ا ... اومـدم و بـه اون چهـار نفـر کـه پخـش شـده بـودن نگـاه کـردم           رونیفکر ب از

حـاال  ... صـدرا هـم موفـق شـد    ... یعـال  یزنـدگ  هیـ موفـق شـدم بـه درسـت کـردن      ... اما مـن موفـق شـدم   
 ...خوب شدرابطه اش با زهرا هم ... به اسم صحرا داره ییاون دختر کوچولو

 
 ...حاال من و
 

 ...ساناز همون
 

 ...بود یاحساس یاسطوره ب هیکه  یهمون
 
 ...خانواده اشه يتمام وجود عاشق تک تک اعضا با
 

 ...نعمت هات يشکرت واشه همه  ایخدا
 
 !!!انیپا
 

 ..10:52ساعت ...دیروز هفتم ع 94/1/7
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