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 به نام خدا

 

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 رمان:قلبمن نام

 F.ییطالی:بانوسندهینو نام

 کار بر انجمن چکاوک 

 طنز ،ی:عاشقانه، احساسژانر

 دارد. یقانون ردیگیاز آن پ یبردار یرمان ثبت شدست و هرگونه کپ نی: اتوجه

 

 :مقدمه

 

 قلبمن

 عاشق و دلشکسته است کهیقلب

 آرامش کن ایب تو

 و معصومت بایز یبا چهره  تو

 سوانتیبا گ تو

 ام کن وانهید

 شوم وانهید شتریهم که هست ب نیاز ا بگذار

 کنم متیبگذار قلبم را تقد   

 یبگذار قلبمن بمان   

 دوستت دارم قلبمن   

 

 !ی!وای!وایوا

 داد زدم بلند

 خدا کمکم کن، یا

 کنم؟ کاریچ حاال

 همه درس؟ نیا چرا

 کنکور به وجود اومد؟ یچ یبرا آخه

 کار کنم؟ یمن بدبخت چ حاال

 بسم اهلل،دختر چته؟؟_

 مادرم بود یصدا

 سرم، ختهیدرس ر یکل یدون یمامان آخه نم_

 خوام موهام رو بکشم، یم

 م،یکنکور دار گهیماه د کیبهم زنگ زد گفت  دایش االن

 نبود ادمیاونوقت من از بس درس خوندمه  

 وا اشکال نداره دخترم،_

 درساتو بخون، نیبش

 یکه بلد تو

 اما......_
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 اما نداره،_

 ،یزن پنجاه ساله غر بزن ریمثل پ نکهیا یبچه به جا خوب

 رو بخون درست

 ندارم یا گهید یظاهرا چاره _

 غر غر نشستم درس خونم، یکل با

 گذشت،یساعت از درس خوندنم م کی حدود

 در زد  یکی که

 ر،یام به

 سالش بود،8که برادرم

 برو در رو باز کن گفتم

 در رو باز کرد، رفت

 نشستم درسام رو خوندم، منم

 اومده، یبرام مهم نبود ک 

 استرس داشتم یلیکنکور خ یبرا فقط

 ن،یبعد آرت قهیدق چند

 سالش بود، ۲که  برادرم

 ر،یبا ام همره

 کنم، یکردن باهاشون باز یالتماسم م یاومدن تو اتاقم و ه 

 من که خبر نداشتن، ادیز یاونا از درس ها یول

 گهیبچه بودن د خوب

 فاطمه ... فاطمه_

 کردیداشت صدام م مامانم

 ؟یجانم مامان_

 کمکم دخترم  ایب_

 کنه، یدونستم کمر مادرم درد م یچون م منم

 کمکش رفتم

 زد به سرم، یفکر اساس هی بعد

 م،یکن یگرگم به هوا باز نیایگفتم ب نیو آرت ریام به

 دنبالتون، امیم شمیمنم گرگ م نیتا آشپز خونه شما بره ش 

 از خدا خواسته قبول کردن، اوناهم

 سه شمردم رفتم دنبالشون تا

 د،یرس ییرایکه پام به پذ نیهم اما

 ... هوی

 دمیخونمون د ییرایتو پذ بهیتا غر سه

 من رو بگو حاال

 شلوارک، هی 

 باز، یموها

 کوتاه، نیآست راهنیپ هی

 ساله،34/34خانوم حدود هی یجلو

 ساله،34/33مرد حدود  هی

 داشت، یقشنگ شیساله که ته ر88/81پسر جوون  هی

 بود، شیکنار یآقا هیشب یلیخ

 از وسط نصف شده، بیبه کل انگار س یعنی 

 بلند صدام کرد ریام

 یآج_
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 به خودم اومدم، هوی

 گفتم و رفتم تو اتاقم، یبلند یوا 

 دم،یخجالت کش یلیخ

 گذشت که مادرم صدام زد،  یربع م کی حدود

 مهمونا شیپ ایفاطمه مادر ب_

 ما ...ما ... مامان از ط...ط...ر......طرف من بهشون سالم برسون،_

 اده،یدرسام ز من

 یکمکت مامان امیصدام بزن ب یداشت کار

 د،یلرز یکم م کیصدام  اول

 دم،یکش یقینشه نفس عم عیخواستم که ضا یول 

 شک نکرد، یادامش رو گفتم و خدا رو شکر کس 

 ار خودم غرق بودم که مادرم گفت،تو افک 

 ظرف ها رو بشور ایخوب باشه الاقل ب_

 داد زدم بلند

 ؟یچ_

 ظرف ها رو بشور، ایب_

 بگو  یکمک خواست یخودت گفت گهید

 استرس داشتم یکم

 ادنی... درسام ز زی... مامان آخه چ زهیامممم ... چ_

 کمکم ایکنه ب یمن کمرم درد م_

 امیآخه ... خوب باشه االن م_

 تو کمدم رو گشتم، رفتم

 د،یرسیزانو م یبلند که تا باال نیآست دیلباس سف کی نکهیتا ا 

 دم،یکردم و پوش دایپ دیساپورت سف هیبا  

 دمیلباس سف یشونم بود رو هم رو یتا رو ناشیو آست دیرس یدامن دار که دامنش تا زانو م یصورت یلباس مجلس هی

 دم،یبوش

 کرد، لیتکم پمویبستمش ت یکه به صورت لبنان دیبزرگ سف یروسر کی با

 باشه، رونیخواست موهام ب یوقت دلم نم چیه آخه

 پوشم، یشال م البته

 رون،یندازم ب یوقتا موهام رو م یبعض

 کنم،یم تیو حجابم رو رعا رمیاکثر وقتا فقط باچادر م یول

  ادیچون خوشم م 

 به خودم انداختم، نهیینگاه تو آ هی

 کوچولو،  یغنچه ا یلبا

 کوچولو، یقلم ینیب

 ومد،یدر م یتو آفتاب به رنگ عسل رفتمیم یکه وقت یدرشت قهوه ا یها چشم

 کمند، یها ابرو

 پر، یاندام

 871حدود قدم

 خوب بودم، یلیخ رمیت ییحالت دار خرما یسرم کردم وگرنه با موها یکه روسر فیح

 خوام کنکور بدم، یسالمه و م87من  خب

 سالش باشه،81ای88 دیبا دهیکه کنکور م یکس

 خب من زودتر فرستاده شدم مدرسه، یول

 ترم، کیکالس کوچ یسال از بچه ها کی شهیهم نیهم یبرا

 دیبلند مادرم به گوشم رس یصدا
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 فاطمه جان_

 بله اومدم _

 رونیرو سرم کردم و رفتم ب دمیسف چادر

 خدا! یوا

 برم، شدیروم نم اصال

 بگم؟ یچ اصال

 ن،یحس ای

 خودم رو به دست خودت ایخدا 

 سپارم، یم 

 صورتم و رفتم تو آشپز خونه، یچادرم رو گرفتم جلو قشنگ

 همون خانومه، یکه صدا 

 من رو متوقف کرد 

 فاطمه جان؟!_

 استرس تمام جواب دادم با

 ب...ب...بله_

 خانومه مهربون تر شد یصدا

  ن،یبش شمونیکم پ کی ایدخترم ب_

 نمتیخوام بب یم

 لب گفتم ریز

 بابا،

 عمو، یآ

 ننه،

 ولم کن تو رو خدا، 

 ،ینیمن رو بب یخوا یجون ننت م آره

 به کل رفت، آبروم

 ؟یشانس به ما داد نمیا ایخدا نه،یخواد من رو بب یم نیاونموقع ا 

 گلم؟ یگفت یزیچ_

 به خودم اومدم هوی

 نه نه خاله جون،_

 ام،یراستش قراره برم ظرف ها رو بشورم بعد م 

 لبخند زد کی

 اونا رو ول کن،_

 کارت دارم ایمادرت شستشون تو ب 

 شست؟ یاوا ک_

 ظرف هارو بشور، ایخودش گفت ب 

 دنیخند زیر زیکرد به ر شروع

 بود، یراستش تنها راه_

  زم،یعز ییرایتو پذ میتو رو بکشون که

 فراوان، تیبا عصبان مادرمم

 شروع کرد به حرف زدن 

 گه، یراست م_

 کارت دارم نیبش ایب حاال

 مامان من درس دارم،_

 یدون یکه م خودت

 حرف نباشه،_
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 مرده لیزل نمیبب نیبش ایب

 که کال سرخ شده بودم، منم

 نشستم پشت مامانم رفتم

 میمر هیاون خانومه در خجالت 

 از اون طرف داد زد ریام

 نه بابا خاله سوگند،_

 رو از پشت بسته، طونیدست ش ییخودش به تنها نیا 

 !ه؟یخجالت کجاش

 خنده ریهمه بلند زدن ز 

 که کال سرخ سرخ شده بودم، منم

 خان، ریام باشه

 دارم، برات

 سا،یوا

 ...باشه،باشه

  میرس یبهم که م 

 خط و نشون  ریاشاره واسه ام با

 دمیکش یم

 که همراه اون خانوم و آقا اومده بود افتاد، یچشمم به پسر هوی که

 برام آشنا بود! چقدر

 دم؟یمن اون رو کجا د یعنی

 زدم، دشیلحظه د کی

 ،یآب یها چشم

 ،ییطال بایتقر یموها

 ،یقلم ینیب

 متوسط، یها لب

 اد،یمتوسط رو به ز یکلیه یپسر

 خوشگل بود، یلیخ

 کردم، ینگاش م نجوریهم داشتم

 همون خانومه، که

 بودم اسمش سوگنده گفت دهیکه تازه فهم 

 میحرف بزن یخوب حاال اگه دست از خوردن پسر من برداشت _

 لحظه  به خودم اومدم، کی

 نگاهش کردم یجیو با حالت گ دمیترس

 ها؟!...م...من؟! _

 دن،یهمه شروع کردن به خند 

  ن،ییسرم رو از خجالت انداختم پا منم

 من رو بکش، ای ایخدا

 من رو بکش، ایدوباره ب ای

 ن،یو  بب ایشده بود ب یوضع هی کال

 کرد،یسوگند همونجور که داشت خندش رو کنترل م خاله

 از حدقه زدم نگاه کرد یچشم ها به

 خدا، یوا _

 ،یتو چقدر بامزه ا دختر

 بهش نگاه کردم متعجب

 م ...من؟ _
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 زد یمهربون لبخند

 گهیآره تو د _

 دادم لشیلبخند گل و گشاد تحو کی منم

 نظر لطفتونه یمرس_

 شده بودم، جیگ اون موقع کال تو

 بگم؟ دیبا یدونستم چ ینم 

 تو افکار خودم غرق شده بودم، نجوریهم

 که خاله سوگند گفت  

 فاطمه جان، _

 ؟یشناس یم گهیمارو که د 

 تو، که

 ،یسامان بود یهم باز یکیکوچ یتو

 سامان؟ _

 پسرم _

 اشاره به همون پسر مو زرده کرد، بعد

 اد،ینم ادمیراستش _

 برام آشناست افشیق یول 

 پر رنگ تر شد لبخندش

 ،یخوب حق هم دار _

 ن،یکوچولو بود یلیشما دوتا خ 

 ن،ینداشت شتریسال ب3ای4اشتباه نکنم  اگه

 م؟یمر گمیم درست

 مونده ادتیآره، چه خوب  _

 بره؟ ادمی شهیمگه م _

 گفت، یبهش م یزیچ یفاطمه رو داشت، کس یهوا یلیبودن، سامان خ یمیباهم صم یلیها خ اونموقع

 کرد، یرفت باهاش دعوا م یم یزود

 نداشت، شتریسال ب۴ای ۳ نکهیبا ا 

 داشت، رتیحال قربونش برم غ نیبا ا 

 افتادم امیکیاز کوچ یزیج کی ادیلحظه  کی

 شازده بهم گفت توپولو، نیکه ا ادینم ادتونیانگار  یول نم،یب یخاله جون خوشحالم شمار رو م _

 ن کردمروم رو طرف ساما بعد

 هوشع عمو، _

 چقدر الغر شدم؟ ینیب یم

 شدم، یمن ناراحت م اونموقع

 ،یدیخند یتو م 

 تو ناراحت شو، حاال

 کنم، یمنم تو رو مسخره م 

 ؟یتوپول باشه

 دنیکردم به خند بعدشروع

 شد انیصورتش نما یرو یدیاخم شد 

 یخودتو مسخره کن هنوز چاق _

 حرفش رو کشدار زد ی ادامه

 توپولو 

 از گفتن حرفش، بعد

 دن،یشروع کرد به خند 
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 حرصم گرفته بود، 

 بهش زل زدم تیبا عصبان 

 یابونیبرو خودتو مسخره کن نره غول ب _

 رو، یابونیقول ب نره

 اد،یتا خوب حرصش در ب دمیکش 

 دن،یشروع کردم به خند 

 زد پوزخند

 زننیرگ م افهیق کلویه نیواسه ا ایلیخ یدون ینم  _

 کو کو؟ _

 ؟کجا

 دمیند منکه

 دمیدوباره خند بعد

 ینیب یم _

 تعجب نگاش کردم، با

 دن،یشروع کرد به خند که

 ؟ینیب یم یچ یعنی

 گرفته بود، حرصم

 شدم و رفتم تو اتاقم، بلند

 خنگ، ی پسره

 اصال خوشکل نبود، 

 است،یپسر دن نیاز نظر من زشت تر 

 چقدر زشت بود،  یا

 دم،ینال

 اصال، نه

 بود، یخوشگل و مامان نقدریا

 چقدر صورتش قشنگ بود، 

 رو نگو، کلشیه یوا

 بود، یزیچ هیکال واسه خودش  

 نه،نه،نه، اما

 زشت بود، میلیخ 

  افش،یحالم بهم خورد از ق اصال

 اداشو در آوردم، 

 زنن یرگ م افهیو ق کلیه نیواسه ا ایلیخ یدون ینم _

 ت،یغوزم آخه

 صد بار خواستگارا، یروز

 شکنن، یخونمون رو م در

 منکه خواستگار نداشتم تا االن، یوا

 بسم اهلل راز باشه، 

 نگم، یبه کس 

 حاال وللش، 

 هست؟ یک انگار

 ؟یدار یریوا دختر خود در گ _

 دم،یکش یبلند غیج کیمادرم  یبا صدا 

 ها سهله، هیکه همسا 

  دنیکل مردم شهر شن 
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 به خودم اومدم یوقت

 درسته؟ گهین دمامان اون ها که رفت _

 بهت زده نگام کرده بود، نجوریهم مامانم

 حالت خوبه؟ یمامان _

 به خودش اومد و بلند داد زد هوی

 ؟یدختر عقلت رو از دست داد _

 ها، هیجلو همسا یرو برد آبرومون

 م،یکن یدعوا م میکنن دار یفکر م تازه

 م؟یکن یم کاریچ میخوب االن دار _

 بهم زل زد یحرص

 ؟یعاقل بش یخوا یم یآخه تو ک _

 بماند،  _

 اونا رفتن؟ یمامان یراست

 ادب اونا نه و مهمون ها، یاوال که ب _

 بله خدا رو شکر رفتن،  دوما

 رفت، یآبرومون به کل م ،یدیکه تو کش یغیج نیبا ا وگرنه

 خو حاال، _

 شکر، یاله 

 برم سر درسام من

 کجا؟  _

 کجا؟

 ظرف ها رو بشور، ایب 

 چشم دوختم  به مادرم متعجب

 ؟یوا مگه خودت نشست _

 تفاوت گفت یب

 نه بابا مگه من کمر دارم، _

 زود باش برو ظرف ها رو بشور حاال

 نه نه نه نه نه نه، _

 به خدا درس دارم، یمامان 

 تا درسام رو بخونم، یرو قال نمیبرم بش خواستم

 رو گرفت رنمیکه از پشت پ 

 کجا؟ _

 کجا؟  

 ،یاول ظرف هارو بشور دیخوشگله با خانوم

 ،یغذا بد نیو آرت ریبعد به ام 

 بعد آزاد،  

 رو مظلوم گرفتم  چهرم

 جونم، یمامان _

 ؟یدونست یدوست دارم! م یلیمن تو رو خ 

 خوبه، _

 زه،یر یواسه من مزه م خوبه

 ،یظرف هارو بشور یبر دیباشم با گفته

 دمینال

 کرد به حرف زدن _

 میمر هیدخترت چقدر خجالت_
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 از اون طرف داد زد ریام

 نه بابا خاله سوگند،_

 رو از پشت بسته، طونیدست ش ییخودش به تنها نیا 

 !ه؟یخجالت کجاش

 خنده ریهمه بلند زدن ز 

 که کال سرخ سرخ شده بودم، منم

 خان، ریام باشه

 دارم، برات

 سا،یوا

 ...باشه،باشه

  میرس یبهم که م 

 خط و نشون  ریاشاره واسه ام با

 دمیکش یم

 که همراه اون خانوم و آقا اومده بود افتاد، یچشمم به پسر هوی که

 برام آشنا بود! چقدر

 دم؟یمن اون رو کجا د یعنی

 زدم، دشیلحظه د کی

 ،یآب یها چشم

 ،ییطال بایتقر یموها

 ،یقلم ینیب

 متوسط، یها لب

 اد،یمتوسط رو به ز یکلیه یپسر

 خوشگل بود، یلیخ

 کردم، ینگاش م نجوریهم داشتم

 همون خانومه، که

 بودم اسمش سوگنده گفت دهیکه تازه فهم 

 میحرف بزن یخوب حاال اگه دست از خوردن پسر من برداشت _

 لحظه  به خودم اومدم، کی

 نگاهش کردم یجیو با حالت گ دمیترس

 ها؟!...م...من؟! _

 دن،یهمه شروع کردن به خند 

  ن،ییسرم رو از خجالت انداختم پا منم

 من رو بکش، ای ایخدا

 من رو بکش، ایدوباره ب ای

 ن،یو  بب ایشده بود ب یوضع هی کال

 کرد،یسوگند همونجور که داشت خندش رو کنترل م خاله

 از حدقه زدم نگاه کرد یچشم ها به

 خدا، یوا _

 ،یتو چقدر بامزه ا دختر

 بهش نگاه کردم متعجب

 م ...من؟ _

 زد یمهربون لبخند

 گهیآره تو د _

 دادم لشیلبخند گل و گشاد تحو کی منم

 نظر لطفتونه یمرس_
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 شده بودم، جیاون موقع کال گ تو

 بگم؟ دیبا یدونستم چ ینم 

 تو افکار خودم غرق شده بودم، نجوریهم

 که خاله سوگند گفت  

 فاطمه جان، _

 ؟یشناس یم گهیمارو که د 

 تو، که

 ،یسامان بود یهم باز یکیکوچ یتو

 سامان؟ _

 پسرم _

 اشاره به همون پسر مو زرده کرد، بعد

 اد،ینم ادمیراستش _

 برام آشناست افشیق یول 

 پر رنگ تر شد لبخندش

 ،یخوب حق هم دار _

 ن،یکوچولو بود یلیشما دوتا خ 

 ن،ینداشت شتریسال ب3ای4اشتباه نکنم  اگه

 م؟یمر گمیم درست

 مونده ادتیآره، چه خوب  _

 بره؟ ادمی شهیمگه م _

 گفت، یبهش م یزیچ یفاطمه رو داشت، کس یهوا یلیبودن، سامان خ یمیباهم صم یلیها خ اونموقع

 کرد، یرفت باهاش دعوا م یم یزود

 نداشت، شتریسال ب۴ای ۳ نکهیبا ا 

 داشت، رتیحال قربونش برم غ نیبا ا 

 افتادم امیکیاز کوچ یزیج کی ادیلحظه  کی

 شازده بهم گفت توپولو، نیکه ا ادینم ادتونیانگار  یول نم،یب یخاله جون خوشحالم شمار رو م _

 روم رو طرف سامان کردم بعد

 هوشع عمو، _

 چقدر الغر شدم؟ ینیب یم

 شدم، یمن ناراحت م اونموقع

 ،یدیخند یتو م 

 تو ناراحت شو، حاال

 کنم، یمنم تو رو مسخره م 

 ؟یتوپول باشه

 دنیکردم به خند بعدشروع

 شد انیصورتش نما یرو یدیاخم شد 

 یخودتو مسخره کن هنوز چاق _

 حرفش رو کشدار زد ی ادامه

 توپولو 

 از گفتن حرفش، بعد

 دن،یشروع کرد به خند 

 حرصم گرفته بود، 

 بهش زل زدم تیبا عصبان 

 یابونیبرو خودتو مسخره کن نره غول ب _

 رو، یابونیقول ب نره
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 اد،یتا خوب حرصش در ب دمیکش 

 دن،یشروع کردم به خند 

 زد پوزخند

 زننیرگ م افهیق کلویه نیواسه ا ایلیخ یدون ینم  _

 کو کو؟ _

 کجا؟

 دمیند منکه

 دمیدوباره خند بعد

 ینیب یم _

 تعجب نگاش کردم، با

 دن،یشروع کرد به خند که

 ؟ینیب یم یچ یعنی

 گرفته بود، حرصم

 شدم و رفتم تو اتاقم، بلند

 خنگ، ی پسره

 اصال خوشکل نبود، 

 است،یپسر دن نیاز نظر من زشت تر 

 چقدر زشت بود،  یا

 دم،ینال

 اصال، نه

 بود، یخوشگل و مامان نقدریا

 چقدر صورتش قشنگ بود، 

 رو نگو، کلشیه یوا

 بود، یزیچ هیکال واسه خودش  

 نه،نه،نه، اما

 زشت بود، میلیخ 

  افش،یحالم بهم خورد از ق اصال

 اداشو در آوردم، 

 زنن یرگ م فهایو ق کلیه نیواسه ا ایلیخ یدون ینم _

 ت،یغوزم آخه

 صد بار خواستگارا، یروز

 شکنن، یخونمون رو م در

 منکه خواستگار نداشتم تا االن، یوا

 بسم اهلل راز باشه، 

 نگم، یبه کس 

 حاال وللش، 

 هست؟ یک انگار

 ؟یدار یریوا دختر خود در گ _

 دم،یکش یبلند غیج کیمادرم  یبا صدا 

 ها سهله، هیکه همسا 

  دنیکل مردم شهر شن 

 به خودم اومدم یوقت

 درسته؟ گهیمامان اون ها که رفتن د _

 بهت زده نگام کرده بود، نجوریهم مامانم

 حالت خوبه؟ یمامان _
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 به خودش اومد و بلند داد زد هوی

 ؟یدختر عقلت رو از دست داد _

 ها، هیجلو همسا یرو برد آبرومون

 ،میکن یدعوا م میکنن دار یفکر م تازه

 م؟یکن یم کاریچ میخوب االن دار _

 بهم زل زد یحرص

 ؟یعاقل بش یخوا یم یآخه تو ک _

 بماند،  _

 اونا رفتن؟ یمامان یراست

 ادب اونا نه و مهمون ها، یاوال که ب _

 بله خدا رو شکر رفتن،  دوما

 رفت، یآبرومون به کل م ،یدیکه تو کش یغیج نیبا ا وگرنه

 خو حاال، _

 شکر، یاله 

 برم سر درسام من

 کجا؟  _

 کجا؟

 ظرف ها رو بشور، ایب 

 به مادرم چشم دوختم  متعجب

 ؟یوا مگه خودت نشست _

 تفاوت گفت یب

 نه بابا مگه من کمر دارم، _

 زود باش برو ظرف ها رو بشور حاال

 نه نه نه نه نه نه، _

 به خدا درس دارم، یمامان 

 تا درسام رو بخونم، یرو قال نمیبرم بش خواستم

 رو گرفت رنمیکه از پشت پ 

 کجا؟ _

 کجا؟  

 ،یاول ظرف هارو بشور دیخوشگله با خانوم

 ،یغذا بد نیو آرت ریبعد به ام 

 بعد آزاد،  

 رو مظلوم گرفتم  چهرم

 جونم، یمامان _

 ؟یدونست یدوست دارم! م یلیمن تو رو خ 

 خوبه، _

 زه،یر یواسه من مزه م خوبه

 ،یظرف هارو بشور یبر دیباباشم  گفته

 دمینال

 تو رو خدا، یمامان_

 حوصله داره؟! یآخه ک 

 گفت یعصبان

 بدو برو _

 داد زدم بلند

 چشم _
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 غر وارد آشپز خونه شدم، با

 ن،یو آرت ریها رو شستم و به زور غذا کردم تو حلق ام ظرف

 خوردن، یغذا م مگه

 دن،ید یبود و داشتن برنامه کودک م ونیهمش سرشون تو تلوز 

 غذا بهشون دادم رفتم سراغ درس هام، یوقت خالصه

 خوندم، یسه ساعت فقط درس م حدود

 درس خوندنم تمام شد، نکهیاز ا بعد

 دم،یشامم رو خوردم و رفتم سرجام دراز کش رفتم

 اون پسره سامان بود، شیپ المیهمش فکر و خ یول 

 خوشگل بود، قتایحق

 وغ بگم؟در چرا

 اخمو بود،  یلیخ یول 

 اومده بود، ادمیبودم  کیکه کوچ یاز وقت یکم کی تازه

 گفت، یسوگند راست م خاله

 کرد سامان هوام رو داشت، یم تمیکه اذ یپسر هر

 ،یگفت  فاط یبهم م شهیهم

 خنده رو بود، شهیهم

 اون بد اخالق شده؟ م،یچرا االن که هردومون بزرگ شد پس

 شده؟ سرد

 افتاده؟ یچه اتفاق یعنی ایخدا

 کن، ولش

 اصال به من چه؟ 

 نداره واال، یاون به من ربط یزندگ

 دم،یبعد گرفتم خواب قهیدق چند

 خسته بودم، ییخدا

 درس خوندم، یلیخ چون

 بر درس خوندنم، عالوه

 غذا دادم. نیو آرت ریظرف ها رو شستم و به ام 

 بلند شدم میگوش یباصدا صبح

 اه،

 م،یشانس ندار مونیاصال انگار ما کال تو زندگ 

 دادم جواب

 ها _

 دیچیپ یگوش یدختر تو کی یصدا

 ادب، یب _

 ه؟یها چ 

 بله 

 خواب آلود، یبا صدا نیهم یبرا ومدیخوابم م یلیخ

 کردم به حرف زدن، شروع

 خو حاال امرتون؟ _

 نداشتم که بهش بگم یزیچ واقعا

 ؟یخره نشناخت _

 شدم متعجب

 ،یاوال خودت خر _

 بشناسم؟ دیبا دوما
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 ،یکرد دارمیاز خواب ب یزنگ زد یصبح سر

 شد  یعصبان صداش

 االن صبحه؟ _

 خندم گرفته بود واقعا

 نه شبه، _

 گهیصبحه د خو

 ؟یشناس یخوب حاال وللش کن واقعا من رو نم _

 شدم، کنجکاو

 بشناسم؟ دیبا _

 غم رو گرفت یجا صداش

 باشه به درک _

 ع کنه،قط خواست

 اومد نگاره، ادمیتازه  که

 نه نه نه، _

 ؟یینگار تو 

 ؟یخره چطور 

 بغض دار شد صداش

 اومد؟ ادتیتازه  _

 لب هام یلبخند اومد رو کی

 اوهوم _

 دنیکرد به خند شروع

 پررو _

 ،یخودت _

 ؟یبهم بگ یخواست یم یحاال چ 

 دیکش ینفس حرص دار کی

 ،ینه انگار تو هنوز آدم نشد _

 رو شکر که من مثل آدم شدم حداقل، خدا

 ؟یتو چرا نشد 

 اوردم،یخودم ن یبه رو یناراحت شدم ول یکم

 خواد حسود یچون دلم م _

 فوضول بودم، درسته

 بودم، طونیش

 رو شکوندم، رمونیمد سر

 م،یدوست هام رو دزد یها یبستن

 دم،ینگار و آتنا رو کش یموها

 ختم،یمزاحم آب جوش ر یپسرا یرو

 آدم بودم، یول

 نبودم که، فوضول

 نگار با ذوق گفت هوی

 دوست دارم یلیخوب حاال وللش زنگ زدم بگم خ _

 تفاوت گفتم یب ادیحرصش در ب نکهیا یبرا منم

 نیخوب آفر _

 ن؟یهم _

 لب هام یلبخند اومد رو کی

 بگم بهت؟ یخوب چ _
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 لوس شده بود یمثل بچه کوچولوها یصدا

 احساس  یب _

 اه شیا

 ها، یمثال دختر تو

 یاحساس داشته باش دیبا 

 ؟یندار یکار گهیخوب حاال د _

 دمیشن یم یدندون هاش رو به خوب دنییسا یصدا

 نه _

 کردم یزیر ی خنده

 خوب خدا نگهدار _

 خدا نگهدار _

 رو قطع کردم،  تماس

 دم،یخند یحساب نکهیاز ا بعد

 ،ییرفتم دستشو  

 الزم، یبعد از انجام کارها 

 رفتم به سمت آشپزخونه، 

 ساعت رو که نگاه کردم، 

  داد،یصبح رو نشون م81

 شد، یم یماه کیراستش ما حدود  خوب

  نا،یمادر بزرگم ا یخونه  میاومده بود 

 من واسه کنکور بخونم، تا

 اهواز، گهید میرفت یبعد م 

 خونمون در واقع اهواز بود، چون

 راحت نبودم، ادیاهواز ز یتو

 هام و مامان بزرگم و بابا بزرگم، ییهام و دا خاله

 از اصفهان اومده بودن،  شبید 

 بود، المونیاز فام یکی یتو اصفهان عروس آخه

 اد،یخوشم نم ادیز ینرفتم چون از عروس من

 هم به خاطر من نرفت، مامانم

 ذه،یا میماهه که ما اومد کی حدود

 م،یبمون ذهیاکه امتحان کنکورم شروع نشده  یقراره تا زمان 

 که وقت داشتم واسه کنکور رو تو اهواز خوندم، یچند ماه البته

 ذه،یا امیدوماه آخر ب نیگفتم ا گهید 

 کنکوره، گهیماه د هی قایماهش رفت و دق کی

 اهواز، گهید میر یم بعدش

 در آوردم، رینون و پن خچالیخودم از  یرفتم تو آشپز خونه برا خالصه

 و با شکر هلش کردم، ختمیر ییرفتم واسه خودم چا 

 اولم رو گرفتم گذاشتم تو دهنم، لقمه

 دمیمادرم رو شن یصدا که

 ت،یخواستگار انیب نایسامان ا یفاطمه قراره خانواده  _

 کرد، ریتو گلوم گ لقمه

 کردم به سرفه کردن، شروع

 ختیآب ر وانیل هیبدو رفت واسم  مامانم

 

 "سامان"
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 من و فاطمه، خوب

 م،یکه بود کیکوچ 

 م،یبود یها خوب یهم هم باز با

 چهار سالمون بود، ایحدود سه  یول

 گرفتن، میمامان و بابام تصم که

 تهران. میبر 

 م،یسال اهواز بود کیفقط  ما

 شرکت پدرم بود، یاونم به خاطر کار ها 

 تهران، میقرار شد بر یوقت

 م،یکرد هیگر یلیو فاطمه خ من

 گفتم توپولو، یکردم و بهش م یم تشیاذ درسته

 دوست داشتم، یلیاون رو خ یول 

 تهران، میرفت خالصه

 ادمه،ی یبودم ول کیکوچ نکهیا با

 شش سال بود، حدود

 م،یکرد یم یما تو تهران زندگ که

 فاطمه رو فراموش کرده بودم، گهید منم

 پارک، میروز رفته بود کی

 نشسته بودن، یمامان بابام رو صندل 

 کنم، یرو ادهیپ یکم کیمنم رفتم  

 دختر توجهم رو جلب خودش کرد، هی هوی که

 قشنگ بود، یلیخ

 بودن، یسبز آب چشماش

 داشت، یمعصوم ی افهیق 

 زده بود، چادر

 کرده بود، تیحجابش رو کامل رعا 

 کردم،  یجور داشتم نگاهش م نیهم

 کردم،  کیرفتم جلو و باهاش سالم و عل یقدم چند

 شمارم رو دادم، بهش  بعد

 گذشت،  یم مونیماه از دوست کی حدود

 ازدواج دادم،  شنهادیمن بهش پ که

 م،یباهم ازدواج کن م،یبزرگ تر شد یقبول کرد که وقت اونم

 نداشتم، شتریده سال ب نکهیا با

 عاشق شده بودم، یول

 بود، شیستا اسمش

 م،یدیبار هم رو د نیکه اول یتو اون پارک میباهم قرار گذاشت 

 اد،یتا ب یبودم تو صندل نشسته

 کرده بود، رید یلیخ یول

 دم،یآمبوالنس رو شن ریآژ یصدا هوی

 رفتم به طرفش بدو

 شم،یشد ستا ینم باورم

 من تصادف کرده بود، شیستا

 د،یچرخ یدور سرم م ایدن

 خوب نبود حالم
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 ... ! ایخدا

 چرا من؟ آخه

 سمت آمبوالنس حرکت کردن، به

 شدم سوارش

 مارستان؟یبردنش ب  زود

 بردنش اتاق عمل، عیسر یلیدکترا خ 

 حدود نه ساعت فقط معطل شده بودم، 

 کردم، یخدا خدا م یه

 دونستم، یهمسر خودم م شیماه پ کیاون رو از  من

 ام روونه شده بودن، اشک

 ره،یفقط نم ایخدا

 کنم، یم یبگ یقران هر کار به

 !یکار هر

 بهم برش گردون، فقط

 ش،یبدون ستا مریم یمن م 

 رون،یاز نه ساعت دکتر از اتاق عمل اومد ب بعد

  نییرو گرفت پا سرش

 گم بهتون، یم تیمتاسفم تسل _

 بهش نگاه کردم، متعجب

 شی... نکنه ستا نکنه

 نه نه نه، _

 دروغه! 

 زندست! شیستا

 رفتم تو اتاق عمل، بدو

 زود باش بلند شو، شیستا _

 ها؟! یزنم ش ستیمگه قرار ن گهیشو د بلند

 حال ندارم، گهیبلند شو د زود

 ست،یخوب ن حالم

 من هنوز بچم برام سخته تو رو خدا ... بابا

 هقم اوج گرفته بود، هق

 زدم، یبلند داد م بلند

 رون،یهراست اومدن من رو انداختن ب از

 نفر دستم رو گرفت، کیبودم که  مارستانیب یتو

 به فرد رو به روم چشم دوختم، متعجب

 چهارده ساله، ای زدهیپسر حدود س کی

 ،یسبز آب یچشم ها با

 زد، یکه به رنگ زرد م ییموها

 بود، دیکامال سف صورتش

 کرد به حرف زدن شروع

 ؟یخوب یسالم داداش _

 بهش چشم دوختم متعجب

 ه؟یاوا چرا چشم هات اشک _

 بهت بگم، یزیچ کیاومدم  راستش

 و ادامه داد نییرو انداخت پا سرش

 ندارم، یراستش من دوست _
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 ... تنهام

 مارستانه،یب مادرم

 ؟یش یداشتم با من دوست م یخداهش کی

 بهش زل زدم، متعجب

 دوست بشم، نیبا ا دیاوضاع با نیا یاالن تو من

 داد زدم بلند

 من با تو دوست بشم، یگ یآقا پسر عشق من مرده اون موقع تو م _

 چشم هاش رو گرفت زود از اونجا دور شدم، یجلو اشک

 دستم رو گرفت، هوی اما

 خوب حداقل بزار به مادرت زنگ بزنم، دیباشه ببخش _

 رو ازش گرفتم و به پدرم زنگ زدم شیگوش

 الو؟ _

 پدرم پر از بغض بود یصدا

 الو بابا _

 بلند داد زد هوی

 کنه، یتو مادرت داره دق م ییسامان کجا _

 ؟ییبگو کجا زود

 رو بهش گفتم مارستانیب اسم

 رو قطع کردم و دادم به اون پسره یگوش بعد

 تند حرف زدم، دیممنون آقا پسر ببخش _

 ست،یخوب ن حالم

 کردن، هیو شروع کردم به گر نیپاهام شل شدن و افتادم زم هوی

 پسره هم نشست و محکم بغلم کرد اون

 اسم من اشکانه، _

 به بعد من رو برادر خودت بدون، نیاز ا یول هیدونم چ یتو رو نم اسم

 مادرم سرما خورده بابام آوردش دکتر، منم

 باهات دوست بشم امیتنها بودم گفتم ب منم

 هقم بلند شد هق

 شروع کردم به حرف زدن هیگر با

 ؟یمون ی... م ... م شمی... م ... منم ... ت ... تنهام ... پ ... پ یدا ... داداش _

 گفت یبغض دار یبا صدا اونم

 آره _

 بغل پسره بودم، یبود که تو یا قهیده دق حدود

 دم،یمادرم رو شن یصدا هوی

 بغلش کردم، محکم

 سوگند از اشکان تشکر کرد، مامان

 هم شمارش رو بهم داد، اشکان

 خونه، میرفت یبعد از خدا حافظ 

 به زنده بودن نداشتم، یدیام گهید 

 با خبر بود، زیاز همه چ مادرم

 د،یفهم یفقط خدا دردم رو م یول

 فقط خدا ...  

 م،یخاکش کرد نکهیازا بعد

 بودم، شیشب کنار ستا روزو

 کردم، یو محکم بغلش م دمیکش یدراز م روقبرش
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 کردم، یدردودل م باهاش

 مال من بود، اون

 گذشت،  ینطوریا دوروز

 مادرم اومد محکم بغلم کرد، نکهیا تا

 کردن، هیشروع کرد به گر و

 تو قبرستون بردم خونه، از

 بعد بردم تو اتاقم  

 اومد تو اتاق، باهام

 کردم که من رو ببره قبرستون، یکار هر

 نکرد، نکارویا

 بود، یسیمن لحجم انگل خوب

 زد، یحرف م یسیوقتا انگل یپدرم باهام بعض چون

 بود، یسیفرد انگل کیمادر پدرم  یعنیمادر بزرگم  درواقع

 اونجا بودم، یاومدم تا  دو سالگ ایبه دن ایتو استرال خودمم

 داد زدم بلند

 شیستا شیخوام برم پ یم_

 اون منو گذاشت رو تخت  اما

 ،یتو هنوز بچه ا _

 ،یندار شتریب دهسال

 عشق تو به اون هوس باشه دیشا

 کنه، یتو رو م یخوشبخت یمطمئن باش اون هرجا باشه آرزو _

 تو رو یناراحت یشکنه وقت یم قلبش

 نه،یب یم 

 نداره، دهیحرف ها فا نیا _

 غلط کرد من رو تنها گذاشت، اون

 زنم بود، اون

 مردن بهش ندادم، یاجازه  من

 آروم باش پسرم، _

 رو بغل کرد و ادامه داد  من

 رفت، گهیاون د _

 ،یش یدم تو دوباره عاشق م یبهت قول م 

 ،یاگه عاشق نشد حداقل

 کن، خودت رو له نکن و اون رو فراموش غرور

 کنم، یم خواهش

 رو خدا، تو

 ا،یاسترال میبر میخوا یما راستش م اصال

 ،یفراموشش کن یراحت تر بتون دیشا اونجا

 کردم ناله

 مامان من عاشقشم د ... یول _

 دیحرفم پر وسط

 زم،یدونم عز یم _

 یفراموشش کن یمجبور یول 

 آخه ... _

 فشرد شتریرو به خودش ب من

 گم، یپسرم به خاطر خودت م _
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 ،یتو هنوز بچه ا 

 خوام از دستت بدم، ینم

 چشمم افتاد یقطره اشک از گوشه  کی

 ،یتونم مامان ینم _

 سخته، برام

 سخته، یلیخ

 کنم یرو م میسع یول 

 نه به خاطر خودم، اما

 بهخاطر عشقم، نه

 به خاطر خودت، نه

 نه،یروحش عذاب نب نکهیبه خاطر ا فقط

 ازم انتظار نداشته باش که بهش فکر نکنم اما

 اومدم رونیبغلش ب از

 به تو پسر خوب نیآفر _

 شروع کردم به درس خوندن، یمن ازسه سالگ راستش

 خوندم، یدرسامم جهش تمام

 اونروز که مادرم بهم گفت،  از

 سر سخت تر به درس خوندنم ادامه دادم، گهیشه د یله م غرورم

 مهم نبود، زیچ چیه برام

 آدم سرد و بد اخالق و مغرور، هیبودم  شده

 ا،یاسترال میانروز رفت یفردا

 درسم رو ادامه دادم، اونجا

 شدم، سیپل یسالگ87تو سن  یحت

 سال بعدش دکتر هم بشم کیو تونستم  

 دم،یکه خواستم رس یزیسال به هر ج8از  بعد

 رو، شیستا یول 

 روفراموش نکردم،  شیستا

 فراموشش کنم، نتونستم

 مرد سرد، هیبودم  شده

 مغرور،

 احساس، یب

 متحرک، یمرده  هیواقع  در

 مادرم وارد اتاقم شد، هویبودم که  دهیتخت دراز کش یرو

 ؟یداشت یکار ییتو یاوا مامان _

 آره پسر خوشگلم _

 بهش زل زدم کنجکاو

 کار؟ یچ _

 لباش یاومد رو لبخند

 رمیخوام برات زن بگ یم _

 باز شده بود ینعلبک یهان اندازه  چشم

 من؟! یبرا _

 پر رنگ تر شد لبخندش

 گهیآره د _

 کردم اخم

 اوال منکه قصد ازدواج ندارم بعد اون ماجرا،  _



 قلب منرمان  انجمن چکاوک

 

https://telegram.me/Anjoman_chakavak 23 

 

 ندارم شتریمن هنوز هجده سال ب دوما

 بهم زل زد یلبش محو شد و جد یاز رو لبخند

 ،یکار که دار یول _

 ،یهم دار خونه

 ،یهم دار نیماش

 گفتم یحرص

 دارن؟ یچه ربط نایخوب ا _

 جلو اومد

 نکن، تمیسامان اذ _

 داشته باشن، دیرو همه مردا واسه ازدواج با نایا

 خوامیخوب به من چه به هر حال من زن نم _

 شدن دهییبهم سا تیهام از عصبان دندون

 یبخوا دیبا _

 داد زدم بلند

 خوامینم _

 رون،یاز خونه رفتم ب بدو

 ستادم،یخلوت ا یجا هیشدم و حرکت کردم و نمیماش سوار

 بلند و بعض دار داد زدم یصدا با

 ؟یچرا تنهام گذاشت_

 ش؟یستا 

 آخه چرا؟ 

 ها؟

 من شوهرت نبودم، مگه

 ،یدوسم دار یگفت ینم مگه

 آخه چرا؟ _

 ؟یتنهام گذاشت چرا

 ره؟یمیدل بدون تو م نیا ینگفت

 هقم اوج گرفته بود، هق

 تونستم نفس بکشم، یم بزور

 کردم که چرا تنهام گذاشته، یگله م شیاز ستا نجوریهم

 زنگ خورد، میگوش که

 بود،  پدرم

 قطع کنم، خواستم

 گفتم نه، یول

 داشته باشه، یکار مهم دیشا

 اشکام رو پاک کردم و جواب دادم نیهم یبرا

 الو بله _

 دیچیپ یگوش یپدرم تو یصدا

 بابا ییسالم سامان کجا _

 بودم یعصبان یلیدست هر دوشون خ از

 رونمیب _

 شد یجد صداش

 خونه ایزود ب _

 کردم گله

 اما ... _
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 بود یعصبان یلیخ انگار

 م،یاما ندار _

 خونه، یایاالن م نیهم

 براش نموند، یجون گهیکرد د هیاز بس گر مادرت

 ایزود ب االی

، 

 هام رو پاک کردم اشک

 باشه خدانگهدار، _

 کنم یحرکت م االن

 خدا نگهدار _

 قطع کردم و به سمت خونه حرکت کردم، تلفنو

  دم،یرس یوقت

 من رو محکم بغل کرد، مادرم

 ؟یقربونت بشم کجا رفته بود _

 ؟یخورد غذا

 بهش زدم یلبخند مهربون کی

 خوبم، میلیمن خوبم خ یآره مامان _

 دیصورتم کرد و محکم گونم رو بوس کیرو نزد سرش

 سرم، یخدا رو شکر دردت تو _

 بهت غذا بدم،  میبر ایب 

 گرسنته،  حتما

 رم،یبم یاله

 وسط حرفم دیپر بابام

 نه سوگند، _

 کارش دارم، فعال

 بعد بره شام بخوره 

 باشه بابا، _

 امیم گهید ی قهیمن چند دق مامان

 زد یلبخند مهربون مادرمم

 باشه پسرم برو _

 م،یپدرم وارد اتاق خواب خودش و مامانم شد با

 رو نشوند رو تخت، من

 نشست، یرو صندل خودشم

 ،یخوام تو ازدواج کن یسامان من م نیبب _

 تا بتونم شرکتام رو به تو بسپارم، 

 ،یکه ازدواج کرد یوقت البته

 فته؟یاون همه شرکت و کارخونه به دست دشمنامون ب یکه دوست ندار تو

 کردم گله

 اما بابا ... _

 دیحرفم پر وسط

 ،یازدواج نکرد یسامان تا وقت _

 تونم اون همه شرکت و کار خونه رو به نامت کنم، ینم 

 شون،یبه اوج برسون یو دوست دار یکرد یکمکم ادارشون م یکیو از کوچ یشرکت هارو دوست دار نیتو ا دونمیم

 ،یازدواج کن دیبا یول

 نییرو انداختم پا سرم
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 فکر کنم دیبا _

 جاش بلند شد از

 یوقت ندار شتریشب ب ۲۲تا  یندارم ول یمشکل _

 باشه چشم _

 تو اتاقم، رفتم

 دوست داشتم، یلیاونارو خ من

 همش کمک دست پدرم بودم، یکیاز کوچ چون

 کردم، یاون شرکت هارو اداره م و

 رم،ینباشه که زن بگ میبد فکر دیشا خوب

 کنم،  ینم انتیخ شینه من به ستا اما

 د،یبه ذهنم رس یفکر هی هویزدم، که  یداشتم با خودم حرف م نجوریهم

 شرکت ها به نامم شد، نکهیبعد از ا دمیفهم اها

 رم،یگ یو طالق م ارمیم یالک لیدل هی

 فکره نیبهتر نینظرم ا به

 کنار پدر و مادرم  رفتم

 نداره یکنم اشکال یمامان، بابا من قبول م _

 بغلم و قربون صدقم رفت  دیمامانم پر هوی

  دیبوس یمن رو م یه و

 اومد جلو و مادرم رو از خودم جدا کرد  پدرم

 یولش کن پسرم رو خفه کرد _

 خودش رو لوس کرد مادرم

 خواد، یدلم م _

 خوشحالم، یلیخ بچمه

 قراره ازدواج کنه، یسالمت نا

 دختر خب در نظر دارم واسش که تکه تک، هی

 داشته باشه، دیخانم با هیکه  ییزایچ ی همه

 فکر کنم داره  رو

 رو ش رو طرف من کرد  بابام

  یانتخواب رو کرد نیپسر گلم بهتر _

 ممنونم بابا _

 کرد یبا لبخند بهم نگاه م مامانم

 میکن یحاال برو آماده شو که فردا صبح زود حرکت م _

 داد زدم بلند

 فردا؟! _

 بهم زل زد متعجب

 گه،یآره د _

 عجله دارم، یلیخ من

 نم،یرو بب تیزود زود عروس دیبا 

 ... باشه، چشمآخه  _

 هردو خنده به لب بودن، 

 من خبر داشت یاز دل ساحاب مرده  یک اما

 ریشب بخ _

 ریشب شما هم بخ _

 اتاقم، یتو رفتم

 فکر کردم، یکم 



 قلب منرمان  انجمن چکاوک

 

https://telegram.me/Anjoman_chakavak 26 

 

 ه؟یدختر ک نیا یعنی

 ست،یبرام مهم ن اصال

 شم یمنکه باالخره ازش جدا م 

 هم باشه، ایدختر دن نیخواد خوشگل تر یم حاال

 شه،یعشق من فقط و فقط ستا واال

 رهیتونه جاش رو تو قلبم بگ ینم یکس و

 مامانم، شیبرم پ خواستم

  م؟یبگم صبح ساعت چند قراره بر که

 باز، مهیدر ن دمیتا دم اتاق که د رفتم

 زنن یو بابا دارن حرف م مامان

 بغل بابام، یخودش رو پرت کرده تو مادرمم

 سامان قبول کرد  شهیباورم نم الیدان یوا  _

 هیشه که بفهمه اون دختر ک یخوشحال م یلیخ حتما

 عاشق ها به مادرم نگاه کرده بود نینثل هم بابامم

 آره عشقم، _

 آره نفسم، 

 من مطمئنم 

 گردن بابام یاوه مامان دستش رو انداخت تو اوه

 خوشحالم یلیمن خ الیدان  _

 خوشحالم ،یتو خوشحال نمیب یم یمنم وقت _

 مامانم، یبابام لباشو چسبوند رو لبا هوی

 کردن، یشروع کرد به همراه مادرمم

 چهل سال هستن، یرده  یتو درسته

 رو دوست دارن، گهیعاشق همن و هم د یلیکه بهم گفته بودن خ نجوریا یول

 دن،یبوس یو مادرم هنوز داشتن هم رو م پدر

 بشم، نیخواست از خنده پخش زم یفقط دلم م اونموقع

 بزنم، یضد حال کی گفتم

 با شتاب در رو باز کردم، نیهم یبرا 

 دن،یاز هم جدا شدن و منم شروع کردم به خند  که

 شد، میرفت تو بغل بابام قا مامانمم

 باشه، دهیخجالت کش یلیفکر کنم خ 

 دم،یخندیداشتم م نجوریهم

 که بابام گفت: 

 ،یبود که کرد یچه کار نیسامان ا _

 ؟یدر بزن دینگفتم قبل از وارد شدن به اتاق با مگه

 رو کنترل کردم  خندم

 تونستم بکنم، یم کاریآخه چ _

 باحال بود یلیخ ییخدا یول 

 گفت یبه پدرم چسبوند و با حالت لوس شتریخودش رو ب مادرم

 ،یریزن بگ یخوا یم میبهت گفت نکهیوا نه ا _

 یشد وونهید نیهم یبرا 

 جوابش رو داد پدرمم

 یکنم امشب راحت بخواب نیتونم تضم یکوچولو وگرنه نم زیمزه نر نقدریتو ا _

 بابام، یمحکم زد به بازو مامان

 خنده، ریز میهر سه نفرمون زد 
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  دم،یخند یکل نکهیبعد از ا منم

 اتاقم رفتم

 لباسام رو جمع کردم، و

 آخه مامانم گفته بود،  

 هتل داره، میبر میخوا یکه م یشهر اون

 لباسام رو جمع کردم، نکهیاز ا بعد

  دم،یرفتم رو تختم دراز کش 

 از حدود ربع ساعت، خوابم برد، بعد

 بلند شدم، میگوش یزود با صدا صبح

 الزم، یبعد از انجام کار ها ییدستشو رفتم

 دم،یپوش رونمویب یها لباس

 سالن یتو ن،ییبرداشتم و رفتم پا چمدونمو

 اشت،بزرگ د یما سه طبقه  یخونه  کال

 تو هر سه طبقه، چند تا اتاق بود که

 هر سه تا طبقه سه تا حال داشتند  و

 دوم بود یاتاقم تو طبقه  منم

 خواب و استراحت بود. یدوم برا یطبقه  کال

  نییرفتم پا خالصه

 کنه یشد بابام رانندگ قرار

 بد شد  یلیخ

 زنهیجلو و با بابا حرف م رهیمامان م حاال

 رهیمنم حوصلم سر م و

 دمیخواب نیگرفتم تو ماش نیهم یشده بودم برا خسته

 که طبق معمول،حدسم درست بود دمیقبل از خواب د یول

 مشغول حرف زود بودن شهیمامان و بابا مثل هم و

 عاشق مامانم بود یلیبابام خ راستش

 داد  یبه حرفاش گوش م شهیهم نیهم یبر

 بودند. گهیکدیحرف  عیکال هردو مط نطوریهم مامانمم

 خوابم برد  نیماش تو

 کرد دارمیاون شهر مامانم ب میدیرس یقت و

  میدر زد میو رفت میشد ادهیکوچه نگه داش و ما پ هیبابام تو  و

 ساله درو برامون باز کرد8ای7 کیپسر کوچ هی هوی که

 داخل  میهم رفت ما

 برام آشنا بود، یلیساله که خ34ای31خانوم حدود  هی

 کرد یم ییرایازمون داشت پذ 

 مامانم گفت: هوی که

 پس فاطمه کجاست؟ میمر _

 ادیزنم ب یخونه، االن صداش م یداره درس م _

  شدی!!!!باورم نمفاطمه

 مه؟؟؟یخانوم مسن خاله مر نیا یعنی

 گفت: میتو فکر بود که خاله مر نحوریهم

 فاطمه ... فاطمه _

 یجانم مامان_

 کمکم دخترم ایب _

 چشم  _
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 قه،یدق هیبعد از حدود  _

 دوتا بچه اومد  غیج یصدا

 دختر مو بلند که موهاش حالت دار بود، هی

 که مثل لباس خواب بودن، ییلباس ها با

 شد ییرایپذ وارد

 داشت یو معصوم بایز ی افهیق

 انداخت، شیستا ادیمنو  تشیمعصوم

  کردمیکه داشتم نگاش م نجوریهم

 همون پسره که درو برامون باز کرد هوی که

 بلند داد زد: رهیبودم که اسمش ام دهیمن تازه فهم و

 یییییییییییییییییآج _

 فاطمه بدو رفت تو اتاقش  هوی _

 ییرایپذ مشیشده آورد یبه هر بهونه ا خالصه

 حقم داشت  خوب

 شده بود ییرایو با اون و ضع وارد پذ یاونطور یوقت کرد،یم کاریچاره چ یب

  دیکش یخجالت م دمیبا خوب

  ییرایاومد پذ یو قت خالصه

 که مامانت ظرف ها رو شسته  میگفت یالک بهش

 ظرف ها رو نشسته بود  میواقع خاله مر در

  نشیو مامانم بب ییرایپذ نکهیا یبرا فقط

 از شوک در اومد  خالصه

 برده بود  ادیکنم مارو از  فکر

 کرد  امونیکیاز کوچ ادی یکمیتا مامانم  یول

 حرف زدن اومد شروع کرد به  نمیا

 منو اون کل کل بود، نیب

 گفتم توپولو  یبودم بهش م کیکوچ یو قت نکهیبه خاطر ا 

 بهتره  رمیکنم که بم یزندگ نیمن بخوام با ا آخه

 احمق  یدختره  واال

 از خونه خارج شدم تیعصبان با

 دنبالمونن  یدم ه نیع گاردامونیاهلل هم باد الحمد

 شدم  گاردمیباد یها نیاز ماش یکی سوار

 ( گفت:گاردی)بادساسان

 ن؟یبر نیخوا یقربان کجا م _

 خوام تو شهر بگردم یم _

 چشم قربان _

 

 "فاطمه"

 

 آبو خوردم بلند داد زدم: نکهیاز ا بعد

 ؟ییییییییییییییچ _

 ییییییدختر، گوشام کر شد ووووو یزن یچقدر داد م _

 خوام ازدواج کنم، ینم تیمادر من آخه با اون غوضم _

 حالم بهم خورد ییییییییییا

 هم دلت بخواد ساحب چند تا شرکت و کار خونست یلیخ _

 هست سمیتازه پل دکتره،
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 خوش اخالق هم که هست  پویخوشت

 نیخوب یخونواده  خونوادشم

 ؟؟؟یخوا یبهتر م نیاز ا یچ گهید

 همه شغل داشته باشه، نینفر ا هی شهیوا اوال چطور م _

 یدیکجاش خوش اخالقه اخماشو ند دوما

  یخواستگار انیبرو دختر برو که امشب م _

 بخرم یزیچ هیخونه  یبرو خونه رو مرتب کن تا منم برم برا بدو

 ذه؟؟یآخه چرا ا یمامان _

 ستیما اهواز ن یخونه  مگه

  یاونجا خواستگار انیب خو

 طالست زشته به خدا یب یب یخونه  نجایا

 تو برو اشکال نداره حاال _

 کجان؟ نایخوب حاال مامان بزرگ ا _

 کار داشت رونیطال که رفت ب یب یب _

 رفتن خونشون  گهیهاتم که د ییها و دا خاله

 تنکس یاوک یاوک سیاوه  _

 اومد دنبالم ییبا دمپا هی

 یاوک یاوک سیاوه  _

 اومد دنبالم  ییباد دمپا هوی

 خواد شوهر کنه، هنوز عاقل نشده یم وونهید یدختره  _

  یاوک یاوک سی سی گه،یم ارهیم کیال برام

  ریبگ ادی یبرو خونه دار بچه

 ؟؟؟واالیکن کاریچ یخوا یم یسال بعد که بچه دار شد هی

 گوه خوردم  دیمادر من باشه ببخش _

 ها رمیمیرو پرت نکن من م ییاون دمپا فقط

  شهینون خور کمتر م هیبهتر  _

 نباشم یکنم که سر راه یدارم شک م _

 خنده بعد مامانم بغلم کرد و گفت: ریز میکه گفتم هردو زد نویهم

 دوست دارم دخترخوشکلم  یلیخ _

 حرفشو با بغض گفت: ی ادامه

  یان شا اهلل خوشبخت بش _

 ان شا اهلل _

 منو از خودش جدا کرد بعد

 و اشکاشو پاک و گفت: 

 ام،یم یوقت خوام یم دیخوب من برمخر _

 خونه مرتب باشه دخترم 

 دوست دارم یلیچشم مادر مهرابونم خ _

 دلم زیعز نطوریمنم هم _

  دیمامانم رفت واسه خر بعد

 رفتم شروع کردم به مرتب کردن خونه منم

 مرتبه شهیرو شکر خونمون هم خدا

 کننده هستن تیاذ نیآرت رویام یها یفقط اسباب باز 

 خونرو مرتب کردم، نکهیت بعد از اسه ساع ایحدود دو  خالصه

 از بازار اومد  مامانم

 کرده بود  دیخر یکل
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 بود  دهیخر ینیریجعبه ش هی

 بود دهیخر یلیخ وهیم

 بود  دهیخر یبگ وهیهر نوع م از

 ها، وهیها نخونک بزنم به م کمیفقط  کمی رفتم

 قرمز بردارم  بیدونه س هیفقط  که

 با دست زد تو دستم و گفت: هوی که

 مال مهموناست  نایادب ا یب _

 تو رو خدا ب،یس هیمامان فقط  _

 نوچچچچچچچچچچچچ _

 مااااااااااااااااااننننننن _

 مامانو کوفتتتت _

 اوا _

 تو خوشش اومده  هیپررو من موندم سوگند از چ یوال دختره  _

 با نازو اعتماد به نفس کامل گفتم: منم

 افم،یو اخالق و ق تیاز شخص _

 چقدر خوشکلم  ینیب ینم 

 اعتماد به نفستو اگه استفراق داشت االن سوپ بود  _

 مامان نگو حالم بهم خورد  ییییییییا _

 مینخواست بیس اصال

 نه؟ ای یبهتر، حاال خونرو مرتب کرد _

 ها ... آها خونرو مرتب کردم  _

 کرد تمیاذ نیو آرت ریام یها یاسباب باز شتریب یول آره

 نداره یاشکال _

 یکنیم کاریخودتو چ یبچه ها یها یاسباب باز گهیسال د هی

 یاز االن تجربه کن بهتره

 ماااااااانننننننن _

 قتهیحق هیخوب چ _

 به خدا ادیخوابم م یلیرم بخوابم خ یباوشه، خوب من م _

 باشه تو برو بخواب، _

 کنم،  یاستراحت م یکمیمنم  

 شم تا ناهار درست کنم یبلند م بعد

 کن حتما دارمیب یکمک خواست یباشه مامان _

 چشم _

 دلم زیبال عز یچشمت ب _

 .دمیرفتم تو اتاقم گرفتم خواب دمویگونشو بوس محکم

 

*** 

 

 بلند شدم میزنگ گوش یصدا با

 بسم اهلل هیک گهید نیا یییییییووووو

 بود میهشدار گوش یصدا

 عصر بلند داد زدم:7ساعت  دمیشدم د بلند

 شد رید یوا _

 مادرم بدو اومد تو اتاقم و گفت: هوی

 تو چته آخه دیدختر زهرم ترک یوا _
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  انیشد االن مهمونا م ریماااااننننننن د _

 انیدختر  مردم بابا اونا ساعت نه م ییییوا _

 شده وال ریوقته کجا د دوساعت

 واقعا؟! _

 آره خدا رو شکر _

 راحت شد المیخ شیآخ _

 زدن، غیتو رو خدا قسم قبل از ج یزیچ هیخدا رو شکر، فقط  _

 فکر بکن هی

 بپرس یسوال هی 

 خو یدیکارات منو دق م نیتو با ا بابا

 تخت خواب بلند شدم از

 ییرفتم دستشو و

 الزم  یاز انجام کار ها بعد

 سر کمدم رفتم

 کردم به گشتن  شروع

 کردم  دایمورد نظرمو پ یگشتم تا لباس ها نقدریا خالصه

 د،یرسیزانوم م یبلند که تا باال نیآست دیسف رنیپ هیبا  دیساپورت سف هی

  دمیهم پوش یصورت زیر یبا گل ها دیچادر سف هی دمیپوش

 و با ادبه و محجوبه  هیمثال بگن کع دختر خوب یالک

 درستن ها  نایا یهمه  البته

 گه  یم مامانم

 فوضولم میلیخ نایا یبه عالوه  یول

 از پشت بستم  طونویدست ش ییخودم تنها یعنی

 )خخخخخخخخخخ(وال

  انیتا مهمونا ب میمنتظر موند خالصه

 در خونرو زدن  هوی

 بزرگم رفت درو باز کرد  مادر

 چادرمو مرتب کردم. منم

 دمیها رو مرتب چ وهیم

 اطیتو ح میبا مامانم رفت بعد

 دم در،  میرفت میکن کیبه مهمونا سالم و عل تا

 د،یسف کت و شلوار هیسامان با  دمید که

 د،یسف رنیو پ 

 اهیو کروات س 

 اومده دیجفت کفش سف هیو  

 جذاب و خوشکل شده بود   یلیخ

 میهم لباسامونو ست کرده بود با

 بودن دیلباسام سف قایدق منم

 ن،یشده بود هم نیتزئ یصورت یچادرم با گل ها اما

 لبمو حفظ کردم  یلبخند رو 

  ییرایمهمونا نشستن تو پذ نکهیاز ا بعد

 ییرایرفتم تو آشپز خونه و مامان و مامان بزرگمم رفتن تو پذ من

 تو استکان ها ختمیر ییمهمونا منم رفتم چا سیپ

  ییرایرفتم تو پذ و

  الیعمو دان یرو اول جلو ینیس و
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 سامان گرفتم که  یخاله سوگند بعد جلو یجلو بعد

 تو نگاش قفل شد  نگاهم

  میکرد یهم نگاه م یتو چشما نجوریهم

 برداشت شوییچا نکهیبعد از ا هوی که

 شدم اریهوش منم

 به مادر و مادربزرگم تعارف کردم ییو رفتم چا 

 گذاشتم رو اپن و نشستم جفت مادرم وینیس بعد

 و کارو ... حرف زدن  یمثال زندگ یدرباره  یکمی

 خاله سوگند گفت: هوی که

 سر اصل مطلب  میخوب حاال بر _

  میاومد نجایاون از تهران به ا یکه ما برا یزیواقع چ در

 فاطمه خانوم یخواستگار مهیکه راستش ما اومد نهیا

 مامانم گفت: بعد

 که، ادیخوب ماهم بدمون نم _

 میمهربون و خوش اخالق و صلت کن یخانواده  هیبا  

 سوگند لبخندش پر رنگ تر شد خاله

 ن،یخوب خدا رو شکر اگه اجازه بد _

 اق حرفاشونو بزنندوتا جوون برن تو ات نیا 

 کن ییچرا که نه فاطمه مادر آقا سامانو راهنما _

 یچشم مامان _

 کردم ییشدم و سامانو به اتاق خودم راهنما بلند

  هیمیو قد یکامال سنت یخونه  هیمادر بزرگم  یخونه  راستش

 نشستن ینه مبل هست برا یعنی

 داره واسه خواب  ینه تخت 

 غذا داره واسه غذا خوردن  زیم نه

 و ساده است یسنت یخونه  هی کامال

  مینشست یرو قال هردومون

  یقال یبارش بود که رو نیکنم اول فکر

 )خخخخخخخخخخخخخ(

  دمیخندیتو افکار خودم م نجوریهم

  کنهیمتوجه شدم داره نگام م که

 بهم گفت: هویمو کردم طرفش که  رو

 کردن باتو رو اصال ندارم یبه زندگ یمن اصال عالقه ا _

 من دارم وال ینه بابا پس فکر کرد _

 ندارم، یبگم که اصال عالقه ا دیخوب به هر حال با _

 مجبورم یکنم ول یکه باتو زندگ 

 خوب ... یها ول سین میالبته مشکل 

 حرصم گرفته بود  یحساب

 کنترلمو از دست دادم و بلند هوی

 نفهمن گفتم: نایکه مامانم ا یالبته جور 

 !!!؟؟یهست یک یهوشع عمو فکرکرد _

 وال یندازیم کهیت بهم

 ،یبا من ازدواج کن یستین یکه تو راض همونطور

 خوب ... یول ستمین یمنم راض 

 معلوم بود که حرصش گرفته  قشنگ
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 حالم جا اومد یعنی

 ادامه دادم: بعد

 آخ حالم جا اومد  _

 در اومد   آخ

 چقدر خوشحالم آخ

 خنده ریبلند زدم ز 

 لبخند رو لباش بود  مچهین هیهم  سامان

 اونو زود از صورتش پا کرد که

 وارد اتاق شدن همه

 کنهیخندم و سامان نگام م یکه فقط من دارم م دنیمنو سامانو د و

 لبخند بود هیفقط در حد  دیخندیکه نم سامان

 !!!!خی...  خیکوه  کثافت،

 من  من ها  نکهیاز ا بعد

 شعوریلبخند زد ب مچهین هی تمیاون غوزم دمیفقط من خند چون

 ساکت شدم دمیخند یحساب نکهیبعد از ا خالصه

 سوگند و مامانم شروع کردن به کل زدن  خاله

 سوگند اومد بغلم کرد و گفت: خاله

 باشه عروس گلم  مبارک

 کردم یهنگ نگاش م نجوریمنو بگو هم آقا

 !!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟یچ ... چ ... چ _

 دلم یزایگم عز یم کیرو تبر بایشما دوتا فرشته ز یعروس _

 کردن  هیاومد بغلم کرد و شروع کرد به گر مامانمم

 من قراره عروس بشم یبا خنده  یعنی

 تو فکر بودم نجوریهم

 مامانم گفت: ... که

 تو فکر بودم که مامانم گفت: نجوریهم

 نیبش ریهم پ یان شا اهلل به پا _

 رهیخل و چل مامان داره م شهیباورم نم یوا

 لبمو گاز گرفتم  منم

 به مامانم اشاره کردم و

 زایچ نجوریو ا یداد یساکت باش سوت یعنیکه  

 یستیمگه خل و چل ن هی)مامان(: چ _

 تیوال تازه من نگفتم عالوه بر خل و چل 

 یاز حدم فوضول شیب 

  میمنکه دختر خوب یگ یم نیچ نایمادر گلم ا _

 یفوضولم هست تیعالوه بر خوب یول یخوب هست _

 دنیشروع کردن به خند الیخاله سوگند و عمو دان هوی

  دنیخندیم یبچه گونشون ه یهم با صدا نیآرت رویام

 تموم شد  گهی)خاله سوگند(: پس حله د _

 زود  یلیخ یخوام عروس خودم بش یکال م کال

 ؟؟؟؟؟ی)فاطمه(: خوب مثال ک _

 گهید یهفته  هیخوب  _

  گهید یهفته  هی!!!!!! ؟؟؟؟یییییییییچ _

 ه؟یخوب مگه چ _

  ستیزود ن یلیبه نظرتون خ _
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 تا حاال منتظرم یمن از ک یدون یم رهینه اصال اتفاقا د _

 ؟؟؟ی... خوب مثال از ک ن؟؟؟یمنتظر _

 یاومد ایکه تو به دن یاز وقت _

 واقعا؟؟؟!!! _

 نیومدیبهم م یلیخ یکیآره چون هر دوتون از کو چ _

  گمیخدا راست م به

 از مامانت بپرس  یخوا یم

 باورت دارم  نجورشمیخاله جون قسم نخور من  هم _

 دلم زیعز یمرس _

 نگفتم یزیخواهش منکه چ _

 بلند شدم و رفتم بغل خاله سوگند  بعد

 قرارداد بسته شد خالصه

 شده)خخخخخخخخخخخخخ( وال بیقانون تصو هیقرار داد انگار  گمیم یجور هی

 میعقد کن گهید یهفته  کیقرار شد ما  یول

 میاز فردا شروع کن دیبا نیهم یبرا 

 عقد لیوسا دنیبه خر 

 رفتن  نکهیاز ا بعد

 دمیرفتم تو اتاقم دشکمو پهن کردم و گرفتم خواب منم

 بلند شدم 81ساعت  صبح

 الزم یبعد از انجام کارها ییدستشو رفتم

 دمیهامو پوش لباس

 زنم یمن اکثر وقت ها چادر م راستش

  نطورهیهم االنم

 د،یرس یزانو هام م نییسبز بلند که تا پا یمانتو هی

  یساپورت مشک هی با

 دمیبستم پوش یبلند که به صورت لبنان دیسف یروسر هی و

 کوچولوم یهم کم رنگ زدم به لبا یرژ قهوه ا هیزدم به سرم  چادرمم

 آماده بودم یآماده  خالصه

  رونیاز اتاقم برم ب خواستم

  رونیسرمو از در اتاقمم آوردم ب نکهیهم یعنی

  دمید سامانو

 پوزخند بهم زد کثافت هی

 دادم هیزود سرمو برگردوندم و به در تک منم

 باهاش روبه رو شم نکهیاز ا دمیترس یم یکمی راستش

 نترسم یچیبتونم و از ه دیآخر سر هم به خودم گفتم با یول

 ییرایل پذرفتم داخ خالصه

 کردم  کیسالم و عل الیخاله سوگند و عمو دان به

 سوگند دستمو گرفت و برد جفت سامان  خاله

 تعجب کرده بودم  یلیخ

 کردم یبا تعجب داشتم خاله رو نگاه م نجوریهم

 خاله بهم گفت: که

 ها نیشما قراره باهم ازدواج کن یناسالمت هیخوب مگه چ _

 خاله سوگند نیگیاوهوم راست م _

  دیواسه خر رهیتو م نیخوب حاال سامان، فاطمه با ماش _

 نیدوتا جلو تر از ما بر شما
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 )سامان(: باشه مامان_

 دستمو گرفت  بعد

 گر گرفتم  

 دستاش گرم بود  یلیخ

 ادیز ییییییلیخ

 وصل بود یبه بخار یانگار

  میستادیا میلحظه که دست همو گرفت هی

 مینگاه کرد گهیو به همد 

 زود نگاهشو ازم گرفت  سامان

  میحرکت کرد نیهردومون به سمت ماش و

  کننیخاله سوگند و مامانم دارن نگام م دمیکه بهو د نمیبرم عقب بش خواستم

 بود  زیآم دیکه نگو نگاش تهد مامانمو

 اشهدمو بخونم دیبا نمیاگه رفتم عقب بش یعنی

  ینیعقب بش یبر یخوریکال به خودم گفتم تو گوه م گهید

 رفتم جلو نشستم و

 جلو که سامان گفت: یرو صندل نشستم

 یزشت میلیخ یعالوه بر فوضول یدونستیم _

 یخوشکل یلیحاال نه تو خ _

 گنیم نطوریخاطر خواهام که ا _

 دمیکو کجا؟؟؟ند _

 زمیعز تهیینایاون مشکل ب _

 تیغوضم ادیبدم م زمیبهم نگو عز _

 خرس یخودت _

 انگل _

 لیکروکد _

 الیگودز _

 سوسک _

 موش _

 یاسب آب _

 موش کور _

 چاق _

 غول _

 گهیاههههههه بستونه د _

  میشوکه زده هردومون بهش نگاه کرد هویخاله سوگند  یصدا با

 ادامه داد: خاله

 گمیخوب راست م _

 نیکن یدوساعته باهم بحث م 

 یییییووو گهید نیزود حرکت کن خوب

 میکنی)سامان( : چشم مادر من االن حرکت م _

 گهیخوب حرکت کن د _

 باشه چشم _

 به سمت تهران میحرکت کرد و

 میکن دیتهران خر میخواد بر یخاله سوگند گفت م چون

 میخونشون استراحت کن میقبلش بر و

 میکنیکردنو شروع م دیفردا خر از
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 خسته بودم یلیخ

 دمیخواب نیگرفتم تو ماش نیهم یبرا

 خسته بودم یلیخ

 دمیخواب نیگرفتم تو ماش نیهم یبرا

 نفر از خواب بلند شدم  هی یباصدا

 بود  سامان

 کرد یصدام م داشت

 فاطمه ... فاطمه _

 یخواب یشو اه دختر چقدر تو م داریب

 ادیولم کن تو رو خدا، خوابم م _

 منتظرمونن  نایبابا بلند شو مامانم ا _

 میناهار بخور میخوا یم

 ستیگم ولم کن بزار بخوابم اصال گرسنم ن یم _

 گم بلند شو همه منتظرن  یم _

 گهیباش د زود

 اریدر ن حرصمو

 خوام بهشون بگو فاطمه خوابه ینم _

 دمیگرفتم خواب بعد

 برد، یداشت خوابم م تازه

 قرار دارم نیآسمونو زم ونیاحساس کردم م هویکه  

 چشممو باز کردم، هی

 سامان که منو بغل کرده؟  دنیبا د 

 باز شدند ینلبک یچشمام اندازه  دوتا

 نیزم ارهیزدم که منو ب یداد م غویج

 ولم کن آشغاللللل  _

 ترسمممممممیمامان من م کمک

 دستمو دور گردنش حلقه کردم و سفت گرفتمش محکم

 ترسم یم یلیخ یلیمن از ارتفاع خ چونکه

  نییپا اریمنو ب گمیبهت م _

 ترسممممممممم یفاع مازارت من

 خوب بخواب ،یبخواب یخوا یم یدلم نخواد خودت گفت دیخوب شا _

 نیبابا جون ننت بزارم زم _

 م،یدر حال کل کل کردن بود نجوریهم

 سوگند و مامانم شروع کردن به کل زدن هوخالهیکه  

 منو اونو بگو  حاال

 میکرد یجن زده ها نگاهشون م نیهم نیع میداشت

 و گفت: کمیاومد نزد مادرم

 دلم مبارک باشه زیعز _

 نشده  یچیکن هنوز ه نگاه

 کننیدو تا مرغ عشق با هم رفتار م نیع

 نه سوگند؟ مگه

 ییییلیآره خ _

 چه عاشقانه  ییییییوا

 ان شا اهلل نیبش ریهم پ یپا به

 با خودمون  میسر سفره  غذا آورد میریم ما
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 نیایدو تا هم زود ب شما

 کردند ازمون دور شدن یم یزیر ینمو خاله سوگند خنده هاماما یحال در

 رو شو کرد طرف من و گفت: سامان

 النیهه چقدر خوش خ _

 بود یجنابال یها به خاطر دست گل دیببخش _

 ضیمر یکن یچرا تو روز روشن منو بغل م آخه

 ییییییخو و نیبزارم زم وونهید

 نیآروم آروم گذاشتم زم بعد

 یخدا رو شکر سر عقل اومد ششششیآخ _

 ستمیعقل ن یمن ب _

 بلندشو  گمیکنم م یصدات م یکه دو ساعت ه یعقل یب تو

 یخواب یم یریگیکه باز م یاز بس تنبل اما

 کردم یم کاریچ ومدیخو ... خو ... خو خوابم م _

 پوفففففففففففف باشه _

 گشنمه یلیخ میغذامونو بخور میبر ایب حاال

 باشه ،یاوک _

 نایبه سمت مامانم ا میرفت

 میناهارمونو بخور تا

 رو سفره، مینشست

 غذاش زرشک پلو با مرغ بود دمید که

 مورد عالقه من  یغذا 

 بشقابو پر از غذا کرد هیخاله سوگند  دمید هوی

 و گذاشت سمت من و سامان 

 گفت: و

 نیبشقاب غذا بخور هی یشما دو تا تو _

 بشقاب کم آوردم  آخه

 اما ... باشه _

 بشقاب غذا خوردن هیتو  میشروع کرد و

 داشتم یخوبب احساس

 چرا  دونمینم خودمم

 غذا مون تموم شد نکهیبعد از ا خالصه

 نیبه سمت ماش میافتاد راه

 نینشستم تو ماش یوقت

 کردم  یبستن هوس

 بخورم یبستن دادیاجازه نم مامانم

 گفت یهم بهم م شهیهم

 بخور  یکمتر بستن بچه

 ها یریگیم قند

 خوردم یم یمن دور از چشم مامانم بستن یول

 هوس کرده بودم  االنم

 رو به سامان گفتم: نیهم یبرا

 زهیامممممم ... چ _

  ه؟یچ _

 مغازه هی یمنو ببر شهیم گمیم _

 بخرم دیدارم که با ازین یزیچ هی
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 بگو من برات بخرم هیخوب چ _

 بخرم خوامیالزم نکرده خودم م _

 بزن  یخوا یکه م ویزیاون چ دیغ ایخرم  یمن م ای _

 بابا نگه دار  یا _

 یییییییبخرممم ووو یخوام برم بستن یم خو

 به من توجه کنه به راهش ادامه داد نکهیاونم بدون ا _

 دادم هیتک یو کالفه سرمو به صندل خسته

 خوابم برد قهیاز چند دق بعد

 نفر از خواب نازم بلند شدم هی یتکونا با

 ومدیخوابم نم گهید

 جلو رومه یبستن هی دمید هوی

 یاز خوشحال دمیبلند کش غیج هی

 دختر گوشام کر شد چته؟؟؟؟؟ یییییییییوا _

 یییییآخخخخخ جوننننننن بستن _

 ؟؟؟؟یچ _

 یمرس یمرس یوا _

 رو پاره کردم و شروع کردم به خوردن  یزود جلد بستن یلیخ بعد

 خوشمزه بود  یلیخ

 خوردم  یم مویبستنولع داشتم  با

 تموم شد میبستن نکهیاز ا بعد

 کرده بودم یهوس بستن بازم

 واسم بخره گهید یکیمو کردم به طرف سامان که بگم  رو

 کنهینگام م یداره با تعجب و گنگ دمید هوی

 به طرف صورتش بردم و گفتم: دستامو

 عمو الوو با توام ها یییالووووو کجا _

 ؟یاز کربال اومد _

 ها؟! _

 ؟ینخورد یچند وقته بستن _

 بود  روزیبار د نیفکر کنم آخر _

 اشتباه نکنم  اگه

 روز؟؟؟؟ید _

 اوهوم _

 ؟یدوست دار یبستن یلیاها  تو خ _

 ییییییلیخ _

 یاوک _

 میروشن کردو حرکت کرد نویماش بعد

 )خخخخخخ(دمیراه طبق معمول خواب تو

  واال

 کردم یم کاریچ ومدیخوابم م خوب

 نفر از خواب نازم بلند شدم هی یتکونا با

 معمول سامان بود  طبق

 یخوا یاز جونم م یبابا ولم کن چ _

 یییییییییخوام بخوابم ووو یم

 خدااااااا یگم بلند شو ا یم _

 تنبل  میدیرس گه،یشو د داریب خوب
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 یپاشم، تنبل هم خودت خوامینم _

 نه؟ یشیبلند نم _

 حوصله داره ینه بابا ک _

 دمیگرفتم خواب و

 بهم گفته یزیچ هیقبلش احساس کردم  یول

 چشمام گرم خواب شد  نکهیهم یعنی

 آسمونم  نویزم ونیکردم م احساس

 سامان منو بغل کرده  دمید هوی

 بلند گفتم: نیهم یبرا

 خداااا کمک یییییوا _

  رمیخوام بم ینم

 شدددددد دایقاتلم پ یییییییوا

 الناس کمک  هایا یآ

 خواد منو بکشه یآقا م نیا

  یساکت آبرومونو برد _

 یزنیداد م چقدر

 داد نکنم  یتا دادو ب نیخوب منو بزار زم _

 گفت: یتفاوت یب با

 خوام ینم _

 به راهش ادامه داد  و

 زدم: یداد م یه منم

 کمک! کمک!  _

 قاتلمه  نیا

 ییییییواااا

 مردم یآ

 الناس هایا یآ

 !!!!!کمکککککک

 کردم  یداد م یداشتم دادو ب نجوریهم

 گفت: ... هوی که

 داد نکن  یخود داد و  یب _

  شنوهیصداتو نم یکس

 به ضرر خودت بود  فقط

 نایاالن مامانم ا چونکه

 هستن  خونه

 آبروت به کل رفت و

 یگینه بابا دروغ م _

 ینیبب میبر یخوا یم _

 نه نه نه نه نه نه _

 رو خدا نه تو

 مونهیراه م هیتنها  _

 ؟یچه راه _

 خونه یایب یکه تو بغل من نجوریهم نکهیا _

 آخه ... باشه _

 دختر خوب نیآفر _

 محکم دستامو دور گردنش حلقه کردم  بعد
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 دمیترس یاز ارتفاع م یلیخ آخه

 بلنده  یلیکه ماشا اهلل قدش خ نمیا

  دمیترس یم یلیکال خ اصال

 دادم هیسپرش تک ی نهیبستم و سرمو به س چشمامو

 دمیترسیم یلیخ چون

 ؟؟یدیترس _

 من؟؟!! ؟؟یها؟؟ ک _

 اوهوم _

 نه بابا من سوار چلنجر هم شدمه _

 با اون ارتفاش  

 یستین یچیکه ه تو

 (ترسمیچقدر از چلنجر م دونهیخدا م یگفتم تا غرورم له نشه ول یالک نوی) ا

 فکر کن واال ینطوریخو تو ا _هه معلومه _

 به در خونه  میدیرس باالخره

 دهنم باز مونده بود  نجوریهم یعنی

 قصر؟ ایخونه بود  نیا واقعا

 بزرگ و قشنگ بود  یلیخ رونیب از

 بود  ییو طال دیاز سف یبیترک رونشیب

  میخونه که شد وارد

 طبق معمول دهنم باز شد  بازم

 قشنگ تر بود  رونشیخونه از ب داخل

 بزرگ یخونه  هی

 قصر بزرگ بهتره هینه نه بهتره بگم  نه

 بود ییو طال دیاز سف یبیقصر بزرگ که ترک هی

 گذاشته شده بود  ییرایدو دست مبل تو پذ 

 ییطال ناتیبود با تزئ دیدستش سف هی که

  دیسف ناتیبود با تزئ ییدستش هم طال هی

 به کل چشممو گرفته بود  یعنی

  نیآروم منو گذاشت زم سامان

 کردم طرفش و گفتم: رومو

 شماست؟ یخونه  نیواقعا ا _

 ؟یپرسیاوهوم ... چرا م _

 تعجب داره یبزرگه واقعا جا یلیچون خ _

 خوب آره _

 تا خدمتکار داشت ۰۵ای۰۵خونه  نیبابام تو ا 

 میخدمتکار داشته باش خواستیمامانم دلش نم یول

 قبول کرد  بابامم

 دوست داره یلیمامانمو خ چون

  سی سیتنکس  کیال کیال یاوک یاوک _

 گفت و رفت یسیبه انگل یچ هی دمید بعد

 گفت؟؟ یچ یعنی

 وونست؟؟یدختره چقدر د نیگفته باشه ا نکنه

 اهلل خدا نکنه  بسم

 آخه وونستیکجام د من

 و گفت: شمیسوگند اومد پ خاله
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 به نظرت خونمون خوبه؟؟ _

  هیعال ستیرا ستش به نظرم خونتون خوب ن _

 قشنگ و بزرگه یلیخ

 آره راستش خدمتکار هم داشت  _

 میخدمتکار داشته باش ومدیمن بدم م یلو

 خاله مامانم کجاست؟ یاوهوم ... راست _

 بردمش اتاقش تا بخوابه _

 خستس یلیاها بخوابه بهتره چون خ _

 اتاق تو و سامان آمادست یآره راست _

 کنه  قهیهفته شما رو س هیو  ادیعاقد ب هیمونده  فقط

 اوردمیشاخ در م داشتم

 چرا عاقد؟؟ آخه

 اتاق من از اتاق سامان جدا نبود  مگه

 یییییوا

 اهلل نتونستم تحمل کنم  بسم

 از خاله سوگند  سوال کردم: نیهم یبرا

 ست؟یخاله مگه اتاق من و سامان جدا ن _

 نیقرار زن و شوهر بش گهید یهفته  هی ینه شما نا سالمت _

 اتاقتون جدا باشه  دیبا یچ یبرا

 زهیخاله ... آخه چ _

 شوهرته ها یسالمتنا ه؟؟یچ _

 اما ... باشه _

 دختر خوب نیافر _

  هویحرفمون تموم شد  نکهیاز ا بعد

 در اومد یصدا

 عاقد اومده دمیفهم

 سوگند رفت درو باز کرد خاله

 یسالم و احوال پرس یاز کل بعد

 الیعاقد همراه خاله سوگند و عمو دان اون

 خونه شد وارد

  نییهم از پله ها اومده بود پا سامان

 مامانم که خواب بود  چارهیب

 اومد دستمو گرفت  خاله

 رو مبل کنار سامان نشوند  و

 از سامان دور شدم  یکمی

 :گهیعاقد م دمید که

 نینیعروس خانم لطفا جفت آقا دوماد بش _

 دلم بزارم یکجا نویمن ا آخه

 خواست برم عاقد رو خفه کنم  یم دلم

 دوماد  ایعروس  یچ یعنی

 کنم یپسره عروس نیبا ا خوامیمن نم آقا

 خداااااااااااااا یا

 پوفففففففففف

 تر شدم کیبه سامان نزد یکمی

 تر کیعروس خانوم نزد _ عاقد
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 تر شدم کینزد دوباره

 تر کیعروس خانوم تزد _ عاقد

 شدم  کیتزد نقدریا خالصه

  دمیبه سامان چسب که

 عاقد خطبه رو خوند و رفت بعد

 خاله سوگتد روشو کرد طرفم و گفت: هوی

 راحت شد  المیخ شیآخ _

 بخواب  ریفاطمه جون بدو برو لباساتو عوض کن و بگ حاال

  میکار دار یفردا کل که

 خستم یلیبرم بخوابم چون خ دیبا گهید منم

 چشم حتما _

 بال یب _

 ریشب بخ _

 دخترم  ریشب تو هم بخ _

 گفتم، ریخهم شب ب الیبه عمو دان نکهیاز ا بعد

 دنبال سامان که ببرم تو اتاقش رفتم

 ومدیخوابم م یلیخ چون

 اتاق، هیبه  میدیرس

 در اتاقو باز کرد  سامان

 بود  کیبزرگو ش یلیخ

 و قرمز بود  اهیاز س یبیترک

 بزرگ تو اتاق بود یلیخ یلیخ یتا کمد لباس دو

  یمشک یکیقرمز بود  یکی

 تخت)سمت چپ و راست( یکنارا

 بود که هر کدوم سه تا کشاب داشتن  کیکوچ زیم دو

 بود  اهیهم س گهید یکیاز اون کمد ها قرمز و  یکی

 قرمز داشت  ناتیبا تزئ یمشک یتخت بزرگ دو نفره  هی

 قرمز وسط اتاق پهن بود  کیموکت کوچ هی

 و قرمز بود  اهیاز س یبیترک اتاقشم

 خواب ب ریبگ ایب یاگه دست از خوردن اتاقم برداشت _ سامان

 یها؟؟ ... آها اوک _

 جلو تا خواستم رو تخت دراز بکشم  رفتم

 اومد که لباسامو عوض نکردم  ادمی

 زدم  غیج هیبلند شدمو  زود

  نییباال و اومد پا دیسامان پر هوی

 کارم)خخخخخخخخ( نیگرفته بود از ا خندم

 روشو کرد طرفم و گفت: سامان

 !! ؟؟یضیمگه مر _

 آدم هست ها!! نجایا

 خ ... خ ... خو لباسامو عوض نکردم  _

  ؟؟؟یچ _

 گفتم که لباسامو عوض نکردم  _

 لباس هامو عوض کنم خوامیم رونیبدو برو ب حاال

 نمیب یتو عوض کن من نم خواد،ینم _

 شهیآقا نه نه نه نه نه نم _
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  رونیب یبر دیبا

 رو خدا لج نکن  تو

 ها اتاق خودمه ییچقدر پررو _

 میبهم محرم گهیما د تازشم

 حاال به هر حال  _

 ،یمن بود یکه اگه جا تو

 رونیب یکرد یمنو با لگد پرت م االن

 که حد نداره ادیاز دخترا لوس بدم م نقدرررریا _

 مگه من لوسم؟؟ _

 من دخترم، لوسم  زمینه عز _

  دنیکردم به خند شروع

 گفتم: دمیخند یحساب نکهیاز ا بعد

 زمیبهم نگو عز _

  زمیخواد عز یدلم م _

 زممممممممیبهممممممم نگووووووووو عز گمممممممممیم _

 خواد یدلم م _

  رونیرو زود گفت و بدو از اتاق رفت ب نیهم

 فرصت استفاده کردم  نیاز ا منم

 زود رفتم در اتاق رو قفل کردم  و

  دنیشروع کردم به لباس پوش و

 دم،یلباس هام رو پوش نکهیاز ا بعد

 کردم اتاق رو باز  در

 بود  ستادهیدم در ا سامان

 من درو باز کردم، دید یوقت

 اومد تو اتاقم  زود

 )خخخ(اتاقم؟

 اتاقم نبود اونکه

 تصرفش کردم)خخخخخخ( ومدهین

 وارد اتاق شد خالصه

 ییییییییییوا

 خاکککک تو سرمممم ییییییا

 بخوابمممم؟؟؟ نیکنار ا دیبا

 نننننیاحسی

  رهیگیخودش کامل تختو م نکهیا

 نههههه ییییوا

  دمیآروم رفتم رو تخت دراز کش آروم

 فاصله ازش گرفتم، نقدریا

  فتمیبود از تخت ب کینزد که

 تخت ینرو گوشه  نقدریا _ سامان

 هاا!! ینصف شب از تخت افتاد یدیوقت د هی

 ندارم  یمن مشکل خوادیدلم م _

 خوب باشه به من چه؟؟ _

 ریشب بخ _

 ریشب تو هم بخ _
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*** 

  شد صبح

 چشمم باز کردم  هی

 ،ییبرم دستشو خواستم

 از تعجب شاخ در آوردم  هوی که

  شدینم باورم

 میسامان رو تخت همو بغل کرده بود منو

 بهتر بگم اون منو بغل کرده بود  ای

 بغلم کرده بود  یجور یعنی

 اصال کال تکون نخورم بهتره  که

 چسبوندیمنو به خودش م شتریب چون

 بدبخت منو سفت بغلم کرده بود  یگذاشته بود رو پاها پاهاشو

 تالشمو کنم که بلند بشم  نیآخر خواستم

 گفت: هوی

 بخواب ریبگ ؟یبر یخوایکجا م _

 خو  ادیم مییبابا دستشو _

  یهست یغول هیهم که ماشا اهلل واسه خودت  تو

 بزار برم خو

 ختیر بابا

 کنم؟ سیتختتو خ یخوایم 

 زد  آزادم کرد  کیلبخند کوچ هی _

 انگار تو زندان بودم  وال

 ییگفتمو رفتم به سمت دستشو یشیآخ هی

 کردمه  دایمعدن طال پ هیانگار  دمییدویم یجور

 داخل معدن  رمیم دارم

 و حمامش تو اتاق بود)خخخخخخ( ییکه دستشو نهیجالب ا حالل

 الزم رفتم تو اتاقم  یبعد از انجام کارها خالصه

 سامان تو اتاق نبود  اما

 نکردم داشیاتاقو گشتم اما پ یجا هر

 تنشه یرونیب یلباس ها دمید نییپا رفتم

  رونیب میاومد قراره بر ادمی تازه

 عقد  دیخر واسه

 تو شک انداخت  شتریمنو ب یزیچ هی یول

  دیطول نکش شتریب قهیدق 1رفتنم  ییدستشو منکه

 .دیرو پوش رونشیب یلباس ها قهیدق1 یتو یچجور نیا

 گفت: هویجفتش نشستم که  رفتم

 بپوش  رونتویب یبرو لباسا _

  رنینوبت بگ شگاهیرفتن واسه آرا نایا مامان

 ؟یدیلباس پوش قهیدق1 نیتو ا یتو چجور گمیباشه، م _

 ؟یچ یعنی  _

 ؟یلباساتو عوض کرد یخو چجور _

 خونه دو تا اتاق دارم، نیخوب من تو ا _

 اتاقم  یکیتو اون  رفتم

 داره با سوال من؟ یچه ربط نیا_

 ،یاریبه اون مغزت فشار ب یکمیاگه  _
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 ،یرفت ییدستشو قهیدق1 نکهیعالوه بر ا یفهمیم 

 یگشتیتو اتاق دنبال من م یهم داشت قهیدق81

 کردم؟ یم کاریربع ساعت داشتم چ نینظرت من تو ا به

 خوب از اول بگو دم،یآها حاال فهم _

 گفت و بلند شد و رفت  یسیبه انگل یزیچ هی هوی

 بود، یچ شیمعن دمینفهم

 دادم یوگرنه جوابشو م 

 بلند شدم و رفتم تا لباس هامو بپوشم  خالصه

 یساپورت مشک هی

 د،یرس یتا زانوم م شیرنگ، که بلند یکرم یمانتو هیبا  

 بستمش، یکه به صورت لبنان دیبزرگ سف یرو سر هی با

 حرکت کردم اطیبه سمت ح ودمیپوش یچادر مشک هی با

 زده بود  هیتک نیبه ماش سامان

 اصال دقت نکرده بودم به لباس هاش  چرا

 که دکمه هاشو باز کرده بود  ،یآب یدکمه ا یچهار خونه  رنیپ هی

 نوشته بود، ییها زیچ هی یسیکه روش به انگل دیلباس سف هی با

 ومدیم شیآب یبه چشما یلیبود که خ دهیپوش یآب رنیپ ریرو ز 

  ومدیبود که کال به ست لباسش م دهیهم پوش یمشک نیشلوار ج هی و

 ها زده بود  یپسر کره ا یمدل موها هیکه شب موهاشم

 شد رمونیکه د میسوار ش ایب یاگه دست از خوردن من برداشت _سامان  

  نییبه خودم اومدم و سرمو انداختم پا هوی

 شدم  نیو سوار ماش 

 که سامان رو شو طرف من کرد و گفت: میراه بود تو

 ست؟یتو گرسنت ن _

 گرسنمه چون صبحانه هم نخوردم  قتایخوب حق _

 آها _

 شد  ادهیمغازه نگه داشت و پ هیدم  بعد

 شد نیبزرگ سوار ماش یلیبزرگ ها خ کیپالست هیبرگشت با  یوقت

 بود  دهیخر زیچ یکل

 گرفته، وهیکاکائو و آبم ریش کویک از

 هله هوله یکل تا

 مو کردم طرف سامان و گفتم: رو

 بخوره؟ خوادیم یرو ک نایا _

 گهیخودم و خودت د _

 !!!!!!؟؟؟؟ییییییییییچ _

 خو چته؟ _

 ههههیلیخ میهمه رو بخور نیا میتونیبابا مگه م _

 همرو بخورم  تونمیمنکه م نمونهیخوب به هر حال گر _

 یغول یناسالمت ست،ین دیازت بع _

 کننیم کارایغول چ نیهم یدخترا واسه  یآخ، اگه بدون _

 زننینه تو رو خدا نگو که رگ م _

 په نه په _

 وا _

 سامان  سنینویرو دستاشون م غیواال، قشنگ با ت _

 عقل هستن یچقدر ب ییییا _
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 گفت: یتفاوت یب با

  یگیآره تو راست م _

 شششیا _

 ردو بدل نشد  نمونیب یحرف گهید

 رفت  شگاهیت آرابه سم سامان

 شدند  نیمامانمو اله سوگند سوار ماش و

 باهاشون نبود  الیدان عمو

 :دمیاز خاله سوگند پرس نیهم یبرا

 کجاست؟ الیخاله جون، پس عمو دان _

 رفته شرکت الیدان _

 کار عقب مونده بود، یکمی 

 بره بهشون برسه  گفت

 یآها اوک _

 پر از هله هوله اشاره کرد و گفت: کیسوگند به پالست خاله

 ن؟یچ گهید نایا _

 گرسنمون بود  یلیچون خ میدیخر نارویخاله راستش ا _

 نشون؟یپس چرا نخورد _

  میباهم بخور نیایشما ب میخوب گفت _

 آها باشه  _

 مشغول خوردن شدن  نیو آرت ریرو برد عقب و با مامانو ام سهیسوگند ک خاله

  میکرد یم سامان هم نگاهشون منو

 میهم به ما بدن بخور یزیچ هی ادیدلشون به رحم ب بلکه

 رحم ها  یب یاز گشنگ میمرد بابا

 بودم  دهیواقعا به جنون رس گهید

 بگم  یزیچ خواستم

 سامان دستشو گذاشت رو دستام  که

 دستش یکیبا اون  و

 ساکت باش  یعنیانگشت اشارشو گذاشت رو لب هاش که  

 نگفتم  یچیه گهید منم

 عقد لیوسا دیخر یپاساژ برا هیروشن کرد و حرکت کرد به سمت  نویماش

 عقد رو خاله سگند و مامانم انتخواب کنن لیشد وسا قرار

 لباس عروسو خودم انتخواب کنم یول

 لباس دوماد رو هم سامان انتخواب کنه  و

 مدل لباس عروسمو انتخواب کرده بودم  من

 و دلبر بود رو انتخواب کرده بودم وید لمیلباس بل که در ف مدل

  ومدیبهم م یلیخ چونکه

 میوارد پاساژ شد خالصه

 مثل  یلیوسا دیاز خر بعد

 قند و ... ،یشمع و شمعدون نه،ییآ

 به سمت خونه میکرد حرکت

 به دم در خونه که خاله گفت: میدیرس

 فاطمه جان؟ _

 جانم خاله _

 نیتو شهر بزن یدور هی نیبا سامان بر _

 ؟؟؟ییییچ _
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 خونه نیایبعد ب نیبزن یدور هیشهر  هیتو نیگفتم با سامان بر _

 اوهوم ... باشه  _

  نیشامتونو بخور رونیب نیخدا نگهدارتون اگه خواست _

 خاله جون تازه ساعت پنج عصره  _

  میشام بخور یچجور ما

  نیباش رونیخوب تا شب ب _

 تا شببب؟؟؟؟ ؟؟؟ییییییییییچ _

 فعال_

 . خاله ... خالهخاله .. _

 به خودت زحمت نده  نقدریا _)سامان(: 

  دهینم جوابتو

 آخه، چرا؟؟؟ _

 شناسم  یمن مادرمو خوب م _

  هیبه حال بق یوا یول زنهینم یرو حرف پدرم حرف فقط

  کشهیآدمو م یعنی یییوا _

 شه ینه بابا ناراحت م _

 کنهیم هیگر نقدریا 

 کشه یرو م نهیآدم تو زم یهر چ ادیکه بابام م 

 وا اخه چرا؟؟ _

 دوست دارم  گهیهمش به مامانم م دونمیچم _

  زنهیعاشقونه م یروز بهش حرفا هر

 خوش به حال مامانت _

 ؟؟یچ _

 خوش به حال مامانت که با عشق ازدواج کرد گمیم _

 دیکش یسخت یلیراه خ نیپدر من تو ا یآره ول _

 ؟یچ یعنی _

 ارهیکرد تا مادرمو به دست ب یسع نقدریا یعنی _

 کنه نکارویکه آخر با به خطر انداختن جونش تونست ا 

 کرد؟؟یباهاش ازدواج نم یزشت بود که کس نقدریپدرت ا یعنی _

 کشتن  یجهان خودشونو واسه پدر من م یهه کل دخترا _

 همه دختر مادرمو  نیا نیبابام ب یول

 کرد مامانمم قبول کرد  انتخواب

 مدت از هم جدا شدن  هیبعد  اما

 بود  یچ لشیدل دونمینم

 گذاشت کنار شویماه کارو زندگ کیکه بابام تا  دونمیم نویا یول

 گشتیدنبال مادرم م رانویکل ا و

 چند روز دنبالش بود  هیکرد  داشیپ میوقت

 کرد برگرده  یازش خواهش م و

 مادرم قبول نکرد  یول

 از چند روز به پدرم خبر دادن مامانم خواستگار داره  بعد

 رگشو زد  بابامم

 کار مامانم جواب خواستگارشو رد داد  نیبا ا و

 و پر از عشق با پدرم شروع کرد دیجد یزندگ کی و

 چه عاشقانه یوا _

 به حال مامانت خوش
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 آره، واقعا خوش به حالش _

 گهیسوال د هیفقط  _

 رسه یبهت م نقدریمامانت ا چرا

 بچشونو دوست داشته باشن، میلیمادرا که خ ی همه

 رسن یبهش نم نقدریا

 دختر  یپرس یتو چقدر سوال م ییییوا _

 کنمیخواهش م _

 رو خدا  تو

 گمیباشه م _

 سال بچه دار نشد 6 ای 1تا  مادرم

 بار بچه سخت کرد 3.1سال  1.6 نیتو ا و

 به بچه دار شدن نداشت  یدیام گهید

 خوند یداده بودو نمازاشو به موقع م یکرده بودو نذر هیز بس که گرا یول

 دار شد بچه

 چه جالب _

 جالبه یلیآره خ _

 یخوش به حالت تک فرزند _

 خواست تک فرزند باشم  یدلم م منم

 قتهیحق هی نینظر داره و ا هی یخوب راستش هر کس _

 گم ساعت چنده؟ یاوهوم ... م _

 نمیدونم بزار بب ینم _

 کرد و با تعجب روشو طرفم کرد و گفت: شینگاه به ساعت مچ هی

 شبه 8011ساعت  _

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ییییییییییییچ _

 زود گذشت  یلیخ _

 نگاه کردم شیدستمو گذاشتم تو دستش و به ساعت مچ عیسر

 گفت  یم راست

 تعجب داشت چقدر زود گذشته بود یجا یول

 سامان چقدر زود گذشت گمیم _

 اوهوم _

 کردم یمن هوس بستن _

 بخرم یبستن رمیباشه االن م _

 ممنون _

 خواهش _

 نگه داشت یفروش یبستن هیدم  بعد

 شد  ادهیپ نیاز ماش و

 تا بخورمش ادیب یطبق معمول منتظ بودم تا عشقم، بستن منم

 عشقم گمیهستم که بهش م یعاشق بستن نقدریا یعنی

 شد  نیوارد ماش یسامان با بستن خالصه

 از دستش گرفتم و  ویبستن زود

  کنهیداره نگام م دمیهودیبخورم که  خواستم

 شده؟ یزیسامان؟ چ _

 تو بخور  ینه تو بستن _

 میباهم بخور ایب یخوا یاگه م _

 دوست ندارم یاوه نه من بستن _
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 کردمو به زور گذاشتم تو دهنش یپر از بستن قاشقمو

 گفتم: بهد

 چقدر خومزست؟؟ یدید _

 خوشمزست یلیاوهوم خ _

 کرد  یداشت نگام م یجور خاص هی

 قلبم به تپش افتاده بود یچرا ول دونمینم

  شدنیتر م کیصورتامون بهم نزد هیبه ثان هیثان

 نموند  نمونیب یفاصله ا گهید نکهیا تا

 تجربه تو عمرم  نیاول یبار و برا نیاول یمن برا و

 لباشو رو لبام احساس کردم  یداغ

 بود  یو دوست داشتن نیریاحساس ش هی

 چرا  دونمیواقعا نم دونمینم

 شدیعاشقونه شروع م یاتفاق با حرفا نیا خواستیم دلم

  میاالتیخ یلی)خخخخخخخخ( من خ

 عاشق من شه ادی! اونم سامان!!! بسامان

 عمرا

  میدیبوسیهمو م میداشت قهیدق 1 حدود

  میو از هم جدا شد مینفس کم آورد که

 چسبوند  میشونیبه پ شویشونیپ سامان

  میزدینفس نفس م میتند داشت تند

 جدا کرد  میشونیاز پ شویشونیپ بعد

 به سمت خونه حرکت کرد و

 

* 

 

 خونه میدیرس

  میباز کرد درو

 خاله سوگند اومد جلومون و گفت: هوی که

 ن؟؟یشام خورد نمیاثال بب ای ن؟؟یخورد یسالم شام چ _

 :میهم زمان گفت هردومون

 نه _

  یچ یاآخه بر _

 کلک ها آره؟؟ نیزمان همش با هم بود نیتو ا حتما

 نییاز خجالت انداختم پا سرمو

 دمیکه بهش چسب یتر شدم به طور کیو به سامان نزد 

  دنیشروع کردن به خند الیخاله سوگند و مامانمو عمو دان هوی

  نیخوب به هر حال حق هم دار _) خاله سوگند(: 

  نیکن یعمر با هم زندگ هیقراره  یسالمت نا

 نیلباساتونو عوص کن نیبر نییهم بدو حاال

 نیشام بخور نیایو ب نیصورتتونو بشور دستو

 من زود تر از سامان رفتم اتاقم  بعد

 درو قفل کردم  و

 ه؟؟یچ نکارایفاطمه ا _ تیعصبان با

 ؟؟یکنیم ینطوریچرا ا 

 درو باز کن  زود
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 لباسامو عوض کنم  امیخوام ب یم

 سامان بزار لباسامو عوض کنم کنمیخواهش م _

 ایتو ب بعد

 اتاقت  یکیبرو تو اون  اصال

 زود درو باز کن  االی خوامینم _

 ندارم حوصله

 تو رو خدا  کنمیخواهش م _

 گفتم درو باز کن _

 که نگو میکل کل کرد نقدریا خالصه

 آخر سر سامان گفت: 

  شکنمیدرو باز کن وگرنه درو م _

  زدمیمدت که داشتم با سامان حرف م نیرو شکر تو ا خدا

 عیسر یلیعوض کردم خ لباسامو

 رفتم درو باز کردم  نیهم برا

 تعجب گفت: با

  یتو ... تو چقدر زود آماده شد _

 مینیما ا گهیخوب د _

 مغرور  یبرو لباساتو عوض کن آقا حاال

  میشام بخور میبا هم بر یایتا ب منتظرتم

  دندهیلجباز و باشه خانوم  _

 بگم  یزیچ خواستم

 زود رفت تو اتاقش  که

 بعد از اتاق خارج شد  قهیدق ۰از  کمتر

 من آماده شدم  _

  نییاول برم پا یاز پله  خواستم

  میشد ییرایدستمو گرفت و باهم وارد پذ هوی که

 بود  یبرنج خورشت سبز شام

 تا تونستم خوردم  نشستم

 خوشمزه بود  یلیخ ییخدا

 از شام من رفتم تو اتاق بگسرم بخوابم  بعد

 خونه دوتا اتاق داشت  نیبه هر حال سامان تو ا چونکه

 اتاقش یکیبره تو اون  تونستیم

 رفتم داخل اتاق خالصه

 عوض کردم  لباسامو

 دمیپدش مویعروسک وییلباس خواب صورت و

 هویبخوابم که  خواستم

  خورهیاحساس کردم تخت داره تکون م 

 پتو در آوردم  ریاز زسرمو  زود

 سامانه  دمید

 ؟؟؟یبخواب یمگه قرار نبود بر گمیم _

 بخوابم خوامیخوب آره االنم م _

 اتاقه  یکینه منظورم تو اون  _

 اتاقم بخوابم نیآها خوب من دوست دارم تو ا _

 خوب باشه  _

 گفت: هویزود از جام بلند شدم که  
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 کجا؟؟ _

 برم بخوابم  خوامیخوب م _

  گهیبخواب د ریبگ ایخوب ب _

 اتاق بخوابم یکیبرم تو اون  خوامینه م _

 بخواب  نجایهم ایخواد ب ینم _

 خوب اونجا راحت ترم  خوامینم _

 بخوابببببببببببببب نجااااااااااایا اااااااااایب گمممممممممممممیم _

 صداش بلند بود  یجور

 زود رفتم سر تخت نشستم  که

 گفتم: و

 آخه به تو چه _

 بخوابم  خوامیمن م 

  یمن دار کاریچ تو

  یکه بخواب یراحت نجایا تو

 اونجا من

 زد  مهیو اومد روم خ دیپر هوی

 بودم  دهیترس یلیخ

 صورتم بود  یقشنگ رو صورتش

 ... ش ... ش ... شده؟؟؟؟ یزیچ ... چ ... چ ... چ _

 شب بازنم باشم  هی خوامینه فقط م _

 ؟؟؟؟؟؟؟یییییییییییییچ _

 شنیم داریب هیاالن بق سسسسسیه _

 رمیم یکمک من االن م یییییییییییوا _

  وونهید یشو از روم پسره  بلند

 اگه نشم  _

 سامان تو رو خدا بلند شو  _

 تو اون اتاق یبر دیخو تو هم نبا _

 آخه؟؟ یچ یبرا _

 بگم همون  یمن شوهرتم هر چ _

 باشه؟؟؟

 باوشه _

 دختر خوب نیآفر _

 دیاز روم بلند شد و جفتم دراز کش بعد

  میکرد یبه سقف نگاه م میداشت هردومون

 سامان؟؟ _

 بله _

  میبود کیکه کوچ یراستش من از وقت _

 مونده  ادمی ییایزیچ هی

 که نهیا اونم

  یبود یرتیمهربونو خوش اخالق غ یلیخ تو

 ؟؟ یبه سنگ شد لیاالن تبد چرا

 روشو طرف من کردو گفت: تیبا عصبان هوی

 بهههههههههه تووووووو چهههههههههههههه؟؟؟؟؟؟ _

 روننننننننننننیاز اتاقمممممممممم ب گمشووووووووووووو

 کردم  یتعجب داشتم نگاش م با
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 اومد جلو  هوی که

 و از اتاق خارج شدم  دمیزود فهم منم

 اتاق  هیرفتم تو  و

 ه نکردمبودم که کال به اتاق نگا دهیترس نقدریا

 و درجا خوابم برد دمیرفتم رو تخت دراز کش و

* 

 بودم،  یبیعج یجا کی یتو

 ومد،یسرسبز بود،با هر قدم من دو تا گل تو چمنزار به وجود م یلیخ

 نگاه به خودم انداختم، کی

 د،یلباس سف کی

 بودم،  دهیپوش دیسف یروسر کی با

 بود، بایقشنگ و ز یلیخ

 کردم که، یداشتم به خودم نگاه م همونجور

  د،یپسر با لباس سف کی

 بود،  ستادهیروبروم ا دیشلوار سف کی و

 شد، کینزد بهم

 کردم،  یتعجب داشتم نگاش م با

 سامان بود، آخه

  هیبه ثان هیثان صورتامون

 شد، یتر م کینزد بهم

 شدم، داریآخر از خواب ب یتو لحظه  قایدق

*** 

 چشمام رو باز نکردم، یول

 رفت، ینفر باموهام داشت ور م کی چون

 آروم چشمام رو باز کردم،  آروم،

 به سامان که در حال ور رفتن با موهام بود، و

 کردم  یم نگاه

 !ریصبح بخ _

 ؟یشد داریباالخره ب 

 نداشتم که بهش بگم، یجواب

 بشه، یعصبان شبیمثل د دمیترس

 فقط نگاش کردم،  نیهم یبرا

  م،یکرد ینگاه م گهیهمد یبه چشما میداشت هردومون

 ؟یبا من قهر _

 ؟یزنیچرا حرف نم 

 جرات رو به خودم دادم  نیا باالخره

 به حرف در اومدم،  و

 ؟یهست یت ... ت ... تو از دستم عصبان _

 ابروش رو باال انداخت، یتا کی

 به نظرت نباشم؟ _

  ؟یچ ... چ ... چ _

 یستین گهید ین عصبانراستش فکر کردم اال خوب

 دارم، هیتنب هی شبیکار د یخوب برا _

 کردم، یتعجب داشتم نگاش م با

 باز شده بود، ینعلبک یاندازه  چشمام
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 ه؟یچ _

 نزارم؟! هیبرات تنب شبیبا کار د یانتظار دار 

 روم و دیحرف پر نیاز گفتن ا بعد

 شروع کرد به قلقلک دادنم، 

 دمیخند یبلند م بلند

 تو رو خدا بسه، یوا _

 مردم! 

 بابا تو رو خدا!  نکن

 دلم ولم کن تو رو خدا، یدلم آ یآ

 ساعت آقا دست از سر ما بر داشت، میاز حدود ن بعد

 دن،یباهم خند قهیپنج دق بعد

 افتادم روش و شروع کردم به زدنش،  آخر

 کرد، یتقال نم اصال

 د،یخند یفقط م 

 پررو! یآخه پسره  _

  ؟یچرا قلقلکم داد 

 کنه، یاالن بدنم درد م بابا

 کردم یشروع م یه بعد

 کتک زدنش،  به

 !اورد،یخودشم نم یبه رو اصال

 د،یخند یو فقط م فقط

 حرصم گرفته بود، یلیخ

 دستام باال بود،  نجوریهم

 نش،یدوباره بزنم به س خواستم

 دستام رو گرفت و من رو انداخت رو دشک، که

 زد  مهیروم خ و

 خوام برم صبحانه بخورم گرسنمه، یاز روم بلند شو م _

 فاطمه؟ _

 بهش نگاه کردم یسوال

 بله؟  _

 هستم؟ یبه نظرت من چجور آدم _

 کرد، جیکه زد من رو گ یحرف نیا با

 بهش بگم دیبا یدونستم چ ینم

 االن بگم؟ _

 آره _

 نگاهش کردم متعجب

 بگم؟ تیوضع نیتو ا _

 مگه چشه؟ _

 تفاوت گفتم یب

  یچیه _

 هستم؟ یخوب حاال بهم بگو از نظرت من چجور آدم _

 فکر کردم، یکم

 ذهنم در بارش بود رو به زبون آوردم یتو یچ هر

  یمغرور ادیز یلیخ یلیخ یلیخ ،یخوب بد اخالق _

 !گهید نیهم



 قلب منرمان  انجمن چکاوک

 

https://telegram.me/Anjoman_chakavak 54 

 

 از نظرت؟ ستمیمن خوشگل ن یعنی _

 با احساس گفت،  یجور

 با احساس گف،ت یجور

 من نتونستم جواب ندم،  که

 یخوشکل هست میلیچرا اتفاقا خ _

 آروم از روم بلند شد بعد

 دم،یکش یقیعم  نفس

 ؟یاز زندان آزاد شد هیچ_

 ش،یپ قهیها تا چند دق دیببخش _

 غول افتاده بود روم، کی

 گه؟ید شیشناس یم 

 خنده ازم دور شد، با

 زدم، یم دیتو اتاق رو داشتم د منم

 بزرگ بود، یلیخ یلیاتاق خ کی

 و قرمز بودن، دیسف یتا کمد داشت که به سه رنگ قهوه ا سه

 هم کنار تخت بود، زیم کی

 سوخته،  یبه رنگ قهوه ا 

 د،یتشک سف و

 هم پشت در بود، یچوب لباس کی

 روشن بود، یبه رنگ قهوه ا که

 بود، رهیت یهم به رنگ آب اتاقش

 نتونستم تحمل کنم گهید

 داشتم، ییبدجور دستشو 

 الزم، یو بعد از انجام کار ها ییدستشو رفتم

 اتاق  رفتم  یکیبه اون  

 لباس هام رو عوض کردم، و

  د،یلباس سف کی

 شلوار  کی با

 دم،یپوش دیسف یروسر کی و

 نییپا رفتم

 گشتم،  یمادرم م دنبال

 شد، یم داریصبح زود ب شهیاون هم آخه

 خاله سوگند، شیپ رفتم

 داخل آشپز خونه بود و داشت  خاله

 پخت،  یم غذا

 شدم، یهوش م یداشتم ب یعنی

 ومدیم مهیبرنج خورشت ق یبو

 مورد عالقم، یغذا قایدق

 آشپز خونه شدم، وارد

 سوگند رو ش رو طرف من کرد خاله

 به به فاطمه خانوم! _

 ؟یشد داریباالخره ب 

 ممنون خاله، _

 شدم، داریآره ب 

 االن که صبحه،! یراست



 قلب منرمان  انجمن چکاوک

 

https://telegram.me/Anjoman_chakavak 55 

 

 ؟یکن یدرست م مهیبرنج خورش ق یدار چرا

 کرد یتعجب داشت نگاهم م با

 که االن ساعت دوازده ظهر،  ینیب یم ،یدلم اگه خوب به ساعت نگاه کن زیعز _

 کردم، یدفعه من داشتم با تعجب خاله رو نگاه م نیا

 ؟یچ _

 واقعا؟!  

 دونستم ینم

 رو لباش نشست لبخند

 یدیخواب رید شبیحتما د ،یدارخوب حق هم  _

 با لبخند به خاله نگاه کردم 

 مامانم کجاست؟ یاوهوم، راست _

 اومده باشه تو چشمام نگاه کرد ادشی یزیچ کیکه  انگار

 مامانت رفت اهواز، _

 رو هم با خودش برد، نیو آرت ریام 

 تعجب به خاله چشم دوختم، با

 و ... واقعا!؟  _

 بهم نگفت؟ یزیچرا چ پس

  دونم،یراستش خودمم نم _

 خواستم بگم که سامان رفت شرکت، یفاط آها

 ادیعصر ب قراره

 واسه عقد،  دیخر میبر

 میدیرو  خر یچ همه

 فقط مونده لباس عروس و لباس دوماد، 

 به خاله چشم دوختم یناراحت با

 د؟یواسه خر ادیمامانم نم یعنی _

 کردم، یاحساس ناراحت یچرا ول دونمینم

 خواست مادرم هم کنارم باشه، یدلم م خوب

 م،یرو  تموم کرد دامونیدلم ما خر زیعز _

 و فقط لباس شما دوتا مونده، فقط

 !نیهم

 شده بودم  ناراحت

 که تو چشمام بود، یغم

 د،یبود که خاله سوگند هم فهم عیضا نقدریا

 چشم هاش خوندم یاز تو نویا

 باشه چشم  _

 سمت اتاق حرکت کردم، به

 خواستم برم با مامانم حرف بزنم، یم 

 بگم که چرا منو تنها گذاشته، 

 رفته، چرا

 ستم؟یمن دخترش ن مگه

 دلش اومد، چطور

 دلم واسش تنگ بشه، نگفت

 کار کنه؟ یچ دیبا شناسهینم یکه درست حساب ییآدم ها نیا ونیدخترم م نگفت

 به اتاق، دمیو رس دمیدو

 رو  باز کردم و وارد اتاق شدم در
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 د،یبار یکه اشک از چشمام م نجوریهم

 رو برداشتم و به مامانم  زنگ زدم، میگوش

 از دو بوق برداشت، بعد

 الو مامان؟! _

 ها؟! ؟یرفت یمن رو تنها گذاشت چرا

 ؟یمن رو دوست ندار مگه

 کردم؟ یمن چه گناه آخه

 آخه؟ ها؟! یریم یچرا دار تو

 به مادرم گفتم یو ناراحت هیحرف هارو با گر تمام

 دیچیتو گوشم پ صداش

 مادر زیدختر خوشگلم آروم باش عز _

 آروم شدم، یکم نشیدلنش یصدا دنیشن با

 ؟یرفت یبهم اطالع بد نکهیمادر من آخه چرا بدون ا _

 نگرانت بشم؟ یگ ینم

 دلتنگت بشم؟ یگ ینم

 !نامرد

 کرد یم هیداشت گر انگار

 زم،یدختر عز _

 قربونت بشم، دیببخش 

 م،یش یروز هم از هم جدا م کیب خو یرو ببخش ول من

  یتو قراره ازدواج کن 

 شدم یعصبان

 زارم، یتو رو تنها نم یکنم ول یمادر من ازدواج م _

 کرد ینم هیگر گهید

 باشه قشنگ مادر،  _

 کنه گرسنشه یم هیداره گر نیآرت ؟یبا من ندار یکار

 اوردمیخودم ن یبه رو یناراحت شدم ول یکم

 نه خدا نگهدار _

 صداش مهربون شد تن

 خدا به همرات _

 ن،ییرفتم پا یاز خداحافظ بعد

 دم،یرو چ زیخاله سوگند کردم و م کمک

 هم اومده بود خونه، الیدان عمو

  اد،یم گهیساعت د کیگفت که سامان  بهم

 با سامان غذا بخورم، گهیگفتم که د منم

 ساعت دو ظهر بود که در خونه رو زدن، باالخره

 که سامان اومد خونه، دمیفهم

 باال،  یدر تا کتش رو بردارم و بزارم تو چوب لباس یجلو رفتم

 که در رو باز کردم، نیهم اما

 جلو و محکم من رو بغل کرد، اومد

 حالت خوبه سامان؟ _

 به خودش چسبوند  شتریرو ب من

  دیرو بوس میشونیپ و

 شم فاطمه  یبهتر نم نیاز ا _

  شه؟یم باورت
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 زل زده بودم  نجوریمچشماش ه تو

 سرشو آورد جلو  هوی که

 لبم رو ببوسه  خواست

 هوی که

 خاله سوگند اومد یصدا

 زشته زمیسامان عز _

 ناهارت رو بخور،  ایب

 وقت هست. بعدا

 م،یو به خاله سوگند چشم دوخت  میتعجب کرد یکم کی اول

 مینگاه کرد گهیهمد یبه چشم ها بعدش

 بود، یچ دمیگفت که نفهم یبه آروم یزیچ کی سامان

 دفعه سرشو آورد جلو، کی

 خودم احساس کردم، کیکوچ یلب ها یداغش رو رو یلب ها یطعم ومن

 بود، یوصف نشدن یلذت

 ومد،یخاله سوگند م یغرغر ها یصدا

 داشت، یاما سامان دست برنم 

 م،یوسرامون رو از هم جدا کرد مینفس کم آورد قهیاز حدود پنج دق بعد

 خاله سوگند صداش دراومد، دوباره

  نیخجالت بکش یکم کی _

  میما هم سن شماها بود بابا

 م،یکن نکارارویتو خلوت ا میدیکش یم خجالت

 با تعجب بهخاله نگاه کرد، الیدان عمو

  میدیکش ینه کجا ما خجالت م _

  م،یکرد یکارها رو م نیچهار ساعت ا ستیب ادمهیزمان  اون

  م،یکن یکارا م نیکه االنه از ا االنم

 دن،یبه خند میو سامان شروع کرد من

 از دست عمو ناراحته، یلیخاله خ انگار

 اصال قهرم! یدان ینامرد یلیخ _

 !امتیقهر تا روز ق قهر

 عشوه روش رو برگردوند با

 به سمت اتاقش رفت،  و

 هم دنبالش به سمت اتاقش رفت، عمو

 ، دست سامان رو گرفتم و بردم تو آشپز خونه منم

 یفاط هیغذا چ _

 ذوق زده شدم  یلیخ

  مهیبرنج خورشت ق _

 داشتن   یبرق خوشحال چشماش

 آخ جون! _

 ؟یتو غذا خورد 

 نه  _

 شد جادیتو صداش ا ییبایز لحن

  میدونه بشقاب بکش تا باهم بخور کیتو  ایخوب ب _

 تعجب بهش چشم دوختم با

 دونه بشقاب؟ کیتو  _

 نگام کرد دیترد با
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  گهیخوب آره د _

 بود  یدلم عروس تو

 ه،یخوشگل و دوست داشتن یلیخ یلیسامان خ نمیب یکنم م یکه فکرش رو م حاال

 دم،یبشقاب غذا کش کیرفتم واسه خودم و خودش تو  نیهم یبرا

 تو اتاقمون میو رفت میرو خورد غذامون

  دم،یتخت دراز کش یرو

 د،یاومد جفتم دراز کش که

 م حلقه کرد،دستاشو محکم دور و

 فاطمه؟  _

 چشم دوختم بهش

 بله؟ _

 بهم نگاه کرد اونم

 ولش کن  یچیه _

 تعجب بهش نگاه کردم  با

 ؟یچ یعنیخوب  _

 بهم بگو، یدار یحرف

 دم، یگوش م من

 معلوم نبود، ادیکه ز یناراحت با

 نگاه کرد  بهم

 ماه بعد از عقدمون ازت جدا بشم، کیمن قراره  _

 رن،یتا دشمنامون نتونن اونارو ازمون بگ ارمیپدرم رو به دست ب یخواستم شرکت ها یم من

 مجبور به ازدواج با تو شدم، نیهم یبرا

 ماه عقد  کیخوام بعد از  یاالنم م و

 جدا بشم، ازت

 نه  ای یکه تو ناراحت بش ستیمهم ن برام

 نفر تعلق داره، کیقلبمن فقط به  یول

 ! شیستا اونم

 قلبمن! یملکه  اون

 االن مرده اما هنوز تو قلبم جا داره، درسته

 دوسش دارم! یلیخ

 کس، چیمطمئن باش ه و

 کس،  چیه

 تو! یحت

 ره،یتونه جاش رو تو قلبم بگ ینم 

 ناراحت شده بودم، یلیخ

 !وحشتناک

 اوردم،یخودم ن یبه رو یول 

 نداشتم، تیوصلت رضا نیبهتر منم اصال به ا _

 دم،یگرفتم خواب یحرف چیروم رو کردم طرف مخالف و بدون ه و

 هفت از خواب بلند شدم، ای شیحدود ساعت ش عصر

 حرکت کردم، ییسمت دستشو به

 الزم از اونجا خارج شدم،  یبعد از انجام کارها و

 به اتاق اومدم سامان نبود، یوقت

 ن،ییرفتم پا نیهم یبرا

 طرفم،مبل نشستم که خاله سوگند اومد  یرو
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 رو بپوش،  رونتیب یفاطمه جان بدو برو لباسا _

 عقدت آمادست! لباس

 تعجب به خاله چشم دوختم با

 االن؟ _

 زود بلند شو گهیآره د _

 جام بلند شدم و تو اتاق رفتم  از

  دم،یرو پوش رونمیب یها لباس

  د،یرس یزانوم م نییکه تا پا یآب یمانتو کی

 بستمش، یکه به صورت لبنان دیبزرگ سف یروسر هی با

 د،یساپورت سف کی با

 پررنگ به لبام زدم، یلیرو هم خ یرژ قهوه ا کی و

 حرکت کردم،  اطیو به سمت ح دمیرو پوش چادرم

 دم،یرس اطیبه ح یوقت

 کرد، یداشت با اخم نگام م سامان

 ؟یعروس یبر یخوایمگه م یجرا رژلب زد _

 بهش جشم دوختم یتفاوت یب با

 به تو چه؟! _

 !خوادیدلم م 

 شده بود یعصبان

 من شوهرتم، _

   ،یزن یآتا آشغال ها به صورتت م نیآخرت باشه از ا ی دفعه

 حرصم گرفته بود یلیخ

 به درک، _

 م،یش یروز ما از هم جدا م کیبه هر حال  

 خواد بکنم، یدلم م یبزار هر کار پس

 دلم نخواد چادر بزنم،  دیشا اصال

  ارم،یچادر رو خواستم از سرم در ب بعد

 به صورتم زد، یلیس هیمحکم  هوی که

 کرد،  یگز گز م گونم

 بهش نگاه کردم، ونیگر یچشم ها با

  ،یکن یم یچیآخرت باشه از حرف هام سرپ یدفعه  _

 گم همونه  یم یشوهرتم و هر چ من

 فهم شد؟ ریش

 بلند گفت که گوش هام کر شدن،  یفهم شد رو جور ریش

 دم؟ینشن _

  نییرو انداختم پا سرم

 باشه  _

 بشم  نیخواستم زود برم سوار ماش و

 دستم رو محکم گرفت و به سمت خودش کشوند،  که

 لبام کرد، کینزد سرشو

 دنم،یبا خشونت شروع کرد به بوس و

 شه، یم یشه و خون داخلش جار یکردم االن گوشت لب هام کنده م یم احساس

  د،یمک یمحکم لبم و م یلیخ

 دست از سر من برداشت،  قهیحدود پنج دق بعداز

 حاال بهتر شد  _
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 کرده بودم،  تعجب

 به خودم نگاه کردم  نهییتو آ رفتم

 رژلبم پاک شده بود، تمام

 بهش بدم که خاله سوگند اومد،  یزیچ یفوش هی خواستم

 طرفش رفتم

 کنه،  یسرم درد م یکم کی نمیخوام عقب بش یمن م نینیشه شما جلو بش یخاله جون اگه م _

 متعجب شد  

 کنه، نتیکنه خو بده تا سامان معا یحالت خوبه آگه سرت درد م _

 اوردم،یخودم ن یبه رو یمتعجب شدم ول یکم کی

 شم، یخواد زود خوب م ینه خاله جون نم _

 باشه گلم  _

  م،یشد نیماش سوار

  میریکه قرار بود لباس عقدم رو از اون بگ یسامان به سمت همون فروشگاه و

 میکرد حرکت

 حوصله بودم، یب

 کردم، یپنجره نگاه م به

 خواست با سامان چشم تو چشم بشم،  یدلم نم اصال

 ناراحت بودم، یلیخ

 کردم، یم دایداشتم بهش عالقه پ تازه

 دلم جا کرده بود، تو

 شد عاشق من بشه، یم یچ آخه

 کردم،  یتو گلوم داشت خفم م بغض

 تونستم راحت نفس بکشم، ینم

 دور چشم هام جمع شده بود، اشک

 خواست بهم بگه دوست دارم، یدلم م فقط

 عاشقونه شروع کنه، یخواست با حرفا یکاشت رو دلم م یلبام م یکه رو ییها بوسه

 حرف زدن بودم، ریبا خودم درگ نجوریهم

 ستاد،یاز حرکت ا نیماش که

 شدم،  ادهیپ نیبه خودم اومدم و از ماش هوی

 ره،یشد که دستم رو بگ کیبهم نزد سامان

 دم،یمن ازش دور شدم و دستم رو کنار کش اما

 با تعجب نگام کرد،  یکم کی اول

 پوزخند روش رو برگردوند و به راهش ادامه داد، هیبا  اما

 یدرک واال تعفه  به

 وونهید ی پسره

 حرکت کنم  خواستم

 محکم اومد دستم و گرفت  هوی که

 به سمت خودش کشوند  و

  ارمیکردم نتونستم دستم رو از دستاش در ب یکار هر

 اه اصال ول کن نبود  

 گوشم  کینزد اومد

  زنمتیمردم م یجلو نجایهم یوول بخور گهیبار د هی_

 تعجب بهش چشم دوختم با

 حالت خوبه  _

 رو محکم تر فشرد  دستم
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 یکن یم عیمامانم ضا یآخرت باشه منو جلو یخوبه دفعه  میلیآره حالم خ _

 پوزخند به راهش ادامه داد هیبا  و

 منو به دنبال خودش کشوند و

 یبابا ولم کن دستم و کند _

 بود  نیرو شکر خاله سوگند تو ماش خدا

 آورد  یپدر منو در م وگرنه

 دستمو ول کرد  باالخره

 شدم رهیخ شیآب یحرص تو چشما با

 زود نگامو ازش گرفتم  یول

 به سمت فروشگاه حرکت کردم  و

 به لباسم نگاه کنم اونو برداشتم و زود رفتم تو اتاق پرو نکهیا بدون

 کت و دامن بود  هی

 خوام  یو دلبر م ویبه خاله گفتم لباس د منکه

 اومد  ادمیتازه  آها

 پوشم  یاونو م یگفت واسه عروس خاله

 به خودم زدم  یپوزخند هی

 کجا بود بابا  یوسعر

 .میریگ یزود طالق م میعقد کن ما

  ومدیبهم م یلیو دامنم خ کت

 کاشته شده بود، نیکت نگ یرو

  ومدنیو درشت که به چشم م دیسف یها نینگ

 بود  نیدامنم دورش کامال نگ نییپا

  نمیدر رو باز کنم تا سامان بب خواستم

 به درک واال  نهیخواد اون منو بب یگفتم نه دلم نم اما

  یاگه هم ناراحت بشه برام مهم ن یحت

 که رونیلباسامو عوض کردم از اتاق اومدم ب نکهیاز ا بعد

 

 کنه  یسامان داره با تعجب بهم نگاه م دمید

 نمت؟یمن بب یپس چرا نذاشت _

 یلباسو بپوش نیدوست نداشتم ا دیشا

 تفاوت رومو ازش برگردوندم یب

 مگه نظرت برام مهمه؟ _

  میش یزود ما از هم جدا م ای ریهر حال د به

 حرف، نیاز گفتن ا بعد

 کنارش رد شدم.  از

 چشم هام حلقه زده بود، یجلو اشک

 حقم نبود خو  نیا ییخدا

 د،یتپ ی... قلبم براش م قلبم

 اونو دوست داشتم، من

 اونو فراموش کنم  دینه من با یول

 قول مامانم، به

 که خوشگل و پولدار باشه، شوهر

 شه  یدختر دورش جمع م یکل

 اد،ی یبه وجود م انتیخ هیراحت  یلیوخ

 از افکار مسخره برداشتم، دست
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 حرکت کردم  نیو به سمت ماش 

 رون،یکه از فروشگاه زدم ب نیهم

 نفر محکم از پشت دستمو گرفت هی

 نگاش کنم، برگشتم

 سامان، دمید که

 کرد، یرخ داشت بهم نگاه مس یقرمز و صورت یچشما با

 ... ش ... شده ...س ...سامان  یزیچ ...چ _

 محکم تر فشار داد، دستامو

  نیبرد طرف ماش منو

 رو به خاله کرد و

  ییجا میمامان ما قراره بر _

 خونه؟ یشه بر یم

  رمیگ یم یبرات تاکس 

 کرد  یداشت با تعجب بهمون نگاه م خاله

  ریبگ یتاکس هیباشه پسرم اگه واجبه برام  _

 روشن کرد، شویگوش سامان

 زنگ زد  یتاکس هیو به  

 اومد، یتاکس هیبعد  قهیده دق حدود

 کرد، یخاله سوگند سوار شد و ازمون خدا حافظ 

 ن،یمنو پرت کرد تو ماش بایتقر سامان

 چشمام حلقه بسته بود، یجلو اشک

 که شد، نیماش سوار

 محکم در رو بست، یجور

 پاره شد، گوشام یپرده  که

 تعجب بهش چشم دوختم  با

 چته؟ _

  زهیکنم که ترست بر یم ینباش االن کار نگران

 مردم، یاز ترس م داشتم

 بخواد ... نکنه

 نه خدا نکنه، یوا

 کارا، نجوریترسم از ا یم یلیخ من

 کردم، یخدا چه غلط یا

 گذشت، یربع ساعت م حدود

 خلوت نگه داشت، یجا کیرو  نیماش سامان

 ترس چشمام رو به چشماش دوختم، با

 شد، ادهیپ نیپوزخند بهم زد و از ماش کی

 شدم  ادهیپ نیمنم از ماش همراهش

 م؟یبر میخوایس ... سامان کجا م _

 شو طرف من کرد، رو

 اومد جلو و محکم دستمو گرفت، 

 تو دهنم، ومدیداشت م قلبم

 کارم داشت؟ یچ ابونیب نیتو ا آخه

 طرفم کرد  روشو

  ،یدنده ا کیلجباز و  یلیخ یدونست یم _

 خوم  ینم یزن نیهمچ من
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 تعجب بهش نگاه کردم با

 یماه طالقم بد کیبعد  یخوا یم یاما تو خودت گفت _

 تفاوت روش رو طرفم کرد یب

 من گفتم درست  _

  میکن یم یبا هم زندگ میماه ما دار کی نیتو ا اما

 ،یشیتو زنم محصوب م و

 نکن عاشق تو هستم  فکر

 نه اصال، 

 مطمئن باش  شیتنها عشق من فقط ستا چون

 حرصم گرفته بود یلیخ

 دمیباشه ... باشه، فهم _

 و درو باز کردم  دمیدو نیبه سمت ماش زود

 که خواستم سوار بشم نیهم اما

 منو از پشت گرفت  سامان

 بلند داد زد  و

  ،یکن یرفتار م ینطوریآخرت باشه که با من ا یدفعه  _

  م،یباشه من و تو هنوز زن و شوهر یچ هر

 ریمن آب قوره نگ یام واسه  یالک

 زد، یبه گلوم چنگ م بغض

 باز کردم و سوار شدم، نویدر ماش زود

 شد،  نیسوار ماش اونم

 دادم  هیبه پنجره تک سرمو

 ختمیر یآروم آروم اشک م و

 م،یدیچراغ قرمز که رس به

 نیماش کیمد نزددختره کوچولو او هی

 زد، یم یکیکوچ یبه پنجره ضربه ها و

 پنجره رو براش باز کرد سامان

 ؟یخل یسالم عمو جون گل م _

 تفاوت بهش چشم دوخت  یب سامان

 ندارم  ازیمن به گل ن _

 دختره دست بردار نبود  اما

 ر،یعمو واسه زنت بگ _

 تنه یم هیداله گل نیبب 

 داله خو واسس گل بخل، گناه

 خوسحال بسه تا

 گرفته بود از حرف زدن دختره، خندم

 ناز بود، یلیخ

 د،یمن رو د یتا خنده  سامان

 به دختر کرد رو

 یفروشیگل ها رو چقدر م یعمو جون همه  _

 با تعجب به سامان نگاه کرد دختره

 ؟یخلیهمسو م _

  دیخند سامان

  یفروش یآره چقدر م _

 فکر کرد  یکمیدختره  
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  تومن ستیهمسو ب _

 در آورد، فشیاز تو ک یتراول صد هزار تومن هی سامان

  د،یبه سمت دختره برد و تمام گل ها رو خر و

 رو به حرکت در آورد،  نیهارو داد دستم و ماش گل

 کردم، یراه همش گل ها رو بو م تو

 داشتن  ییبایز یبو یلیخ

 م،یدیساعت به خونه رس میاز حدود ن بعد

 بشم، ادهیپ خواستم

 در قفله  دمید که

 طرف سامان کردم رومو

 در رو باز کن، _

 خوام برم بخوابم  یم خستم

 طرف من کرد  روشو

  میبخور یو بستن میبگرد یکمی میبر یخوا یم _

 خوشحال شدم، یجور یعنی

 خوشحال شدم که فقط خدا از دلم خبر داره، یجور

 دوست دارم  یلیخ یآخه بستن 

  میبخور یبستن میآره، آره بر _

  دنیبلند شروع کرد به خند وهی

 چش بود؟  نیاهلل ا بسم

 شده؟ یزیچ _

 با تو ام ها! الووو

 داد؟ یچرا جواب نم وا

 د،یخند یکل نکهیاز ا بعد

 روشو طرف من کرد  

 یش یخسته نم یخور یم یتو چقدر بستن _

 کرده بودم  تعجب

 ؟یدیدوست دارم خند یبستن نکهیبه خاطر  ا یعنی _

 لبخند رو لباش اومد  مچهین هی

 آره  _

 شد شتریب تعجبم

 آخه؟ یواسه چ _

 مهربون شد نگاهش

 با مزه و خنده داره  تیچونکه کال تو همچ _

 شدم  یحرص یلیخ

 خوام در رو باز کن زود  یهم نم یخو به درک اصال بستن _

 تفاوت بهم نگاه کرد یب

  میبخور یدور دور بستن میبر میخوایخواد م یدلم نم _

 از حرصم فرو کش شد  یکمی ،یاسم بستن با

 رم  ینم یخوب حاال به حرمت اسم بستن _

 هوس کردم یلیکه خ ریزود برام بگ فقط

 شد  متعجب

 ؟یبه حرمت بستن _

  دنیشروع کرد به خند بعد

 با اوا
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 چش شد  ز

  وونستید نیگم ا یم یه من

 نیباور نکن شما

 سامان؟

  هو؟یچت شد  الووووو

 کار کنم،  یخدا حاال چ یوا یا

 رفت، نیجوون مردم از ب 

 د،یخند یحساب نکهیبعد از ا 

 رو روشن کرد و به حرکت در آورد، نیماش

 شد  ادهینگه داشت و پ یفروش یبستن یمغازه  کی دم

 ،یبا عشقم بستن دارید یطبق معمول برا منم

 ذوق و شوق داشتم، یکل 

 سامان اومد،  باالخره

 به کل پنچر شدم، یعنی

 بود، دهیخر یپونصد یبستن هی فقط

 رو به طرفم گرفت،  یبستن

 کنه  یقهر م یرو که به گدا بد نیا _

 سرمو به طرف مخالف بردم بعد

 نشست، نیتو ماش اومد

 چونم، ریگذاست ز دستشو

 رومو به طرف خودش برگردوند و

 خوب مگه کمته؟ _

 شدم  متعجب

 کنه  یم رمیس یخوب معلومه کمه فکر کرد _

 پررو، یپسره  واال

 که خواستم رومو به سمت پنجره ببرم، نیهم

 زنه یدر طرف من م یداره به پنجره  یکی دمید

  ن،ییپا دمیرو کش پنجره

 جلوم بود،  یبستن لویک کی

 بزنم، غیفقط کم بود ج یخوش حال از

 که مرده رفت، نیاز ا بعد

 کردم ، شیبغل سامان و تف مال دمیو پر دمیبلند کش غیج هی

 ممنونم  یلیخ یمرس ،یمرس _

 سپرش، ی نهیسرمو گذاشتم رو س و

 دو تا دستاش، نیسرمو گرفت ب قهیاز پنج دق بعد

 م،یکرد ینگاه م میداشت گهیهمد یچشما به

 شد، یتر م کیبه صورتم نزد هیبه ثان هیثان صورتش

 شد، یته مبه دنبال اون چشمامون هم زمان آروم آروم بس و

 لبام احساس کردم، یلباشو رو ی، داغ نکهیا تا

 کرد، یم دایپ شیافزا دنمونیبه لحظه بر شدت بوس لحظه

 میبعد از حدود ربع ساعت نفس کم آورد نکهیا تا

 م،یجدا شد گهیو از هم د 

 نش،یس یگذاشت رو سرمو

 زد یبه سرم م یزیر یآروم بوسه ها و
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 م؟یبخور یبا هم بستن یایسامان م_

 آرامش  بخش بود، صداش

 داد  یو بهم آرامش م 

 امیدلم م زیباشه عز _

 شد، یقند آب م لویک لویدلم تو دلم ک زیگفتن عز با

 دست بکشم، یدوست داشتن یآقا نیشد من از ا یمگه م آخه

 م،یمون رو خورد یبستن نکهیبعد از ا خاصه

 م،یسمت خونه حرکت کرد به

 رد و بدل نشد، نمونیب یحرف چیراه ه تو

 گذشت، یتو دلم م یدونه چ یخدا م یول

 شد، یافتادم و قند تو دلم آب م یاون بوسه م ادیبه  همش

 به خونه، میدیرس خالصه

 در رو برامون باز کرد، خاله

 ،یاز سالم و احوال پرس بعد

 خودمو رو تخت پرت کردم، بایتو اتاق و تقر رفتم

 گرفته بود از کارم، خندم

 نه،ییآ یجلو رفتم

 سرم در آوردم، یرو از رو میو روسر 

 کردم، یبه خودم نگاه م نهییآ تو

 بود، بایصاف و ز یلیخ صورتم

 کردم، یداشتم به خودم نگاه م نهییتو آ نجوریهم

 رژ قرمز افتاد، هیچشمم به  که

 شم، یم یچجور نمیلحظه کنجکاو شدم که بب کی

 دم،یمحکم رو لبام کش نیهم یبرا

 به خودم نگاه کردم، نهییدوباره تو آ حاال

 خوشگل ترشده بودم، یلیخ

 خدا چقدر خوشگل شدم من، یوا

 سامان پشتمه، دمید هویرفتم که  یخودم م یداشتم قربون صدقه  نجوریهم

 بلند شدم  یاز صندل زود

 سامان _

 کرد  یتعجب داشت به لبام نگاه م با

 ؟یبه لبات زد هیاون چ _

 من من کردم، یکم کی

 یبعد زود رفتم سراغ دست مال کاغذ 

 پاکش کنم، تا

 که دستمو گرفت  

 ... ش ... شده ... س ... سامان یزیچ ...چ _

 متوجه نشدم یزینگاهش چ از

 کنم  یخودم برات پاکش م _

 کنم، لیخواستم حرفشو تو ذهنم تحل تا

 لبام گذاشت، یداغشو رو یلبا

 هم ول کن نبود، اصال

 ستم راحت نفس بکشم،تون ینم

 دوسش داشتم، درسته

 د،یبوس یم ینجوریمنو ا یخوب وقت یول
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 بوسه، یم ینطوریهوس من ا یکردم ازم متنفره و داره برا یاحساس م 

 تخت یمنو انداخت رو محکم

 زد  مهیروم خ و

 تنش در آورد، یرو از تو رنشیلباش رو از لبام جدا کنه پ یحت نکهیا بدون

 تونستم اونو از خودم جدا کنم، یکردم نم یم یکار هر

 تا حداقل دست از سرم برداره، نشیزدم به س یمحکم م همش

 بود، دهیفا یب اما

 خره بعد از ربع ساعت نفس کم آورد و از من جدا شد، باال

 زدم، یدونم همش داشتم تند تند نفس م یم فقط

 روم بلند شد  از

 پاک شد یآسون نیرژ لبت به هم یدید _

 شدم  یعصبان یسابح

  ادیز یلیخ یبد یلیخ _

  ادیبدم م ازت

 متنفرم  ازت

 از اونجا دور شدم، هیبا گر و

 خوشحاله، ایسامان تعجب کرده  دمیند گهید

 شه، یقلبمن که داره خورد م نیدونم ا یم فقط

 به اتاق دوم سامان، دمیرس

 تخت پرت کردم، یخودم رو رو رفتم

 کردن، هیشروع کردم به گر و

 رو تحمل کنم، تیوضع نیتونستم ا ینم گهید

 که منو دوست نداشت، دیتپ یم یمرد یبرا قلبم

 گذره، یمون م غهیشش روز از س ایفقط پنج  بهیعج

 کردم، هیگر یحساب نکهیبعد از ا خالصه

 برد خوابم

 

*** 

 

 بلند شدم، یبیبا سر درد عج صبح

 اتاق، یکیاون  یتو رفتم

 در رو باز کردم، آروم

 تو اتاق نبود  سامان

 ساعت چنده؟ دونستمینم اصال

 رفتم تو اتاق و لباس هام رو عوض کردم، زود

 دم،یرو پوش دیرس یزانوم م یکه تا باال دیکامال سف زیبل کی

 دم،یهم  پوش یشلوار کرم هیو  دیسف یروسر هی

 تا صبحانم رو بخورم، ن،ییزود رفتم پا بعد

 ،دمیصبحانه رس زیکه به م نیهم اما

 هوی

 چشمم به سامان افتاد، 

 ساعت چند بود؟ مگه

 به ساعت داخل سالن انداختم، ینگاه 

 شد تازه ساعت هفت صبح بود ینم باورم

 برگردم تو اتاقم، خواستم
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 کوب شدم خیبا صداش م که

 کجا خانم کوچولو؟ _

 نشده لیحسابم هنوز تکم هیبمون باهات کار دارم تصف 

 

 تعجب روم رو طرف سامان کردم  با

 ؟یخوا یاز جونم م یچ _

  ،یتو گل یتو خوب یمشت بابا

 از سر ما بردار، دست

  ه؟یهرک یهرک یشازده فکر کرد نیبب

 باهام ازدواج کن، یخوا یاگه منو م خوب

 ،ینه هر اگه

 خودمم خوش ندارم باهات ازدواج کنم،   

 هارو گفتم و زود رفتم به سمت اتاق، نیهم

 گرفته بود از حرف زدنم، خندم

 ها حرف زدم، یلوت نیمثل هم قشنگ

 اد،یحساب کار دستش ب تا

 پررو، یپسره  واال

 رو در آوردم، میو گوش دمیتخت پر یرو

 کردم  یرو پل یازمسعود امام یو آهنگ اگه بدون 

 دم،یآهنگ رس ینجایبه ا قایدق

 بار به تو بگم دردو دالم رو  هیشد  یکاش،م یا

 حال و هوام رو  یدید یبار تو م هی فقط

 رو  ... غمام

  دمیکش یبعد تو من چ یاگه بدون ،یوا یا

  دمیخواب آروم ند کیروز خوش و  کی

 ... دمیند

 سامان در رو باز کرد، که

 متعجب بهم چشم دوخت، و

 شده بودم  حول

 ؟ید یگوش م نیغمگ یبپرسم چرا ترانه  شهیم _

 بغض بهش چشم دوختم  با

 ،یخوام که بپرس ینه نم _

 دم، یدارم گوش م ی... اصال به تو چه که من چ ا

 از اتاق خارج بشم، خواستم

 بازوم رو تو دستاش گرفت و من رو برگردوند سمت خودش، که

 شد  رهیچشم هام خ یتو 

 ؟یکن یبهم نگاه م ینطوریا یچرا دار _

 ؟یدید جن

 گفت یتفاوت یب با

 نداره  یربط چیبه تو ه _

 من رو بغل کرد، بعد

 شدم، متعجب

 هم باشه من زنش هستم، یهرچ خوب

 دم،یبلند کش غیج هی هوی 

  میاریکت و شلوار سامان رو ب میرفت بر ادمونی شبید
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 رون،یاز بغلش اومدم ب زود

 ؟یضیچته؟ مر _

 بهش چشم دوختم متعجب

  میرو نگرفت تیس ... سامان کت و شلوار داماد _

 نگاهم کرد مشکوک

 ؟یطمئنم _

 شد  شتریب تعجبم

  میدیفقط لباس من رو خر شبید گهیخوب معلومه د _

 پوزخند اومد رو لباش  هی

 یگفت یبه من م یکه شما داشت شبید _

 زایچ نجوریازت متنفرم و ا 

 کارت، یپ یدختر سوسول ها رفت نیمثل هم و

 م،یرفتم دنبال کت و شلوار داماد منم

 دمیلحظه از کار خودم خجالت کش کی یبرا

 نییو سرم رو آوردم پا 

 

 کردم  یشرم م احساس

 زشت بود، یلیکارم خ واقعا

 کرد، یبا من اون کار رو م دیخوب اونم نبا یول

 شد نتونم راحت نفس بکشم یتو گلوم باعث م بغض

 اون، ایمن هستم  یکار اصل ریتخص نمیحرف زدن بودم که بب ریخودم درگ با

 چونم و سرم رو آورد باال، ریدستشو گذاشت ز هوی که

 دور چشم هام حلقه زده بود، اشک

  نمیتونستم خوب صورتش رو بب ینم

 دمیمهربونش رو شن یصدا یول

 ؟یخانوم یکن یم هیچرا گر _

 ؟یش یبخرم آروم م یبستن برات

  ش،یآب یزوم کردم تو چشم ها قشنگ

 چشمم  یقطره از گوشه  کیدفعه  کی

 افتاد،

 و اشکم رو پاک کرد  دیگونه من نوازش گونه کش یانگشتش رو رو شصد

 ؟یش یمظلوم م یلیخ یکن یم هیگر یوقت یدون یفاطمه م _

 رو قورت دادم بغضم

 و ... واقعا؟ _

 لب هاش یاومد رو لبخند

  یش یخوشگل م یلیخ یخند یم یوقت یآره ول _

 تر  یمهم تر از همه خواستن و

 لبخند به چشم هاش نگاه کردم با

 شد یتر م کیهامون داشت به هم نزد صورت

 م،یسانت باهم فاصله داشت مین فقط

 خاله سوگند اومد داخل آشپز خونه، هوی

 م،یسامان زود از هم جدا شد منو

  نییسرم رو انداختم پا و

 کرد و  یزیر یخنده  خاله

 از آشپز خونه  خارج شد  یدیببخش کی با
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 سامان  ی نهیمشت زدم به سبا  محکم

 دنیشروع کرد به خند بلند

 آره بخند، _

 آبروم رو ببر یبخند تو ه 

 به حال و روز من بخند نیخودت بش بعد

 دن،یخودمم شروع کردم به خند بعد

 میدیخند یکه کل نیاز ا بعد

 م،یصبحانمون رو خورد میرفت باهم

 از خوردن صبحانه رفتم تو اتاقم، بعد

 هم رفت شرکت، سامان

 شد! ینم باورم

 و عمرم بود، یکه تمام زندگ یقرار بود ازدواج کنم با کس فردا

 خواست، یخودش من رو نم یول

 ؟یچ یبرا

 دختر ها کمتره؟ ی هیاز بق میمن چ مگه

 متوسطه، میمال تیدرسته وضع خوب

 ندارم، ییبایز یچهره  درسته

 لجبازم درسته

 طونمیش درسته

 دنده ام کی درسته

 ... درسته

 فاطمه؟ یچ درسته

 عاشقت بشه؟ یانتظار که ندار یهمه خصلت بد دار نیکه ا تو

 تحمل کنم، نتونستم

 کردن،  هیکردم به گر شروع

 دست خودم نبود، واقعا

 خواستم یرو م سامان

 ته دلم، از

 تمام وجودم، با

 کردم، یم هیبه حال و روز خودم گر داشتم

 خاله سوگند اومد داخل اتاق، که

 کرد یتعجب داشت بهم نگاه م با

 شده دخترم؟ یزیفاطمه جان چ _

 بغض به خاله نگاه کردم، با

 جلو و محکم بغلم کرد اومد

 ترسم یخ ... خاله م ... م _

 تعجب بهم نگاه کرد با

 ؟یکن یم هیو گر یترس یکه تو ازش م هیچ نیآخه ا _

 هقم اوج گرفته بود، هق

 تموم بشه، میسوگند ساکت شده بود تا من گر هخال

 کردم، هیگر یحساب نکهیاز ا بعد

 شروع کرد به حرف زدن، خاله

 دختر قشنگم، _

 دلم بهم بگو چت شده؟ زیعز

 به خاله بگم، دیبا یدونستم چ یبودم چون نم ناراحت
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 موضوع با خبر نباشه، نیاز ا یاز من و اون کس ریمن به سامان قول داده بودم که غ 

 ترسم یازدواج کنم م نکهیاز ا یکم کیخاله _

 شد  طونیش چشماش

 دم،یترس یهمسن و سال تو بودم م یمنم وقت زمیعز یییاوخ _

 کلک!  ادهیز یلیانگار ترس تو خ یول

 !نترس

  دنیحرف شروع کرد به بلند خند نیاز گفتن ا بعد

 کردم، یتعجب داشتم به خاله نگاه م با

 رون،یاز اتاق زد ب دیخند یحساب نکهیاز ا بعد

 کردم، یتعجب داشتم به در نگاه م با

 حرف من خنده دار بود؟ یکجا یعنی

 شد، ینعلبک یچشم هام اندازه  هوی

 دادم، یبد یچه سوت دمیفهم تازه

 که کار خرابم رو درستش کنم،  نییرفتم پا بدو

 کردم یدرستش م دیبا یجور کی یول یدونستم چجور ینم

 خاله  شیرفتم پ زود

 بود، یا گهید زیچ کیخ ... خاله من منظورم  _

 خدا قسم  به

 روشو طرفم کرد  طنتیش با

 شنوم، یخوب م _

 بود؟ یچ منظورت

 اوردمین ادیبه  یزیکردم چ یکار هر

 موقع باز شود یکه ب ینعلت بر دهان یا

 ازدواج کنم، دمیترس یخ ... خوب راستش من م _

 دنیشروع کرد به خند ستمیخوب بلد ن یه دارچونکه خان 

 برو دختر، _

 بگو که تجربه نداشته باشه، یبه کس نارویبرو ا 

 رو آماده کن، لتیبرو وسا االنم

 میدار شگاهیصبح ساعت ده وقت آرا فردا

 دن،یحرف باز هم شروع کرد به خند نیاز گفتن ا بعد

 رفتم تو اتاقم، منم

 رو تخت پرت کردم، خودمو

 کردن، هیشروع کردم به گر و

 سامان بودم، یشد که من فقط و فقط برا یم یخدا چ یا

 کردم، هیگر یحساب نکهیاز ا بعد

 برد خوابم

 

*** 

 

 از خواب بلند شدم  شیش ایحدود ساعت پنج  عصر

 ،ییپاشم و برم دستشو خواستم

 ده،یسامان محکم منو بغل کرده و آروم مثل پسر بچه ها کوچولو خواب دمید که

 بهش چسبوندم، شتریرو ب خودم

 آغوش گرمش تنگ شده بود، یدلم برا آخه

 گه،یخوب دلِ د یول میصبح هم رو بغل کرد درسته
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 فهمه، ینم یزیچ چیه

 خواد، یو فقط معشوقش رو م فقط

 تر کردم، کیبه سامان نزد شتریخودم رو ب یوقت

 محکم تر منو بغل کرد، اونم

 کنم، دارشیکنم و سامان رو ب یطونیش یکم کی گفتم

 اه! گهیشو د داریسامان ب _

 اد،یم مییدستشو بابا

 داد زدم بلند

 سامان؟ _

 از خواب بلند شد، هوی

 چاره هل شده بود، یب

 خنده، ریزدم ز بلند

 دلم، یخدا، آ یآ _

 بهم چشم دوخت تیعصبان با

 آره یخند یحاال به من م _

 نگاش کردم  پررو

 آره _

 روم و دیپر

 شروع کرد به قلقلک دادنم  

 دمیخند یبلند م بلند

 سامان، ت ... تورو خدا بسه  یوا _

  دنیدوباره شروع کردم به خند و

 کن یتو من رو مسخره م سایوا _

 

 ؟ی

 آره؟ 

 کنم  ینگفتم من خوب بلدم تالف مگه

 د،یخند یاونم همراهم بلند بلند م بعد

 قلقلکم داد،  یحساب نکهیاز ا بعد

 دیروم بلند شد و کنارم دراز کش از

 سوال ازت بپرسم؟ هی _

 شدم متعجب

 بفرما _

  دیکش قینفس عم کی

 ؟یتو من رو دوست دار _

 حبس شد، نهیحرفش نفسم تو س نیا با

 بگم؟ دیبا یدونستم چ ینم واقعا

 سوال برام سخت بود  نیجواب ا یکم کی

 ؟یچرا ساکت _

  دمیسوال ازت پرس کی فقط

 شروع کردم به حرف زدن یروم رو طرفش کردم و با دو دل 

 ؟یتوچ _

 ؟یمن رو دوست دار تو

 ساکت شد 

 بهم نگاه کرد  یتفاوت یب با



 قلب منرمان  انجمن چکاوک

 

https://telegram.me/Anjoman_chakavak 73 

 

 من نه من تو رو دوست ندارم _

 اوردمیخودم ن یشدم اما به رو متعجب

 رو گرفتم  ممیتصم

 جوابم رو داد، یتفاوت یکه با ب یهمونطور و

 تفاوت جوابش رو دادم یهمونطور ب منم

 خوب منم تو رو دوست ندارم  _

  ییبلند شدم رفتم دستشو و

 الزم، یاز انجام کارها بعد

 و وارد اتاق شدم، رونیاومدم ب ییدستشو از

 بود دهیرو تخت دراز کش سامان

 شده؟ یزیچ _

 کرد یظیغل اخم

 خستم  ینه فقط کم _

 بهش چشم دوختم یتفاوت یب با

  بخواب ریخوب بگ _

 بخورم  یزیچ کیتا  نییرم پا یم منم

 نخوردم گرسنمه یزیصبح تا حاال چ از

 طرف مخالف برد سرشو

 باشه برو غذا بخور  _

 د،یخودش و گرفت خواب یحرف پتو رو انداخت رو نیاز گفتن ا بعد

 تا غذامو بخورم نییرفتم پا منم

 به آشپز خونه، دمیرس

 دمپخت بود، غذا

 شروع کردم به خوردن غذام، یلیمیب با

 ناراحت بودم، نقدریدونم چرا ا ینم

 نشست، یغذا به دلم نم اصال

 تو قابلمه، ختمیمونده بود رو ر یکه از غذام باق یقاشق خوردم و اضافه ا چند

 ظرف غذام رو شستم و رفتم باال،  بعد

 رون،یرفته بودن ب الیسوگند و عمو دان خاله

 کت خوشگل بخره، هیعمو خاله قرار بود واسه  آخه

 حوصله تر از قبل رفتم تو اتاقم  یب منم

 در رو باز کردم نکهیهم اما

 ستادهیسامان روبه روم ا دمید

 ؟یغداتو خورد _

 نگاه کردم  شیآب یچشما به

 آره، چونکه تند تند خوردم زود تموم کردم _

 خواستم از کنارش رد بشم، 

 پرت کرد تو آغوش گرم و مهربونش، بایمچ دستمو گرفت و منو تقر که

 ،یناراحت یزیچ کیدونم از  یفاطمه م _

 ؟یخانوم یبهم بگ شهیم

 خت،یر یدلم هر یبهم گفت خانوم یوقت

 قلبم تندتر شد، تپش

 شد، یقند آب م لویک لویدلم ک یتو

 پنهون کردم، نشیس یتو سرمو

  گهیخوشگله حرف بزن د _
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 بهم گفت خوشگله؟ یوا

 خوشگل هستم براش؟ من واقعا یعنی

 ن،یو بب ایبود ب یعروس کیتو دلم  آخ

 آورد باال و با دستاش صورتم رو قاب گرفت، سرمو

 ؟یناز دار یلیخ یدون یم

 خواد ناز هاتو بکشه  یفقط دلش م آدم

 لبخند اومد رو لبام هی

  میو بد اخالق یحاال عالوه بر فوضول _

 هم شدم؟ نازدار

 ؟یاز اخالقامه که تو کشف کرد گهید یکی نمیا

 خنده، ریزد ز بلند

 تو چشمام نگاه کرد، قهیاز چند دق بعد

 لبخندش محو شد، کامال

 کرد، یم کیسرش رو آروم آروم به صورتم نزد و

 لب ها احساس کردم  یداغش رو رو یطعم لب ها نکهیا تا

 برعکس قبل، ندفعهیا

 د،یمک یبا احساس و آروم لب هام رو م یلیخ

 دوحس متفاوت بودم، نیحس ب هی

 کنم، شیگفت همراه یم قلبم

 عقلم ... اما

 دوستش داشتم، درسته

 داغ و گرم، یبوسه ها نیممکن بود ا اما

 نباشه، شتریهوس ب کی

 من فقط به حرف قلبم گوش کردم، اما

 واقعا دل کندن از سامان برام سخت بود، چون

 کردن، یآروم خودمم شروع کرد به همراه آروم

 لب هام برداشت، دنیدست از مک هیثان چند

 بعد با ولع تر شروع کرد به خوردنشون، اما

 دم،یترس یم یجنس یاز رابطه  درسته

 کنم غیتونستم از خودم در یسامان رو هرگز نم یبوسه ها اما

 م،یاز هم جدا شد قهیاز حدود ده دق بعد

 چسبوند، میشونیرو به پ شیشونیآروم پ سامان

 بود، دهیهامون بهم چسب یشونیکه پ نجوریم گرفت و همرو محک دستام

 م،یهم گرفته بود دستامون

 م،یرفتیتو اتاق راه م میداشت

 بود، شیشونیپ یرو یاخم هی

 عادتشه،

 دنم،یموقع بوس شهیهم

 بوسه، یو لب هامو م کنهیم اخم

 باالخره، میاز ربع ساعت از هم جدا شد بعد

  میغذا بخور میبر یایگرسنمه م یلیفاطمه منکه خ _

 بهش چشم دوختم یخوشحال با

 گرسنمه یلیچرا که نه منم خ _

 به سمت آشپز خونه میباهم رفت و
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 سرحال بودم، نقدریدفعه که رفتم غذا بخورم ا نیا

  دمیخودم غذا کش یبزرگ برا سید کینشستم  که

 م،یغذاخورد یحساب نکهیبعد از ا خالصه

 رو مظلوم کردم خودم

 ؟یبخر یدور دور بعد تو برام بستن میبر شهیسامان جونم م _

 خنده ریزد ز بلند

 باشه کوچولو  _

 بخرم؟ یبرات بستن یخوا یچقدر م نمیبب بگو

 خودم رو متفکر نشون دادم  یکمی

 کنم یدارم فکر م یعنی یالک

 کنم  یاکتفا م یبستن لویچهار ک ای لویبه سه ک _

 هیچ چیبهتر از ه یکممه ول درسته

 تعجب بهم نگاه کرد با

 کمته؟ لویچهار ک ای لویسه ک یعنی _

 ناز گفتم با

 آله _

 کردم، یداشت نگام م یجور خاص کی

 دم،ید شیآب یاون چشم ها یتو یدونم چ ینم

 دنیکه دوباره قلبم تند تند شروع کرد به تپ 

 میبخور یبستن میبعد بر میآماده بش میبر زمیباشه عز _

 داخل اتاق میدستم رو گرفت و رفت بعد

 خوام لباس هام رو عوض کنم یآخه م رونیب یبر شهیسامان م _

 ابروش رو برد باال یتا هی

 خواد،ینه نم _

 کنم  ینباش نگات نم نگران

  گهیدونستم دروغ م یم منکه

 رونینه تو رو خدا برو ب _

 التماسش کردم که نگو، نقدریا

 باز حرف حرف خودش بود، یول

 روشو کردم به پشتم پتو رو انداختم روش یختبا هزار بدب باالخره

 خوب حاال بهتر شد  _

 دم،یزود رفتم لباس هام رو پوش بعد

 به سمت سامان برگشتم، یوقت

 کنه، یبهم نگاه م زشیه یداره با چشم ها دمید

  دمیبلند کش غیج هی

 سامان یرو دمیپر و

  یکن یبهم نگاه م یکش یخجالت نم شعور،یادب، ب یب _

  دیخند یبلند م بلند

 تو  یچقدر باحال ،یفاط یوا _

  دنیدوباره شروع کردم به خند بعد

 کار کنم؟ یآخه من از دست تو چ _

 خودش بلند کرد، یپر من رو از رو کی مثل

 شد  ینم باورم

 بهش، متعجب

 زول زدم  
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 شد و رفت تا لباس هاش رو بپوشه، بلند

 گل کرده بود، طنتمیش منم

 نم،یب یمنم اون رو م دهیکه اون من رو د حاال

 م،یبش یمساو تا

 منگال زول زدم بهش  نیمثل هم قشنگ

 یدیند پیو خوش ت کلیچته خوش ه _

 کردم  زیهام رو ر چشم

 پنبه دانه ندیشتر در خواب ب _

 تفاوت شروع کرد به لباس عوض کردن، یب

 کنم، یهم نبود که من دارم بهش نگاه م الشیخ نیع اصال

 هیزیخجالت هم خوب چ _

 بهم نگاه کرد طنتیش با

 یخور یمنو م یها دار وونهیبه خودت بگو که مثل د نویا _

 دن،یتفاوت شروع کرد به لباس پوش یب

 بدون شرم، دیکش یپررو خجالت هم نم 

 ؟یذول زد یبچه پررو به چ یهو _

 شدم  یحرص

 پوشه یوم لباس مجل یخجالت چیانگل ذول زدم که داره بدون ه هیبه  یچیه _

 زد، یموج م شیآب یچشم ها یکه تو یطنتیخنده و با ش ریزد ز بلند

 جلو اومد

 ایس ... سامان  جلو ن _

 قدم ازش دور شدم، کی و

 دمیترس یم یکمی

 بود، دهینپوش رنیپ آخه

 تنش بود یشلوارک مردونه تو کی فقط

  ایسامان گفتم جلو ن _ 

 هر قدم جلو اومدن سامان، با

 رفتم، یقدم به عقب م کی من

 دم،یترس یم یکم

 چشم هاش نگاه کردم، یتو

 زد، یتوشون موج م طنتیش برق

 اومد جلو نقدریا

 بر خورد کردم واریمن رفتم به عقب که آخر به د نقدریا و

 گفتم یلرزون یصدا با

 شده؟ یزیس ... سامان جان چ _

 رو  به حالت متفکر در آورد چهرش

 درسته؟ میقراره زن و شوهر بش گهینه فقط من و تو د _

 شده بود ینعلبک یاندازه  چشمام

 خ ... خوب؟ _

 لب هاش یاومد رو یطونیلبخند ش کی

 کنم فاطمه خانوم یآور ادیخواستم  یفقط م یچیه _

 تعجب بهش چشم دوختم، با

 دستامو آوردم جلو که هلش بدم عقب، دوتا

 ،محکم دستام رو گرفت و به دور گردنش قفل کرد اما

 زد، یم یزیر یسرم بوسه ها یهم محکم بغل کرد و آروم آروم رو منو
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  ادیسامان من خوابم م _

 تعجب بهم نگاه کرد  با

  میبخور یبستن میمگه قرار نبود بر _

 تر به خودم فشردمش  محکم

 چشم هام رو آروم بستم، و

 گفتم  یخواب آلود یباصدا

 سامان دوست دارم  _

  دمیگرفتم راحت خواب نیهم یبرا ومدیخوابم م یلیخ

 گرم بود، یلیسامان خ آغوش

 مرد باشه نیخواست تا آخر عمرش فقط بغل هم یدلش م آدم

 خاله از خواب نازم بلند شدم، یبا غر غر ها صبح

 ؟یخواب یبلند شو دختر، چقدر م _

 ؟یرو اداره کن تیزندگ ندهیدر آ یتون یموندم چطور م من

 رشدید گهیشو د بلند

 تختم نشستم یباز رو مِین یها باچشم

 ؟یکن یمن رو بلند م یاول صبح هیخاله چ _

 خستم  ادیخوابم م بابا

 تعجب نگام کرد با

  ازدهی کیساعت نزد وونهید _

 ؟یبخواب یخوا یم یتو تاک په

 ها، میدار شگاهیآرا وقت

 سرت امروز عقد تو و سامان ریخ

 من بودم که متعجب شدم ندفعهیا

 بلند داد زدم  هوی

 خدا نه  یوا _

 شدنت داریب رید نیفاطمه با ا یریبم یا

 از جام بلند شدم، زود

 ،ییدست خاله رو پس زدم و زود رفتم دستشو با

 الزم، یاز انجام کار ها بعد

 اومدم تو اتاق تا لباس هام رو بپوشم، 

 سمت کمدم رفتم، به

 تا خواستم دستم رو بزارم، 

 گرفت سوگند دستم رو  خاله

 باهات کار دارم  ایفاطمه جان ب _

 گفتم و به همراه خاله راه افتادم، یچشم کی منم

 برد، یدونستم داشت من رو کجا م ینم

 کنجکاو شده بودم، یلیخ

 سوم خونشون، یطبقه  یعنیآخر  یطبقه  میرفت

 د،یو سف  ییسالن بزرگ با دو دست مبل طال کی

 عت،یعکس از درخت و طب یکل 

 قرار داشت، ییرایبزرگ هم وسط پذLCD کی

 قرار داشتن،LCDتا گلدون بزرگ هم دو طرف   دو

 شده بود، نیگوناگون تزئ یهم از مجسمه ها یونیزیتلو ریز

 باز خواستم
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 بزنم، دیاونجار رو د هم

 برد  یاتاق کیکه خاله دستم رو گرفت و به سمت  

 رو باز کرد، در

 کردم، یتعجب داشتم به اتاق نگاه م با

 رنگاوارنگ، یپارچه و نخ ها یبا کل یاطیاتاق خ کی

 هم دو طرف اتاق گذاشته بود، یاطیتا چرخ خ دو

 به سمت خاله برگشتم، زود

 ن؟یبلد هست یاطیخاله واقعا شما خ _

 بهم ذول زد یمهربون با

 آره دختر قشنگم بلدم _

 دارم برات  هیهد کی نیهم یبرا

 م،ید اتاق شدو با هم وار دیدستم رو کش بعد

 باشه، ینود متر ایاتاق هشتاد  کیکنم  فکر

  سایجا وا نیفاطمه هم _

 ها یهاتم ببند بازشون نکن چشم

 بهش نگاه کردم یخوشحال با

 چشم خاله جون  _

 برام درست کرده؟ یفکر بودم که چ نیتو ا یه

 خواد بهم بده؟ یم یچ ای

 ده؟یبرام خر یچ ای

 فکرم مشغول بود خالصه

 خاله سوگند به خودم اومدم  یبا صدا هوی که

 عروس گلم چشم هات رو باز کن  _

 چشم هام رو باز کردم یوقت

 کی

 روبه روم بود، یدرشت صورت یبا گل ها دیسف چادر

 کننده بود، رهیقشنگ و خ یلیخ

 چادر شده بودم  محو

 خوشت اومد فاطمه؟ _

 روم رو به طرف خاله کردم یخوش حال با

 قشنگه  یلیآره خ _

 لحظه نگاش به ساعت افتاد، کی

 بلند داد زد  

 شد، رید یوا _

 باش لباس هات رو بپوش  زود

 رفتم تو اتاقم  بدو

  د،یرس یزانو هام م نییبود که تا پا ییکه دکمه هاش طال یآب یمانتو کی

 ،یساپورت مشک کی

 دم،یپوش یبلند آب یروسر کی با

 حرکت کردم، شگاهیعقدم رو برداشتم و به سمت آرا یدونم زود لباس ها یم فقط

 شگاه،یمار رو ببره آرا ادیها زنگ زد تا ب گاردیاز باد یکیبه  خاله

 م،یشد نیاومد و ما سوار ماش گاردیباد

 شگاه،یبه آرا میدیساعت بعد رس مین حدود

 ،یاز سالم و احوال پرس بعد

 م،یشد شگاهیسالن آرا وارد



 قلب منرمان  انجمن چکاوک

 

https://telegram.me/Anjoman_chakavak 79 

 

 بودم اسمش زهره هست، دهیکه تازه فهم شگریآرا خانوم

 آماده کنه، گهیاتاق د کیاتاق و به همکارش گفت خاله رو هم ببره  کیرو برد به سمت  من

 به اتاق و زهره خانوم شروع کرد به آماده کردنم، دمیرس

 دستش مردم و زنده شدم که نگو، ریز نقدریا

 گرفت، یم یداشت با موهام کشت انگار

 شدم، یچطور نمیکنجکاو بودم که بب یلیخ

 شگاه،یبه سمت آرا میساعت دوازده حرکت کرد ادیم ادمیکه  یاونطور

 م،یدیاونجا رس میدوازده و ن ساعت

 نمیخودم رو بب شهیم زمیزهره جون عز _

 بهم نگاه کرد یمهربون با

 ،یاول لباس هات رو بپوش دینه عروس خانوم با _

 من هنوز کارم رو تموم نکردم، تازشم

 رنگ کنم دیبا موهاتم

 تعجب بهش زل زدم با

 نه تو رو خدا زهره جون من از رنگ کردن مو متنفرم، _

 موهام رو رنگ نکن لطفا

 شد، متعجب

 دمیرو از چهرش فهم نیا

 که اومده یآخه هر عروس یمطمئن _

 رو رنگ کرده موهاش

 بهش گفتم ی.مهربونبا

 اد،یمن از رنگ کردن مو خوشم نم مزیزهره جون عز _

 هم خوبن یلیخودم خ یموها

 باشه  _

 لباسم، دنیشروع کردم به پوش بعد

 کمکم کرد، یکم کیهم  زهره

 کت و دامن بود، کیکه  لباسم

 بپرن روم، اریعروس که نبود چند تا دست لباس

 دن،یخودم شروع کردم به پوش نیهم یبرا

 شده بودن، نیتزئ نیگن یو با کل دیو دامنم هردو سف کت

 ومد،یم یلیخ دمیبه پوست سف دشیسف رنگ

 بستم، یشده بود رو به صورت لبنان نیتزئ زیر یها نیهم که با نگ دیبزرگ سف یروسر کی

 دم،یرو هم بزور پوش یجفت کفش پنج سانت کی

 ستم،یبا کفش پاشنه بلند راحت ن آخه

 فتم،یب ممکنه

 دم،یکفش پاشنه بلند نپوش ادیتا به حال تو عمرم ز نیهم یبرا 

 خاله سوگند وارد اتاق شد دمیلباس هام رو پوش نکهیاز ا بعد

 خوشگل شده بود، یلیخ

 خوشگل بود خوشگل تر شده بود البته

 قربونت برم یسالم خاله جون چه قدر خوشگل شد _

 شده رهیده و فقط به من خ ینم یجواب چیه دمید

 گفتم یبلند تر یبا صدا نیهم یبرا

 شده  یزیالو خاله جون چ _

 بغلم کرد محکم

 زن من شو، یکه زن سامان ش نیا یجا ایتو ب یفاط یوا _
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 کنم، یکمکت م خودم

 که گرفته یگریج نیکوفتش بشه با ا سامان

 به خاله زل زدم متعجب

 شدم؟ یخاله مگه چجور _

 خانوم بلند داد زد  زهره

 کردم، شیمن تا به حال هزار تا عروس آرا _

 کدوم از تو خوشگل تر و معصوم تر نبودن، چیه یول

 یو خوشگل بایز یلیتونم به جرات  بگم که خ یرو م نیا

 به زهره خانوم چشم دوختم یکنجکاو با

 نمیبب نهییآ یتونم خودم رو تو یحاال م _

 لباش، یاومد رو لبخند

 رو برداشت، نهیآ یرو یپرده  و

 شد، ینم باورم

 خودم بودم؟ نیا

 ومد،یقدر رژ لب قرمز به لب هام م چه

 صورتم انجام داده بود، یرو میمال شیآرا کی

 خودم عاشق خودم شده بودم، که

 زدم، یم دید نهییآ یخودم رو تو یبا خوش حال داشتم

 خاله سوگند اومد جلو که

 االن ساعت چنده؟ یدون یم زمیفاطمه جان عز _

 شدم متعجب

 نه  _

 چشم هام نگاه کرد یتو یخوش حال با

 ساعت چهار بعد از ظهر  _

 شد شتریب تعجبم

 شه  یمراسم شروع م شیخوب خاله هنوز که زوده ساعت ش _

 له،یآت نیبر دیقبلش با یگفت آره ول خاله

 تو دارم، یبرا زیسوپرا کیمن  لهیآت نیکه بر نیاز ا قبل

 رو باز کرد و شگاهیدر آرا خاله

 

 اومد داخل، مادرم

 کردم، یتعجب داشتم بهش نگاه م با

 قدر دلم براش تنگ شده بود، چه

 بغلش و محکم بغلش کردم، یرفتم تو زود

 قربون دختر قشنگم برم، _

 نفسم یمادر چه قدر خوشگل شد یزندگ 

 کرده بودم  بغض

 دوست دارم یلیخ یمامان _

 کنه هیخواست گر یلبش اما انگار م یلبخند اومد رو کی

 پر رو  یوبه دختره خ ... خوبه خ _

 خرس شده، کی ی اندازه

 مامان دوست دارم، گهیم تازه

 کارت، یپ یریم یکن یبه بعد مامان ممنوع شوهر م نیا از

 خنده ریز میهر سه تا بلند زد بعد

 م،یباعث شد که ساکت بش فونیآ یاماصدا 
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 ه؟یک نهیخانوم رفت تا بب زهره

 لهیآت نیفاطمه خانوم آقا دوماد اومدن بر _

 که خاله سوگند دستم رو گرفت، نییبرم پا خواستم

 رو که برام دوخته بود رو سرم کرد، چادر

 ممنونم _

 بهم نگاه کرد یمهربون با

 ان شااهلل  یخوشبخت بش _

 کردم، یاز همه خدا حافظ نکهیاز ا بعد

 که نییرو باز کردم و خواستم از پله ها برم پا در

 به سامان افتاد، چشمم

 شده بود، قشنگ یلیخ

 د،یدست کت و شلوار سف کی

 هم پاش بود، یجفت کفش کرم کی

 ومد،یم یلیخ شیآب یزرد و چشم ها یو موها دیبود که به صورت سف دهیپوش دیست سف کال

 شده بودم، محوش

 دم،یرو از نگاهش فهم نیطور ا نیهم اونم

 بودم، یا گهید یایدن کی یتو

 گرفت، شگونینفر محکم من رو ن کی که

 زدم، غیج بلند

 سوگند بود خاله

 کم پسرم رو بخور، _

 ازش نموند که یزیچ

 رو که به طرف سامان بردم، نگام

 باال ادیتند تند داره از پله ها م دمید

 شد فاطمه؟ تیزیچ _

 کنه؟ یدرد م تییجا

 خوبه؟ حالت

 لبخند بهش نگاه کردم با

 آره خوبم _

 خوبم میلیخ

 راحت شد، الشیخ کمی

 بغلش  دمیزود پر یدونم چرا ول ینم

 دادم دست خودم نبود، یکه انجام م ییها کار

 که محکم بغلش کردم اونم دستاش رو دور کمرم محکم حلقه کرد، یوقت

 گوشم آروم زمزمه کرد یتو

 یخوشگل شد یلیخ _

 گوشش زمزمه کردم یتو یبا خوشحال منم

 یخوشگل شد یلیخ یلیتو هم خ _

  دیگونم رو بوس آروم

 م،یشد نیهم وارد ماش با

 گرفته بود، خندم

 خاله سوگند خشکش زده بود، آخه

 کرد، یداشت به ما نگاه م همونجور

 شدم، نیزود سوار ماش  منم

 ،یلیاز شادمهر عق بایاهنگ ز کیگرفت و  نیماش یدستم رو تو سامان
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 به نام قلبمن رو گذاشت  

 

*** 

 

 له،یبه آت میدیرس

 م،یشد ادهیپ نیو از ماش محکم دستم رو گرفت سامان

 هست، دنشیبودم که هر لحظه امکان دزد یدستم رو گرفته بود که انگار جواهر یجور

 افکار خودم خندم گرفته بود، از

 ؟یدار یریخود درگ _

 داخل، میاومد در رو باز کرد و ما رفت لهیخواستم جوابش رو بدم صاحب آت تا

 م،یریعکس بگ میرو در آوردم تا راحت بتون چادرم

 و بگو ایگفت ب یم ییژست ها کیخانومه  یعنی

 دوست داشتم، یلیرو که گفت خ یژست کی

 دستاش رو دور کمرم از پشت حلقه کرده بود، سامان

 گردنم، یگود یآورده بود تو سرشو

 د،یکش یکرده بود و آروم بو م یزیر اخم

 مش،تونم ببوس یزود بپرم بغلش و تا م خواستیاونموقع فقط دلم م یعنی

 عاشقونه بهش بزنم، یحرف ها 

 زاره،  ینم یکه غرور لعنت فیح یول

 م،یعکس ها رو گرفت نکهیاز ا بعد

 نگاه به ساعتش کرد، کی سامان

 شد، رمونید یاوه اوه فاط _

 شیش ساعت

 دم،یرفتم چادرم رو پوش بدو

 رون،یب میزد لهیباهم از آت زود

 نایسامان ا یبه خونه  میدیرس 

 دن،یکش یم غیبرامون دست و صوت و ج همه

 زدن، یها هم کل م زن

 سامان نگاه کردم، به

 خوشگل شده بود واقعا، یلیخ

 خوشگل بود خوشگل تر شده بود البته

 تموم شدم م،یخورد _

 بهش نگاه کردم متعجب

 یستین یخوردن _

 دنیشروع کردم به خند بعد

 شده بود یعصبان

 یآروم بخند آبرومون رو برد _

 رو قطع کردم، دمخن

 شلوغ بود، یلیخ میسالن شد وارد

 زده بودن که نگو، ییپایت کی دخترا

 کردم، یمنکه دختر بودم همش داشتم نگاهشون م یعنی

 هم به ما نگاه کن، یکم کی یعنیکه  اوردنیواسه سامان ادا در م یالک

 برن گمشن، هیشوهر قعط انگار

 حرصم گرفته بود، یحساب

 نبود، یکس نجایاگه ا یعنی
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 کندم، یم شهیرو از ر موهاشون

 آهنگ رقص تموم شد، نکهیاز ا بعد

 اومد داخل، عاقد

 ،یاز سالم و احوال پرس بعد

 عقد رو خوندن، یکرد به خطبه  شروع

 م،یمن و سامان بله رو گفت نکهیاز ا بعد

 م،یجلومون گرفتن و امضاعش کرد یبرگه ا کی

 سامان _

 لخند بهم نگاه کرد با

 بله  _

 ناز گفتم  با

 موخوام یمن بستن _

 کرد یزیر ی خنده

 خرم یچشم برات م _

 بهش زدم و به سمت دخترا رفتم، یچشمک خوشگل و پسر کش کی

 شه،یم کینفر داره بهم نزد کیکه  دمید

 بغلم دیزود پر هیک نمیکه بب امیبه خودم ب تا

  یشد یباالخره رفتن یفاط یآ _

 زم،یعز دوست

 ،یمرغ ها شد یقاط

 خودم، منگل

 ،یخنگ بود درسته

 ،یبود منگل

 ،یخوب بود اما

 خودم جداش کردم، از

 بود نگار

  یخوا یاز جونم م یها چته پدر سوخته چ _

 خنده ریزد ز بلند

 خودم درست نکنم، یتو رو خودم با دستا ینگران نباش من تا حلوا _

 شم یجدا نم ازت

 ازم دور شد، بعد

 وونه،ید ی دختره

 کارش خندم گرفته بود، نیاز ا 

 شد، کیبهم نزد سامان

 دستام رو گرفت، محکم

 کردم، یفاطمه منم هوس بستن _

 ارنیدادم تا برامون ب یسفارش بستن نیهم یبرا

 بغلش دمیپر یخوشحال با

  یمرس_ 

 رون،یکه از بغلش اومدم ب یوقت

 گفتن، یم همه

 عروس دوماد رو ببوس 

 آبروم به کل رفت، یعنی

 ک نهیا جالب حاال
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 دست بردار نبودن، ه

 لب هاش بود، یرو یلبخند خاص کی سامان

 رو دور گردنش حلقه کردم، دستام

 صورتم کرد، کینزد یسرش رو  کم 

 دستاش رو دور کمرم حلقه کرد، 

 شد، یم کیبهم نزد هیبه ثان هیثان سرهامون

 لبهام احساس کردم، یداغش رو رو یلب ها یآخر گرم نکهیا تا

 د،یبوس یاروم و با احساس من رو م یلیخ

 سامان بودم، یمدت فقط غرق بوسه  نیا تو

 دادم، یدخترها و زن ها اصال گوش نم یصدا به

 م،یاز هم جدا شد یوقت

 هردومون خمار بود، یها چشم

 چقدر رژ لبت خوشمزست  _

 ش؟یکجاگرفت از

 حرفش، نیگرفته بود از ا خندم

 دن،یدبغلش کردم و شروع کردم به خن زود

 

 معلوم نباشه، ادیصورتم که صورتم ز یرو گرفتم رو چادرم

 میدونست یبودن و ما نم یاوه خانوم خجالت _

 من رو به خودش فشار داد محکم

 بود، یدونم چه حس ینم

 لحظه گر گرفتم، کی یول

 بودم، ششیپ شهیخواست هم یدلم م و

 خونش بودم، خانوم

 کرد، یعاشقونه من رو بوس م یروز با حرف ها هر

 کرد، یم داریمن رو از خواب ب نشیریش یروز صبح با بوسه ها هر

 افکار خودم غرق شده بودم یتو

 یا زهیم زیر یلیخ یدون یم یخانوم _

 دم،یخجالت کش کال

 از بغلش در اومدم، 

 گاهمون،یجا یرو میرو محکم گرفت باهم رفت دستم

 م،یریبگ لیس نامه هامون رو تحوشنا میایب گهید یشد هفته  قرار

 اکثر مهمونا مون رفتن، بایتقر

 نگار مونده بود، فقط

 خاله و خودم و سامان و مامان و عمو ، 

 هم اومد بغلم کرد و رفت، نگار

 بودن، گهیشهر د کی یتو گشونید یخونه  یزنگ زد به چند تا خدمتکار که تو سامان

 کمکمون، انیب تا

 م،یو پاش ها رو جمع کرد ختیکمکمون کردن ر یکم کیها  گاردیباد انیاونا ب تا

 م،یخسته شد یحساب نکهیاز ا بعد

 تو اتاقامون، میرفت

 رفتم تو اتاق، منم

 لباس هام رو عوض کردم، 

 نشستم، نهییآ یبه رو رو

 پاک کردم یصورتم رو با هزار تا دستمال کاغذ شیآرا تمام
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 به سمت توالت رفتم تا صورتم رو بشورم، و

 صورتم رو شستم نکهیاز ا بعد

 حوله خشکش کردم، با

 ،یصندل یو نشستم رو نهییآ یجلو رفتم

 دم،یرژ لب قرمز رو د کی

 زده بودمش به لب هام، یبود که اونروز یرژ همون

 خواست بزنم به لب هام، یم دلم

 کرد، یم یعقلم بهم وح یاز طرف یول

 شه، یقبل م یمثل دفعه  تازه

 و رژ لب زدم به لب هام، ایرو زدم به در دلم

 قلبمن رو گوش دادم، یلیشادمهر عق یموقع هم ترانه  همون

 ،یلیقشنگ بود خ یلیخ

 ن،یاون موقع که سامان گذاشته بودش تو ماش از

 عاشق ترانش شده بودم، من

 رفتم دانلودش کردم، نیهم یبرا

 زدم به لب هام، یآروم رژ لب رو م داشتم

 خوندم یهمزمان با ترانه م و

 د،یآخر ترانه که رس قایدق

 گفت یم که

 راهش سمت من افتاد، یهرکس

 عمدا اسمت رو لو داد، قلبمن

 داشت، یرو بستم اگه حس راهش

 ارزش داشت شتریتو موندن ب یپا

 بودم، نجایهم قشنگ

 کنه، یسامان داره با تعجب بهم نگاه م دمید که

 زود سرم رو بردم طرف سامان، هینکردم بعد دوثان ییاحتنا اول

 میکرد یبهم نگاه م میتعجب داشت با

 شده بودم حول

  نی... ر ... رژ لب ... ب ...بزنم هم ی... ر ... راستش ... گ ... گفتم ... ک ... کم هی... چ ...چ یدونیخ ... خوب ... م ... م _

 شد و محکم بغلم کرد کینزد بهم

 گوشم آروم زمزمه کرد دم

 ست،ین یمشکل _

 ندارم یباهات کار نترس

 بغلش جا دادم یراحت شد و خودم رو تو المیخ یکم

 د،یبوس یم زیر زیسرم رو ر یرو آروم

 برات بخرم یخواد چ یفاطمه دلت م _

 حرفش دچار دو حس متفاوت شدم، نیا با

 کرده بودم، تعجب

 خوشحال شدم، یلیخ یاز طرف اما

 داد، یم تیبهم اهم چونکه

 دوست دارم، یبود که چ دهیازم پرس و

 برپا شده بود، یدلم عروس تو

 کاش واقعا من رو دوست داشته باشه، یکاش فقط ا یا

 لب زمزمه کردم ریز آروم

 خوادیدلم م یبستن _
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 کرد یزیر ی خنده

 ،یرو دوست دار یتو کال بستن _

 ،یعاشقش

 رو انتخواب کن، یکی یعشقت و بستن نیمطمئنم اگه بگن ب من

 ،یکن یرو انتخواب م یتو بستن 

 خنده، ریبلند زد ز بعد

 کردن حرفش سخت بود، لیبرام تحل یکم کی

  دنیبعد بلند شروع کردم به خند قهیخودم هم چند دق یول

 سامان خدا نکشتت  _

 خودش رو گرفت یخنده  یجلو بزور

 قتهیخ ... خوب حق _

 دن،یبه خند میدوباره شروع کرد و

  م،یدیخند یحساب نکهیاز ا بعد

 خواست لباس هاش رو عوض کنه، سامان

 رونیبرم ب خواستم

 ؟یریکجا م _

 ؟یبخواب یخوا ینم مگه

 تعجب روم رو طرفش کردم  با

 گهید یتا تو لباس هات رو عوض کن رمیخوب دارم م _

 متعجب شد، یکم کی

 صورتش معلوم نبود یتو ادیز یول

 خواد، ینم _

 بم؟یمن غر مگه

 گفتم و رفتم سر تخت نشستم، یشیا کی

  ادیسامان ب تا

 طه؟یدر چه شرا نمیلحظه هوس کردم بب کی

 فوضولم( نیفکر کن دیونی)مد

 لحظه سرم رو به طرف سامان بردم  کی

 دم،یلختش رو د یتنه  مینم که

 شد یم کیبود و داشت بهم نزد دهیرو پوش شلوارکش

 ز؟یخانم ه یکن ینگاه م یبه چ _

 شده بودم یعصبان

 کردم یکار رو م نیا دیآخه نبا 

 به کل به فنا رفت  آبروم

 ستمین زیمن ه _

 صورتم رو به حالت قهر به طرف مخالف بردم، بعد

 چونم و صورتم رو برگردوند طرف خودش، ریرو گذاشت ز دستش

 ؟یش یزشت م یلیخ یقهر کن یدون یم _

 شده بودم، متعجب

 گهیاز اخالق هام رو بهم م یکی میهر موقع با هم هست قایدق

 خو آقا به تو چه؟ _

 خودمه واال اخالق

 ؟یسنگ نقدریگم چرا ا یبهت م امیم من

 ؟یمغرور نقدریچرا ا گمیبهت م امیم من

 یخی نقدریچرا ا گمیبهت م امیم من
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 امیم من

 داد زد بلند

 بسه _

 ه؟یتو چه اصال که اخالق من چطور به

 برو، یخواست یهر قبرستون میدستور بدم هر موقع از هم جدا شدخونه فقط من حق دارم بهت  نیا تو

 درک به

 زد  یبه گلوم چنگ م بغض

 و به سمت اتاق دوم سامان رفتم، رونیاز اون اتاق اومدم ب زود

 کردن، هیتخت سامان پرت کردم و بلند شروع کردم به گر یرو رو خودم

 احمق شالناتان، یپسره  _

 ده؟ یبهم دستور م نقدریهسته ا یکرده ک فکر

 تونستم بگم، یهار رو م نیدر حد هم فقط

 جا کیخواست  یم دلم

 

 کنم،  دایپ یی

 بزنم، غیج بلند

 کردم، هیگر یحساب نکهیاز ا بعد

 خوابم برد 

*** 

 شدم، داریاز خواب ب یبا سردرد وحشت ناک صبح

 رسوندم، ییزور خودم رو به دستشو به

 دم،ز یتند تند نفس نفس م دمیرس یوقت

 کرد، یم تمیاذ یلیبود خ یهر چ یدونم چم بود ول ینم

 الزم، یو بعد از انجام کار ها ییدستشو رفتم

 اتاق، یکیداخل اون  رفتم

 دن،یبزور شروع کردم به لباس پوش  

 دم،یکه دم دستم بود رو زود پوش یلباس

 دم،یراه راه رو پوش یو مشک یلباس صورت 

 دم،یهم پوش یشلوار مشک کیبا  یصورت یروسر کی

 بخورم، یزیچ ایمسکن  کیآشپز خونه تا  یرفتم تو بدو

 بهتر بشه، یکم یسر درد لعنت نیحداقل ا تا

 به آشپز خونه، دمیرس

 د،یچ یصبحانه رو م زیسوگند داشت م خاله

 به ساعت انداختم، ینگاه کی

 نه صبح بود، ساعت

 خاله شیپ رفتم

 کنه، یسرم درد م یلیخاله خ _

 ؟یمسکن بهم بد کی شهیم

 شده بود، نگران

 دمیرو از نگاهش فهم نیا

 دکتر؟ میبر یخوا یم _

 کنم، یاالن سامان رو خبر م ساینه وا نه

 نم،یخواست سامان رو بب ینم دلم

 ناراحتم کرده بود یحساب شبید

 خواد، ینه خاله جون نم _
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 شم  یخوب م یقرص مسکن بهم بد کی

 بهم چشم دوخت دیترد با

 ؟یش یکه خوب م یمطمئن _

 لب هام، یلبخند اومد رو کی

 ه،یبود که لبخندم مصنوع عیبه کل ضا اما

 شم قربونت بشم یآره زود خوب م _

 لب هاش، یلبخند اومد رو مچهین کی

 دردم رو گذاشتم کنار و محکم خاله سوگند رو بغل کردم، سر

 خودم بودم، یحال و هوا تو

 کردم که مادرم کنارمه، یم احساس

 هویبودم که  یاوج شاد تو

 در اومد یصدا

 فاطمه خانم سامانه بدو برو در رو باز کن، _

 آقاتون اومد  که

 به سمت در رفتم، یتفاوت یگفتم و با ب یچشم کی

 سالم _

 چشم هاش نگاه کردم یتفاوت تو یب

 سالم _

 تعجب کرده بود، یکم

 نه، ادیز اما

 حق هم داشت، خوب

 رفتم در رو براش باز کنم، یهر موقع که م آخه

 د،یگفتم سالم خسته نباش یم

 ذاشتم، یم یچوب لباس یبردم باال رو یو کتش رو م فیک بعد

 کردم، یاالن نه بهش سالم درست و حساب اما

 رو از دستش گرفتم، فشیکت و ک نه

 براش در رو باز کنم، نکهیسالم بود و ا کیدر حد  فقط

 سالم کردم، نکهیاز ا بعد

 سر دردم خوردم، یقرص مسکن برا کیآشپز خونه و  یتو رفتم

 اصال خوب نشدم، اما

 شدم، انهیعادت ماه نکنه

 حوصله داره، یخدا نکنه ک یوا

 ماجرا رو به خاله گفتم رفتم

 نه؟ ای یفیکث نیاتاق بب یبدو برو تو _

 بودم، ییدستشو یتو شیساعت پ میآخه من حدود ن بهیعج

 گفتم امتحانش که ضرر نداره، گهیخوب د یول

 پوشه، یداره لباس م ستادهیلخت ا یتنه  میسامان با ن دمیاتاق دوم که د یرفتم تو نیهم یبرا

 دم،یکش یبلند نیه کی

 دهنم رو گرفت، یشد و با دستش جلو کیزود بهم نزد که

 چه خبرته؟ _

 ،یزن یداد م چرا

 ؟یضیمر مگه

 رو تکون دادم، سرم

 شم دستت رو بردار، یدارم خفه م یعنی که

 انگار که نه انگار، اما
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 با دستم زدم به دستش، محکم

 کرد، یزیر یخنده  کیکارم  نیا با

 اورد،ین رونیکردم دستش رو از دهنم ب یکار هر

 هیزیکشه واقعا هم خجالت هم خوب چ یپر رو خجالت هم نم بچه

 دستش رو برداشت، باالخره

 ض،یبابا مر _

 من خفه شم؟ یترس ینم 

 شدم خونم پات بود؟ یاگه خفه م یدونست یم

 روم رو به حالت قهر به سمت مخالف بردم، بعد

 شه، یم کیکردم داره بهم نزد احساس

 قشنگ رو به رومه، دمیرو به طرفش بردم که د روم

 من داد بزنه، یتا به حال به خودش جرات نداده رو یکس یدونست یم _

 بودم، دهیترس

 شده بودم، عیضا یلیخ

 نه،یچشمم بب یتونست ترس رو از تو یخر هم م کی

 ب ... به ... م ... من ... چ ... چه؟ _

 شد، کیقدم بهم نزد کی

 قدم به عقب رفتم، کی منم

 شده بود، یعصبان

 نم،یچشم هاش بب یتونستم از تو یرو م نیا

 شه؟ یم یزود عصبان نقدریچرا ا نیا آخه

 گه،یبار د کیفاطمه فقط  _

 ،یسرم داد بزن یجرات دار گهیبار د کی قطف

 دونم و تو یاونموقع من م 

 دم،یترس یلیرو بگم خ قتیحق

 !ادیز یلیخ

 ب ... باشه _

 رو گفتم، قتیحق واقعا

 نداشتم که به سامان بگم، نیاز ا ریغ یزیواقع چ در

 قدم اومد جلو، سه

 بر خورد کردم، واریقدم رفتم عقب که به د سه

 شده بود، شتریب ترسم

 دم،یترس یجور کارا م نیواقعا از ا من

 ،یتونستم بوس رو تحمل کنم ول یم

 واقعا برام سخت بود، ارهیدر ب میبخواد بهم دست بزنه و من رو از دخترونگ نکهیا یول

 !ادیز یلیخ

 لب هام، دنیکرد و شروع کرد با ولع به بوس کیرو به صورتم نزد صورتش

 د،یبوس یلب هام رو م یجور

 کردم بوس باشه، یکال من فکر نم که

 کنشون، یو از جا م رهیگ یم یمطمئن بودم داره با لب هام کشت بلکه

 که بود، یهر چ یول

 زد، یم کیتند و محکم م درسته

 بود، نیریمن ش یبرا اما

 د،یبوس یکه عشقم داشت من رو م چون

 رفت، یهم م یا گهید یجا کیمن فکرم به  اما
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 دونم، یدونم واقعا نم ینم

 دو حس متفاوت شده بودم طبق معمول، دچار

 بوسه، یهوس تو رو م یگفت حتما داره از رو یم عقلم

 اون اصال تو رو دوست نداره، چون

 قلبم، اما

 کرد که اون تو رو دوست داره من مطمئنم، یم یقلبم بهم وح 

 به حرف قلبم گوش دادم، منم

 که واقعا عاشق سامان بودم، چون

 اگه واقعا سامان من رو دوست نداره، یکردم حت یسع

 بوسه، یکه داره من رو م قهیچند دق نیهم یبرا

 خودم بفهمونم که من رو دوست داره، به

 بعد

 

 شد، شد  یهر چ ش

 کردن سامان، یشروع کردم به همراه نیهم یبرا

 م،یاز ربع ساعت از هم جدا شد بعد

 م،یزد یبلند بلند نفس م هردو

 چسبوند، میشونیپ یرو رو شیشونیپ

 بودن، دهیهامون بهم چسب یشون یطور که پ نیهردو  هم و

 و هم رو بغل کرده بودم، 

 م،یرفت یاتاق راه م یآروم تو آروم

 آغوش سامان جا دادم، یخودم رو تو قهیچند دق بعد

 گرسنمه یلیسامان من خ _

 گوشم زمزمه کرد یرفت آروم تو یبلندم ور م یهمونطور که داشت با موها 

 میغذا بخور میر یاالن م یبا شه خانوم _

 نه، ای انمیعادت ماه دمیافتاد که هنوز ند ادمی

 رفتم و در رو قفل کردم، ییو زود به سمت دستشو دمیکش یکوتاه نیه کی

 دیکوب یتند تند به در م سامان

 شده؟ یفاطمه چ _

 خوبه؟ حالت

 کنم، نتیتا معا رونیب ایب

 زد، یداشت حرف م نجوریهم

 ن،یب نیتو ا منم

 رو چک کردم، خودم

 نه، یوا

 حوصله نداشتم  اصال

 به سامان گفتم بلند

 اد،یبدو برو به خاله بگو ب _

 دارم، کارش

 زود باش فقط زود، سامان

 د،یرفتنش به گوشم رس یصدا

 د،ییدو یم داشت

 دم،یفهم دنشیدو یرو از صدا نیا 

 

 ،ییسوگند با عجله اومد پشت دستشو خاله
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 ؟یشد ضیفاطمه جان دخترم مر _

 شده بودم، ناراحت

 شدم، یم تیاذ واقعا

 ،یزیچ کیبود  شمیاگه مادرم پ حاال

 یبد زیشه بهم چ یآره خاله م _

 کرد، یزیر یخنده  کیهم  خاله

 رونیکه از اتاق زده ب دمیبسته شدن در فهم یصدا با

 ؟یرو به من بگ نیهم یتونست ینم _

 کردم یزیر یسامان خنده  یصدا با

 اصال به تو چه؟ یادب تو پسر یب ینه پسره  _

 هار رو با خنده گفتم نیهم

 کرد  یزیر ی خنده

 رون،یکه از اتاق زد ب دمیبسته شدن در فهم یصدا با

 باز شدن در اومد، یصدا دوباره

 باز بشه، ایبسته بشه  دیدر فقط با نیانگار ا کال

 فکر خودم خندم گرفته بود، از

 دختر زود باش در رو باز کن برات آوردم _

 بودم، دهیخجالت کش یکم

 ممنون _

 رو نصفه باز کردم، در

 که بدنم معلوم نباشه، یطور

 رو از خاله گرفتم، زیچ

 الزم رو انجام دادم، یکار ها نکهیاز ا بعد

 رون،یزدم ب ییو صدرتم رو شستم و از دستشو دست

 عالوه بر سرم، حاال

 کرد، یدرد م شکمم

 هم خوردم، گهیمسکن د کیآشپز خونه  یتو رفتم

 دم،یتخت دراز کش یرفتم رو و

 سرم، یرو گذاشتم رو دستم

 رون،یب میبر یخوا یم _

 حالت بهتر بشه یکم دیشا

 بخورم زود از جام بلند شدم، یفکر که قراره بستن نیا با

 د،یکش ریدلم ت ریز که

 دم،یکش یکوتاه نیه کی

 شد، کیسامان بهم نزد که

 دم،یکمرم و من دراز کش ریرو گذاشت ز دستش

 د،یتخت دراز کش یاومد کنارم رو بعد

 داد، یآروم شکم و کمرم رو ماساژ م 

 دستاش گرم بودن، یلیخ

 چشمام بسته شد و خوابم برد، آروم

 

 "ماه بعد کی"

 

 د،یفرا رس میریکه قرار بود از هم طالق بگ یروز باالخره

 ،زد یبه گلوم چنگ م بغض
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 صبح بود،۲۵ساعت  قرارمون

 بودم، دهیاصال نخواب شبید

 برام سخت بود که از سامان جدا بشم، واقعا

 تونستم غرورم رو بشکنم و بگم سامان دوست دارم، یهم واقعا نم یخوب از طرف یول

 سامان عاشقتم، بگم

 رم،یم یتو م بدون

 برام سخت بود واقعا

 شه ها یم رمونیفاطمه آماده شو زود باش ساعت نه صبحه د _

 که سامان بهم زد، یباحرف

 رو بهم دادن، ایدن یتمام غم ها انگار

 لباس هام، دنیجام بلند شدم و شروع کردم به پوش از

 سبز پر رنگ، یمانتو کی

 بزرگ سبز روشن، یروسر کی با

 بسته بودمش، یبه صورت لبنان که

 و چادرم، یساپورت مشک کی با

 سامان حرکت کردم، نیو به سمت ماش دمیپوش

 شدم به ساعت نگاه کردم، نیکه سوار ماش یوقت

 صبح بود، مینه و ن ساعت

 رو به حرکت در آورد، نیماش سامان

 م،یدیساعت بعد به محضر رس مین حدود

 م،یکرد یعاقد سالم و احوال پرس با

 شما چرا؟ یکوچک یآقا _

 یخوب نیبه ا دختر

 نیاز هم جدا بش نیخوا یچرا شما دو تا م آخه

 سرفه کرد  کی سامان

 م،یکه با هم تفاهم ندار میدیرس جهینت نیراستش ما به ا یدیسع یآقا _

 اوردمیکم ن منم

 تونم تحمل کنم، یواقعا نم گهیمن د یدیسع یآره، آره آقا _

 ما رو از هم جدا کن که واقعا مشتاقم، زود

 سامان نگاه کردم، یشم هالحظه به چ کی

 نگاهم کرد، یجور

 گوه بخورم حرف بزنم، گهینگاهم کرد که گفتم من د یجور یعنی

 دم،یدوتا حس متفاوت د شیآب یچشم ها یتو راستش

 واقع دو حس، در

 بود، تیاز غم و عصبان یبیترک 

 محضر اون حرف ها رو زدم، یبود که من تو نیبه خاطر ا تشیعصبان مطمئنن

 بود؟ یچ یغمش برا اما

 افکار مسخرم شدم، الیخ یب

 م،ینشست یصندل یرو میرفت

 ن،یرو امضا کن نجایا نیایب یما نشست و گفت خانوم کوچک یرو به رو عاقد

 امضا کنم، نکهیجلو و قبل از ا رفتم

 عشقم نگاه کردم، یچشم ها به

 نم،یچشم هاش بب یتونستم غم رو تو یم

 گه رو امضا کردم،رو برگردوندم و آروم بر سرم

 هم امضا کرد، سامان
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 رون،یب میپول عاقد رو داد با هم از اونجا زد نکهیاز ا بعد

 رو جمع کن، لتیخونه وسا ایب _

 که برسونتت خونتون، گمیساسان م به

 تفاوت نشون دادم یرو ب چهرم

 باشه _

 بهم بگه یزیچ کیخواست  یم انگار

 رسونمت خونمون یخودم االن م _

 رفتم، نینگفتم و همراهش به سمت ماش یزیچ

 رو جمع کردم، لمیبه خونه و من وسا میدیرس

 سامان شدم، گاردیساسان باد نیماش سوار

 کنم، هیخواست گر یدلم م یلیراه خ یتو

 تونستم، یساسان نم یجلو اما

 بره به سامان خبر بده، ممکنه

 دم،یروز کامل به اهواز رس کیبعد از  باالخره

 شدم و به سمت خونمون حرکت کردم، ادهیپ نیماش از

 و مامان تنگ شده بود، نیو آرت ریام یدلم برا یلیخ

 وارد خونه شدم، زود

 بغل کردم و باهاشون حرف زدم،  یرو حساب یمامان و بچه ها حساب نکهیاز ا بعد

 تمام ماجرا رو به مادرم گفتم، رفتم

 کردن، هیبغلش شروع کردم به گر یتو آروم

 دوست داشتم یلی... م ... من ... ا ... اونو ... خ ... خ یم ... مامان _

 صداش احساس کنم، یرو تو یتونستم ناراحت یم

 شه یدرست م یآروم باش دخترم همه چ _

 آورد رونیمن رو از بغلش ب محکم

 یشده مامان یچ _

 وحشت گفت با

 ،یکنکور بد یاز دانشگاه زنگ زدن قراره فردا بر یفاط یوا _

 رفت بهت بگم ادمی

 شده بودم متعجب

 داد گفتم  با

 خانه خراب شدم، یوا یا _

 کار کنم؟ یچ حاال

 ستم،یبلد ن یچیه 

 !یچیمامان ه یفهم یم

 بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم، زود

 کردم به درس خوندن شروع

 شدم داریمادرم از خواب ب یزود با صدا صبح

 شد، رتیتنبل زود باش د یبلند شو دختره  _

 به کنکور، یرس یم رید االن

 باش زود

 

، 

 زور از خواب نازم بلند شدم، به

 خوب مجبور بودم، یول ومدیم خوابم

 دن،یرو جمع کردم وشروع کردم به لباس پوش تشکم
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 دم،یپوش دیسف ی قهیو  ییطال یبا دگمه ها یلباس آب کی

 دم،یهم پوش دیساپورت سف کی

 ،یآب یروسر کی با

 بعد صبحانه به سمت آموزشگاه حرکت کردم، 

 به آموزشگاه، دمیرس

 برگه ها رو دادن، دمیرس تا

 برگه ازشون گرفتم، کیزود نشستم و  منم

 کرده بودم، ریگ ۲۰سوال  یتو 

 شه، یم یکردم که جوابش چ یفکر م داشتم

 وارد آموزشگاه شدن، سیلحظه چند تا پل کی که

 وارد اتاق شدن، سیچند تا پل نکهیاز ا بعد

 نفر آخرشون وارد کالس شد، کی

 تونم بگم، یبه جرات م 

 بود، بایقشنگ و ز یلیخ

 بود، یسبز و آب یاز رنگ ها یبیترک چشماش

 ،ییخرما یموها

 ،یکلیه کامال

 بلند، قد

 ومد،یو لبش به صورتش م دماغش

 داشت، ییبایز یچهره  کال

 نفر وارد کالس شد، نیکه آخر سهیهمون پل شیرفت پ مراقب

 افتاده جناب سرهنگ؟ یاتفاق _

 که پشت سرم  بودچشم دوخت یکه اخم کرده بود به  فرد همونطور

 گردم یم یجاسوس فرار کینه دنبال  _

 از پشت محکم من رو گرفت، یکی هوی 

 سرم، یتنفنگ گذاشت رو کی

 مردم، یترس داشتم م از

 دم،یترس یشکه شده بودم هم م هم

 کشم، یرو م نیمن ا نیبش کینزد آگه بهم _

 ن،یها تون رو بنداز اسلحه

 تر داد زد  بلند

 زود  _

 تونستم حرف بزنم، یترس نم از

 بند اومده بود، نفسم

 هنوز جوون بودم، من

 رم،یخواست که بم ینم دلم

 بغلش پرت شدم، یپسره زود اومد دستم رو گرفت و من محکم تو اون

 گلوله به دست جاسوس  پرتاب کرد، کی 

 کردن، ریها اون رو دستگ سیشد و پل یمرده جاسوس زخم دست

 آغوش در آوردم، یزود خودم رو از تو منم

 ممنونم، _

 کردم، یکار م یچ دیمن با نیدونستم اگه شما نبود یواقعا نم 

 اخم بهم نگاه کرد با

 ن،یمراقب خودتون باش شتریکنم شما هم ب یخواهش م _

 حق ای
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 بهش چشم دوختم، متعجب

 کردم، یخودم در آومدم و ازش خداحافظ ی هیزود به حالت اول اما

 وشروع کردم به جواب دادن به سوال هام، میصندل ینشستم رو 

 کنکور تمام شد، نکهیاز ا بعد

 اتوبوس رفتم، ستگاهیسمت ا به

 سوار اتوبوس شدم، یوقت

 به سمت سامان رفت، فکرم

 ،یآب یجشما

 زرد، یموها

 ،یمتوسط و صورت یها لب

 ،یکلیبلند و ه قد

 ومد،یبه صورتش م دماغش

 کنم، سهیمقا سیپل کیخواستم عشقم رو با  یمن م اونموقع

 از اون برتر و پولدار تره، یلیواقع سامان خ در

 اون رو، یتار مو کی من

 کنم، یعوض نم ایدن یتو یچیبا ه 

 به خونه، دمیرس خالصه

 هام رو عوض کردم، لباس

 آشپز خونه و شروع کردم به غذا خوردن، یتو رفتم

 زرد شده بود، کمیمادرم  صورت

 رو بهم بگه، یزیخواست چ یم انگار

 شده؟ یزیمامان چ _

 که نجاتش داده باشن خوشحال شده بود، انگار

 خاله سوگند زنگ زد زمیفاطمه جان عز _

 اسم خاله سوگند، دنیشن با

 که خورده بودم، یقاشق برنج کی 

 کرد، ریگلوم گ تو

 شروع کردم به سرفه کردن، بلند

 برام نمونده بود، نفس

 و داد تا بخورم، ختیآب ر وانیل کیزود رفت برام  مادرم

 حالم بهتر شد، کمیکه آب رو خوردم  یوقت

 داد زدم بلند

 خاله سوگند! _

 نم،یرو بب یتونستم ناراحت یچهرش م یتو

 اون ما رو به شمال دعوت کرد، یول یش یدونم ناراحت م یم _

 م،یببر میخوا یشمال شما رو هم م میقراره بر گفت

 ام ... _

 دیحرفم پر وسط

 گفت یجد و

 دونم برات سخته، یم _

 ،یکن یکه اصال به سامان فکر نم ینشون بد دیتو با اما

 کنن،یمطمئنن شک م میایکه نم میبگ اگه

 کنم، یباشه مامان درموردش فکر م _

 رو خدا بهم وقت بده، تو

 بهم زل زد، یلب هاش و با مهربون یاومد رو لبخند
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 ،یعصر امروز وقت دار شیفقط تو تا ساعت ش میباشه زندگ _

 دنبالمون، انیقراره امشب بهشون جواب رو بگم و فردا صبح ب چونکه

 غذام رو خوردن، یگفتم و شروع کردم به ادامه  یچشم کی

 اتاقم، یاز خوردن غذام رفتم تو بعد

 کردم یرو پل یلیقلب من از شادمهر عق یهام رو در آوردم و ترانه  یهندزفر

 شروع کردم به گوش دادن و

 

 "سامان"

 

 از رفتن فاطمه اصال اوضاعم خوب نبود، بعد

 موند، یم شمیپ شتریب یخواست کم یم دلم

 تنگ شده بود، اشیطونیش یبرا دلم

 ،یشد وونهیته دسامان چ یوا یا

 نبود، شیعشق تو ستا مگه

 فکر کردن به فاطمه، یهم به جا حاال

 فکر کن، شیستا به

 تنها عشقته، اون

 شه؟یعشقت نم یاز اون کس ریغ ینگفت مگه

 شد؟ یچ پس

 جواب خودم رو داد قلبم

 ،یکه دوستش دار یباور برس نیبه ا دیسامان با _ 

 ،یرو فراموش کرد شیستا تو

 اصال  ادینم ادتیهم به  شیستا یچهره  یحت

 ،یتو دوسش دار سامان

 گه، یکه واقعا قلبم داره درست م دمیرس یباور م نیبه ا داشتم

 خوردنشم دوست داشتم، یبستن یحت من

 دور دور، میگفتم بر یکه بهش م ییها زمان

 ومد،یذوق و شوق م یخرم با کل یم یفکر که من براش بستن نیا با

 خودم بودم، یحال و هوا تو

 ن،ییقطره اشک از چشمام افتاد پا کی دمیاصال نفهم که

 شد، ینم باورم

 اومدم، نییاز تختم پا زود

 واقعا، وونمید من

 نکردم، هیاصال گر شیبعد مرگ ستا منکه

 شدم، وونهیخدا واقعا د یوا

 کردم، یعقد خودم و فاطمه نگاه م یشب داشتم به عکس ها تا

 که عکاس گفت، اونموقع

 گردنش، یگود یرو بزارم دور کمرفاطمه ک سرم رو بزارم تو دستام

 بود، دهیپوش یروسر درسته

 خوب و خ یتونستم بو یهم م یاز پشت روسر اما

 

 عطرش رو استشمام کنم، وش

 م،یمراسم عقد داشت یعکس هم تو کی

 عکاس ازش گرفت، که

 خورد، یم یبا ولع بستن داشت
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 بود، دهیدور لب هاش چسب یبستن

 خورد، یبس که تند تند م از

 دم،یمعصوم و بامزش خند یچهره  به

 لب من آورد، یخنده به رو شیکه بعد ستا یکس نیتونم به جرات بگم اول یم

 بود، فاطمه

 کردم، یبه عکس فاطمه نگاه م داشتم

 زنگ خورد، میگوش که

 دادم جواب

 دییالو بفرما _

 د،یچیپ یگوش یهلن تو یصدا

 متنفرم، ازش

 پدرم بود، یاز همکار ها یکیدختر  هلن

 بود، یزشت و بد اخالق یلیهلن زن خ مادر

 بار مادر هلن دست روش بلند کرد، کیگه  یم مامانم

 اورد،یشربت ن وانیل کیبراش  نکهیخاطر ا به

 ش،یحد بود بد نیواقعا تا ا یعنی

 کرد، یخوب تالف بابامم

 زد به صورت مادر هلن که نگو، یجور

 تونست حرف بزنه، یسه روز نم تا

 وار عاشق مادرمه، وانهیمن د یبابا

 نفر از گل نازک تر بهش بگه، کی آگه

 کشتش، یم

 نگفت، یزیضرر نکنه چ نکهیهلن هم به خاطر ا یبابا

 کنه، یپر در آمد ما معامله م یکه با شرکت ها یوقت چون

 رسه، یسود بهش م همش

 گوشم بود، یرو یگوش

 با ناز گفت هلن

 یخوب زمیالو عز _

 تفاوت جوابش رو دادم یب

 یممنون تو خوب _

 شروع کرد به صحبت کردن، یشتریباناز ب 

 صداش متنفروبودم از

 رون؟یب میبر یایعشقم م _

 برات تنگ شده نفسم دلم

 دم،یکه زد خند یحرف لحن صحبت کردن و حرف به

 سرم شلوغه امینه ممنون نم _

 زود تلفن رو قطع کردم بعد

 

 زد رفتم جلو، ینفر حرف م کیانگار مادرم داشت با  ییرایپذ یتو رفتم

 زنه، یحرف م میداره با خاله مر دمیفهم

 م،یگفت مر یم یه چون

 حرفاش تموم شد و تلفن رو قطع کرد، نکهیاز ا بعد

 سمت من اومد، به

 ،یدونم تو فاطمه رو دوست دار یسامان من م _

 ،یفرصت رو دار کی نیهم یبرا
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 من برات جورش کردم، یعنی

 شمال، میبر قراره

 رو هم دعوت کردم، نایفاطمه ا ی خوانواده

 کن، یفرصت رو از دست نده و خودت برو ازش خواستگار نیرو خدا ا تو

 کامال دروغ بود، یهم که واسه من و پدرت آورد یا بهونه

 کردم، یتعجب داشتم به مادرم نگاه م با

 بود که من دوسش دارم، دهیاز کجا فهم آخه

 حسم شک دارم، نیخودمم هنوز به ا من

 م؟یبر میخوا یم یخوب ک _

 گفت یلب هاش و با خوش حال یاومد رو لبخند

 فردا  _

 هام رو زدم، شیر دمیبه خودم رس یزود از من دور شد منم رفتم حساب بعد

 به موهام حالت دادم، یکم و

 که زنگ در خونمون رو زدن، فمیک یذاشتم تو یلباس هام رو م داشتم

 رفت در رو باز کرد، مامان

 د،یچیخونه پ یهلن تو یصدا

 خدا نه، یوا

 اد،یخواد ب یم نمیا نکنه

 نه،یخواد فاطمه من رو همراه هلن بب ینه اصال دلم نم یوا

 شکنه، یاون دل کوچولو و مهربونش م تازه

 ن،ییرفتم پا زود

 ؟یسالم عشقم چطور _

 لحن صداش چندشم شد، از

 امرتون؟ _

 شروع کرد به حرف زدن یناز یبا صدا 

 امیعشقم منم قراره همراهتون ب _

 دیاز کجا فهم نیخدا ا یا

 اد،یهمراهمون ب میمیقرار بود اشکان دوست صم ادمهیکه  ییاونجا تا

 ده،یسرهنگ رس یشه که به درجه  یم یچند ماه کیو  سیپل کی اشکان

 شمال میبر یقراره خونوادگ الزم نکرده ما _

 از دستم ناراحته در آورد نکهیخودش رو به حالت ا یالک

 ه؟یمگه چ _

 امیداره منم ب یچه اشکال خوب

 شده بودم یعصبان

 این یخوا یم ایب یخوا یبه درک م _

 زود از اونجا دور شدم، بعد

 حوصلش رو نداشتم، اصال

 خودم خفش کنم، یخواست با دست ها یم دلم

 من خودم نخواستم، یخواست من دومادشون بشم ول یهلن دلشون م ی خوانواده

 از من در خواست کردن که با هلن ازدواج کنم، یزبان یبا زبان ب قایدق جالبه

  ش،یبهشون گفتم که عشق من تنها ستا اما

 ازدواج کنم، یخواد با کس یدلم نم شیاز ستا ریغ

 ازدواج کنم یخواد با کس یاز فاطمه دلم نم ریگم غ یاالن م اما

 

 "فاطمه"
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 جواب رو دادم به مادرم، باالخره

 م،یر یگفتم که م بهش

 رفت، یگفتم نه آبروم به کل م یدونستم اگه م یم

 سامان رو دوست داشتم، درسته

 عاشقش بودم، درسته

 تونستم غرورم رو بشکنم و بهش بگم دوست دارم، ینم اما

 افکار مسخره و پوچم شدم، الیخ یب

 دم،یسر چمدونم و لباس هام رو توش چ رفتم

 نجا،یا دنیرس یساعت ده م صبح

 تو دلم نبود، دل

 نم،یعشقم رو بب گهیبار د کیتونستم  یم چون

 شد دوباره من رو ببوسه، یکاش م یا

 کاش یا

 

*** 

 به زور از خواب نازم بلند شدم، صبح

 کرد، دارمیمعمول مادرم ب طبق

 شد رمونیبلند شو د یفاط _

 حوصله لب زدم یب

 مگه ساعت چنده؟ _

 تفاوت نشون داد یرو ب چهرش

 نه صبح _

 به ساعت نگاه کردم، ییرایپذ یاز خواب بلند شدم رفتم تو زود

 تو خو ساعت هشته یاوا مامان _

 شدم یعصبان

 ادیمن خوابم م یمامان _

 تر از من شده بود  یعصبان

 ،یخور یصبحونت رو م یشور یدست و صورتت رو م یشیپا م االن نیخود هم یب _

 ،ینیچ یچمدون م یرو تو نیو آرت ریام یها لباس

 ،ید یصبحونه م بهشون

 ،یشور یهارو م ظرف

 ،یموش یهات رو م لباس

 من بخوابم تا

 کردم یتعجب داشتم به مامانم نگاه م با

 رو مظلوم نشون دادم خودم

 خوام بخوابم، یمن م یمامان _

 یکار بکش نقدریاز تکدونه دخترت ا ادیم دلت

 زود محوش کرد یلب هاش ول یلبخند اومد رو کی

 خواد، یکه دلم م یپس چ _

 ،یکار کن یچ یخوا یخونه شوهر م یکه رفت فردا

 دیچشم سف یدختره  

 اتاق یزود رفت تو بعد

 خونه رو انجام دادم، ینشستم کل کار ها منم

 ن،بهم بگن کوزت راست گفت یعنی



 قلب منرمان  انجمن چکاوک

 

https://telegram.me/Anjoman_chakavak 111 

 

 کوزت خوب بود، تازه

 مظلوم رو بگو، من

 صبح بود، میبه ساعت انداختم ساعت نه و ن ینگاه کیانجام کار ها  بعد

 رو بهشون دادم، نیو آرت ریام یلباس ها رفتم

 کردم تا لباس هاشون رو بپوشن، کمکشون

 دم،یرفتم خودم لباس هام رو پوش بعد

 ،یمشک یبا مقنعه  یچادر مشک کی

 ،یقهوه ا یمانتو با

 ،یکفش مشک و

 اتاق مادرم رو صدا کنم که یخواستم برم تو میآماده شد نکهیاز ا بعد

 رون،یب میآماده شده و منتظره که باهم بر دمید

 کردم، یدهن باز داشتم بهش نگاه م با

 ؟یآماده شد یتو ک یمامان _

 صورتش احساس کنم، یتونستم تو یرو قشنگ م یخوشحال

 ،یکرد یتنشون م یرو تو نیو آرت ریام یلباس ها یکه داشت یوقت _

 لباس هام دنیشدم و شروع کردم به پوش داریب منم

 شد، رمونید یلیکه خ میآها خوب باشه بدو بر _

 رون،یب میآپارتمانمون زد یهم از پله ها با

 دم در منتظرمون بودن، نایا سامان

 قلبم گرفت، دمیکه د یلحظه با صحنه ا کی

 بود، ستادهیدختر کنار سامان ا کی

 ناراحت شدم، یلیخ

 ن،ییرو انداختم پا سرم

 ن،یماش کی یگفت جوونا تو خاله

 ن،یماش کی یبزرگتر ها هم تو ما

 تر ها فقط خاله و عمو مامانم بودن، بزرگ

 جوونا اون دختره با سامان با من و، اما

 کنه، یکار م یچ نجایا سهیپل نیا اوا

 دم،یدادم د یداشتم کنکور م یآموزشگاه وقت یبود که تو سهیپل همون

 شد، ینم باورم

 فاطمه جا _

 

 شو نیبدو برو سوار ماش ن

 به خودم گفتم، یخاک بر سر کیخاله سوگند به خودم اومدم و  یصدا با

 رو به حرکت در آورد، نیشدم و سامان ماش نیزود سوار ماش بعد

 ه بود،گذاشت یاحساس یآهنگ خارج کیراه  یتو

 بود، بایقشنگ و ز یلیخ

 فتادمیخودم و سامان م یخاطره ها ادی به

 اشک از چشمام افتاد، یقطره  کیلحظه  کی

 نباشه  عیزود پاکش کردم که ضا 

 کردم فقط به ترانه گوش کنم، یسع و

 نگه داشت، یفروش یبستن کی یتو سامان

 م،یشد ادهیهمه پ 

 بودم بدجور، یعصبان یلیخ

 چسبوند، یهمش خودش رو به سامان م هلن
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 خودم خفش کنم، یدست ها نیخواست با هم یدلم م یعنی

 ز،یم کیبه  میدیرس

 و به هلن چشم غره رفتم، زیم یرو نشستم

 خودش رو به سامان چسبوند، شتریب

 گوشم، یاومد تو صداش

 زد یناز حرف م با

 کنه، یم تمیدختره اذ نیسامانم ا _

 دمیندرفتار بچه گونش خ به

 یبگم ناراحت نش یچ کی _

 وسط حرفم دیپر

 شم یناراحت م _

 اورمیکم ن منم

 س،یخوب به درک  برام مهم ن _

 ،یلوس یلیخ

 شهیلوس چندشم م یدخترا از

 عق،

 هامون رو آوردن، یبستن

 خوردن، یکردم با ولع بستن شروع

 بودم، یعصبان یحساب

 خوشحالم، ای یعصبان هرموقع

 اد،یز یلیخورم اونم خ یم یبستن

 خوردم، یم یکم بستن یلیتاراحتم خ هرموقع

 م،یشد نیهمه سوار ماش یاز خوردن بستن بعد

 طبق معمول خوابم برد، منم

 

*** 

 

 داریاز خواب نازم ب میزنگ گوش یصدا با

 شدم، 

 شدم صدا قطع شد، داریب یوقت

 بودم، دهیبزرگ دراز کش دیتخت سف کی یشد رو یباورم نم یوا

 ،یهمون مانتو و چادر و روسر با

 تخت بلند شدم از

 از اتاق خارج شدم، و

 دم،یرفتم و به سالن رس نییپله ها پا از

 بودن، دنید لمیدر حال ف همه

 داد زدم بلند

 سالم بر اهل خوانواده _

 زود سرشون رو طرف من کردن همه

 سوگند اومد جلو خاله

 سالم دخترم، _

 ؟یدیخوب خواب 

 ،یخسته بود یلیخ انگار

 ،یتختت بخواب یبه سامان گفتم ببرت باال تا رو نیهم برا

 و مهربون خاله زدم، بایز یبه چهره  یلبخند مصنوع کی
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 آشپز خونه، یرفتم تو بعد

 ختم،یخودم ر یآب خنک برا وانیل کی

 کرده بودم، یهوس بستن بازم

 برام سخت بود، یلیخ ی... خوب واقعا دل کندن از بستن خوب

 ده شب بود، ساعت

 لم،یشروع کردم به نگاه کردن ف هیمبل کنار بق یاز خوردن آبم رفتم رو بعد

 حساس بود، یجا قایدق

 خواستن هم رو ببوسن، یبود که دختر و پسره م ییجا یعنی

 گه،ید یشبکه  کیخاله زد  که

 عع میصدا گفت کیبلند و  همه

 خنده، ریبلند زد ز خاله

 بهم زده بود که نگو، یچنان ضد حال یعنی

 دختره گذاشتم، یلحظه خودم رو جا کی آخه

 سامان، یرو هم جا پسره

 تنگ شده بود، نشیریش یلب ها یدلم برا چقدر

 خدا من چمه؟ یوا

 شدم؟ وونهید 

 کنه، ینفر داره بهم نگاه م کیلحظه احساس کردم  کی

 بودم اسمش اشکان کردم، دهیرو به طرف اون پسره که تازه فهم روم

 کرد، یبهم نگاه م داشت

 معذب شدم، یکم کی

 ن،ییرو انداختم پا سرم

 روم به طرف سامان کردم، حاال

 چشم دوخته بود، تیاشکان با عصبان به

 ور برم، میگرفتم که با گوش میتصم نیهم یبرا

 نگار شروع کردم به چت کردن، با

 دوستام بود، نیاز بهتر یکی نگار

 ر و پدرش مردن،ماد که

 دمه،یکه فهم ییها زیچ از

 کرده که مرده، تیمادرش رو اذ نقدرینگار ا پدر

 شه، یپولدار م یخانواده  کیکنه و خدمتکار  یهم از خونه فرار م نگار

 سال بعد، کی پدرشم

 ره،یم یمواد مخدر م ادیاثر  مصرف ز در

 

 کنم، یبا نگار چت م یوقت

 لب هام، یرو ادیم لبخند

 داد، یبهم پ یت یاونور ت از

 ، میگروه خودمون که سه نفر یرفتم تو منم

 من و نگار ،یت یت

 به چت کردن، میکرد شروع

 ،یمورد درسا و مسائل خوانوادگ در

 و نگار ازمن بزرگتر هستن، آتنا

 و سه سالشه، ستیب آتنا

 نگار نونزده سالشه، اما

 که هفده سالمه، منم
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 ؟یزن یف محر یبا ک یفاطمه مادر دار _

 تعجب کردم، کمی

 اوردم،یخودم ن یبه رو اما

 زنم یحرف م یو نگ یت یدارم با ت _

 تعجب بهم نگاه کرد، با

 خواست بگن فاطمه بخند، یدلم م یعنی

 که نگو، دمیخند یم یجور

 مادرم و خاله سوگند با مزه شده بود، ی افهیق یلیخ آخه

 لبخند بهم زد کی  خاله

 هستن؟ یک یو نگ یت یت نمیدخترم حاال بگو ب _

 بهش چشم دوختم یخوشحال با

 آتنا و نگار  _

 دن،یبلند شروع کردم به خند بعد

 دن،یهم شروع کردن به خند هیزمان همراه من بق هم

 م،یدیخند یکل نکهیاز ا بعد

 رو کنار گذاشتم کالفه شده بودم، میگوش

 کردم آخه، یبستن هوس

 اتاقم تا لباس هام رو بپوشم، یباال تو یبلند شدم که برم طبقه  نیهم یبرا

 مادرم متوقف شدم یبا صدا که

 ؟یر یفاطمه کجا م _

 خودم رو مظلوم نشون دادم یکم

 کردم، یجونم هوس بستن یمامان _

 نخوردمه، یوقته بستن یلیخدا خ به

 تعجب بهم نگاه کرد با

 دختر همش ضرره چ ... _

 نذاشت حرف مادرم کامل بشه، اشکان

 طرف مادرم کردرو  روش

 بخرم، یرم براش بستن یخاله جان خودم م _

 ن،ینگران نباش شما

 حرف مادرم گفت که برم آماده بشم، نیاز گفتن ا بعد

 ،یآب یمانتو کیرفتم  منم

 د،یشلوار سف کی با

 بستم، یسرم به صورت لبنان یرو یآب یروسر کی و

 رفتم، نییو از پله ها پا دمیرو هم پوش چادرم

 ن،ییو از پله ها رفتم پا دمیهم پوش رو چادرم

 بود، ستادهیمنتظرم ا اشکان

 تو تنش بود، رونشیب یها لباس

 بهش زل زدم، متعجب

 لباس هاش رو عوض کرده بود، یچطور نیا

 من آماده شدم _

 دادم، لشیهم تحو یو آروم حیلبخند مل کی

 لب هاش یلبخند اومد رو کی

 م،یمن بر نیسالم خوبه با ماش _

 دنج و خوب یفروش یبستن کیخوام ببرمتون  یم

 بهش نگاه کردم،  یوصف نشدن یخوش حال با
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 خوش حال بودم، یلیخ

 کنه، ینفر داره بهم نگاه م کیکردم  احساس

 رو به طرف سامان بردم، سرم

 کرد، یبغلش بود و داشت بهم نگاه م هلن

 چشم هاش نگاه کردم، یبغض تو با

 چشم هام نم اشک بود، یتو

 رون،یب میبفهمه زود با اشکان از خونه زد نخواستم

 گفتم سامان قلبمن، یدلم م یتو

 داره بهش بگم قلبمن برگرد، یچه اشکال خوب

 رو بهش بگم، نیخواست هم یدلم م واقعا

 دوست دارم، یلیخ بگم

 ذاشت، ینم یغرور لعنت یول

 اشکان شدم، نیگلوم رو به زور قورت دادم و سوار ماش یتو بغض

 رو آورده بود، نشیاشکان ماش نکهیا مثل

 شمال، ارشیب گاردهاشیاز باد یکیداده بود  اما

 سامان همراه ما اومد شمال، نیبا ماش چونکه

 ساکت نشسته بودم، نیماش یتو

 از شما بپرسم؟ یسوال کیشه  یفاطمه خانوم م _

 لب هام یاومد رو یلبخند مصنوع کی

  دییبله بفرما _

 هام نگاه کردچشم  یتو تیجد با

 ن؟یشما سامان رو دوست دار _

 سوال هول شدم، نیا با

 بگم، دیبا یدونستم چ ینم

 پاچه شده بودم دست

 ؟یچ ... چ _

 ناراحت شد یکم چهرش

 ،یدونم دوسش دار یم _

 شه یعاشق م ایدن نیا یتو ینداره هر کس یاشکال

 عاشق شدمه منم

 قلبم، یحرفش آرامش اومد تو نیا با

 نکردم، یرو شکر کار بد خدا

 نکردم که عاشق شدم گناه

 واال

 فکر خودم خندم گرفت از

 ؟یشد یشه بپرسم عاشق ک یآقا اشکان م _

 گفت یناراحت یکم با

 پاک تره، ایدن نیا یتو یپاک که از هر کس یفرشته  کیعاشق  _

 ستیپاک عاشق من ن ی... اما اون فرشته  اما

 حرفش ناراحت شدم، نیا با

 مثل من بود اونم

 وارم عشقتون عاشقتون باشه، دیام _

 شه عشقت رو برام یم دیببخش

 ؟یکن فشیتوص 

 لبخند بهم چشم دوخت با
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 حتما، یفروش یبستن یتو یاالن نه ول _

 م،یراه یاالن تو آخه

 م،یکن ینکرده تصادف م ییخدا

 ناراحت شدم، یکم

 اوردمیخودم ن یبه رو اما

 دوختمبا لبخند بهش چشم  نیهم یبرا

 باشه چشم _

 بال یب _

 م،یدیبزرگ رس یفروش یبستن کیربع ساعت بعد به  حدود

 شدم، ادهیپ نیتر از اشکان از ماش زود

 شدم، یفروش یوارد بستن و

 یفروش یصاحب بستن شیپ رفتم

 فالوده بزرگ بزرگ بده یتا بستن ۰عمو  _

 کرد، یاونجا داشت با تعجب بهم نگاه م صاحب

 ستادیاومد پشتم ا اشکان

 نیزحمت بد یبزرگ ب یفالوده  یآقا ده تا بستن _

 کرد یبهمون نگاه م شتریبا تعجب ب مرده

 صدام رو بلند کردم یکم

 ؟یداریالو عمو ب _

 ؟یهست

 دادم ها! یبستن سفارش

 خندم گرفت یحرف خودم کم از

 ها، نیریگ یقند م یکنم ها ول یدخالت م دیب ... بله ببخش _

 ه زور خودش رو نگه داشت،ب اشکان

 خواست بخنده، یم انگار

 برگشتم وبا تعجب بهش چشم دوختم دیلرز یبدنش م یه چون

 دیخند یم زیر زیر داشت

 رو مظلوم کردم چهرم

 بده، یآقا اشکان بهش بگو بهم بستن _

 خوام یم یبستن

 از گفتن حرفم، بعد

 خنده، ریزد ز بلند

 دفعه واقعا نعجب کرده بودم، نیا

 کرد، یم رییتغ هیبه ثان هیثان افمیق

 د،یخند یکه حساب قهیاز چند دق بعد

 فروشنده گفت یآقا به

 نیفالوده بد یده تا بستن دیببخش_

 مینشست یصندل یرو میگفت و ما رفت یچشم کی آقاهه

 نیکن فیآقا اشکان قرار بود برام عشقتون رو توص _

 ناراحت شد یکم کی

 اگه _

 

 ن،یخواد بگ ینم نیخوا یم

 ستین یمشکل

 لب هاش یاومد رو یلبخند مصنوع کی
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 گم ینه م _

 قلب پاک داره، کیمن  عشق

 که پاک تر اون وجود نداره، یقلب کی

 قلبمن، اون

 همش قلب،قلب شد، هه

 جنگم، یدوست دارم و به خاطرش م یلیاون رو خ من

 دم، یجونمم رو م واسش

 ده،یکامال سف اون

 فرق داره، یلیو باهاشون دوست بودم خ دمیکه تا به حال د یدخترا با

 !ادیز یلیخ

 نزد یحرف گهید

 !نیهم _

 آره_

 تعجب بهش چشم دوختم با

 هیچه شکل نیآخه من گفتم بهم بگ _

 تفاوت گفت یب

 یفهم یخودت بعدا م _

 ! من

 به من داشت آخه یچه ربط نیا

 بگم، یزیچ کیخواستم  یم

 هامون رو آوردن، یبستن که

 هام نگاه کردم، یبه بستن یخوش حال با

 آوردنشون، یوقت

 ولع شروع کردم به خوردن، با

 کرد، یفقط داشت بهم نگاه م اشکان

 خودم رو خوردم، ینکردم و فقط بستن توجه

 ،یاز خوردن بستن بعد

 ها رو پرداخت کرد، یپول بستن اشکان

 خونه با بچه ها بخورم، یکه تو دیبرام خر یهم بستن لویک دو

 تشکر کردم، ازش

 شدم، نشیسوار ماش 

 م،یبه سمت خونه حرکت کرد 

 دم،یسامان و هلن رو ند میدیخونه که رس به

 گرفت، قلبم

 خورد  یم یباهام بستن ومدیاشکان سامان م یکاش جا یا

 کاش! یا

 

 "کل یدانا"

 

 خواست از پله ها بره باال، یهمونطور که م فاطمه

 لباس هاش رو عوض کنه، تا

 خوره، یبه سامان م چشمش

 هلن هست، یدست ها یدستش تو که

 کنه، یبغض به اون دوتا نگاه م با

 کنه به حرکت کردن، یزنه و شروع م یم یالیخ یخودش رو به ب اما
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 شن، یاون دو از کنار هم رد م و

 هم حال فاطمه رو داره، سامان

 سرنوشته، اما

 شه کرد، یکار م چه

 

 "سامان"

 

 شم، یبغض از کنار عشقم رد م با

 ره،یاحمق چطور تونست دست عشقم رو بگ اون

 !فاطمه

 رهیچطور تونست دست اشکان رو بگ اون

 م،یبخور یبستن میبر ایخوام تو رو خدا ب یم یعشقم منم بستن _

 جونم یرو خدا سامان تو

 زد، یداشت با ناز حرف م نجوریهم هلن

 رو نداشتم، یزیچ چیتحمل ه گهید

 بود، شمیهلن االن فاطمه پ یدوست داشتم جا 

 کاش فاطمه بود، یا

 کاش! یا

 ستیخفه شو هلن حالم خوب ن _

 لب هاش یپوزخند اومد رو کی

 ،یاحمق و هرزه ا یبه فکر اون دختره  _

 عاشقه اشکانه، اونکه

 دهنش، ینکردم و محکم زدم تو تحمل

 خفه شو هرزه، _

 ست،یهرزه و احمق ن چوقتیمن ه ی فاطمه

 ،یکه هرزه و احمق ییتو نیا

 ،یزن یرو م یحرف نیآخرت باشه به عشقم همچ ی دفعه

 کشمت، یبفهمم م گهید ی دفعه

 شدم، نمیماش سوار

 خلوت، یجا کیبه  رفتم

 داد زدم بلند

 قلبمن برگرد _

 کردن هیشروع کردم به گر و

 هقم اوج گرفته بود، هق

 له شده بود، غرورم

 دم له بشه، یاجازه نم گهینه د یول

 فرصت خوب ازش بخوام باهام ازدواج کنه، کیسر  دیبا

 مال من بشه، دیبا اون

 مال من بشه دیاون با آره

 

 "فاطمه"

 

 کردن، هیاتاقم و شروع کردم به گر یرفتم تو بدو

 که من دارم واقعا؟ یزندگ نیا 

 اون هلن خر رو بکشم، یخواست برم موها یدلم م یلیخ
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 دور شو، ... بگم از عشقم بگم

 سامان مال منه، بگم

 من! فقط

 کردن، هیشکست و شروع کردم به گر بغضم

 کردم، هیگر نقدریا

 خوابم برد، که

 

*** 

 

 مادرم از خواب نازم بلند شدم، یبا صدا صبح

 نداشتم، حوصله

 ،ییرفتم دستشو زود

 الزم، یاز انجام کار ها بعد

 تا لباس هام رو بپوشم، رفتم

 د،یرس یزانو م یبلند که تا باال نیآست دیلباس سف کی

 د،یرس یقرمز که تا زانوم م یلباس مجلس کی با

 دم،یپوش دیساپورت سف کی با

 ن،ییسرم کردم و رفتم پا یرو یهم به صورت لبنان دیسف یروسر کی

 صبحانه، زیبه م دمیرس

 جمع شده بودن، زیدور م همه

 هم که طبق معمول جفت سامان نشسته بود، هلن

 کردم، دایپ یخال یجا کیو  رفتم

 اشکان نشسته بودم، یرو به رو قایدق

 کردم به صبحانه خوردن، شروع

 کرد، یداشت بهم نگاه م یه اشکان

 چهرش نگاه کردم، به

 رو به راست آروم چرخوندم، سرم

 منگل ها، نیا مثل

 رو به راست چرخوند، سرش

 رو به چپ چرخوندم، سرم

 رو به چپ چرخوند، سرش

 نخوردم، یرو صاف کردم و تکون سرم

 کار رو کرد، نیهم اونم

 تعجب بهش چشم دوختم، با

 شروع کردم به خوردن صبحانم، قهیدق کیاز حدود  بعد

 درک نگاه کنه، به

 اد،ینم ریکه خوشگل مثل من گ نه

 نه،یبب بزار

 کجات خوشگله، یشد وونهید یفاط یوا

 ،یاگه خوشگل بود دِ

 کرد، یولت نم سامان

 ،یراحت مخ اشکان رو بزن یتونست یم نکهیا ای

 گست،ید یکیاشکان عاشق  نه

 گم نکنه اسم دختره که عاشقشه فرشتس؟ یم

 فرصت ازش بپرسم، کیحتما سر  دیبا
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 از خوردن صبحانه، بعد

 ،ییرایپذ یشدم تا برم تو بلند

 سوگند هم بلند شد تا ظرف ها رو بشوره، خاله

 بهش زل زد یمادرم با مهربون که

 شوره، یفاطمه ظرف ها رو  م نیتو بش زمیسوگند جون عز _

 حرفش متعجب بهش نگاه کردم، نیا با

 م ... من؟! _

 بهم چشم دوخت یعصبان

 تنبل بدو برو ظرف ها رو بشور، یدختره  االی االینه عمم  _

 ن،ینگم بهتره خودتون بفهم یزیمن چ نینیبب

 کرد،  میبه کل قهوه ا یعنی

 ستن نداشتم،جز ظرف ش یا چاره

 کردم به ظرف شستن، شروع

 بودن، ادیز یلیخ ییخدا

 شورم، یخودمون ظرف نم یکال تو خونه  من

 گرفته بود از کارام، خندم

 بده، یلیگم ظرف شستن خ یراست م خوب

 !ادیز یلیخ

 حوصله داره ظرف بشوره، یک

 رو جارو بزنم، یصد متر یخونه  کیحاظرم  من

 ظرف نشورم، یول

 دونه، کی یحت

 و حال بهم زنن، فیبس کث از

 و ظرف شستن، یبعد از هزار بدبخت خالصه

 ،ییرایپذ یتو رفتم

 و بابام شروع کردن به حرف زدن، الیدان عمو

 ،یمورد کار رو مسائل کار در

 بود شمال، دهیصبح زود رس بابامم

 سوگند دعوتش کرد، خاله

 رو درمورد طالق من و سامان بهش گفته بود، زیهمه چ مادرمم

 ناراحت شده بود، یکم

 دوست داره، یلیمن رو خ اون

 از همه دوست دارم، شتریهم داشته باشم فقط فاطمه دو ب گهیاگه صد تا دختر د گهیبهم م شهیهم

 ا،یاون تو سخت چونکه

 ها کنارم بود، یغم ها و شاد تو

 د،یخر ینازم رو م یحرف ها کل نیا با

 دن،یکردم براش ناز کش یشروع م منم

 دمیخر یم یگرفتم و بستن یم پول

 ناز نازو بودم، یلیخ

 خودم خندم گرفته بود، یافکار هوشمندانه  از

 تفکرات من رو داشت، یهر ک واقعا

 شد، یم یزیچ یدانشمند کی

 رون،یب میگفت که قراره بر الیدان عمو

 به میو خاله و مامان شروع کرد من

 درست کردن، ییها و چا وهیختن و شستن مپ غذا
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 خوشحال شده بودم، یلیخ

 م،یهم بخرن بخور یقرار بود بستن آخه

 ،یجونم بستن یوا

 کار کردن، یکردم با خوشحال شروع

 م،یبخور یبستن رونیب میخواست زود بر یم دلم

 م،یتا لباس هامون رو بپوش میساعت سه ظهر بود که رفت حدود

 شده بود، نیتزئ یرنگ یشونم از گل ها یکه رو یآب یمانتو کی 

 بود، دیهاشم سف نیآست نییپا

 سرم بستم، یرو یهم به صورت لبنان یآب یروسر کی

 دم،یهم پوش دیشلوار سف کی

 کوچولو موچولوم زدم، یهم به لب ها یرژ قهوه ا کی

 ،یگن تو اصال لب ندار یدوستام م شهیهم

 کن،یلب هات کوچ نقدریا

 گفتن پوروتزشون کن، یبهم م یه

 اد،یکار ها بدم م نجوریمن از ا یول

 باشه، دایپ شیبا ظاهر خدا داد دیبا ینظر من هر کس از

 پروتز و کاشتن ناخن و گونه گذاشتن و ...، نه

 ،یزیچ کیدماغ عمل کنن  میبگ حاال

 خوره، یها واقعا دماغشون به صورتشون نم یبعض

 تونن راحت باهاش نفس بکشن، ینم ای

 م،یحاال بگذر خوب

 عمو که خاله اومد جلوم، نیسمت ماش رفتم

 ابروش رو داد باال یتا کی

 رن؟ یعجله کجا م نیخانوم با ا _

 دم،یترس یکم کی

 اوردم،یخودم ن یکم رو به رو کیهمون  اما

 گهید رونیب میبر میخوا یخوب م _

 سامان برد نیرو به سمت ماش دستش

 زمیجوون ها برن اونجا عز _

 حرف خاله هم خوشحال شده بودم، نیا با

 ناراحت، هم

 سامان حرکت کردم، نیسمت ماش به

 شدم، نشیماش سوار

 و سامان جلو نشسته بودن، اشکان

 و هلن عقب، من

 سامان نشستم، یپشت صندل قایدق من

 پنجره، از

 کردم، ینگاه م رونیب به

 بود، بایقشنگ و ز یلیخ نیماش رونیب

 بودم، دنیدر د غرق

 کنه، ینفر داره بهم نگاه م کیاحساس کردم  که

 رو برگردوندم به طرف سامان، سرم

 کنه، یبهم نگاه م نهییآ یداره از تو دمید که

 بهش چشم دوختم، یتمام ناراحت با

 طور، نیهم اونم
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 کردم اونم من رو دوست داره، یچرا اما احساس م دونمینم

 عاشقمه، اونم

 ه،زار یخواد بهم بگه غرورش نم یم

 افکارم شدم و به پنجره نگاه کردم، الیخ یب

 که خوابم برد، دینکش هیبه ثان اما

 

*** 

 

 شدم، دارینفر از خواب ب کی یصدا با

 دم،یخودم د یکه رو به رو یزیچ با

 مرز سکته رفتم، تا

 دم،یبلند کش غیج کی

 بودن، دهیشکم من خواب یرو نیو آرت ریام قایدق

 چاره ها از خواب بلند شدن، یب دمیکه من کش یغیج با

 کردن، هیکه شروع کرد به گر نیآرت

 گفت، یم یهم بلند بلند مثل منگال ه ریام

 یو _

 دم،یخند یلیکارش خ نیا به

 جمع شده بودم، نیمن دور ماش غیج یهم با صدا هیبق

 کردم، یتعجب به تک تکشون نگاه م با

 م؟یدیرس _

 صدا گفتن بله، کیبلند و  همه

 تعجب به تک تکشون نگاه کردم، با

 گرفته بود از کارام، خندم

 از جام بلند شدم، زود

 سرم رو بلند کردم، یوقت

 جنگل سرسبز بزرگ جلوم بود، کی

 و درخت داشت، اهیگل و گ یلیخ

 بهتر شده بود، حالم

 بزنم، یدور کیجنگل  یگرفتم تو میتصم

 دم،یگل چ یو کل رفتم

 دم،یهم چ وهیتا م چند

 گل هاش قشنگ بودن، یلیخ

 خواستم برگردم، یوقت اما

 ه،یبق شیپ

 اشکان روبه رومه با تعجب بهش نگاه کردم، دمید

 کرد، یم بیهمه مدت داشت من رو تعق نیا یعنی

 د؟یکن یکار م یچ نجایشما ا _

 بعد زود سرش باال آورد، نییرو انداخت پا سرش

 ن،یاومد رید یلیخوب نگرانتون شدم خ _

 ه،یبق شیپ میباهم بر نیایب

 داشتم، دیترد یکم

 ه،یبق شیپ میگذاشتمش کنار و با اشکان حرکت کرد اما

 ه،یبق شیپ میدیرس
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 بود، دهیاز خوردن غذا که کباب کوب بعد

 کردن، یبه باز میشروع کرد هیبا بق میرفت

 م،یو من و سامان و هلن بود اشکان

 ،هم به ما اضافه شدن گهیچند تا دختر و پسر د کی

 ،یوسط یبه باز میکرد شروع

 زدن، یو اشکان توپ م سامان

 کرده بودن، رونیهمه رو ب بایتقر

 م،یمونده بود گهیمن و سه نفر د فقط

 محکم توپ رو پرت کرد، اشکان

 صورتم، یبدم توپ محکم خورد تو یخواستم جا خال تا

 احساس کردم، یبد سوزش

 درد داشت، یلیخ

 که سامان من رو محکم بغل کرد، نیزم فتمیب خواستم

 و در رو بست، نیداخل ماش بردم

 صورتم یرو ختیآب ر یکم کی

 فاطمه؟ یبهتر _

 کرد،یکم سرم درد م کی

 احساس کردم نگرانمه، اما

 لب گفتم ریز آروم

 بهترم _

 بلند شم از جام، خواستم

 شونه هام، یدستاش رو گذاشت رو که

 ونم،بم دهیکرد همونجور دراز کش یکار و

 ... ش ... شده؟ یزیچ ... چ _

 شد، رهیچشم هام خ یتو

 دم،ید یم شیآب یاون چشم ها یرو تو ییها زیچ

 عشق، از،ین ،یمونیپش

 نه، یول

 اون من رو دوست نداره، دروغه

 همش خرافاته، آره

 خوام بهت بگم یم یزیچ کیفاطمه  _

 بهش چشم دوختم متعجب

 شنوم یم _

 کرد، یمن م من

 تونست درست حرف هاش رو بزنه، ینم انگار

 !یاه لعنت _

 از روم بلند شد، زود

 اخم بهم نگاه کرد با

 استراحت کن قهیفعال چند دق  _

 باشه _

 به دور شدنش نگاه کردم، بعد

 رفت، یقشنگ راه م یلیخ

 بان،یبالن که چه قدر ز یشاهزاده ها هست که به خودشون م نیداشت مثل ا یکه قدم بر م یوقت

 جذاب بود، یلیخ ییاخد یول

 قدم برداشتنشم جذابه، یحت
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 راه رفتنش شده بودم، محو

 کرد، ینیطبق معمول چشم هام سنگ که

 برد خوابم

 

 در حال حرکته، نیو ماش نمیماش یتو دمیشدم د داریب یوقت

 از جام بلند شدم، زود

 بود، یهر کدوم از بچه ها بک بستن دست

 بودن، نیماش یهم تو نیو آرت ریام یحت

 کردم، یدست بچه ها نگاه م یتو یبغض داشتم به بستن با

 تحمل نکردم بلند داد زدم، گهید

 ؟یپس من چ _

 از سامان متعجب بهم چشم دوختن، ریغ همه

 نگاه کردم، نیو آرت ریام یها یبغض به بستن با

 خواد، یم یخو ...خو منم دلم بستن _

 گذاشت جلوم، یبستن لویک مین اشکان

 دم،یها رو خودم خر یتمام بستن _

 ن،یدوست دار یدونستم شما هم بستن یم

 دم،یخر هیاز بق شتریشما ب یبرا

 یمتاسفانه شما خواب بود یول

 خوشخال شده بودم که نگو، نقدریا

 رو از دستش گرفتم و  یبستن زود

 خوردن، یکردم با ولع بستن شروع

 دم،یخند یکردن منم بهشون م یبهم نگاه م نیو آرت ریام حاال

 م،یدیمن تموم شد که ما به خونه رس یبستن

 خسته شده بودم، یلیخ

 بپوشم، یلباس راحت نکهیبدون ا نیهم یبرا

 .دمیگرفتم خواب یرونیب یهمون لباس ها با

 

*** 

 

 شدم، داریاز خواب نازم ب میزنگ گوش یبا صدا صبح

 دییالو بفرما _

 الو کوفت ، الو زهر مار _

 وضعش خرابه گفتم قطعش کنم یلیخ اروی دمید

 یت یکجا باو منم ت _

 نگاه کردم میگوش یتعجب به صفحه  با

 ،ییتو یت یاوا ت _

 دلم برات تنگ شده بود، نقدریعشقم ا یوا

 جان خودت به

 شده یعصبان یلیخ انگار

 اد،یدلت م وونهیبه جان عمت د _

 لب هام، یلبخند اومد رو کی

 زنم، یتلگرام و واتساپ حرف م یوت یت یبا ت درسته

 م،یبا هم حرف بزن یاومده تلفن شیکم پ یلیخ اما

 شنوم یخوب بنال م _
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 اوج گرفت، صداش

 حرصش در اومده یلیخ انگار

 ه،یادب بنال چ یب _

 د،ییبفرما

 ره،یتو رو بگ ادیخواد ب یم یدونم ک ینم من

 پر رنگ تر شد لبخندم

 دلشون بخواد، میلیخ _

 ،یو گل یناز نیبه ا دختر

 رشیخواد نگ یدلش م یک 

 خنده، ریز میبلند زد هردو

 همون آتنا حرف زدم، ای یت یبا ت قهیدق چند

 رفتم، ییرو قطع کردم و به سمت دستشو تلفن

 الزم، یاز انجام کار ها بعد

 لباس هام رو عوض کردم، رفتم

 ،یبلند سورمه ا نیآست رنیپ کی

 ،یساپورت مشک کیبا

 ،یلباس راه راه رنگ کی

 بود، یپشتش کامال سورمه ا که

 مانند داشت، نیحالت چ کیاز کمر تا زانوم  و

 رون،یبستم و از اتاقم زدم ب یبزرگ رو به صورت لبنان یسورمه ا یروسر کی

 صبحانه، زیرفتم سر م ییرایبه پذ دمیرس

 خوردم، یصبحانه م داشتم

 کرد، ریگگلوم  یکه اشکان زد لقمه تو یبا حرف اما

 کنم، یخوام فاطمه خانوم رو از شما خواستگار یمن م یآقا مرتض _

 حالم بهتر شد، کمیبا هزار زحمت آب بهم داد  مادرم

 داد زدم بلند

 ؟یچ _

 دهن اشکان، یاومد جلو و محکم زد تو سامان

 شک کامل بودم، یواقعا تو گهید

 سامان ولش کن، _

 شیکشت

 ول کنش نبود، اصال

 اون رو از اشکان جدا کردن، الیزور پدرم و عمو دان به

 با دهن پر از خون بلند داد زد سامان

 ؟یبد یشنهادیپ نیبهش همچ یکثافت چطور تونست _

 !ها؟

 بهت نگفته بودم دوستش دارم، مگه

 خوامش، ینگفتم م مگه

 یمن به اون بزن یرو جلو یحرف نیهمچ یچطور به خودت جرات داد تو

 دهنش رو پاک کرد یجلو اشکان

 چون دوسش دارم، _

 ،یکرد تشیاون رو اذ یلیخ تو

 کنم، یو فاطمه رو مال خود خودم م امیم یروز کیباش  مطمئن

 از اونجا دور شد، بعد

 لب هام، یلبخند گل و گشاد اومد رو کیکه سامان زد  ییحرف ها از
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 چشم دوختم، بهش

 نطور،یهم اونم

 رو آورد جلو، دستش

 ست محکم به گوشم بزنه،خوا یم انگار

 صورتم، یدستم رو گذاشتم جلو زود

 چشمم باز بود، کی

 چشمم هم بسته بود، کی

 که باز بود به سامان نگاه کردم، یچشم با

 رو آورد جلو که بزنه، دساش

 زمان بدنشم حرکت کرد و محکم من رو بغل کرد، هم

 شده بودم، شکه

 رو از بغلش در آوردم، من

 نگاش کردم، گنگ

 ... ش ... شده؟ یچ ... چ _

 به خودش چسبوند، شتریرو دورم حلقه کرد و من رو ب دستاش

 خدا آبروم رفت، یا

 !؟نهمهیا یجلو

 کنه؟ یم ینجوریچرا ا آخه

 انگشتر در آورد کی بشیج یرو از دور کمرم برداشت و از تو دستاش

 عاشقت شدم، _

 ،یکن یبا من ازدواج م عشقم

 زده بهش چشم دوختم، شکه

 همون مرد مغرور بد اخالق بود، نیا

 ذاشت، یمحل نم یدختر چیبود که به ه یهمون مرد نیا

 شده بودم، جیکم گ کی

 سامان نگاه کردم یچشم ها یتو

 بهش زل زده بودم طنتیش با

 ،یش یدونم ناراحت م یخوب راستش م _

 جواب من ... یگم  ول یکه بهت م یجواب نیاز ا دیرو خدا ببخش تو

 کرد، رییسامان تغ ی چهره

 حالش خوب نبود انگار

 جواب من بله هست یول _

 دن،یبلند هورا کش همه

 دستم  یزود از جاش بلند شد انگشتر رو گذاشت تو سامان

 من رو محکم بغل کرد، و

 رو دور گردنش حلقه کردم، دستام

 دن،یکش یو کل م غیبرامون دست و ج همه

 اومد جلو با بغض رو به سامان گفت هلن

 سامان من تو رو دوست دارم، _

 ؟یکن یم یبا احساسات من باز یدار چرا

 رون،یهام رو از دور گردن سامان در آوردم و از بغلش اومدم ب دست

 نفر عالقه دارم، کیهلن من فقط به  _

 فاطمست من عاشق اون هستم، اونم

 پوزخند زد کی

 ها؟! یچ شیستا چیهه من که ه _
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 پوزخند زد کیو  اوردیهم کم ن سامان

 منه یمن زندست و االن روبه رو شیستا _

 انگار کم آورده باشه از اونجا دور شد، هلن

 استرس به سامان نگاه کردم با

 ؟یفاطمه من رو دوست دار _

 تعجب بهش چشم دوختم با

 

، 

 همه بهت ابراز عالقه کردم، یفاطمه من جلو نیبب _

 ،یتوهم بگو که من رو دوست دار حاال

 لب هام، یگل و گشاد اومد رو لبخند کی

 نییزود سرم رو انداختم پا اما

 اد،یز یلیخوب من هم تو رو دوست دارم خ _

 رو بهش دادن، ایکه دن انگار

 و محکم بغل کرد و دور خودش چرخوند، من

 م،یدیخند یبلند م بلند

 آوردم و دهنش رو پاک کردم، یبغلش در اومدم رفتم دستمال کاغذ از

 م،یشد قهیماه س کی یقد آورد و من و سامان براعا کیهم  خاله

 م،یوقت داشته باش یعقد و عروس  دیخر یواسه  تا

 رو بهمون داد، الیو کی دیعمو کل میشد قهیس نکهیاز ا بعد

 م،یحرکت کرد نیسمت ماش به

 هم بود، یدست ها یتو دستامون

 سامان ممنونم ازت _

 خلوت نگه داشت، یجا کیرو  نیماش

 زمیعز یچ یبرا _

 نییرو انداختم پا سرم

 یکه من رو دوست دار نیبه خاطر ا _

 لب هاش یلبخند اومد رو کی

 ،یازت تشکر کنم که من رو عاشق کرد دیمن با _

 فتم،یخاطرات بدم ب ادیکه به  یبا عاشق کردن من اجازه نداد تو

 روز هرشبم به فکرت هستم فاطمه، هر

 دوست دارم، یلیخ من

 !ادیز یلیخ

 چشم هاش نگاه کردم، به

 تو رو دوست دارم یلیسامان منم خ _

 رفتم بغلش و محکم بغلش کردم، زود

 سفت من رو بغلم کرد، اونم

 پاهاش، یرو نمیکرد که بش یکار

 نشستم، یپاهاش م یرو نکهیبا ا یحت

 قدش بلند تر بود، بازم

 رو آورد جلو کشیکوچ انگشت

 میکه تا ابد مال هم میبهم قول بد ایب _

 رو آوردم جلو، کمیانگشت کوچ منم

 انگشتش قفل کردم، یتو

 نفر باشم، کی یدم که تا آخر عمرم فقط خانوم خونه  یقول م بهت
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 زاده، یسامان کوچک یآقا یفقط و فقط خانوم خونه  اونم

 م،یکرد ینگاه م گهیهمد یلبخند به چشم ها با

 ک،یزدبهم ن شتریکم کم لبخند هامون محو شد و صورتامون ب اما

 لب هام احساس کردم، یلب هاش رو رو یکه گرم کینزد نقدریا

 فرق داشت، شیپ یبا دفعه ها ندفعهیا

 د،یعاشقونه بوس یمن رو با حرف ها اون

 رو دوست داشت، من

 شد، ینم باورم

 در بوس هاش شده بودم، غرق

 گرفته بود، خندم

 تشنه هست، یلیخ انگار

 کرد، یلحظه لب هاش رو از لب هام جدا نم کی یبرا یاصال حت چونکه

 لحظه لب هامون از هم جدا شد، کی

 به چشم هام نگاه کرد، و

 قدش بلند بود،! چون

 رم،یعشقم سرم رو باال بگ دنیبوس یمجبور بودم برا بازم

 که ببوسمش، رمیخواستم سرم رو باال بگ یم

 دستش رو گذاشت دور گردنم، که

 ش کرد،خود ریزود لب هام رو درگ و

 حمله کرد به لب هام، دوباره

 دم،یبوس یم یاحساس یلیخ

 کنم، تشیخواستم اذ یم

 ازش جدا شدم  زود

 لحظه صبر کن کی _

 به چشم هام نگاه کرد، خمار

 بگو _

 زدم یلبخند مصنوع کی

 نن،یهم زشته ممکنه ما رو بب نجایا الیخوام برم و یسامان زشته من م _

 کرد کیصورتش رو بهم نزد کمی

 ن؟یهم _

 نگران شده بودم یکم 

 خ ... خوب ... آ ... آره _

 شد کیبهم نزد گهید کمی

 تونم منتظر بمونم ینم گهید _

 لب هام گذاشت، یزود لب هاش رو رو و

 تقال کردم، یچ هر

 انگار که نه انگار، اصال

 کردم، یتقال م یه

 شد، یبود بد تر م دهیفا یکارام ب نیا اما

 چسبوند یبه خودش م شتریمن رو ب چونکه

 

 زور ازش جدا شدم، به

 خودم نشستم، یزود رفتم سر جا و

 کار دست خودم بدم، دمیترس یم

 ترسم، یم یلیخ یاونجور یمن از رابطه ها آخه
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 بهم نگاه کرد یعصبان

 کنم، یم یتالف سایباشه وا _

 م،یکن یکه من و تو ازدواج م باالخره

 که شب اول ازدواج وجود داره، باالخره

 به چشم هاش نگاه کردم، جیگ

 حرفش شدم، یمتوجه  زود

  اوردم،یخودم ن یاما به رو دمیترس

 زدم به بازوش، محکم

 خنده ریزد ز بلند

 نخند منحرف نخند _

 دن،یخودمم همراهش شروع کردم به خند بعد

 رو به حرکت در آورد، نیماش باالخره

 م،یکرد دیراه خر یتو

 م،یدیخر یبستن میلیخ

 به خونه، میدیرس

 آشپز خونه، یتو میرو گذاشت لیوسا

 مانتوم رو در آوردم، منم

 تنم بود، یرنیپ ریز کی

 برم غذا درست کنم، خواستم

 م،یباهم ناهار بخور که

 من رو بلند کرد، نیکمر و زانوم که از زم ریسامان دستاش رو گذاشت ز اما

 زدم غیبلند ج بلند

 ترسم ولم کن، یسامان من م ن،یخوام غذا درست کنم بزارم زم یم _

 و با تعجب بهم چشم دوخت نییرو گذاشت پا من

 بغلت کنم، ینجوریا یدوست دار یلیدونم خ یکه م ییتا جا یترس یم یتو از چ _

 !؟یترس یزن و شوهر م نیب یتو از رابطه  نکنه

 ن،ییرو انداختم پا سرم

 گم؟! یآره فاطمه درست م _

 شدم، کیلباسم نزد ی قهیکه به  نییبردم پا نقدریرو ا سرم

 ستیخ ... خوب ... د ... دست ... خ ... خودم ... ن ... ن _

 بغلم کرد محکم

 رو دورش حلقه کردم، دستام

 نییاز گونم اومد پا اشک

 ،یبترس دیعشقم تو نبا _

 م،یباهم ازدواج کن گهیماه د کیو تو قرار  من

 یعادت کن دیبا

 شدم، رهیجدا شدم و به چشم هاش خ ازش

 م،یکه باهم ازدواج نکرد یتو رو خدا تا زمان یدونم ول یم _

 کنم یخواهش م میدر حد بوس با هم رابطه داشته باش فقط

 د،یبوس یموهام رو م یرو زیر زیمن رو بغل کرد و آروم و ر دوباره

 ،یتو بگ یباشه عشقم هر چ_

 کنم، یصبر م مونینداره من تا روز عروس یاشکال

 هم تا اون موقع از ترست کم کن، تو

 به خودم فشارش دادم، محکم

 ستادم،یپا ا یپنجه  یرو
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 زدم، کیکوچ یبوسه  کیلب هاش رو  یآروم رو و

 ازش جدا شدم، یهاش رو بست و قت چشم

 لب هاش بود، یلبخند رو کی

 پر از حرص شده بود، چهرش

 شه درسته قورتت بدم یکه باعث م یکن یکار ها رو م نیدِ هم _

 ن،ییرو از خجالت انداختم پا سرم

 دست هاش گرفت و سرم رو آورد باال، یرو تو چونم

 کرد خواست ببوسم، کیرو به صورتم نزد صورتش

 زنگ خورد، شیگوش که

 ش،یسراغ گوش رفت

 زد، یحرف م یسیانگل به

 گه، یداره م یکه چ دمینفهم نیهم یزبانم خوب نبود برا من

 تلفن رو قطع کرد، نکهیاز ا بعد

 خورد شده بود، یلیخ اعصابش

 شده؟ یزیسامان چ _

 زد یلبخند مصنوع کی

 نشده یزینه نه چ _

 چشم هاش نگاه کردم یتو نگران

 کنم، یرم پشتمم نگاه نم یسامان بهم بگو و گرنه به جون خودم م _

 شده بود، شتریچشم هاش ب یتو ینگران 

 گم یباشه باشه م _

 (Skay)یزنگ زدن از شرکت اسکا بهم

 خته،یاوضاع بهم ر کمی

 کم بهتر کنم، کیاوضاع شرکت رو  کایبرم آمر دیبا

 چشم هام جمع شده بود، یتو اشک

 بهش نگاه کردم، یناراحت با

 آخه _

 فکر کردم، شتریکم ب کی

 رم،یخودم رو خوب بگ دیناراحت بشه و نره به خاطر من با دیشا

 کردم خودم رو شاد نشون بدم، یسع

 دادم لشیلبخند گل گشاد تحو کی نیهم یبرا

 ست،ین یباشه عشقم برو مشکل _

 عادت کنم، دیهر حال منم با به

 اد،یب شیپ یمواقع نیهمچ ممکنه

 بغلش کردم محکم

 دوست دارم یلیسامان خ _

 داشتم یخوب یلیخ احساس

 گفت یآروم یصدا با

 شتریمن ب _

 جدا شدم ازش

 تر شتریمن ب _

 قدم رفتم عقب، کیجلو  اومد

 تر تر  شتریمن ب _

 گفتم یحرص

 تر تر تر شتریمن ب _
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 خوش حال شده باشه یلیکه خ انگار

 رو دوست داره یکیاون  شتریب یبهت نشون بدم ک یخوا یم _

 لب هام یلبخند اومد رو کی

 نشون بده _

 جلو، اومد

 فرار کردم، زود

 دم،یکش یم غیبلند ج بلند

 انگار که نه انگار، اما

 از پشت من رو گرفت، هویکردم که  یفرار م داشتم

 زدم که از دستش فرار کنم، یم غیبلند ج بلند

 انگار که نه انگار ول کن نبود  اما

 ولم کن یفاط ،جونیسام _

 حرفم ولم کرد نیا با

 ؟یسام _

 دم،یخنده و تا اتاق دو ریبلند زدم ز بلند

 پشت گرفتم و در اتاق رو باز کرد، از

 بزرگ بود، یلیخ الشیو

 که خاله گفته بود، اونطور

 تا اتاق داره، ده

 بود، دیو سف ییاز روکش طال بایتقر

 گذاشته بودن، ییرایپذ یتو یدست مبل قهوه ا دو

 چهار تا کولر در چهار جهت، با

 ،ینیتزئ یها زیچ یکل با

 م،یدر اتاق رو باز کرد یوقت

 د،یسف یتخت دونفره  کیبزرگ با  یلیاتاق خ کی

 بود هم تشکش هم مالفه هاش هم بالشت هاش، دیکال سف تخته

 قرمز هم در سمت چپ و راست تخت بودن، زیم دوتا

 روشون خوب بودن، میمثل ساعت و انگشتر قبل از خواب که بزار یلیگذاشتن آب و وسا یبرا که

 وار،یبود به د دهیبود که چسب بزرگ قرمز هم سمت چپ تخت یلیکمد خ کی

 و قرمز بود، دیاز سف یبیاتاقش ترک کال

 گذاشته بود، وارید یتا عکس هم از سامان رو چند

 تنش لخت بود، میاز عکس هاش ن یکی

 بدنش معلوم بود، کهیت شیش تمام

 بود، بایقشنگ و ز یلیخ

 اد،یز یلیخ

 داشت، یو کت مشک دیهم با کت سف گهیتا عکس د چند

 زدم که، یم دیاتاق رو د داشتم

 سامان دست هاش رو دور بازوم حلقه کرد، 

 من رو به سمت خودش برگردوند، و

 چش به

 

 شد، یم کیکرد و آروم آروم بهم نزد یهام نگاه م م

 رفتم، یقدم به عقب م کیهر قدم اون من  با

 رو از تنش در آورد، رهنشیمن پ یجلو

 تنه لخت شده بود، میکامل ن و
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 تخت افتادم، یبه عقب رفتم که پام خورد به تخت و رو نقدریا صهخال

 زد، مهیهم اومد و روم خ سامان

 آرزو دارم، کیعمرم فقط  یمن تو _

 کار دست خودم و خودت ندادم، نکهیکه زود باهات ازدواج کنم قبل از ا نهیا اونم

 مشت به بازوش زدم، کیحرفش  نیا با

 کرد، کیرو به صورتم نزد صورتش

 ،یکن یم وونمید نقدریچرا ا _

 کنه، یم کیصدات هم من رو تحر یتو حت یتحمل ندارم فاط گهیمن د یتو االن زنم اصال

 نمت،یبرسه که بب چه

 رو دور گردنش حلقه کردم دستام

 گفتم یناز یصدا با

 ،یزن یاونموقع بهم دست م میکه کرد یعروس یجونم مگه قول نداد یسام _

 نداشته باش یکارخدا االن باهام  تورو

 هم به لب هاش زدم، زیبوس ر کی

 کرد، یتعجب داشت بهم نگاه م با

 کم تحمل کنم، کی گفتم

 عمرا بتونم، گهید یکه کرد یکار نیبا ا یول

 جومت، یخورمت نه م ینه م یفاط نیبب

 دم، یقورتت م درسته

 دست و پاش فرار کردم، ریاز جام بلند شدم از ز زود

 ،یتوسرت فاطمه کار دست خودت داد خاک

 ،یزن یبا ناز حرف م یمجبور یتزس یکار ها م نجوریخر گاو نفهم بفهم تو که از ا آخه

 از پشت گرفتم زود به سمت عقب برگشتم سامان بود، یکی

 کرد، یخمار بهم نگاه م داشت

 رون،یاز چشم هام زد ب اشک

 شد متعجب

 شده عشقم یزیچ _

 التماس گفتم با

 ترسم به خدا ینداشته باش من، من م یمان تو رو خدا باهام کارسا _

 کردن، هیبلند شروع کردم به گر بلند

 بهت دست نزنم، یو تو بهم اجازه نداد میکه باهم ازدواج نکرد یخورم تا وقت ینکن من از االن قسم م هینترس عشقم گر _

 محکم بغلم کرد، بعد

 پاهام، ریکمرم و ز ریهاش رو گداشت ز دست

 تخت یکرد و گذاشتم رو بلندم

 کا؟یآمر یقراره بر یسامان ک یراست _

 من رو به خودش فشار داد محکم

 کا،یرم آمر یاز اونجا م ذهیرسونمت ا یفردا صبح م _

 رن،یبگ طیدم که برام بل یهام قبلش اطالع م گاردیباد به

 آها باشه _

 کرد، یبزرگش موهام رو نوازش م یدست ها با

 شد که من خوابم ببره، یداد و باعث م یکار ها رو انجام م نیآروم ا آروم

 از لب هام گرفته، یکیبوس کوچ کیکه سامان  دمیقبلش د فقط

 و آروم خوابم برد، دمینفهم یزیچ گهید 

 شد رمونید گهینفسم بلند شو د _

 د،یپوش یرو م شیچشمم رو باز کردم سامان داشت کت و شلوار مشک کی
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 ادیباو بزار بخوابم خوابم م _

 تخت، یرو اومد

 نم،یکرد که بش یکمر و کار ریدستش رو گذاشت ز 

 کایبرم آمر دیها از اونجا هم با ذهیا میبلند شو قراره بر _

 ،ییجام بلند شدم و رفتم دستشو از

 الزم، یاز انجام کار ها بعد

 هام رو عوض کردم، لباس

 د،یرس یزانوم م نییسبز پر رنگ که تا پا یمانتو کی

 ،یساپورت مشک کی

 بستمش، یسبز کم رنگ که به صورت لبنان یروسر کی با

 شد، یکرد نم یم یبست اما هر کار یداشت کرواتش رو م سامان

 ندم،یتا کرواتش رو بب دیکردم قدم نرس یجلو هر کار رفبتم

 میتخت کرواتم رو ببند زندگ یبرو رو _

 ستادم،یگفتم و رفتم رو تخت ا یچشم کی

 بازم قد سامان بلند تر بود، اما

 تونستم کرواتش رو ببندم، یدفعه م نیخوب ا یول

 شروع کردم به بستن کرواتش، آروم

 ن،ییگونش کاشتم و از تخت اومدم پا یبوسه رو کیسر هم  آخر

 م،یحرکت کرد نیو باهم به سمت ماش میهم رو گرفت دست

 ستاد،یرو گرفت و امحکم دستم  میبش نیسوار ماش نکهیاز ا قبل

 کرد که منم راه نرم، یکار 

 رو به طرفش کردم روم

 ،یلب هام رو ببوس یایخودت ب دیبا میبش نیسوار ماش نکهیبه بعد قبل از ا نیفاطمه از ا _

 ،یریدست هام رو بگ دیهم با نیضمن داخل ماش در

 تعجب بهش چشم دوختم با

 دوست دارم حاال زود باش من رو ببوس  یلیفاطمه خ _

 و فقط تونستم به زور چونش رو ببوسم ستادمیپنجه ا یشد اما رو شتریب تعجبم

 لبم یمگه من نگفتم رو _

 نییرو انداختم پا سرم

 رسه لبت رو ببوسم، یخوب قدت بلنده منم که قدم نم _

 نییکردم و سرش رو آورد پا یزیر یخنده  تک

 منتظرم _

 لب هام یلبخند اومد رو کی

 م،یشد نیاز لب هاش گرفتم و سوار ماش یکیبوس کوچ کی

 دست هاش بود، یدست هام تو نیماش یتو

 م،یدیرس ذهیاز ده ساعت به ا بعد

 کرد و رفت، یازم خدا حافظ سامان

 کردم، یم هیگر یلیخ

 !ادیز یلیخ

 از رفتنش به همه گفت مواظب من باشن بعد رفت، قبل

 

 "ماه بعد کی"

 

 و بر نگشته، کایشه که سامان رفته آمر یماه م کی

 م،یزد یزد باهم حرف م یاول بهم تند تند زنگ م یدو هفته  فقط
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 هم نداد، امیپ کی ایبار هم بهم زنگ نزد  کی یبعد از اون حت اما

 دلم براش تنگ شده بود، یلیخ

 کردم، یم ریخودم با سامان س یایرو یتو

 د،زنگ خور میگوش که

 کردم سامانه فکر

 الو سامان؟ _

 خاله سوگند بود، اما

 ناراحت شده بودم، یلیخ

 رو بهم دادن، ایکه زد انگار دن یبا حرف اما

 خونست یگرده فردا شب تو یفاطمه سامان داره بر م _

 دم،یکش غیخوش حال بودم که بلند ج نقدریا

 بغل مادرم، یتو دمیرو قطع کردم و محکم پر لیموبا زود

 مامان سامان برگشته اون برگشته، _

 خت،یشوق برام ر اشک

 رفتم لباس هام رو جمع کردم، زود

 فردا صبح زود حرکت کنم، دیبا

 برد، یخوشحال بودم که شب اصال خوابم نم نقدریا

 شده، یاالن چه شکل یعنیکردم  یداشتم به سامان فکر م فقط

 رم،یبوستم تا من بم یم نقدریحتما ا نهیاگه من رو بب یوا

 وونم،یخدا من چه قدر د یافکار خودم خندم گرفته بود وا از

 زود صبح بشه، دوارمیام

 کردم، یبودم و به سامان و خودم فکر م داریصبح ب یدم دما تا

 پنج بود، ایساعت چهار  حدود

 خوابم برد که

 ساعت ده بلند شدم، صبح

 دم،یکش غیبلند ج 

 کار کنم، یحاال چ ایشد خدا رمید یوا

 دم،یلباس هام رو پوش زود

 پوشم، یم یهواسم نبود چ اصال

 تهران، یگرفتم واسه  طیبل نالیرفتم ترم زود

 اتوبوس شدم و به سمت تهران حرکت کردم، سوار

 کردم، یم هیگر یراه ه یتو

 کردن، هیداده بودم و شروع کرده بودم به گر هیرو به پنجره تک سرم

 نم،جونم ساما سامان

 عشقم، شیماه برم پ کیشد که قراره بعد  ینم باورم

 حدود نه شب شده بود، ساعت

 نا،یسامان ا یبه خونه  دمیرس

 رفتم داخل خونه، زود

 داد زدم بلند

 خاله خاله سامان کجاست؟ _

 گوش هاش یهاش رو گذاشت رو دست

 ادیم گهید ی قهیپنج دق سایدختر وا یوا _

 دلتنگ بودم که برام مثل پنج ماه بود، نقدریا یگذاشت ول قهیدق پنج

 دمیدر رو شن یصدا

 دست هلن، یدست هاش تو دمیرفتم به سمت سامان اما تا چشمم بهش خورد د زود
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 بغلش، دمینکردم و زود پر یعاشق بودم اصال توجه نقدریا اما

 چه قدر دلم برات تنگ شده، یسامان اگه بدون یوا _

 خوردم یکم م یبستن یکه حت یدون یتو خو نم یوا

 ن،ییپوزخند زد و محکم من رو انداخت پا کی

 بهش چشم دوختم، متعجب

 تو هم دلت برام تنگ شده میدونم زندگ یم _

 سر جام بلند شدم، از

 هاش رو گرفتم که محکم دستش رو از دستم در آورد، دست

 شده یزیسامان چ _

 لب هاش نشست یپوزخند رو کی

 کثافت یبه تو چه هرزه  _

 ،یگرد یم یخوا یکه م یبا هر پسر یر یم ستمین ینیب یم

 ؟یدختر نمیبب اصال

 س ... _

 دمیخفه شو احمق از تو هرزه تر ند _

 خونه اما هرزس، یزنه نماز م یکنه چادر م یحجاب م هه

 چاره مادرت، یب

 شه، یگولت رو خوردم اصال باورم نم من

 خوردم یهمه مدت داشتم گول تو رو م نیا

 زد، یبه گلوم چنگ م بغض

 افتاد، یچشمم م یآروم آروم از گوشه  اشک

 ؟یگ یم یدار یسامان معلوم هست چ _

 گوشم یشد ومحکم زد تو یعصبان

 سوگند اومد جلو خاله

 شده؟ یسامان چ _

 زد گهیپوزخند د کی

 هرزه بپرس، نیاز ا _

 متنفرم فاطمه، ازت

 اد،یبدم م ازت

 خواد بکشمت، یم دلم

 ادیز یلیخ یبد یلیخ

 بغض بهش نگاه کردم، با

 کار کردمه، یمگه من چ آخه

 هلم داد محکم

 رون،یگمشو از خونمون برو ب _

 مثل تو، یاز هرزه ا متنفرم

 کردم، یبغض به صورتش نگاه م با

 دستش نبود، یکه براش بافتم تو یدستبند یحت

 واسش ساختم، یدستبند قهوه ا کیبره با قالب  نکهیاز ا قبل

 شه به اون نگاه کنه و اون رو بو بکشه، یدلتنگم م یوقت که

 از اون خونه دور شدم، زود

 کردم، یم هیبلند گر بلند

 تهران بود، یت یت ی خونه

 کم آرومم کنه، کیخونشوم بلکه  رفتم

 تونه من رو آروم کنه یکس جز سامان نم چیچونکه ه المیخوش خ یلیخ یول
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 شدم، یت یت یوارد خونه  هیگر با

 دونم خودمم، ینم قیسه بود دق ایرفت ترم دو  یتهران دانشگاه م یتو

 داشت، یمجرد ی خونه

 کرد، یم یزندگ هیفقط با دوستش مرض که

 کردم، یم هیبلند بلند گر یخونشون ه رفتم

 دورم جمع شده بود یصد تا دستمال کاغذ کینزد فقط

 شه، یاون بهم گفت ازت متنفرم باورت م یت یت یوا _

 شه، یدست هلن بود باورم نم یدستاش تو یت یت یآ

 یت یت ،یت یت یآ

 هقم بلند تر شد  هق

 یت یت ،یت یت یآ _

 لحظه بلند داد زد کی

 یت یت ،یت ی، ت یت یت  یخفه شو ه _

 خو، مونیکشت بابا

 که رفت به درک که رفت رفت

 ... به

 واال

 بهش نگاه کردم متعجب

 ؟یت یت _

 تر داد زد بلند

 مرد یت یخفه شو ت _

 خنده، ریحرکاتمون خندم گرفته بلند زدم ز از

 دن،یهم خند یت یو ت هیمن مرض همراه

 از خنده رو به آتنا کردم و گفتم بعد

 کنم، یاندازه دور یسامان م ادیکه من رو به  ییخواد از هر جا یرم اهواز دلم م یآتنا من فردا م _

 م،یکن یم یزندگ ذهیکنه که ما ا یما اهوازه فکر م یاصال خبر نداره که خونه  سامان

 بهتره من برم، پس

 حرفم رو با بغض گفتم ی ادامه

 گناهم، یکه ب دیروز فهم کیاگه  _

 کرد، هیگر یلیبگو فاطمه خ بهش

 نمت،یخواد بب یو نم رهید گهید یبگو هنوزم عاشقته ول بهش

 کنم، یم یکه کجا زندگ ینگ اصال

 نگو که رفت اهواز، یای

 ریام یخوام برم چونکه از مدرسه  یمن م آتنا

 

 بهم زنگ زدن، هم

 دارن، ازین ریدب کی

 کنن، ینم دایپ اما

 ماه، کی یرم که معلمشون بشم فقط برا یم منم

 کنم، یعشقم رو فراموش نم درسته

 تونم خودم رو سرگرم کنم، یحداقل م یول

 بلند شدم و به سمت اتاق آتنا رفتم، ییرایپذ یتو از

 کردم، یکردم و به عکس سامان نگاه م یم هیشب داشتم آروم آروم گر تمام

 خواد، یدلت م یینه خدا یمن رو تنها بزار ادیآخه دلت م ییعشقم کجا _

 ،یرینامرد چطور دلت اومد دست اون اوزگل رو بگ آخه
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 که، نیکن یبا هم عر عر م نیر یکنه م یخره تو رو هم خر م اونکه

 نامرد، یکار کردم که بهم اون حرف زشت رو زد یسامانم مگه من چ خوب

 کردم، یم هیزدم و گر یباهاش حرف م همش

 سه شب بود که خوابم برد ایحدود دو  ساعت

 

 "سامان"

 

 عشقم تنگ شده بود، یبرا دلم

 رو بشنوم، باشیز یهوس کردم که صدا یلیخ

 دستم گرفتم که بهش زنگ بزنم، یرو تو میگوش

 هلن اومد داخل، که

 خم بهش نگاه کردم،ا با

 ه؟یچ _

 ؟یخوا یم یچ

 بغض بهم نگاه کرد با

 ،ینیبب ییکرده کجا انتیبهت خ یکه دوستش دار یکس ینیکه بب ییسامان کجا _

 وتر،یکامپ یاومد طرفم و فلش رو گذاشت تو زود

 از فاطمه و اشکان اومد جلوم، ییها عکس

 قلبم، یوا

 خواست؟ یبودم که فقط من رو به خاطر ثروتم م یمن عاشق کس یعنی 

 من گول خوردم؟ یعنی

 به هلن چشم دوختم، متعجب

 من رو بغل کرد، محکم

 من کنارتم، میعشقم نگران نباش زندگ _

 زارم، یباش هر گز تنهات نم مطمئن

 بغلم گرفتم و اصال به فاطمه زنگ نزدم، یهلن رو تو محکم

 نداشتم، یصال حال خوشا انیتهران و بعد اون جر اومدم

 چشم هام، یجلو ومدیو مظلوم فاطمه م ونیگر یچهره  همش

 واقعا خسته شده بودم، خودمم

 هلن رو برسونن خونش، دیساسان و سع دادم

 رون،یرفتم ب نمیبا ماش منم

 از دستم ناراحت بودن، یلیمادرم که خ پدرو

 کنم هلن بهم دروغ گفته، یکه احساس م نهیبرام مهمه ا یلیکه خ یزیچ یول

 ها دور زدم، ابونیخ یکم تو کی

 دمیرفتم خونه و گرفتم خواب بعد

 

* 

 

 زود بلند شدم، صبح

 خدا رو شکر باز بود، ینت یبه اون عکس ها شک داشتم زود رفتم کاف یلیخ

 رو دادم بهش، فلش

 شد، خیتنم س یتمام موها دمیکه فهم یزیچ با

 فت،شد هلن بهم دروغ گ ینم باورم

 دوستش آتنا، یکه کردم زود رفتم خونه  یکار نیاول

 خونشون، میقبال با فاطمه رفته بود آخه
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 مونده، ادمی

 فاطمه اونجا نبود، دمیرس یوقت

 با لبخند بهم نگاه کرد، دختره

 ،یهنوز دوسش دار یو ثابت کن یبهش برس یخوا یاگه م _

 ... نالیترم برو

 حرکت کردم، نایبه سمت ترم زود

 فاطمه سوار اتوبوس شده بود، اما

 داد زدم بلند

 فاطمه _

 بلندتر

 فاطمه _

 بلند تر شتریب

 فاطمه _

 ها اومدن من رو گرفتن، مامور

 کرد، یم هیداده بود و گر هیاون سرش رو به پنجره تک اما

 زدم، یداد م بلند

 کردم، یم هیگر

 و برگرده اما نشد، ادیحداقل دلش به رحم ب که

 شدم، نیشسوار ما دیام نا

 رو که با چادر گرفته بود، یعکس

 کردم، یتلگرام برام فرستاده بود رو نگاه م یتو و

 بود، بایز یلیخ

 !ادیز یلیخ

 ن،ییپا ومدیکردم و اشک از چشم هام م یعکسش نگاه م به

 کنم؟ یتونم بدون فاطمه زندگ یمن م واقعا

 رو به حرکت در آوردم و به سمت خونه حرکت کردم نیماش

 دم،یحدود دوازده شب بود که به خونه رس ساعت

 دونم که کامال مست مست شده بودم، یم فقط

 وار،یخوردم به د یرفتم م یجا م هر

 زور پدرم و مادرم بلندم کردن و گذاشتنم رو تخت، به

 گفتم یم یلحن کش دار با

 عشقم، شیخوام برم پ یباو من م نیولم کن _

 ن،یبنداز ییجدا نیخوا یمن و عشقم م ونیچتونه م شما

 ن،یمار رو از هم جدا کن نیخوا یم آها

 تر داد زدم بلند

 ن،یدیتونه اون رو از من جدا کنه فهم یکس نم چیه _

 مال منه، اون

 منه، حق

 منه، ثهم

 شد، رفهمیش

 شدم هوشیرفت و ب جیافتاد فقط سرم گ یکه چه اتفاق دمینفهم گهید

 

* 

 

 شدم، داریاز خواب ب یبیبا سر درد عج صبح
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 به سمت آشپز خونه، رفتم

 رو خوردم و به سمت کمد لباس هام رفتم صبحانم

 

 سر کار، رفتمیم دیبا

 رو نداشتم، یزیچ چیه یاصال حوصله  یول

 فاطمه افتادم، ادیخواستم کرواتم رو ببندم که دوباره  میو شلوارم رو پوش کت

 لب هام، یلبخند اومدرو کی

 بست، یتخت کرواتم رو به زور م یرفت باال یکه کوتاه بود م قدش

 د،یرس یبازم قدش بهم نم آخه

 چشمم افتاد، یاشک از گوشه  یقطره  کی

 فاطمه، یبود شمیکاش پ یا

 ارم،یشد من بتونم تو رو به دست ب یکاش باز هم م یا

 کاش! یا

 حرکت کردم، نمیبه سمت ماش 

 رم، یهام م گاردیباد نیخوام برم شرکت با ماش یم یشهوقتیهم

 رفتم، گاردهامیباد نیو به سمت ماش رونیساعت چهار ظهر از شرکت زدم ب حدود

 ان،یدنبالم م شهیمعمول هم طبق

 خودم، یرم خونه  یساسان من م _

 که کجاست؟ یدون یم

 بهم نگاه کرد متعجب

 دونم، یبله قربان م _

 اونجا؟ نیبر نیخوا یچرا م فقط

 تفاوت بهش چشم دوختم یب

 نداره یکارتون هر چه قدر شد مشکل کی یبخر یسکیو یهوشنگ برا شیپ یبر دیجا تو هم باخوام برم اون یم _

 شد، شتریب تعجبش

 ناستادم که بهش نگاه کنم، یوا

 شدم، نمیرفتم سوار ماش نیهم یبرا

 خودم حرکت کردم، یبه سمت خونه  و

 آماده بودن، زیم یها رو یسکیو دمیرس یوقت

 وان،یل یتو ختمیبرداشتم و ر شهیش کی

 خوردمش، عیسر

 رو کنار گذاشتم، وانیل نیهم یبود برا کمم

 خوردم، یدستم و جرعه جرعه م یرو گرفتم تو شهیش

 گذاشته بود، وارید یفاطمه هم بزرگ رو عکس

 کردم، ینگاه م بهش

 گم، یم یکه چ دمیفهم یخودمم م یمست بودم ول نکهیا با

 زدم یو حرف م دیبار یاز چشم هام م اشک

 حالم بده، یلیمن خ یآرومم کن خانوم ایعشقم ب یفاط _

 ،یآخه نامرد چرا تنهام گذاشت ادیز یلیخ

 کردم هیزار زدم و گر بلند

 ،یآرومم کن لعنت ایب په

 ؟یکن یآرومم نم چرا

 !ها؟

 ست،یحالم اصال خوب ن گهید ایب دِ

 آرومم کن، یلعنت خو
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 ،یکن یبهم نگاه م یدار یه چرا

 که غرورم به خاطر تو شکست یحال خوش

 خوردم که کنترلم دست خودم، یسکیو نقدریا خالصه

 برن خونمون، یو ساسان من رو گرفتن و م دیکه ام دمیفقط د آخر

 مادرم محکم بغلم کرد، دمیخونه که رس به

 هوش شدم، یب همونجا

 شدم، داریدو نصف شد بود که از خواب ب ساعت

 کرد یم هیسرم بود و داشت گر یباال مادرم

 ؟یشد داریفدات بشم ب یاله _

 ،یکن یها روبا خودت م نکاریچرا ا آخه

 یببر نیمن رو از ب یخوا یم فقط

 هقش بلند شد، هق

 در اومد، یصدا

 باز شد و پدرم اومد داخل، در

 من رو بغل کرد، محکم

 د،یبوس یسرم رو م یرو

 ،یکن یم تیما رو اذ نقدریبشه بابا آخه چرا ا فدات

 بغلش در اومدم، یتو از

 دمش،یکردم و پوش دایکه عشقم برام درست کرده بود رو به زور پ یدستبند

 خونمون، اطیح یعکس فاطمه رو هم بردم تو قاب

 اطمون،یح یتاپ تو یرو نشستم

 بزرگ بود، یلیما خ اطیح

 شد، یم یششصد متر ایپانصد  حدود

 تاپ نشستم و به قاب عکس نگاه کردم، یرو رفتم

 کردم به دردودل کردن، شروع

 شمه،یواقعا باورم شده بود که پ گهید

 دلم سردته؟ زیآخ عز _

 م؟یبخور ییچا میبر یخوا یم

 قهوه؟ ای یخوا یم ییکلک چا یراست

 ؟یبستن ای

 ؟یچ

 !؟یبستن

 م،یخرم زندگ یم یبرات بستن چشم

 داخل رفتم

 میبخور یکه باهم بستن میهوس کرد یلیخ اریب یمن و فاطمه بستن یمامان برا _

 رو به طرفش کردم روم

 عشقم میبر _

 اومد جلو، هیبا گر مادرم

 شد رفت وونهیپسرم د _

 کردم یتعجب بهش نگاه م با

 شده مامان یچ _

 اتاق یمبل و من رو برد تو یعکس رو از دستم گرفت  گذاشت رو قاب

 وسش کنم،خوام برم ب یمبل نشست برو کنار م یرو یچرا فاط یاوا مامان _

 بهم نگاه کرد هیگر با

 داد زد بلند
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 بسته سامان، _

 ؟یکن یم تمیاذ نقدریچرا ا 

 زد، یبلند هق هق م بلند

 داد مامان، یصدا با

 شد، داریبابا از خواب ب 

 اتاقم، یاومد تو 

 ؟یداریسوگند ب _

 میاتاق بخواب یتو میبر ایب

 بلند زار زد  مادرم

 بزن از صبح تا حاال من رو کشته با کار هاش، نیبه ا یهوشیآمپول ب کی ایب الیدان _

 قه،یبعد از پنج دق رونیرفت ب پدرم

 آمپول همراهش بود، کیداخل اتاقم  اومد

 بگم، یزیخواستم چ تا

 دمینفهم یزیچ گهیدستم احساس کردم و د یتو یسوزش

 شدم، داریب یبیبا سردرد عج صبح

 بودن، ستادهیسرم ا یبودن و باال دهیپوش یرونیب یو پدرم لباس ها مادر

 شده مامان؟ یچ _

 لبخند دلسوزانه بهم زد کی

 ییبربم جا میخوا یبلند شو پسر خوشگلم م _

 بهش چشم دوختم، متعجب

 خواست من رو کجا ببره؟ یم یعنی 

 م؟یبر میخوا یکجا م _

 برم شرکت دیبا امیتونم ب ینم من

 پر رنگ تر شد لبخندش

 ،یواد برخ یدلم نم زینه عز _

 ،یایب یتون یگفتم که تو نم نیرو استراحت کن به مع امروز

 شد، شتریب تعجبم

 به حرف پدر و مادرم گوش دادم و به سمت کمدم رفتم، اما

 مردونه، دیبلند سف نیاست زیبل کی

 ،یآب ی قهیجل کیبا

 زدم، یکره ا یپسرا یبه صورت مدل موها موهامم

 دم،یهم پوش دیشلوار سف کی

 بم،یج یفاطمه رو هم گذاشتم تو عکس

 مامان بابا شدم، نیو سوار ماش نییپا رفتم

 دادم، هیرو به پنجره تک سرم

 م،یگذشت یفروش یبستن از

 د،یدلم به سمت عشقم پر کش دوباره

 نگاه کردم، یفروش یبغض به اون بستن با

 میدیبه مقصدمون رس باالخره

 هستم، مارستانیت کی یکه جلو دمیشدم د ادهیپ یوقت

 شدم نیسوار ماش عیسر

 مهیمامان فکر کنم آدرس رو اشتباه اومد _

 دستم رو گرفت مادرم

 ما آدرس رو د زمیسامان عز _
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 مه،یاومد رست

 جناب دکتر رستگار، شیپ میبر میخوا یم

 یکن دایپ یفاطمه رو بتون یتونه بهت کمک کنه که چجور یم

 داشتم، دیترد یکم خوش حال شدم اما کم کی

 ؟یمامان مطمئن _

 بغض گفت آره، با

 م،یوارد مطب شد خالصه

 مطب، یتو رفتم

 انگار پدرم از قبل برام وقت گرفته بود، 

 دکتر گفتم، یماجرا رو برا ازیتا پ ریداخل مطب و از س رفتم

 تا االن، مونییهمون موقع آشنا از

 ؟یخوب سامان تو واقعا دوسش دار _

 شدم یعصب یکم

 هستم، ووونهید کی یفهم یم وونشمیدوسش ندارم د _

 بهم زل زد متعجب

 باشه باشه آروم باش _

 شده بودم، یعصبان یلیخ

 دکتر شده بود یمرده با چه مدرک نیا واقعا

 خو اگه فا ... _

 حرفش رو کامل بزنه، نذاشتم

 داد زدم بلند

 خفه شو احمق، _

 ،یاریاسم عشقم رو م یچه جرات به

 م،یشد قهیدست به  باهم

 م،یزد یرو کتک م گهیهمد

 و مادرم اومدن داخل، پدر

 احمق جدا کرد، یبه زور من رو از اون دکتره  بابام

 آقا پسر، نیبب _

 ،یرو از دست بد دتیام نکهیا یجا به

 ،یریغم بغل بگ یزانو

 ،یمست کن هرشب

 ،یکن تیو مادرت رو اذ پدر

 دنبالش، برو

 برو دنبالش بگرد، یاگه واقعا عاشقش 

 کن، داشیپ برو

 گفتم یعصبان

 نکردم با خودت داشیاگه پ یرم ول یم _

 حرف از اونجا دور شدم، نیاز ا بعد

 شدم، دیام نیسوار ماش رفتم

 من رو ببر خونه _

 به خونه، دمیرس

 شده بود، ظهر

 رو برداشتم، میاتاقم رو محکم بستم و گوش در

 از فاطمه داشتم، یلمیف کی

 نگاهش کردم، نشستم
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 قشنگ بود، یلیخ

 گرفتم، میکه ما دو تا باهم عقد کرده بود یرو موقع لمیف نیا

 م،یکرد یلج م یالک زیچ کیسر  همش

 از هردومون خودم گرفته بودم، یرو سلف لمیف

 از لب هاش گرفتم، یبوس طوالن کی لمیف آخر

 کردم، یرو نگاه م لمیمدت که ف نیا یتو

 بود، هیکارم گر همش

 داشتم االن کنارم باشه، دوست

 م،یدوست دارم زندگ یلیبغلش کنم بگم خ من

 تونم، یم من

 کنم، دایتونم عشقم رو پ یم من

 ذه،یا یعنیخونوادش  شیرم پ یسر م اول

 رفته اونجا، ادیاحتمال ز به

 کردم که کجا برم، یم یزیشب فقط داشتم برنامه ر تا

 ها رو بگردم، کجا

 گرفتم، یم کمک مفاطمه ه یاز دوست ها دیبا

 رم،یگرفتم اول از آتنا و نگار کمک بگ میتصم نیهم یبرا

 خوابم برد، شمهیفاطمه االن پ نکهیبا فکر ا خالصه

 

*** 

 

 شدم داریب یخاص یبا انرژ صبح

 هام بود، بیج یو باال قهیکه دور  یمشک یبا نوار ها دیکت سف کی

 دم،یپوش یو مشک یکروات سورمه ا کیو  دیسف راهنیپ کی و

 ها کرده بودم، یطبق معمول مثل پسر کره ا موهامم

 عطر  تلخ به خودم زدم، کی

 و از اتاقم خارج شدم، دمیرو پوش دمیسف یها کفش

 صبحانه، زیسر م رفتم

 رو کامل خوردم، صبحانم

 حرکت کردم، نیچمدونم گذاشته بودم رو برداشتم و به سمت ماش یتو شبیهام رو که از د لباس

 مادر و پدرم رو بغل کردم، ریدل س کیبشم  نیسوار ماش نکهیاز ا قبل

 زمیعز یکن داشیپ یتون یسامان مادر تو م _

 لبخند زد کی پدرمم

 م،یکن یم تتیو حما میپشتت یطیو در هر شرا شهیآره پسرم برو دنبال عشقت ما هم _

 شدم، نمیهردوشون رو در آغوش گرفتم و سوار ماش محکم

 از دستم ناراحت بودن، یکم کیم اما خونوادش زد ذهیسر به ا کی اول

 کرد، ییرایخوب ازم پذ میخاله مر اما

 هم اومدن بغلم، نیو آرت ریام

 بودم، دهیرس ییسر نخ ها کیبه  رونیاز اون خونه اومدم ب یوقت

 اهواز، یخونه دارن تو کی نایفاطمه ا نکهیا اول

 خواد بره خونشون اهواز، یگفت م یکه م دمیرو از مادرش شن نیا

 خواد معلمم بشه، یم میگفت آج ریبود که ام نیسر نخم ا نیدوم

 هیلیهارو به دست آورده بودم که خودش خ نیهم فقط

 

 سمت اهواز حرکت کردم، به
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 زد، یراه مادرم همش بهم زنگ م یتو

 عشقم بود، یمن فقط هواسم پ یول

 زد، یهمش تند تند م قلبم

 کنم و بهش بگم فقط مال منه، داشیپخواست زود  یم دلم

 کنم، یمحکم بغلش م دمیکه رس ینه نه اصال وقت نه

 کنم، ینه نه بوسش م نه

 شدم، وونهیخدا چه قدر د یوا

 کنم، یم یزیخودم برنامه ر ینکردم دارم واسه  دایفاطمه رو پ هنوز

 کار کنم، یچ دمشید یوقت که

 افکار خودم خندم گرفته بود، از

 بودم، وونهیکال من از همون اول د واقعا

 راه همش به فکر فاطمه بودم، یتو کال

 دم،یچهار ساعت بعد به اهواز رس ایسه  حدود

 باشه به خونشون، دهیاالن رس گهیکنم مامان فاطمه د فکر

 که اون زود تر از من به سمت  اهواز حرکت کرد، چون

 هتل، رفتم

 اتاق رو گرفتم و داخلش شدم، دیکل یوقت

 رفتم سمت لپ تاپم، زود

 سرچ کردم  نام و آدرس تمام مدارس اهواز، نترنتیا یتو زود

 آدرس و اسم همشون اومدن، برام

 ها بود، یدبستان یکه برا ییسراغ مدرسه ها رفتم

 اومد، برام

 خودم درست کردم، یآشپز خونه قهوه برا یتو رفتم

 دوباره رفتم سراغ لپ تاپم، بعد

 صبح فقط سر لپ تاپم بودم، تا

 ساعت پنج صبح بود که خوابم برد، گهید

 

*** 

 

 سر حال بلند شدم، صبح

 خوش حال شده بودم، یلیخ

 دم،یپوش یمشک ی قهیجل کیبا  یکت و شلوار مشک کی زمیسر م رفتم

 دم،یپوش رشیهم ز دیسف رهنیپ کی

 حرکت کردم نمیخوشگل زدم و به سمت ماش موهامم

 

 "کل یدانا"

 

 حرکت کرد، نشیبه سمت ماش سامان

 گشت، یماه فقط دنبال فاطمه م کی اون

 کنه، دایتونست اون رو پ ینم اما

 کنه، ی... حرکت م یماه به سمت مدرسه  کیباالخره بعد از  خالصه

 کنه، یکه اونجا معلمه حرکت م یاون طرف هم فاطمه به سمت مدرسه ا از

 گذره، یراه از پارک ... م در

 گذره، یسامان هم از اونجا م قایدق که

 گرده، یو بر م افتهیم شیگوش فاطمه
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 شه، یاز کنارش رد م نهیهم زمان سامان که در ماش اما

 فهمن، ینم یزیچ یگذرن ول یم گهیدو از کنار همد نیا و

 

 "سامان"

 

 فاطمه رو احساس کردم، یلحظه بو کی

 همش توهمه، یول

 گردم، یماه که دارم دنبالش م کی

 کنم، داشیهنوز که هنوزه نتونستم پ اما

 شم، ینم دینه من ناام یول

 اهواز حرکت کردم، یتو یمدرسه  نیسمت آخر به

 فقط به اون مدرسه بود، دمیتنها ام گهید

 اونجا، دمیرس

 ،یبعد از سالم و احوال پرس 

 مدرسه چشم دوختم، ریبه مد یجد

 مدرسه هست؟ نیا یاز معلم ها یکی یخواستم بدونم فاطمه کوچک یم دیببخش _

 رو به من دادنه، ایکه زد انگار دن یحرف با

 معلم کالس دوم هست، شونیبله ا _

 گفتم حول

 خوب االن کجاست؟ _

 لب هاش، یلبخند اومد رو کی

 دفتر بودن، یاالن تو _

 کنم رفتن کالسشون، فکر

 لب هام یاومد رو لبخند

 خوب کدوم کالسه که برم، _

 بهم چشم دوخت، متعجب

 ادیتا ب نینیدفتر بش یتو دییداخل کالس به فرما نیشه بر یکالسه نم یاالن تو اون

 

 "فاطمه"

 

 کردم، یکار م اتیکالس با بچه ها ادب یتو داشتم

 ک ... نیمترادف ا دیبا زیعز یخوب بچه ها _

 کروفون صدام کردن، یم یاز تو هوی

 ام،یرم دفتر زود م یبچه ها من م _

 کالس، یها مبصر

 زنن، یکه بچه ها حرف م ستین یمشکل

 تا ازشون نمره کم کنم، دیسیدفترچتون بنو یحتما تو دیکنن رو با یکه کالس رو شلوغ م ییاونا نیمواظب باش فقط

 از کالس خارج شدم، بعد

 گرفته بودم، نییرو پا سرم

 سرم رو باال کردم دمیبه کالس رس یوقت

 خانوم ا ... _

 زد،لحظه خشکم  کی

 شد، ینم باورم

 رو به روم بود، سامان

 قلبم تند تر شد، ضربان



 قلب منرمان  انجمن چکاوک

 

https://telegram.me/Anjoman_chakavak 135 

 

 به تپش افتاده بود، قلبم

 خوش حال شده بودم، یلیخ

 بود، یدلم عروس یتو

 نه درسته هنوز عاشقشم اما ممکنه دوباره به قلبم ضربه بخوره، اما

 رو ندارم، یا گهیشکست د کیتحمل  گهید

 کالسم، یبرگردم تو خواستم

 کجا؟! _

 کارت دارم، ساینرو وا 

 دهنم رو صدا دار غورت دادم، آب

 ندارم یمن با تو کار _

 شد، یجد صداش

 بهت گفتم باهات کار دارم _

 دم،یترس یکم

 م،یمدرسه رفت یبا هم به سمت آشپز خونه  نیهم یبرا

 شنوم، یخوب بگو م _

 زود چ ... فقط

 لب هام گذاشت، یحرفم رو کامل بزنم محکم لب هاش رو رو نذاشت

 بهم تشنه بود، یلیخ انگار

 زدم، یمحکم به شونش م 

 شد، یاز زدن من کمتر م هیبه ثان هیثان اما

 کردم، یشدم و باهاش همراه مشیتسل آخر

 لب هاش بودم، یاعتراف کنم که واقعا تشنه  دیبا

 نه، یول

 ببازم، دینبا

 قدرتم اون رو به عقب هول دادم، نیباال تر با

 اد،یازت بدم م ولم کن _

 رو گفتم و از اونجا دور شدم، نیهم

 ،ییداخل دستشو رفتم

 کردم، یم هیآروم گر آروم

 بکشم؟ یسخت نقدریا دیچرا با آخه

 دختر هفده ساله، کی یسخته واسه  یلیخ

 ها هستم، یرم هم معلم کالس دوم یماه اومدمه اهواز هم دانشگاه م کیمن حدود  راستش

 وار عاشقشم، وانهیهنوز د درسته

 ضربه بخورم، گهیبار د کیخواست که  یدلم نم اما

 برام سخت بود، یلیخ

 !ادیز یلیخ

 رون،یاومدم ب ییدستشو از

 شستم، زیو صورتم رو تم دست

 خواستم وارد کالسم بشم، تا

 خورد، حیتفر زنگ

 رو برداشتم، فمیو ک یاضیرفتم داخل کالس کتاب ر نیهم یبرا

 داخل دفتر، رفتم

 نداره، یره مگه کار و زندگ یچرا نم نیبابا ا یا

 کنم، یخودم برم ازش خواستگار دیبره که من با شیپ یطور نیاگه ا بابا

 افکار خودم خندم گرفت، از
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 که از سامان دور تر بود نشستم، یصندل یتو رفتم

 

 صورتم، یرو گذاشتم رو یاضیر کتاب

 نگاهش کردم، یکم یچشم ریز

 لب هاش، یلبخند اومد رو کی که

 خنده، ریچشم هام که بلند زد ز یکتاب رو گرفتم جلو زود

 در اومده بود، یحساب  حرصم

 ؟یخند یم یبه چ _

 بعد، ی قهیپنج دق حدود

 از خنده برداشت، دست

 به تو _

 شدم، یم وونهیداشتم د گهید واقعا

 نگفتم که صداش در اومد، یزیچ یول

 خوام بخورم، یبخر م یبستن لویک کیساسان برو برام  _

 بهش چشم دوختم، متعجب

 خواستم، یم یبستن منم

 نخوردمه، یروز بستن کی

 روم رو به طرف مخالف بردم، زود

 وارد مدرسه شد، یبستن لویک کیاز حدود ربع ساعت ساسان با  بعد

 آب افتاده بود، دهنم

 بودن، یبا هم قاط ییو کاکائو دیسف یبستن المصب

 هوس کردم که بخورم، یلیخ

 آب افتاده بود، دهنم

 زدم، یها زل م یبه بستن فقط

 ها خورد، یقاشق از بستن کی

 بد بود، یلیخ یوا

 شدم، یم وونهید داشتم

 بخورم، یمن خواستم بستن دیکنه شا یپه چرا تعارف نم شعورهیقدر ب چه

 کردم، ریرو به طرف خانوم مد روم

 دمیصداش رو شن که

 ؟یخور یم یبستن یخانوم کوچک _

 شدم، یم وونهید داشتم

 دست هام خفش کنم، نیخواست با هم یدلم م فقط

 شده بودم، یجور عصبان بد

 با ناز گفتم یول

 ندارم لینه ممنون م _

 مدرسه صدام زد، ریمد اقیکالس خورد خواستم از جام بلند بشم که خانوم اشت زنگ

 ن،یصبر کن هقیحداقل ده دق دیهنوز بچه ها وارد کالس نشدن با یخانوم کوچک _

 تموم شد سر جام نشستم اقیکه حرف خانوم اشت نیاز ا بعد

 نداره؟ یجا نشسته مگه کار رو زندگ نیآقا ا نیچرا ا اقیخانوم اشت _

 روم رو به طرف سامان کردم، بعد

 خندش گرفته بود، یکم

 خودش رو گرفت  یجلو یول

 نجاست،یا میزندگ یشرکت هامه ول یکارم تو یخانوم کوچک _

 شدم، جیگ یکم اول
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 خوش حال، بعدش

 ،یعصب بعدشم

 خودم خندم گرفته بود، یاز حالت ها واقعا

 دونستم، یهستم خودمم نم یبیموجود عج کی من

 شروع کرد به صحبت کردن اقیاشت خانوم

 ،یخانوم کوچک _

 خوان به مدرسه کمک کنن، یهستن که م نیریاز خ یکیزاده  یکوچک یآقا 

 خنده، ریز میم سامان بلند زدحرفش هم من ه نیا با

 کردن، یها داشتن با تعجب به ما دوتا نگاه م ریدب هیبق

 دم،یخند یکه حساب نیاز ا بعد

 گفت ریمد خانوم

 ،یشده خانوم کوچک یزیچ _

 دم،یخجالت کش یکم

 گفتم اما

 بخوان انجام بدن، ریکار خ کیعمرشون  یباره تو نیشناسم فکر کنم اول یآقا رو من م نیراستش ا رینه خانوم مد _

 دم،یدوباره شروع کردم به خند بعد

 که سامان زد متعجب شدم، یحرف با

 گن، یراست م شونیا ریخانوم مد _

 نکردم، یریعمرم کار خ یتو من

 م،یزندگ یفرشته اومده تو کیکه  یاز وقت اما

 رو به اون رو شدم، نیا از

 کنم، یم یهر کار واسش

 زم،یر یشده تمام ثروتم رو هم به پاش م یحت

 من گرفت، یخنده رو برا یجا اشک

 ه،یدونستم با ک یم خوب

 معلومه با هلن، خوب

 

 بغض از سر جام بلند شدم که برم سر کالسم، با

 زد یداد بلند کیلحظه  کی

 !نیفاطمه بش _

 دن،یهاشون چسب یبه صندل ریمد یمعلم ها حت یترس همه  از

 نشستم، میصندل یرو  منم

 آروم تر شد صداش

 ن،ینگذشته بش قهیهنوز ده دق _

 ست،یذهنته مطمئن باش ن یکه تو یضمن اون کس در

 ه؟یذهنم چ یدونه که تو یاز کجا م نیا اوا

 من فکر کنم منظورش با منه، دیشا

 واال،

 بهش نگاه کردم، یعصبان

 بعد باالخره دهن مبارکم رو باز کردم، ی قهیپنج دق حدود

 بهش زل زدم، تیبا عصبان و

 االن برم سر کالسم، گهید یزاده اگه اجازه بد یکوچک یآقا _

 از سر جام بلند شدم و رفتم سر کالسم، بعد

 نبود، گهیروشکر زنگ دوم سامان د خدا

 گذشت، یروز هم به خوش اون
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 مدرسم، یتو ومدیم یهفته سامان ه کی تا

 تموم شده بود، میریمدت زمان دب گهید منم

 برگه رو امضا کردم، نیهم یبرا

 تهران شدم، یحقوقمم گرفتم و راه نیآخر

 نگار، شیخواستم برم پ یم

 ماهش رو نرم، کیترم رو  نیگرفتم ا میتصم آخه

 خونوادش، شیپ رازیهم رفته بود ش آتنا

 نگار که حداقل از سامان دور باشم، شیگفتم برم پ گهید منم

 رو جمع کردم، لمیوسا

 کردم، یمادرمم روبوس با

 کرد، یم هیگر یلیخ

 !ادیز یلیخ

 نکنم، هیگرفتم که گر یخودم رو م یجلو منم

 ام،یدم زود ب یقول م یمامان _

 کرد گفت یم هیکه داشت گر همونطور

 شه، یمن دلم برات تنگ م زمیفاطمه جان عز _

 کنم، یدق م من

 رم،یم یم من

 به خودم فشردمش، محکم

 امینگران نباش زود م _

 رو گفتم و زود از اونجا دور شدم، نیهم

 اگه باستم، دمیترس یم

 برم تهران، نتونم

 نال،یترم رفتم

 شدم،Volvoهمون ایاتوبوس  سوار

 خواستم سوارش بشم، قایدق

 دست هام بود، یچمدونه چرخدارم تو یعنی

 زدیکه بلند بلند داد م دیسامان به گوشم رس نیبلند و غمگ یصدا که

 فاطمه برگرد _

 برگرد قلبمن

 براش غرورش مهم نبود، انگار

 و سرم رو به عقب برگردوندم، ستادمیا

 د،یچشمم چک یقطره اشک از گوشه  کی

 سوار اتوبوس شدم، عیزود پاکش کردم و سر یول

 سر جام نشستم، رفتم

 نه،یکه من رو نب دمیرو هم کش پرده

 خوندم که سرگرم بشم نوشته بود، یوبوسم رو مات یپنجره  یرو فقط

 گل هم کنارش بود، کیاهواز به تهران  از

 باالخره به راه افتاد، اتوبوس

 

 "سامان"

 

 گشتم، یدنبالش م داشتم

 گفت که قراره امروز بره تهران، اقیاشت خانوم

 داد زدم جواب نداد، یرفتم دنبالش هر چ زود
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 خواستم، ینداشت فقط و فقط اون رو م یابروم اصال ارزش برام

 !نیهم

 Volvo کیبه  دمیرس

 بودن روش نوشته بود، دهیاز پنجره هاش که پرده کش یکی یرو که

 گل هم کنارش بود، کیاهواز به تهران  از

 گه،ید یجا کیرفتم  ستینه فاطمه اونجا ن یول

 اتوبوس از اهواز به تهران درسته، دمیتازه فهم اما

 شده بود، ریبه سمتش حرکت کردم اما د عیسر

 رفته بود، اون

 زد، یبه گلوم چنگ م بغض

 کنه، هیمرد سخته که گر کی یبرا یلیخ

 دم،یرس یزود تر م هیکاش چند ثان یکاش فقط ا یا

 دستم گرفتم، یعکس فاطمه رو تو نیماش یتو رفتم

 کردم، یم هیچشم دوختم و گر بهش

 رو روشن کردم، نمیهام رو پاک کردم و ماش اشک

 داخل هتل، رفتم

 هام رو جمع کردم، لباس

 به حرکت در آوردم، نممیماش

 به سمت تهران حرکت کردم، و

 راه بودم، یروز تو کی بایتقر حدود

 خودم، یمجرد یخونه  یاونجا و رفتم تو دمیرس

 کمدم، یتو دمیرو چ لمیوسا

 به آتنا دوست فاطمه زنگ زدم، و

 داره، زخبریحتما از همه چ اون

 نگار، شیگفت که رفته پ بهم

 نگار حرکت کردم، یآدرس رو ازش گرفتم و به سمت خونه  منم

 دم،ید رونیتا خواستم برم ب اما

 دو شبه و ممکنه اون ها االن خواب باشن، ساعت

 گرفتم فردا صبح زود برم، میتصم نیهم یبرا

 خوابم برد شمهیفکر که فاطمه پ نیطبق معمول با ا شب

 شدم، داریسر حال از خواب ب صبح

 هشت صبح بود، ساعت

 نگار حرکت کردم، یشدم و به سمت خونه  نمیسوار ماش زود

 درشون رو زدم، زنگ

 باز شد، در

 دن،یقلبم شروع کرد به تپ دمیکه د یزیچ با

 قشنگ روبه روم بود، فاطمه

 کرد، یبا تعجب بهم نگاه م داشت

 داخل، امیب یزار ینم _

 کرده بود، هنگ

 ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا _

 لب هام یلبخند اومد رو کی

 شت،یپ امیم یمگه نگفتم عاشقتم و هرجا بر _

 دنبالت، امیهم م امتیشده تا روز ق فاطمه

 رم،یجواب بله رو ازت بگ دیقبل مرگم با یحت
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 اشتباه کردم درست، من

 من رو ببخش، تو

 بله به نفعته، یکه اگه االن بگ بدون

 کنم، یدنبالت اصال هم ازت دل نم امیم شهیکنم هم یولت نم یاگه نگ اما

 دوستش اومد، یبگه که صدا یزیچ خواست

 دختر جوون بود، کی یصدا چون

 فکر کردم که دوستشه، نیهم یبرا

 درست بود، حدسمم

 بود؟ یفاطمه جان ک _

 تفاوت گفت یب

 مزاحم کی _

 در، یدر رو ببنده که پام رو گذاشتم جلو خواست

 بلند داد زدم و

 سالم صاحب خونه! _

 ؟یخوا ینم مهمون

 پر رو، پر رو یجور نیهم

 داخل، اومدم

 مبل نشستم، یرو یاز سالم و احوال پرس بعد

 مادرم احسان، نیو همچن زارهیعل یزاده خانوم اون خونه و همسر آقا یعل خانوم

 آورد، یبرام چا میمیقد دوست

 مرده، ادیسال بعد مادرش در اثر اعت کینگار رو گفته بود که مادرش مرده پدرشم  انیقبال فاطمه بهم جر ادمهی

خوبن که اون رو مثل دختر خودشون دوستش  زادهیعل یخانواده  نقدریخانواده شده اما ا نیهم بعد اون ماجرا خدمتکار ا نگار

 دا

 

 رن،

 زدم، یسامان و پدرش داشتم حرف م با

 نبود،اصال هواسم به حرف زدنم  اما

 کردم، یبه فاطمه نگاه م همش

 بود، زادهیحال حرف زدن با نگار و خانوم عل در

 بود، بایقشنگ و ز یلیخ صداش

 هاش رو رژ لب زده بود، لب

 کارش باعث شده بود که اخم کنم، نیا

 زنه، یچرا رژ م آخه

 ومد،یبهش م یرژ لب قهوه ا یلیخ ییخدا یول

 شونم، ینگاش شده بودم که احسان محکم زد رو محو

 اون سرته، یتو ییکلک چه فکر ها نمیبب _

 دن،یحرف شروع کرد به خند نیاز گفتن ا بعد

 رو گفتم قتیحق منم

 اون خانوم خوشگله عشق منه اما باهام قهر کرده _

 بهش زدم، یحرف رو با ناراحت نیا

 بهم نگاه کرد، یبا ناراحت احسان

 خوش حال بهم زل زد قهیدق کیبعد  اما

 یکنم تا تو به عشقت برس یدم که کار یقول م میکن یسامان اگه من و نگار باهم عروس _

 

 "فاطمه"
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 نجاست،یشد که سامان ا ینم باورم

 خوش حال شده بودم، یلیخ

 کردم اون من رو دوست داره، یواقع احساس م در

 خواد من رو گول بزنه، ینه بازم م اما

 بهش نگاه نکردم و فقط با خاله و نگار شروع کردم به حرف زدن، نیهم یبرا

 از حدود دوساعت آقا باالخره رفع زحمت کرد، بعد

 رفتم داخل اتاق نگار، منم

 آشنا زود از تخت بلند شدم، یترانه  کی یبخوابم که با صدا خواستم

 کنار پنجره، رفتم

 دخون یم یسیانگل یبرام ترانه  تارشیداشت با گ سامان

 
Iprise Allah forsending Me, You My Love 

 کنم عشقم یفرستاده شکر م میکه تو رو برا نیرا به خاطر ا خدا
 You Found Me home and sall Waith Me 

 من شیپ نجاستیا ،یکرد دایخانه ات را پ تو

And I'm here waith you 

 من در کنارت هستم و

Now Let Me Let you know 

 اجازه بده تا بدانم حاال

You 've Opened My heart 

 یقلب من را باز کرد ی چهیدر تو
I'was al ways thinking that love was wrong 

 کردم که آن عشق اشتباه بود یفکر م شهیهم
But every thing was changed when you came along 

 کرد  رییتغ زیهمه چ یتو آمد یاز وقت اما

Ooooo ... 

And theres a couplewuids l want totsay 

 ارمیبه زبان ب دیکالماته که با یسر کی

For the res of My Lofe I'll be whit you  

 مانم یم شتیعمرم پ انیپا تا
I'll stay by your side honest and true 

 مانم یدر کنارت م یصداقت و درستکار با
Till the end af my time I'll be loving you ... loving you 

 مانم یهنگام مرگم عاشقت م تا

........ 

 

 رو گوش بدم، شینتونستم بق گهید

 کردن، هیکردم به گر شروع

 بلد بودم، بایاون شعر رو تقر یمعن

 بغض دار بود، یلیخ صداش

 کرد، یم هیهم من رو بغل کرده بود و گر نگار

 زم،یمحکم بغلش کنم بگم دوست دارم عز نییخواست برم پا یم دلم

 واقعا عاشقتم، بگم

 زاره، یغرورم نم یول

 که برام خوند تموم شد، یکه ترانه ا نیاز ا بعد

 گفت

 قلبمن، یدوست دارم ملکه  یلیخ _
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 !ادیز یلیخ

 مونم، یعمرم در کنارت م انیرو بدون تا پا نیا

 ام،یباهات م یجا بر هر

 و ادامه داد دیخند مچهین کی

 مطمئن باش یش یاز دست من خالص نم _

 بابت مطمئم، نیخودم از ا منکه

 اومد، نیبسته شدن در ماش یحرف صدا نیاز گفتن ا بعد

 قرار بود بره مشهد، نگار

 کرد که اگه به عشقش برسه بره مشهد، ینذر کی آخه

 عقد کنن، گهید یهفته  کیاونا قرار بود که  درسته

 نگار کردم،رو به طرف  روم

 مشهد امیشه منم باهات ب ینگار م _

 لبخند بهم زد و قبول کرد، کی اونم

 رفتم لباس هام رو جمع کردم، منم

 

*** 

 

 شدم، داریزود از خواب ب صبح

 م،یو نگار به سمت قطار حرکت کرد من

 کردم، یفکر م زیچ کیراه فقط به  یتو

 سامان بود، اونم

 م،یراه بود یتو یروز و نصف کی حدود

 از دوست هاش، یکیمادر بزرگ  یخونه  یمن رو برد تو نگار

 ،یاز سالم و احوال پرس بعد

 م،یچادر کرد سرش و باهم به سمت مرقد آقا امام رضا)ع( رفت کی نگار

 خولستم که بتونم فراموشش کمم، یازش م فقط

 کردم، هیگر یلیخ

 رفتم داخل خونه، میمادر بزررگ برگشت یساعت به خونه  کیاز  بعد

 که خواستم لباس هام رو عوض کنم در خونه رو زدن  نیهم اما

 در رو باز کردم با خنده گفتم بله، رفتم

 لبخندم محو شد، دمیکه د یزیبا چ اما

 من بود، یرو به رو سامان

 کردم، یتعجب بهش داشتم نگاه م با

 خون شده بود، یهاش کاسه  چشم

 د،بهم چشم دوخته بو تیعصبان با

 دستم رو گرفت، محکم

 کرد، نشیدهنم و من رو سوار ماش یاز دست هاش رو گذاشت جلو یکیداد بزنم که  خواستم

 کردم یم هیداشتم بلند بلند گر نیماش یتو

 سامان؟ یکن یآخه چرا ولم نم _

 ... مگه نگفتم فراموشم کن! مگه

 من تو رو دوست ندارم، بابا

 رو نگه داشت، نیماش سامان

 هقم اوج گرفت، هق

 بهش  نگاه کردم، سمیخ یکه گفت با چشم ها یزیبا چ اما

 دِ نامرد من عاشقم، _
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 تونم فراموشت کنم، ینظرت م به

 !؟یفهم یم وونمید کی من

 ،یعاشق روان کی

 ؟یکن یم یبا غرورم باز نقدریا چرا

 ،یدونم تو من رو دوست دار یم منکه

 با من قلبمن، ایب پس

 ،یفقط مال من تو

 دنبالت، امیم یبهت نگفتم هر جا بر مگه

 مشهد منم اومدم دنبالت، یکه اومد دمیفهم

 تمام سرعت، با

 به عشق تو، فقط

 به خاطر تو، فقط

 گلوم شروع کردم به حرف زدن، یبغض تو با

 دو ... گهیخو من تو رو د _

 حرفم رو کامل بزنم نذاشت

 یبه خدا دوستم دار یدوستم دار _

 شدم، ادهیپ نیماش از

 طور نیهم اونم

 باب _

 

 ولم کن، ا

 از سرم بردار، دست

 ... اصال

 لب هام احساس کردم، یلب هاش رو رو یلحظه گرم کی

 بغلم کرده بودم، محکم

 لب هام، یهم لب هاش رو گذاشته بود رو محکم

 هم چشم هام باز بود، من

 اون چشم هاش بسته بودن، اما

 کردم، یمنه نگاه م دنیوستعجب داشتم به صورتش که در حال ب با

 بود، شیشونیپ یاخم رو کیقبال ها  مثل

 که به خودم اومدم و هولش دادم، دیبوس یداشت من رو م قهیپنج دق حدود

 بود و چشم هاش بسته بود، سیشونیپ یاون اخمش رو هنوز

 زد، ینفس نفس م داشت

 شد کینزد بهم

 بودم، دهیرو نچش نتیریش یوقت بود که طعم لب ها یلیخدا خ یوا _

 بهش چشم دوختم، متعجب

 شد، کیبهم نزد شتریب

 رفتم، یقدم به عقب م کیهر قدمش من  با

 شد، یتر م ضیقل اخمش

 دوست دارم، یلیخ _

 زم،یمطمئن باش عز یتنها عشق من تو

 دم،یچسب نشیبه عقب رفتم که به ماش نقدریا

 قلبش تا پرتش کنم عقب، یرو گذاشتم رو دستم

 دن،یدستم شروع کرد به لرز که

 د،یتپ یوار م وانهید قلبش
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 وحشتناک، یلیخ

 رون،یب ادیب نشیخواست از س یم انگار

 به چشم هاش نگاه کردم متعجب

 ؟ینیب یفاطمه م _

 ؟یکن یم احساسش

 تپه، یتو م یفقط داره برا نیبب

 ،یبهت نگفته بودم تو قلبمن مگه

 بهت گفتم، نیهم یبرا نیبب

 ،یدیتو قلب من و دزد االنم

 بهش چشم دوختم، یاشک یچشم ها با

 قلبت رو بهت پس دادم ایخوب ب _

 قلبش برداشتم، یدستم رو از رو بعد

 ش،یبرد رهید گهید _

 ،یبهم پسش بد یتون یهم نم یجور چیه گهید 

 شدم، نشیهلش دادم و سوار ماش زود

 زود من رو برسون خونه، _

 لب هاش، یلبخند اومد رو کی

 مادر بزرگ، یشد و من رو رسوند خونه  نیماش سوار

 کردن، چمینگار و مادر بزرگ سوال پ دمیرس یوقت

 دمیدادم و رفتم داخل اتاق گرفتم خواب لشونیتحو یچرت و پرت زیچ کی منم

 

 شدم، داریزود از خواب ب صبح

 بودم، دهیبلند پوش نیآست دیلباس سف رشیکه ز یقرمز مجلس راهنیپ کی

 ،ییرایو رفتم داخل پذ دمیپوش یساپورت مشک کی با

 لحظه چشمم به احسان افتاد، کی که

 نگار، شیاومده بود پ احسان

 و به احسان سالم کردم، رونیاز اتاق اومدم ب زود

 که جفت احسان، دمید اما

 نشسته، سامان

 سامان اومد، یاتاق صدا یخواستم برم تو تا

 فاطمه، یر یکجا م_

 نیبش ایب

 نداره یبه شما ربط _

 از اونجا دور شدم و به سمت اتاقم حرکت کردم، زود

  نمش،یخواست بب ینم دلم

 دن،یکرد به تپ یدوباره قلبم شروع م چونکه

 شد، یم عیضا و

 دادم، هیاتاق رو بستم و به در تک در

 افکار خودم بودم، یتو

 ها، زیچ نجورینکنه و ا دامیکجا برم که پ 

 گوشم، یر اومد تونگا یلحظه صدا کی

 م،یداخل کار دار میبر میخوا یمن و احسان م رونیب ایفاطمه ب _

 مادر بزرگ اومد، یکه صدا رونیزور از اتاق اومدم ب به

 کنم، دیرم خر یفاطمه مادر منم م _

 کن، ییرایهم از آقا سامان خوب پذ تو
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 شم، یباشه ها و گرنه ناراحت م یتو راض ییرایآقا سامان از پذ دیبا امیم یوقت دخترم

 کردم، یدونم با تعجب داشتم به مادربزرگ نگاه م یم فقط

 رو به طرف سامان کردم، روم

 کرد یو داشت با لبخند بهم نگاه م یپشت ینشسته بود و دستش رو گذاشته بود رو یقال یرو قشنگ

 کن، ییرایخانوم از من پذ االیخوب  _

  رونیخونه برم ب نیاز ا یخواد ناراض یکه نم دلت

 نه؟ مگه

 بهش نگاه کردم یحرص

 مهمان؟ یآقا نیدار لیم یخوب چ _

 پر رنگ تر شد لبخندش

 قهوه  وانیل کی _

 بهش زل زدم یعصب

 میقهوه ندار _

 تعجب کرده، یعنی یالک

 بهم نگاه کرد متعجب

 اوا چه قدر بد منکه قهوه دوست دارم، _

 ،یکن یمن رو ناراض دیهم که نبا تو

 شاپ، یکاف میر ینداره باهم م یاشکال حاال

 بهش نگاه کردم، متعجب

 کنم، ییرایخونه ازت پذ یاما مادربزرگ بهم گفت که تو _

 صورتم کیرو آورد نزد سرش

 رون؟یخونه برم ب نیاز ا یخواد که من ناراض یتو که دلت نم _

 !هوم؟

 از سر جام بلند شدم، زود

 داخل اتاق مادر بزرگ، رفتم

 و چادرم اونجا بود، مانتو

 نبود، یاتاق من و نگار چوب لباس یتو آخه

 لباس هام رو عوض کردم، زود

 ،ییرایداخل پذ رفتم

 منتظر من بود، ستادهیا سامان

 تونم برم اونجا چون نگار و احسان هستن، یاتاقمه و من االن نم یپولم تو فیمتاسفانه ک یمن آمادم ول _

 االن پول ندارم که برات قهوه بخرم، یعنی خوب

 یبخور ییقهوه چا ینداره جا یاشکال

 ابروش رو داد باال یتا کی

 خرم یشاپ خودم قهوه م یکاف میر یخواد باهم م ینم _

 اما ... باشه _

 شدم، نشیماش سوار

 عقب نشستم، اما

 نیجلو بش ایب _

 نشستم لکسیر

 خواد ینه ممنون نم _

 ر رو باز کردلحظه اومد عقب و د کی

 جلو ایگفتم ب _

 دم،یترس یلیخ

 شدم و رفتم جلو نشستم ادهیپ نیاز ماش زود
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 رو بستم و سرم رو به پنجره چسبوندم، نیماش در

 ؟یخور یم یفاطمه تو چ _

 داره بلند داد زدم یشاپ بستن یاومد که کاف ادمیلحظه  کی

 یبستن _

 تعجب بهم نگاه کرد، با

 ن،ییبه خودم اومدم و سرم رو انداختم پا زود

 دنیبلند شروع کرد به خند سامان

 ؟یرو دوست دار یهنوز بستن یعنی _

 کردم زیهام رو ر چشم

 دوست دارم، یلیرو خ یبستن هیخوب مگه چ _

 ه؟یمشکل

 نگفت، یزیشد و چ ساکت

 ک،یشاپ ش یکاف کیبه  میدیرس

 شدم، ادهیپ نیاز ماش زود

 شاپ، یداخل  کاف میرفت

 بود، کیبزرگ و ش یلیخ

 م،یشاپ شد یوارد کاف تا

 سامان سر خم کرد، یو جلو کیاز اون گارسون ها اومد نزد یکی زود

 نیسالم قربان قدم رنجه فرمود _

 کردم، یتعجب داشتم به دوتاشون نگاه م با

 سامان تا حاال اومده مشهد؟ مگه

 ممنون با همسرم اومدم _

 کردم یتعجب داشتم به سامان نگاه م با

 اِ اِ د ... _

 حرفم رو ادامه بدم نذاشت

 نیاریتا منو رو ب میمنتظر مینیش یم زیاون م یرو میر یخوب ما م _

 مینشست زیم کیسر  میو رفت دیدستم رو کش زود

 ؟یگ یاوا چرا دروغ م _

 تفاوت بهم نگاه کرد یب

 ؟یخور یم یچ _

 نگفتم، یزیچ

 که منو رو آوردن زود سفارشم رو دادم، یوقت

 بزرگ سفارش دادم، یشکالت یبستن کی من

 تلخ سفارش داد، یقهوه  کیهم  سامان

 ارن،یرو ب یموندم تا بستن منتظر

 منم شروع کنم به خوردن، ارنیرو ب یتو دلم نبود که بستن دل

 ،بزنم دیشاپ رو د یکاف ارنیرو م یمدت که بستن نیا یگرفتم تو میتصم

 د،یو سف یاز دو رنگ قهوه ا یبیبزرگ ترک یلیشاپ خ یکاف کی

 ،یقهوه ا ناتیو تزئ دیسف یبا المپ ها یستالیبزرگ و کر یها چراغ

 بودن، یها همه قهوه ا یهاو صندل زیم

 سامان اومد یزدم که صدا یم دیشاپ رو د یکاف داشتم

 ؟یفاطمه تو واقعا من رو دوست ندار _

 ؟یمن رو فراموش کرد یعنی

 نییرو انداختم پا سرم

 ؟ید یچرا جواب من رو نم _
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 بگو، یزیچ کیالمصب  دِ

 بزن، یحرف کی

 گشتم، یماه آزگار فقط داشتم دنبالت م کی یدون یم

 و فقط به عشق تو فقط

 هام روونه شدن اشک

 من تو رو دوست ند ... یعاشقم باش گهیخواد د ینم _

 محرفم رو ادامه بد نذاشت

 ،یتو دوستم دار _

 ،یهم نداشته باش اگر

 ،یمال من یچه نخوا یچه بخوا یداشته باش یمجبور

 و فقط مال من، فقط

 من، سهم

 من، حق

 ؟یفهم یم

 ختمیر یو آروم اشک م نییرو انداخته بودم پا سرم

 بگم، دیبا یدونستم چ ینم واقعا

 حرف بزنه که سفارشاتمون رو آوردن، خواست

 هام رو پاک کردم، اشک

 

 رو خورون، میکردم بستن شروع

 و خوشمزه بود، نیریش یلیخ

 که سامان بهم زد رو فراموش کردم، ییحرف ها یحت

 تموم شد، میبستن نکهیاز ا بعد

 سامان نگاه کردم یتمام به چشم ها تیمظلوم با

 ؟یخوا یم یبازم بستن _

 رو تکون دادم، سرم

 سفارش داد، گهید یبستن کی

 باشه بهتره، یلیوان یگفتم بستن ندفعهیا

 رو آوردن شروع کردم به خوردن بعد از خوردن دوباره هوس کردم، میلیوان یبستن

 خواد، یهم م یکنه بستن یباهام قهر م هییپر رو یگه چه قدر دختره  ینه زشته تازه م اما

 رو خوردم، میمن بستن نکهیاز ا بعد

 هم قهوش رو خورد، سامان

 م،یسمت خونه حرکت کرد به

 خونه، دمیرس

 ،یقال ینشست رو سامان

 بزاره حداقل، یمبل کیگم به مادر بزرگت بگو  یم -

 نشه شتریب یونیلیچهار م ایسه  کیخرم فکر کنم  یخودم براش م یخوا یم اگه

 تفاوت بهش چشم دوختم یب

 اواال که پولت رو به روخم نکش، _

 د،یخر یحتما م خواست یخواد اگه مبل م ینم دوما

 باز شدن در اومد حتما مادر بزرگ اومده، یدوباره ادامه بدم که صدا خواستم

 کنن که در اتاق رو قفل کردن، یکار م ینگار و احسان چ نیدونم ا ینم من

 ... نکنه

 ،یخدا فاطمه تو چه قدر منحرف شد یوا

 بوه، رتیخ خدا
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 مادر بزرگ اومد یافکار خودم بودم که صدا یتو

 کرد؟ ییرایزاده فاطمه خوب ازت پذ یکوچک یآقا _

 ن؟یبود یراض 

 کرد، یبهم نگاه م سامان

 هم زده بود که نگو، یطونیلبخند ش کی

 ابروش رو داد باال، یتا کی

 باشه یطور نیبعد هم ا یدفعه ها دوارمیکرد ام ییرایخوب پذ یلیآره خ _

 بهش زل زدم، متعجب

 بگم که از خونه خارج شد، یزیچ خواستم

 رون،یساعت بعد نگار از اتاق اومد ب کی حدود

 تهران، میزود بر دیگفتم که ما با بهش

 از خدا خواسته قبول کرد، اونم

 م،یعقد نگرفت یکت و دامنش رو برا آخه

 م،یفردا صبح زود به سمت تهران حرکت کن میگرفت میتصم

 شاپ افتادم، یکاف ادیبه  شب

 کردم، یسامان فکر م یبایز یداشتم به چهره  همش

 خوابم برد نکهیفکر کردم تا ا نقدریا

 

 شدم، داریزود سرحال از خواب ب صبح

 شد احسان ما رو برسونه تهران، قرار

 بلند شدم چمدون خودم و نگار رو آماده کردم، زود

 شد، داریهم ب نگار

 م،یکرد داریرو هم ب احسان

 تهران، میبر ادیه سامان بک نیخواستم قبل از ا یم

 م،یشد نیسوار ماش زود

 گوشم، یگذاشته بودم تو یراه هندزفر یتو

 دادم، یترانه گوش م داشتم

 حال خودم بودم، یتو

 کردم، یمعمول فقط به خودم و سامان فکر م طبق

 نش،یریش یبوس ها به

 باش،یز یچهره  به

 خوردنامون باهم، یبه بستن یحت

 کوه بلند داد بزنم سامان دوست دارم قلبمن، کی یخواست برم باال یم دلم

 عاشقتم،

 ذاشت، ینم یخوب غرور لعنت یول

 تهران، میدیبعد از حدود دو روز رس خالصه

 م،یبود نیماش یما تو آخه

 م،یکرد یهم م توقف

 م،یدیخواب یها هم م شب

 هواسرد بود، یلیخ یول

 کرد، یکرد و آرومم م یبود بغلم م شمیسامان پ اگه

 خوب نبود، یول

 زاده،یخانوم عل یخونه  میرفت میشد ادهیپ نکهیاز ا بعد

 دم،یگرم و نرم خواب یپتو ریرفتم داخل اتاق ز کیاز سالم و عل بعد

 شدم، داریشب از خواب ب نصف



 قلب منرمان  انجمن چکاوک

 

https://telegram.me/Anjoman_chakavak 149 

 

 اد،یسامان م یصدا دمید

 کنم، یولت م یرفت یفرار کرد یعشقم فکر کرد یآها _

 ست،یعاقل بشو نآدم  نیا نه

 از سرجام بلند شدم و به سمت حمام رفتم، زود

 کردم، خیکاسه پر از آب  کی

 رفتم دم پنجره، 

 عشقت نمیا ایب _

 کردم، یسرش خال یسطل رو رو یاب تو تمام

 نکن، سمینامرد خ _

 چه قدر آبش سرده، یوا

 زارم، یمن تو رو تنها م نکاراتیبا ا یکن یفکر م دمیحاال فهم اها

 دلم من هستم، زینه جانم عز نوچ

 حرفم هستم یپا منکه

 پنجره رو بستم، زود

 تخت نگار محکم بغلم کرد، یرو رفتم

 ؟یکن یم تیخودت رو اذ نقدریفاطمه چرا ا _

 ،یبهش بگو که دوسش دار خو

 ، تونیسر خونه زندگ نیبر گهید

 بغلش کردم، محکم

 اوردم،یخواستم ازش به دست ن یرو که م یتونم نگار هنوز اون اعتماد ینم _

 بهم نگفت، یزیچ گهید نگار

 خوابم برد نکهیکردم تا ا هیگر نقدریا منم

 

*** 

 

 بلند شدم، یادیزود با سردرد ز صبح

 الزم رفتم داخل آشپز خونه، یبعد از انجام کار ها ییدستشو رفتم

 خوردم، مسکن

 گرفتم برم دکتر، میبود تصم دهیفا یب اما

کردم و رفتم  یو نگار خدا حافظ زادهیچادرمم کردم سرم و از خانوم عل دمیلباس سر دست پوش کیداخل اتاق  رفتم

 مارستان،یب

 خوردم، فیخف یسرما خوردگ کیهم بهم گفت  دکتر

 شربت نوشت منم رفتم تا از دارو خونه بخرم، کیدوتا قرص و  برام

 ،یاومد جلو بعد از  سالم و احوال پرس دمیکان رو دلحظه اش کی رونیکه از دارو خونه زدم ب نیهم اما

 لبخند بهم زد  کی

 شاپ آخه باهات کار دارم، یکاف میبر یایفاطمه م _

 شدم، نشیگفتم و سوار ماش یباشه ا کی

 نشستم، جلو

 م،یدیرس بایز یساده ول یلیشاپ خ یکاف کی به

 نزدم، دشید نیهم یحالم خوب نبود برا ادیز

 سفارش دادم، یشکالت یبستن کیکه اومد  گارسون

 سرما خورده بودم، درسته

 دست بکشم، یتونستم که از بستن ینم یول

 سفارش داد، نیریش یقهوه  کیهم  اشکان

 کردم، یشاپ نگاه م یکاف یساده  یبه چراغ ها داشتم
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 گوشم یاشکان اومد تو یصدا که

 بهت بگم، یزیچ کیخواستم  یفاطمه م _

 بهش نگاه وردم کنجکاو

 فرشته هستم، کیبار بهت گفتم من عاشق  کی ادتهی _

 کردم، فشیاون فرشته رو برات توص بعد

 ،ییفرشته تو اون

 عاشق تو شده بودم، من

 کردم، یهمون نگاه اول همش به تو فکر م از

 ،یدونم تو از سامان جدا شد یم من

 ،یقبول کن ندتیشه من رو به عنوان همسر آ یخواد اگه م یم دلم

 ،یفکر کن یتون یخواد م یتو تا هر وقت که دلت م ستین یاما مشکل ... اما

 ستم،یخوب من مثل سامان ن یول

 مونم، یباش تا آخر عمرم در کنارت م مطمئن

 ،یکنم که فقط عاشق من باش یم یکار اصال

 زد، یمدت که داشت حرف م نیتو ا 

 کردم، یبود نگاه م دهیکه پوش یبه لباس فقط

 شده بود، یکه خط خط دیسف یبا خط ها یلباس مشک کی

 ،یدکمه ا یلباس مشک کی با

 آرنجش زده بود باال، کیرو تا نزد ناشیدکمه هاش باز بود و آست که

 کردم یدست راستش نگاه م یسوخته تو یدستبند قهوه ا کیدست چپش با  یتو یساعت مچ کی

 ه؟ینظرت چ _

 لحظه به خودم اومدم و به چشم هاش نگاه کردم کی

 برام سخته یخ ... خوب کم _

 شه راجبش فکر کنم؟ یم 

 لب هاش یلخند اومد رو کی

 ،یفکر کن یتون یم یخوا یالبته تو تا هر موقع که م _

 زدم یلبخند مصنوع کی منم

 ممنونم _

 رو حساب کنم، یجام بلند شدم که پول بستن از

 کنم یخواد خودم حساب م ینم _

 شدم تا من رو برسونه خونه، نشیرو حساب کرد سوار ماش یکه پول بستن نیاز ا بعد

 ؟یشهر باز میبر یخوا یم _

 بهش زل زدم یو با خوش حال متعجب

 آره _

 لبش پر رنگ تر شد، یرو لبخند

 ،یداخل شهر باز میرفت

 باهم، میکرد یباز نیماش

 م،یخورد یبهم م یه اما

 دم،یخند یبلند م بلند

 ،ییفضا ی نهیسوار سف میرفت

 کردم، یو داد م غیفقط ج جانیه از

 دم،یترس یبار تجربه کردم م کیخطر ناک نشدم چون  لیوسا سوار

 ،یشهر باز مینگار هم زنگ زدم و گفتم با اشکان اومد به

 م،یشد نهیسوار سف نکهیاز ا بعد

 سراغ اژدها، میرفت
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 که نگو، دمیکش یم غیج نقدریا

 خوش گذشت، یلیخ

 م،یسوار اژدها هم شد نکهیاز ا بعد

 م،یسفارش داد یاونجا هردومون بستن یشهر باز یشاپ تو یکاف میرفت

 سفارش دادم و شروع کردم به خوردن، یرنگ یبستن من

 یدومون ه هر

 

 م،یکرد یو صحبت م میدیخند یم

 شب شد و اشکان رسوندم خونه، باالخره

 

 "اشکان"

 

 به هردومون خوش گذشت، یلیخ

 کرد به تاالپ تولوپ، یقلبم شروع م دمید یدونه هرموقع خنده هاش رو م یخدا م فقط

 دوستش داشتم اون قلبمن بود، یلیخ

 رسوندمش خونه، یاز خوردن بستن بعد

 ممنونم بابت امشب، _

 لبخند زدم کی

 کنم یخواهش م _

 ال،یشد و بدو رفت داخل و ادهیپ نیاز ماش زود

 به سمت خونه حرکت کردم، منم

 یبست رو تو یم یبزرگش که به صورت لبنان یها یروسر یبرا شهیکه فاطمه هم یا رهیبشم گ ادهیپ نیخواستم از ماشتا  اما

 دم،ید یصندل

 کنده شده، شیاز روسر حتما

 لحظه بوش رو احساس کردم، کیبرگردم که  خواستم

 خودم نگهش دارم، شیگرفتم پ میتصم

 قبل از خواب بوش کردم، شب

 کردم، یبهش نگاه م و

 لب هام بود، یها فقط لبخند رو وونهید نیهم مثل

 کردم، یکردم و بوش م ینگاه م رهیبه گ فقط

 خوابم برد نکهیکار رو تکرار کردم تا ا نیا نقدریا

 

 "فاطمه"

 

 محکم من رو بغل کرد یکیلحظه  کیخونه  دمیرس تا

 دلم برات تنگ بشه، ینگفت یلعنت یکجا بود _

 گردم، یدر به در دنبالت مصبح تا حاال دارم  از

 از بغلش در اومدن، زود

 بود، سامان

 نگاه کردن یتفاوت یچشم هاش با ب به

 ،ینداشت که نگرانم بش یلزوم مارستانیمن رفته بودم ب _

 ستادمیکه گفت ا یزیاتاقم که با چ یبرم تو خواستم

 ؟یبا اشکان بود _

 روم رو به طرفش بردم و با تعجب بهش زل زدم، متعجب

 ،یدونم با اشکان بود یم _
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 دونم، یرو نم یزیفکر نکن چ پس

 زود بگو  حاال

 داد زد بلند

 کجاست؟ اشکان

 جام، نیمن ا_

 به اشکان چشم دوختم، متعجب

 که به سمت خونشون حرکت کرد، دمیخودم د یچشم ها با

 اشکان تو ... _

 وسط حرفم، دیپر سامان

 ،یدیخر یو براش بستن یشهر باز یزن من رو برد یبه چه جرات _

 شد، یتر م کیلحظه به اشکان نزد هر

 تر و قد بلند تر بود، یکلیه یاز اشکان کم سامان

 کردم، یخوب کار _

 ،یکن یم تیهمش اون رو اذ تو

 کرد، هیفاطمه چه قدر به خاطر توعه نامرد گر یدونست یم

 دهنش یلحظه سامان محکم با مشت زد تو کی

 نداره یربط چیشه به من و زنم مربوطه اصال به تو هبا یخفه شو احمق هر چ _

 سامان داد لیپوزخند تحو کی اشکان

 زنم زنم نکن، نقدریا _

 چه برسه به زنت، ستیهنوز نامزدت ن اون

 صورت اشکان، یتو دیکوب گهیمشت محکم د کی سامان

 هم شروع کرد به حمله کردن به سامان، اشکان

 اون دوتا رو به زور از هم جدا کردن، زادهیعل یاحسان و آقا باالخره

 رون،یاز خونه زد ب اشکان

 ومد،یهم از دماغش خون م سامان

 زخم شده بود، یکم شمیشونیپ

 مبل، یرو نشوندمش

 و چسب زخم آوردم، یدستمال کاغذ رفتم

 دستم و برش گردوندم به سمت خودم، یرو گرفتم تو صورتش

 صورتش رو پاک کردن، یکردم با دستمال کاغذ شروع

 کرد، یمدت فقط داشت نگاهم م نیا یتو

 لب هاش بود، یرو یلبخند خاص کی

 خون دماغش رو پاک کردن، نکهیاز ا بعد

 ش،یشونیسراغ پ رفتم

 خون داشت، یکم

 رو هم پاک کردم، اون

 چسبوندم، شیشونیزخم رو باز کردم و به پ چسب

 ن،ییپا ارمیدستم رو ب خواستم

 کرد، کیدست هام رو گرفت و به لب هاش نزد که

 ممنون خانوم پرستار، _

 لبخند بهش زدم و از سر جام بلند شدم، کی

 کرد و رفت یخداحافظ گهیهم د سامان

 از خواب نازم بلند شدم، یوصف نشدن یبا خوش حال صبح

 روز عقد احسان و نگاره، قایدق امروز

 ،ییرفتم دستشو زود
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 الزم، یاز انجام کار ها بعد

 سمت آشپز خونه حرکت کردم، به

 م،یبود دهیعقد رو خر لیقبل وسا از

 شگاه،یآرا میمونده بود بر فقط

 بود که نگو، دهیقشنگ خر دیکت و دامن سف کی نگار

 م،یدیهم براش خر دیشال سف کی

 داشت، شگاهینگار عصر ساعت چهار وقت آرا 

 صبحانم رو خوردم، هیبق زودبا

 بود، ازدهیحدود  ساعت

 کردن و مرتب کردن خونه، زیبه تم میشروع کرد زادهیو نگار و خانوم عل من

 بزرگ بود، یلیخ خونشون

 شرکت بود، کی ریاحسان مد آخه

 م،یدیعقد رو چ لیو وسا میکرد زیخونه رو تم نکهیاز ا بعد

 م،یحرکت کرد شگاهیسمت آرا به

 ام،یهم با چادر خودم گفتم ب من

 اشتم،سبز بلند د یمانتو کی

 ،یساپورت مشک کی با

 ،یبلند صورت یروسر کی

 هم نداشت، یمشکل

 چادرم، یبه عالوه  میها رو پوش همون

 شگاه،یبه آرا میدیرس

 کنن، ششیرفت داخل تا آرا نگار

 داخل سالن موندم، منم

 رون،یکه از اتاق اومد ب یوقت

 شده بود که نگو، یعروسک کی

 بغلش، دمیپر زود

 ،یشد یگریچه ج یوا _

 کوفتش بشه احسان

 لحظه نگار زود از بغلم در اومد کی

 یکار به عشقم دار یکوفت عشق خودت بشه واال چ _

 نییرو انداختم پا سرم

 ندارم یعشق چیمن ه _

 من متاسفم دیاوه ببخش _

 دادم لشیلبخند تحو کی

 نداره ینه اشکال _

 رو زدن، شگاهیآرا فونیبگه آ یزیخواست چ تا

 اومده بود دنبال نگار، احسان

 م،یو به سمت خونه حرکت کرد میاحسان شد نیماش سوار

 ومد،یعاقد م اونجا

 سر نگار و احسان، ختنیمهمون ر یکل میدیرس تا

 گوشه و نظاره گر بودم، کیرفتم  منم

 لحظه چشمم به سامان افتاد، کی که

 اونم دعوت بود، مگه

 ها خاموش شد، چراغ

 کروفون شروع کرد به خوندن، یم کیو  تاریگ کیبا  سامان
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🎶🎶🎶 
 

 نجاستیقلبمن ا تمام

 

 خواست یاما زمان م باورش

 

 ما بود نیکه ب یکس هر

 

 چه قدر کم اشتباه بود هر

 

 تو درد یحت یموند عاشقم

 

 جز تو ادعا کرد یک هر

 

 هر چ یروز کی از

 

 بد ایخوب  ی

 

 جز تو همه رو خط زد قلبمن

 

 راهش سمت من افتاد یکس هر

 

 عمدا اسمت رو لو داد قلبمن

 

 داشت یرو بستم اگه حس راهش

 

 ارزش داشت شتریتو موندن ب یپا

 

 ارزش داشت شتریب

 

 ارزش داشت شتریب

 

 ... اووووووو

 

🎶🎶🎶 
 

 تو درد یحت یموند عاشقم

 

 جزتو ادعا کرد یک هر

 

 بد ایخوب  یهرچ یروز کی از

 

 دجز تو همه رو رد کر قلبمن

 

 راهش سمت من افتاد یکس هر
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 من عمدا اسمت رو لو داد قلب

 

 داشت یرو بستم اگه حس راهش

 

 ارزش داشت شتریتو موندن ب یپا

 

 ارزش داشت شتریب

 

 ارزش داشت شتریب

 

 ... اووووووووو

 

🎶🎶🎶 
 

 راهش سمت من افتاد یکس هر

 

 عمدا اسمت رو لو داد قلبمن

 

 داشت یرو بستم اگه حس راهش

 

 ارزش داشت شتریتو موندن ب یپا

 

 ترانه تموم شد، نکهیاز ا بعد

 رو باز کرد و جلوم زانو زد، یسمت من اومد و انگشتر به

 ؟یکن یعشق من با من ازدواج م  _

 چشم هام حلقه زد، یجلو اشک

 تونستم تحمل کنم ینم گهیواقعا د 

 بهش گفتم نیهم یبرا

 بله _

  دن،یو هورا کش غیبرامون دست و ج همه

 از جاش بلند شد، زود

 دستم، یرو گذاشت رو انگشتر

 محکم بغلم کرد، بعد

 دم گوشم گفت یو حرص  آروم

 خواد ببوسمت که نگو، یدلم م نقدریا _

 هست تیجمع نجایکه ا فیح یول

 جدا شدم، ازش

 رو محکم گرفت، دستم

 هاشون نشستن، یصندل ینگار و احسان رفتن رو قهیاز پنج دق بعد

 دست هم قفل قفل بود، یهم دست هامون توو سامان  من

 تا عاقد خواست خطبه رو بخونه، 

 بلند شد، احسان

 عروس خانوم دارم، یبرا زیسوپرا کیقبلش من  نیصبر کن _

 م،یکرد یبهش نگاه م میبا تعجب داشت همه

 ن،یراد منش لطفا وارد ش یآقا
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 لحظه پدر نگار وارد سالن شد، کی

 کرد، یاومد جلو و با اشک به اون نگاه م نگار

 عاقد شروع کرده بود به خوندن خطبه حاال

 لمیوک ایعروس خانوم آ _

 بلند داد زد نگار

 نه _

 م،یهمه متعجب بهش نگاه کرد 

 لب احسان محو شد، یرو ی خنده

 رون،یبشه که نگار زود از اونجا زد ب کیبه نگار نزد خواست

 م،یکه برش گردوندنبالش  میو سامان رفت من

 م،یشد و اجازه نداد که برش گردون نمونیاون سوار ماش اما

 سامان، یمجرد یخونه  مشیبا خودمون ببر میهم گفت ما

 اتاق نگار رو بهش نشون دادم، میدیرس یوقت

 رفت داخل اتاقش، زود

 به سامان چشم دوختم نگران

 رفتار کرد؟ یآخه چرا نگار اونطور یسام _

 لب هاش یاومد رو طونیلبخند ش کی

 اون رو ول کن خودم و خودت رو عشقه _

 شدم طونیش منم

 باش، الیخ نیکاسه بده آش به هم کیپر رو  یاوه اوه اوه آقا _

 رو گفتم و الفرار، نیهم

 بود، ادیکه سرعتش ز ییاز اونجا یول

 د،یرس بهم

 از پشت بغلم کرد محکم

 سامان تو رو خدا ولم کن، یوا _

 خستم یلیخ

 به سمتش و دست هام رو دور گردنش حلقه کردم رگشتمب

 جونم یسام _

 به خودش چسبوندم شتریب 

 جانم _

 لب هام یلبخند اومد رو کی

 گفتم یحالت بچه گانه ا به

 موخوام یمه بستن _

 دنیکرد به خند شروع

 هست، یپر بستن خچالی یتو یفاط _

 رو به همش

 

 شدم، داریزود از خواب ب صبح

 پوشه، یسامان داره کت و شلوار م دمید

 شروع کردم به حرف زدن یخواب آلود یصدا با

  یسام یکن یکار م یچ یدار _

 به سمت من آورد نهییرو از آ روش

 عشقم ریصبح بخ _

 ؟یدیخواب خوب

 لبخند بهش زدم کی
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 اوهوم _

 تخت یرو دمیجهش پر کیلحظه با  کی

 فکر بکر کی _

 تخت نشست یرو اومد

 ؟یچه فکر _

 لبم پر رنگ تر شد یرو لبخند

 دنبال احسان، یر یتو االن م نیبب _

 نجا،یا شیاری یخودت م با

 جاست، نینگار ا یگ یم بهش

 کنم، یتا اون موقع نگار رو سرگرم م منم

 نگاهم کرد متعجب

 خوب اونا با هم قهرن به ما چه؟ _

 کردم یهام رو گربه ا چشم

 گفتم یبا حالت با مزه ا و

 تو لو خدا _

 کرد یچشم هام نگاه م به

 شرط کینه خوب باشه اما به  ینه نه نه ... وا _

 بهش نگاه کردم متعجب

 بغلم، یایاالن ب نیهم دیبا _

 لب هام یرو یخودت لبت رو بزار بعد

 شد، شتریب تعجبم

 خواست، یخوب خودمم دلم م یول

 رفتم بغلش، نیهم یبرا

 از لب هاش گرفتم، زیبوس ر کی بعد

 خوبه ایب _

 معمول اخم کرده بود طبق

 کمه  _

 بغلش بودم، یهمون طور که تو 

 نگاهش کردم گنگ

 کمته واقعا؟ یعنی _

 هاش حالت خمار گرفته بود چشم

 اوهوم، _

 شه، یم یچ میخدا اگه ازدواج کن یوا

 م،یستیروز هم بدون رابطه ن کی

 دن،یحرفش بلند شروع کردم به خند نیا به

 وونهید _

 از بغلش در اومدم، زود

 نکرده ییزود برو دنبال احسان ممکنه تا االن مرده باشه خدا االی االی

 کم کیتو رو خدا فقط  یفاط _

 تخت بلندش کردم یرو گرفتم از رو دستش

 کرواتم رو ببند ایخوب حداقل ب _

 برداشتم، یکروات مشک کیگفتم و رفتم داخل کمدش  یباشه ا کی

 بود، یت و شلوارش مشکک آخه

 ستادم،یسر تخت ا رفتم

 کردم به بستن کرواتش، شروع
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 کرد، یفقط به من نگاه م اون

 که کرواتش رو بستم، یوقت

 دستش رو گرفتم بردمش تا دم در خونه، زود

 بدو برو دنبال احسان ییحاال آقا _

 رو آورد جلو سرش

 ،یبوس بهم ند کیتا  _

 خورم، یجام تکون هم نم از

 کردم، کیسرم رو به صورتش نزد منم

 شد، یتر م کیآروم سرامون به هم نزد 

 لب هام احساس کردم، یداغش رو رو یطعم لب ها آخر

 ازش جدا شدم، زود

 از بوست، نمیخوب ا _

 زود برو دنبال احسان، حاال

 نگاهم کرد خمار

 گهید یکی _

 رون،یهلش دادم ب زود

 خونه، شیاریبرو بابا زود م _

 بلند بود، نیو آست دمیپوش رشیکه ز یسورمه ا راهنیپ کیبا  یمجلس یلباس آب کیدر رو بستم رفتم  بعد

 ،یساپورت مشک کی با

 د،ید یم لمیمبل نشسته بود داشت ف ینگار رو ییرایرفتم پذ یوقت

 خانوم، ریسالم صبح به خ _

 میصبحانه بخور میبلند شو بر زود

 تفاوت بهم نگاه کرد یب

 ندارم لیم _

 دستش رو گرفتم، زود

 سمت آشپز خونه کشوندمش، به

 با هزار زحمت دو لقمه خامه عسل گردو خورد، باالخره

 بهش با لبخند نگاه کردم بعدش

 م؟یسامان دونات درست کن یبرا یاینگار م _

 بهم نگاه کرد متعجب

 دونات؟؟ _

 اوهوم _

 از جاش بلند شد، بعد

 از جام بلند شدم منم

 قبوله _

 م،یهم رو محکم بغل کرد هردو

 تمومه، یسامان همه چ یرو شکر خونه  خدا

 اد،یم ریتوش گ یبخوا یچ هر

 و ... یفور ی هیما ریسراغ آرد و پودر خم میرفت

 به ساخت دونات، میکرد شروع

 که در خونه رو زدن، میزد یدونات ها رو قالب م میداشت

 زحمت برو در رو باز کن حتما سامانه ینگار ب _

 گفتم سامانه تا بره یالک نیهم یدونستم احسانه برا یم

 یر یچرا خودت نم _

 نییرو انداختم پا سرم



 قلب منرمان  انجمن چکاوک

 

https://telegram.me/Anjoman_chakavak 159 

 

 کنه یکار م یاگه برم چ یدون یخودت م _

 خنده و رفت در رو باز کرد، ریز زد

 که پشت در بود چشم دوخت یبه کس متعجب

 احسان؟ _

 امونش نداد زود اومد جلو، احسان

 مست کرده بود انگار

 احسان گفتنت تنگ شده بود یچه قدر دلم برا یعشقم اگه بدون یوا _

 زود ازش جدا شد، نگار

 ولم کن _

 هم بلند داد زد احسان

 کنم، یولت نم _

 ،یزن من تو

 ،یمال من تو

 کنم؟ یولت م یکرد فکر

 !چوقتیه

 دنیها فهم هیبلند گفت که فکر کنم همسا یرو جور چوقتیه

 نگار؟ یفهم یچرا نم  

 دوست دارم، یلیتو رو خ من

 عاشقتم، من

 ؟یکن ی... چرا درکم نم چرا؟

 خت،یر یهمش اشک م نگار

 زود بغلش کرد، احسان

 کنه، هیخانومم گر نمینب

 ،یها خانوم رمیمیم من

 احسان دوست دارم _

 تر به خودش فشارش داد محکم

 شتریمن ب _

 اتاق، ینگار رو بلند کرد و برد تو بعد

 خوش حال شدم، اوالش

 دم،یخند یم زیر زیآروم آروم ر بعد

 چاره نگار، یب

 اومده، دخلش

 دست هاش رو دور کمرم حلقه کرده بود، یکیکردم  حس

 درست بود، حسم

 دست هاش رو دور کمرم حلقه کرده بود، سامان

 سفارشتونم آماده شد یخانوم ایب _

 لپش کردم و محکم گازش گرفتم، کیرو نزد سرم

 به ماساژ دادن لپش، کرد شروع

 گفت یطونیبا لحن ش بعد

 آره؟ _

 باشه منم برات دارم، خوب

 دستش رو گرفتم و مظلوم بهش نگاه کردم، زود

 ؟یریلپم رو گاز بگ ادیدلت م یسام _

 لپم کرد، کیرو نزد سرش

 ترس چشم هام رو بسته بودم از



 قلب منرمان  انجمن چکاوک

 

https://telegram.me/Anjoman_chakavak 161 

 

 رم،یلپت رو گاز بگ ادیمنکه دلم نم _

 تونم که لبت رو ببوسم، یم یول

 لب هام، یدوباره لب هاش روگذاشت رو بعد

 ازش جدا شدم زود

 گه،یبسته د یبوس یقدر من رو م نیچرا ا یسام _

 بخر، یدور دور برام بستن میبر ایکار ها ب نیا یجا به

 باشه _

 م،یحرکت کرد نیو به سمت ماش میدست هم رو گرفت بعد

 ،ذاشت یشاد م یراه ترانه ها یتو

 یپوست ریز منم

 دم،یرقص یم

 میسر رفت آخر

 

 پارک شلوغ، کی داخل

 کمم بود، دیخر یبستن کی برام

 کمم بود، دیخر دوتا

 کمم بود، دیتا خر سه

 اکتفا کردم، یسر به پنج تا بستن آخر

 بود، یچ چیخوب بهتر از ه یکمم بود ول درسته

 خونه، میدیرس

 اتاق نگار و احسان باز بود، در

 نامه نوشته بود، کیاپن  یرو

 خوندمش، رفتم

 نوشته بودش، نگار

 بودن محضر تا زود امروز عقد بشن، رفته

 ها، نیداشتن ا یعجله ا چه

 خودشون، یرن خونه  ینوشت که م بعد

 رو شکر کردم، خدا

 رو به طرف سامان بردم روم

 خونوادم تنگ شده، یدلم واسه  ذهیا میبر ایب یسام _

 سامان رو جمع کردم، یگفت منم رفتم لباس ها یچشم کی

 بود رو برداشتم، خچالی یتو یبستن یچ هر

 کردم، نشونیهارم سرخ کردم و با شکالت آب شده تزئ دونات

 میحرکت کرد ذهیظرف و به سمت ا یتو گذاشتمشون

 م،یگرفت یم لمیف گهیو از هم د میستادیسر سبز ا یجا کیراه  یتو

 م،یدوباره به راهمون ادامه داد میو عکس گرفت لمیف یاز خودمون کل نکهیاز ا بعد

 ذه،یبه ا میدیرس

 کردم، یبا همه سالم و احوال پرس رفتم

 اومده بود اونجا، مادرمم

 اتاق خودم، یخودم و سامان رو گذاشتم تو لیوسا

 ها هم آب شده بودن، یبستن

 خچال،ی یگذاشتمشون تو نیهم یبرا

 قهوه درست کردم، وانیل کیسامان  یبرا میرفت

 خوره، ینم ییچا آخه

 باهاش قهوه خوردم، خودمم
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 م،یبخواب میریداخل اتاقم بگ میرفت گهیشب بود د چون

 م،یخواب بود جیگ

 

*** 

 

 شدم، داریسامان از خواب ب یبا صدا صبح

 هام رو دور گردنش حلقه کردم دست

 یجانم سام _

 لبخند بهم زد کی

 دور دور رونیب میامروز با هم بر یایم _

 لب هام یلبخند گل و گشاد اومد رو کی

 امیمعلومه که م _

 رون،یب میر یاز سر کار اومدم با هم م نکهیپس حله امروز بعد از ا _

 خوام باهات خلوت کنم، یها م یاریرو نم نیو آرت ریضمن خودم و خودت تک ام در

 دن،یکردم به خند شروع

 باشه چشم _

 ،ییجا ایبره سرکار  نکهیقبل از ا شهیمثل هم بعد

 دم،یرو بوس لبش

 خوش حال از من دور شد، اونم

 دم،یدوباره گرفتم خواب منم

 شدم، داریبود که از خواب ب ازدهیفکر کنم صبح ساعت  گهید

ر آوردم و و گردو د ریخودم نون و پن یالزم به آشپز خونه رفتم و برا یحرکت کردم و بعد از انجام کارها ییسمت دستشو به

 شروع کردم به خوردن،

 صبحانم رو خوردم، نکهیاز ا بعد

 خونه رو زدن، در

 بزرگم در رو باز کرد، مادر

 بود، سامان

 به استقبالش، رفتم

 جور وا جور بود، یها یدست هاش پر از خوراک یتو

 بغلش، رفتم

 ؟یهنوز آماده نشد یاوا خانوم _

 رون؟یب میقرار نبود بر مگه

 و رفتم لباس هام رو عوض کردم، دمیکش یبلند غیج کیحرف سامان  نیا با

 زد یسامان چشم هاش برق م ییرایداحل پذ رفتم

 ،یکه زد یبا صورتت قشنگه مخصوصا با چادر تیکرم یمانتو یلیفاطمه خ _

 خوبه عشقم، یلیواقعا برام خ نیو ا یزن یکه تو چادر م میواقعا راض من

 بغلش، رفتم

 م،یشد نیسوار ماش میاز خونوادم رفت یفظاز خدا حا بعد

 راه سامان ترانه گذاشته بود، یتو

 م،یخوند یهم بلند م با

 افتادم، یزیچ کی ادیلحظه  کی

 ها! میدینخر یبستن یسام _

 حرکت کرد، یفروش یبستن کیو به سمت  دیکش یپوف کی

 پارک نداشت، یجا

 رو پارک کرد، نیماش ابونیاونطرف خ نیهم یبرا
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 بشه که دست هام رو گذاشتم رو دست هاش، ادهیپ خواست

 نه بزار خودم برم تو رو خدا _

 آخه ... _

 دمیحرفش پر وسط

 بار خودم برم کی نیفقط هم یسام _

 لب بده بعد برو کی _

 دن،یحرفش شروع کردم به خند نیا با

 دم،یخند یحساب نکهیاز ا بعد

 کردم، کیهام رو به لب هاش نزد لب

 دمش،یبوس هقیدق کیحدود  و

 حرکت کردم، یفروش یازش جدا شدم و به سمت بستن زود

 دم،یرو د ینور کیرد بشم که  ابونیو خواستم از خ دمیرو خر یبستن

 رو احساس نکردم یزیچ گهیو بعد د نیپرت شدم زم بعدش

 

 "سامان"

 

 اد،یفاطمه بودم که ب منتظر

 نفسم گرفت، دمیکه د یزیلحظه با چ کی اما

 کرده، رشیز نیکه ماش دمید 

 شدم و به سمتش حرکت کردم، ادهیپ نیاز ماش زود

 اصال خوب نبود، حالم

 بردم دکتر، یاون رو زود م دیبا

 بشه، شیزیچ دینبا اون

 نه، فتهیبراش ب یاتفاق دینبا

 دورش جمع شده بودن، همه

 پسشون زدم، زود

 فاطمه، شیپ رفتم

 زدم به اورژانس، زنگ

 بغلم بود، یتو فاطمه

 شد اریهوش یکم

 س ... سا ... م ... مان _

 کرده بودم، بغض

 فاطمه رو بخوام  از دست بدم واقعا برام سخت بود، نکهیفکر کردن به ا یحت

 بغلم فشارش دادم یتو محکم

 جان سامان، _

 سامان، عشق

 قلبسامان،

 سامان بگو نفس

 زد یحرف م دهیبر دهیبر

 د ... و ... س ... ت ... د  _

 شد، شهویلحظه ب کی

 فاطمه _

 تر گفتم  بلند

 فاطمه _

 تر تر گفتم بلند
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 فاطمه _

 زدم داد

 فاطمه _

 زود اومد، آمبوالنس

 رش،یداخل پذ بردنش

 شناختن، یکه من دکتر بودم من رو م ییاونجا از

 خولستم برم اتاق عمل که فاطمه رو خودم عمل کنم اما بهم اجازه ندادن، یم

 شدم زیگالو باهاشون

 ؟یچ یآخه برا _

 خوام خودم عملش کن، یزنه منه م اون

 بلند داد زد یمهدو دکتر

 شه،یزاده چند بار بگم نم یکوچک یآخه آقا _

 شده، یشما دچار مرگ مغذ همسر

 و قلب، یتخضتون فقطدر عمل جراح شما

 ن؟یفهم ینم چرا

 که درمورد فاطمه زد، یحرف با

 ساکت شدم، کال

 داره؟ یمرگ مغذ اون

 نه امکان نداره، نه

 نمشیخوام بب یم _

 برنش اتاق عمل، یشه دارن م ینم _

 به سمت اتاق عمل حرکت زود

 

 کردم،

 وسط دمیخواستن ببرنش داخل که زود پر یم

 ن،یلحظه صبر کن کیفقط  _

 نگفتن، یزیهم چ اونا

 کردم و زود ازش جدا شدم، کیسرم رو به لب هاش نزد آروم

 شمیبرگرد پ _

 م دکتر ها و پرستار ها هم اون رو بردن اتاق عمل،رو گفت نیهم

 نه ساعت فقط منتظرش مونده بودم، حدود

 خواستم که برگرده، یکردم از خدا کمک م یمدت همش دعا م نیا یتو

 زود به سمتش هجوم بردم، رونیاز اتاقش اومد ب یمهدو دکتر

 شد مهران؟ یچ _

 انداخت نییرو پا سرش

 گرده، یبر نم گهیمتاسفم سامان اون د _

 چشم هام رو تار کرده بود، یجلو اشک

 بردن سرد خونه، یرو داشتن م فاطمه

 انداخته بودن، دیسف یپارچه  کی روش

 ششیرفتم پ زود

 تخت یزدم به دسته  یم یه

 گه،یبلند شو د یفاط _

 ها، یبستن یب یبستن یبه خدا اگه بلند نش نیبب

 اومد میخاله مر غیج یصدا

 طمهدخترم فا یوا _
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 خواستم بغلش کنم، یم یه

 شد، ینبرنش اما نم بگم

 سر بردنش سرد خونه، آخر

 جنازش بود،دپ حیتش فردا

 که کال نگم اوضاعم رو بهتره، منم

 کردم، یم هیتونستم گر یتا م شب

 کردم، یداد م یها داد و ب وونهید مثل

 اومد بردم تهران، مامانم

 دونه حال و روزم چطور بود، یکردم که نگو فقط خدا م یم هیگر نقدریراه ا یتو

 چطورتونست من رو تنها بزاره؟ اون

 بهم قول داد تا ابد کنارمه، اونکه

 شد؟ یچ پس

 بخره، یسکیتونه و یبه خونه زود رفتم به ساسان گفتم بره برام تا م دمیرس تا

 چون و چرا قبول کرد، یب اونم

 خوردم یم یسکیشب رو و تمام

 

 "شیستا"

 

 شدم، داریخواب ب از

 آشنا بود، ریبرام غ زیچ همه

 کجاست؟ نجایا

 هستم؟ یک من

 ومد،ینم ادمی یزیاصال چ واقعا

 دونم چرا؟ ینم

 وارد اتاق شد، یکلیمرد ه کیلحظه  کی

 داشت، یسبز آب یو چشم ها ییخرما موهاش

 خودم جرات دادم و شروع کردم به حرف زدن به

 هستم؟ یمن ک دیس ... سالم ببخش _

 ناراحت بهم نگاه کرد، یکم

 یهست شیتو عشق من ستا _

 بهش نگاه کردم متعجب

 واقعا من عشق شما هستم؟ _

 ن؟یهست یحاال شما ک خوب

 لب هاش یلبخند اومد رو کی

 منم اشکان عشق تو هستم. _

 شد شتریب تعجبم

 م؟یواقعا ما عشق هم یعنیخوب  _

 محکم بغلم کرد، اومد

 نم مور مور شد،حس لمس بدنش بد از

 م،یمرد یمن و تو به خاطر هم م _

 م،یوار عاشق هم بود وانهید

 ازم یخواست یم یو بستن یکرد یخودت رو برام ناز م یهم ه تو

 برام آشنا بود، یقدر اسم بستن چه

 ه؟یچ یبستن _

 بهم نگاه کرد متعجب
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 ،یدوسش داشت یلیکه خ هینیریش زیچ کی یبستن _

 م،یبخور یباهم تا بستن میر یم االنم

 برد، کیش یآشپز خونه  کیهام رو گرفت و من رو به  دست

 داخل آشپز خونه، میرفت

 داخلش بود رو به سمتم آورد یرنگ دیسف یکاسه که ماده  کی

 خانوم خودم، یاز بستن نمیا _

 اومد جفتم نشست، زود

 شیستا _

 رو به طرفش بردم، روم

 ب هام،ل یلحظه لب هاش رو گذاشت رو کی

 کردم، یکه فقط گنگ نگاهش م منم

 د،یبوس یهاش رو بسته بود و من رو م چشم

 تشنه بود، یلیخ انگار

 

 از من جدا شد، قهیپنج دق بعد

 محکم بغلم کرد و

 دوست دارم، یلیخ شیستا زهیف ... چ _

 به دلم نشست، یلیتنش خ یگرما

 اون رو محکم بغل کردم و گفتم منم

 طور عشقم، نیمنم هم _

 میکه گفته بود هردو عشق هم اونطور

 یتون ینترس هنوز م یول یشد یو دچار فراموش یتو تصادف کرد میکه قرار بود من و تو عقد کن یزمان قایدق شیستا _

 ،یدانشگاهت رو بر

 م،یعقد کن دیقبلش با یول

 ه؟یدانشگاه چ _

 دن،یشروع کرد به خند بلند

 بهش چشم دوختم، متعجب

 د،یخند یکل نکهیاز ا بعد

 چشم دوخت، بهم

 به کار کردن، میکن یبعدش شروع م میخون یکه ما درس م ییدانشگاه جا _

 گفتم یآهان کی

 م،یکن یاول دانشگاهم رو تموم کنم بعد عقد م دیخوب من با _

 خونوادم کجان؟ حاال

 ن،ییرو انداخت پا سرش

 تصادف مردن، یاون ها تو متاسفانه

 ناراحت شدم، یکم

 دلم کاشت، یرو تو دیحرفش نور ام یبا ادامه  یول

 م،یو هرجا در کنار تو هست شهیاما نگران نباش من و خوانوادم هم _

 لبخند زدم و محکم بغلش کردم کی

 م،یکن یبعد دانشگاه عقد م ستین یمشکل شیستا _

 بغلش کردم، سفت

 خوردن یو بعد شروع کردم به بستن 

 

 "اشکان"
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 بست، خیتمام تنم  دمیکه شن یبرخ با

 تصادف کرده بود، فاطمه

 کنه حرکت کردم، یکه سامان اونجا کار م یمارستانیبه ب زود

 خت،یر ینشسته بود داشت آروم آروم اشک م یصنول یرو سامان

 خواست بره اتاق عمل، یم

 ،یهمون دکتر مهدو ایمهران  شیرفتم پ زود

 رشوه دادم، ونیلیفاطمه رو عمل کنه،بهش ده م دیبهش گفتم سامان نبا زود

 قبول کرد، اونم

 ره،یگ یم یبهم گفت فاطمه به احتمال نود و پنج درصد فراموش یول

 برام خوب بود، یلیخ

 م،یتونستم بهش بگم که من و اون عاشق هم بود یم

 ره، یم شیداره خوب پ یچ همه

 به سامان خبر فوت فاطمه رو داد، مهران

 د،یتخت گذاشت و روش مالفه کش یرو رو یا گهیدختر د کیفاطمه  یبه جا و

 مرده، یعنی که

 از اون طرف هم من رفتم دنبال فاطمه، 

 م،یبا خودم به سمت اصفهان حرکت کرد و

 کردم، دایبودم به اصفهان انتقال پ سیپل چون

 بودم، دهیکه تازه خر یرو بردم خونه ا فاطمه

 ش،یشد بهش گفتم که اسمش ستا داریب یوقت

 که اون تصادف کرد، میکن یو قرار بود عروس میو اون عاشق هم بود من

 زود باور کرد، یلیخ فاطمه

 ارمیراحت عشقم رو به دست ب الیمن تونستم با خ و

 

 "سال بعد کی"

 

 "سامان"

 

 ساله که شب و روزم شده فاطمه، کی

 رم سر کار، یها م روز

 خونه، امیمکنم  یها مست م شب

 عمرم یبار تو نیاول یبرا

 رابطه داشتم، یکه بگ یهر دختر با

 دم،ید یم میگرفت ذهیراه ا یکه با فاطمه تو یلمیها ف شب

 لم،یف یتو

 کرد ینگاه م نیبیبا لبخند به دور فاطمه

 ن،ینیرو بب نجایهستم ا یخوب سالم من فاطمه کوچک _

 م،یهست نجایمکان سرسبز و من در کنار همسر خول و چلم سامان ا کی

 از پشت محکم بغلش کردم، منم

 کردم، یگردنش فرو بردم و بوسش م یرو داخل گود سرم

 دیخند یبلند م اونم

 از من نداره، یخانوم دست کم نیخوب بله من خل و چل هستم اما ا _

 گفت یبا ناز م اونم

 یسام _

 رو متوقف کردم، لمیجا ف نیهم



 قلب منرمان  انجمن چکاوک

 

https://telegram.me/Anjoman_chakavak 167 

 

 کردم، کیداخل اتاقم نزد ید یاز سر جام بلند شدم و لب هام رو به ال س زود

 کردم، یم یکار هر

 د،یرس یفاطمه به مشامم نم یطعم لب ها اصال

 اتاق بود رو شکوندم، یتو یدور شدم و هر چ ونیزیتلو از

 رو، ونیزیتلو یحت

 رن،یو پدرم زود اومدن باال و خواستن جلوم رو بگ مادر

 داد زدم بلند

 ن،یولم کن _

 من رو آروم کنه، ادیب دینامرد با اون

 از مرد اطاعت کنه ها؟! دیکه زن با ستین نطوریها ا یرانیرسم ا یتو مگه

 برمش، یم امیو گرنه خودم م ادیب نیبهش بگ االی خو

 تر داد زدم بلند

 !فاطمه؟

 

 "اشکان"

 

 ش؟یستا_

 جانم_

 لبخند رفتم جلو با

 ؟یشور یخونه بسته چه قدر لباس م میبر ایبدو ب _

 لباس هات رو بشور نینگفتم با ماش مگه

 جلو، اومد

 هاش رو دور گردنم حلقه کرد، دست

 آخه عشقم دوست دارم خودم لباس هام رو بشورم نفسم _

 شد، یقند آب م لویک لویدلم ک یکه زد تو یحرف با

 دم،یصورتش کردم و آروم لب هاش رو بوس کیرو نزد سرم

 لب هاش بود، یفقط لب هام رو قهیپنج دق حدود

 برم سخت بود، یلیدل کندن ازشون خ واقعو

 به زور ازش جدا شدم، یول

 بودم، وونشیدونم که د یم فقط

 دمش،یپرست یوار م وانهید

 شدم، یترش م وونهید هیبه ثان هیثان

 ،یکن یخودت دردسر درست م یسه وا یخانوم خودت دار _

 نگفتم ها! ینگ

 دن،یشروع کرد به خند بلند

 بود، شیتولد هجده سالگ امروز

 سال از اون روز گذشت، کی

 ساله که من با عشقم هستم، کی

 بشه، زیسوپرا قراره

 دونه که من براش تولد گرفتم، ینم آخه

 دستش رو گرفتم و بردمش داخل اتاق مشترکمون، زود

 ییجا میرو بپوش قراره بر رونتیب یزود لباس ها زمیعز _

 بهم چشم دوخت متعجب

 کجا؟ _

 گم ینم _
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 بهم چشم دوخت، ملتمسانه

 نگاهش بشم، میتسل دمیترس

 رونیزود از اتاق زدم ب نیهم یبرا

 

 "شیستا"

 

 گذره، یسال از اون موقع که حافظم رو از دست دادم م کی

 نم،یب ینفر رو م کیخواب  هرشب

 شناسمش، یگه انگار م نمیب یرو م یخواب پسر هرشب

 کنم، یم هیپتو گر ریها آروم ز شب

 چشم به راهمه، یکنم کس یدونم چرا اما احساس م ینم

 من رو دوست داره، یا گهید یاز اشکان کس ریکنم غ یم احساس

 رو بگم، نیتونستم به اشکان ا ینم یول

 لباس ه اطیح یتو داشتم

 

 اتاقمون، یو من رو برد تو شمیشستم که اشکان اومد پ یرو م ام

 رو بپوشم، رونمیب یگفت که لباس ها 

 م،یپوش یآب یروسر کیو  یساپورت مشک کیبلند و  نیآست یمشک یمانتو کی منم

 برواشتم و به سمت اشکان حرکت کردم، ممیمشک فیک

 بزنم، یامروز ست مشک گفتم

 داده بود، هیتک نشیمعمول به ماش طبق

 بغلش کردم، رفتم

 د،یشد و لب هام رو بوس کمینزد آروم

 طولش داد، یکم فقط

 خولست ازم جدا بشه، ینم انگار

 زور از خودم جداش کردم، به

 اشکان خوشگل شدم؟ _

 کرد، یداشت بهم نگاه م خمار

 بود یا گهید یایدن کی یتو انگار

 الو اشکان جان _

 خودش اومد به

 شقمهوم ... جانم ع _

 خوشگل شدم؟ _

 لب هاش یاومد رو لبخند

 عشقم ادیبهت م یبپوش یتو هر چ _

 شد یلحظه چهرش عصبان کی

 پس چادرت کو؟ _

 موهات معلومه ها؟! چرا

 برو زود

 موهام رو هم کردم داخل، دمیخدا خواسته رفتم باال و چادرم رو پوش از

 داشتم، یخاص یبه چادر عالقه  یدونم چرا ول ینم

 م،یشد نیماش سوار

 ،یمعمول دست هام رو گرفت و شروع کرد به رانندگ طبق

 شاپ، یکاف کی بردم

 دمش،یفهم ینم اصال
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 م،یشاپ شد یکه وارد کاف یوقت

 لحظه شکه شدم، کی

 شده بود، نیقرمز تزئ یجا با قلبها همه

 گذاشته بود، زیم یقرمز هم به صورت قلب رو کیک کی

 شده بود، نیقرمز تزئ ناتیقرمز با بادکنک ها و تزئ یشاپ  عالوه بر قلبها یکاف یجا همه

 تولدت مبارک عشقم _

 اشکان رو بغل کردم، محکم

 ،یمرس _

 میزندگ یمرس

 جدا شدم و با دست هام صورتش رو قاب گرفتم، ازش

 صورتم کرد، کیرو نزد سرش

 شیدوست دارم ستا یلیاوم خ _

 دمش،یبوس یبا ولع م منم

 عشق، ایمن از هوس بود  دنیدونم بوس ینم اما

 دوسش نداشته باشم، نکهیرو دوست داشتم نه ا اشکان

 عاشقش نبودم، اما

 دونم چرا؟ ینم خودمم

 رو آوردن، کیک باالخره

 گفتن، کیشاپ برام دست زدم و تولدم رو بهم تبر یخدمه داخل کاف تمام

 م،یرو خورد کیک نکهیاز ا بعد

 رون،یب میو از اونجا زد میخدمه ها هم داد به

 اشکان رو محکم گرفتم، دست

 عشقم ازت ممنونم، یوا _

 شدم، زیامروز سوپرا واقعا

 نداشت عشقم، یبه لب هام زد قابل زیر یبوسه  کی

 م،یبخور یبستن گهیشاپ د یکاف کی میبر ایزود ب حاال

 بهم، دمیهام رو محکم کوب دست

 ،یآخ جون بستن _

 سفارش داد، یلیو اشکان وان یشکالت یمن بستن میشاپ شد یوارد کاف یوقت

درشون اومد و  نگید یمرد و اشکان قرار گرفتم و صدا کی نیب قایکه من دق میاز در خارج بش میخواست یاز خوردن بستن بعد

 م،یاومد رونیشاپ ب یما از کاف

 شاپ شده بود، یاون مرد داخل کاف اما

 شناسمش، یکردم م یم احساس

 ،ییالط یبا موها یکلیمرد ه کی

 ،یو شلوار مشک کت

 نم،یصورتش رو بب نتونستم

 م،یشدم و با اشکان به سمت خونه حرکت کرد الیخ یب نیهم یبرا

 شده بود، شب

 رفت سرکار، یامروز رو نم اشکان

 

 "کل یدانا"

 

 گذشتند، گرید یکیشاپ بدون اطالع حضور هم از کنار  یو فاطمه در کاف سامان

 به آنجا آمده بود، یقرار داد کار کی یبرا سامان

 خورده یعشقش در همونجا  با اشکان بستن نکهیاز ا قافل
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 آرامشم بود، ی هیرو در آوردم آخه ما میرفتم و ساز دهن زود

 زدم، یساز م وفتادمیاون مرد م ادیکه  یوقت

 کردم به ساز زدن، شروع

 کردم، یم هیهم گر همراهش

 لحظه اشکان اومد زد پشتم، کی

 ش؟یستا یکن یم هیچرا گر _

 رو بهش گفتم قتیو حق نییرو انداختم پا سرم

 به خوابم، ادیمرد م کیخوابم  یاشکان هرشب که م _

 شناسمش، یکه انگار من هزار ساله که م یمرد

 کنم چشم به راهمه، یکه احساس م یمرد

 بهم چشم دوخت منم ادامه دادم متعجب

 از تو من رو دوست داره، ریغ یکنم کس یاحساس م یدونم چرا ول ینم _

 چه،یپ یگوشم م یتو یمتعدد یخوابم صداها یکه م هرشب

 گه قلبمن برگرد، یبلند م یکی انگار

 دونم چرا؟ ینم

 گلوش رو با صدا غورت داد و محکم من رو بغل کرد، آب

 اون مرد منم، عشقم

 که ... منم

 وسط حرفش دمیپر زود

 اد،یمکه به خواب هام  یمرد یستینه اون تو ن _

 ،یکلیمرد قد بلند و ه کی

 ،یآب یچشم ها با

 ،ییکه موهاش طال یمرد کی

 بلند شد، یعصبان

 داد زد بلند

 من عاشقتم بفهم، شیگم ستا یم _

 ،یفقط و فقط مال من تو

 ،یزن یحرف ها رو م نیآخرت باشه ا ی دفعه

 گوشم اکو شد، یتو ییصدا کیلحظه  کی

 قلبمن برگرد، _

 مرد بود، کی یزجه  یصدا انگار

 رو به اشکان نگفتم نیا اما

 

 "سامان"

 

 بودم اصفهان، رفته

 رو اونجا ساخته بودم، یکوچک  شرکت

 ابون،یفاطمه رو احساس کردم و رفتم داخل خ یبو شب

 کردن، هیبلند شروع کردم به گر بلند

 و زانو زدم، نیزم افتادم

 داد زدم بلند

 فاطمه برگرد، _

 برگرد قلبمن

 هقم اوج گرفت و آروم تر گفتم هق

 قلبمن برگرد، _
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 اومد محکم بغلم کرد و بردم داخل خونه، احسان

 ولم کن احسان، _

 خوام بهش بگم برگرده، یم

 بغلش یتو دیمن رو کش محکم

 آروم باش پسر تو چته؟ _

 ست،یزنده ن گهیمرده بفهم اون د اون

 صورتش، یلحظه با مشت زدم تو کی

 من زندست،اون زندست عشق  _

 رو گفتم و از اونجا دور شدم، نیهم

 ومد،یم یساز دهن یصدا

 به دلم نشست، یلیخ

 م،یشدم که احسان محکم دستم رو گرفت و با خودش به سمت خونه حرکت کرد یتر م کیو نزد کیبه اون صدا نزد داشتم

 به خونه دست و صورتم رو شستم و رفتم داخل اتاقم، میدیرس

 سقف چشم دوختم، به

 داده بودمش به فاطمه، هیخودم افتادم که هد یساز دهن ادی

 دوسش داشت، یلیخ آخه

 نکردم، دایرو پ یساز دهن چوقتیبعد مرگش ه اما

 فاطمه افتادم، ادیلحظه  کی

 فکر که االن کنارمه خوابم برد، نیبا ا و

 

 "شیستا"

 

 زدم، یرو م میساز دهن داشتم

 د،ینفر به گوشم رس کی دنینفس کش یصدا که

 اون مرد کل فضا رو پر کرده بود، یبو

 شناسم، یبو رو م نیکردم ا یم احساس

 خسته بودم، یلیخ

 بهش فکر نکردم و رفتم داخل خونه، ادیز نیهم یبرا

 سمت اتاق حرکت کردم، به

 بود، دهیتخت دراز کش یرو اشکان

 تخت نشست، یرو دیمن رو د تا

 ناراحت شده، یکه بهش زده بودم کم یکنم به خاطر حرف فکر

 سمتش رفتم و محکم خودم رو به آغوشش پرت کردم، به

 د،یسرم رو بوس آروم

 دوست دارم فاطمه یلیخ _

 گفت؟ یچ نیا

 فاطمه؟

 ه؟یک فاطمه

 ازش جدا شدم زود

 ه؟یاشکان فاطمه ک _

 هول شد، یکم

 بعد آروم گفت اما

 گفتم فاطمه، یقبال ها بهت م ادی ینم ادتیتو  _

 ،یمعصوم یلیخ نکهیخاطر ا به
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 از تعجبم کاسته شد یکم

 ادیخوابم م یلیآها، ... اشکان من خ _

 بخوابم که دستم رو محکم گرفت خواستم

 اوه اوه اوه خانوم کوچولو بوس بده بعد بخواب، _

 دمیکردم و گونش رو بوس کیرو نزد سرم

 نجاینه ا نجایا _

 به لب هاش اشاره کرد، بعد

 کوتاه از لب هاش گرفتم، یلیخ یبوسه  کیدم و لب هام رو به لب هاش چسبون منم

 نبود، یته دلم راض اما

 خوابم برد، بعد

 

* 

 

 زود به سمت دانشگاه حرکت کردم، صبح

 دم،یرو شکر به دانشگاهم رس خدا

 اول که تموم شد، ساعت

 ن،یلحظه هواسم پرت شد و محکم خوردم زم کیحرکت کردم که  اطیسمت ح به

 د،ید یو چشم هام تار م دمینفهم یزیدونم چرا چ ینم اما

 دم،یشن یدانشجو ها م یاز بعض ینا واضح یصدا فقط

 

 "فاطمه"

 

 بلند شدم، رمونیمد یصدا با

 کنم؟ یکار م یچ نجایا من

 سامان کجاست؟ پس

 لحظه تمام صحنه ها اومدن جلوم، کی

 تصادف،

 توسط اشکان، نمیدزد

 ش،یستا

 فاطمه،

 سامان،

 نه سامان، یوا

 از سر جام بلند شدم، زود

 کرد که بمونم نشد، یهر کار ریمد

 سمت خونه حرکت کردم، به

 خوردن ناهار، یرفته باشه خونه برا دیاالن با اشکان

 ساعت دوازده بود، چون

 وارد خونه شدم، زود

 کرد، یغذا درست م داشت

 و بهم نگاه کرد، برگشت

 هام روونه شدن، اشک

 عشقم، یسالم چه قدر زود اومد _

 غذا بخور ایگرسنته ب حتما

 حرص به چشم هاش نگاه کردم با

 اد،یازت متنفرم اشکان ازت بدم م _
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 کم،ینزد اومد

 داد زدم بلند

 بهم دست نزن، _

 ،یآشغال کی تو

 ست،ین شیمن اسمم ستا یبهم دروغ گفت تو

 فاطمه هستم، من

 ؟یمن رو از عشقم جدا کن یتونست چطور

 !ها؟

 بگو سامان کجاست؟ فقط

 بهم نگاه کرد، متعجب

 شم، یبهم نگاه نکن چون بدتر ازت متنفر م نجوریا _

  رونیاز اون خونه زدم ب زود

 بدو اومد دنبالم، اشکان

 باشه، یفرار نشیاگه اشتباه نکنم فکر کنم اسم ماش یمشک نیماش کیلحظه  کی

 جلوم اومد

 رون،یمرد از اون زد ب کی 

 تعجب به مرد روبه روم نگاه کردم، با

 سامان بود اون

 گفتم آروم

 سامان؟  _

 دمینفهم یزیچ گهید و

 

 "سامان"

 

 بزنم، ومدیم یساز دهن یکه صدا یبه خونه ا یسر کیقبل از خواب به خودم قول دادم که حتما برم  شبید

 زود به سمت شرکتم حرکت کردم، صبح

 د،یدوازده هم طول کش بود که تا ساعت ادیز نقدریهام ا کار

 دم،یرو روشن کردم و به همون خونه رس نیماش

 فاطمه بود، دنیهمانا د دنمیرس

 د،یتپ یپر تپش م قلبم

 نداشتم، دنینفس کش ینا

 شدم، ادهیپ نیاز ماش زود

 معصومش نگاه کردم، یچشم ها به

 شد، هوشیکه اسم من رو آروم گفت و ب 

 من گرفتمش، نیزم فتهیب نکهیرو شکر قبل از ا خدا

 کردمش، نمیماش سوار

 افتاده بود، فشارش

 تخت گذاشتمش، یمحکم بغلش کردم و بردمش رو دمیخونه که رس به

 بودم، دهیراه خر یسرم تو کی

 گذاشتم، براشسرم

 هاش رو محکم گرفتم، دست

 کردم، یصورت معصومش نگاه م به

 خسته بودم، یلیخ

 هام توان باز بودن رو نداشتن، چشم

 بخوابم، دمیترس یم
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 شم، یبلند م یبخوابم و وقت دمیترس یم

 نباشه، شمیفاطمه پ گهید

 تخت و محکم بغلش کردم، یرفتم رو نیهم یبرا

 به دستش نرسه، یبیمواظب بودم آس البته

 دم،یآروم گرفتم خواب بعد

 

* 

 

 شدم، داریپنج بود که از خواب ب ای شیحدود ساعت ش عصر

 بغلم نبود، یفاطمه تو اما

 از سر جام بلند شدم، زود

 زدم، یبلند اسمش رو صدا م و

 لحظه در اتاق با شدت باز شد و فاطمه اومد داخل، کی

 و محکم بغلش کردم، رفتم

 طور، نیهم اونم

 خودم جداش کردم و با دست هام صورتش رو قاب گرفتم، از

 زره شده، کی دنتید یدلم برا _

 دارم، دوست

 دم،یکش یکه بعد تو من چ یبدون اگه

 شب مست، هر

 ه،یشب گر هر

 عکس هات، دنید هرشب

 لب ه یلحظه با قرار دادن لب هاش رو کی

 

 ساکتم کرد، ام

 ،یشروع کردم به همراه منم

 کرد؟ یم دایپ شیافزا دنمونیبه قدرت بوس هیبه ثان هیثان

 رو باز کرد و از تنم درش آورد، رهنمیپ یدکمه ها فاطمه

 تخت، یبردمش رو منم

 زدم، مهیخ روش

 م،یو از هم جدا شد میکه نفس کم آورد میدیهم رو بوس نقدریا خالصه

 بعد از خوردن غذا، نییپا میرفت بعد

 رون،یب میهم رفت با

 تهران، میگرفتم که زود بر میتصم

 م،یعقد رو اجرا کن مراسم

 رو تحمل کنم شیتونستم دور ینم گهید  چونکه

 

 "فاطمه"

 

 شدم، داریبساعت چهار بود که از خواب  عصر

 لحظه به خودم اومدم، کی

 محکم من رو بغل کرده بود، سامان

 ساله خوابش برده بود، کی یپسر  بچه ها مثل

 واسش تنگ شده، یلیخ دلم

 دم،یکوتاه لبش رو بوس یلیشدم و خ کیبهش نزد آروم
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 آروم ازش جدا شدم، بعد

 ،ییبه سمت دستشو رفتم

 الزم یاز انجام کار ها بعد

 سمت پله ها حرکت کردم، به

 خونش دوبلکس بود، آخه

 کردم سامان اصفهان هم خونه داشته باشه، ینم فکر

 رفتم به سمت آشپز خونه، زود

 خچال،ی زریسراغ فر رفتم

 باشه، دهیخر یبرام بستن دیشا 

 کردم شروع کردم به خوردن، دایپ یبستن لویک مین نکهیو گشتم تا ا گشتم

 شد، یبه زور از ظرف جدا م نیهم یاسفت بود بر یکم شیبستن

 سامان بلند شد، یگذشت که صدا یخوردن من م یاز بستن یساعت مین حدود

 زد یداد م بلند

 فاطمه _

 رفتم باال، زود

 اتاق رو با شدت باز کردم، در

 هم، دنیبه بوس میبغلش کرم و بعد شروع کرد محکم

 سامان اومد جلو، میدیهم رو بوس یحساب نکهیاز ا بعد

 کرد، یبا حرص به چشم هام نگاه م و

 عجله داره یکار ای یزیچ یکه واسه  انگار

 تهران، میر یاالن م نیما هم یفاط _

 م،یخوام امشب عقد کن یم

 جا کیرو  یعقد و عروس اصال

 م،یریگ یم 

 ،یش یمال من م گهیتو د بعدش

 بهش چشم دوختم متعحب

 دونن که زندم، یسامان هنوز خونوادم نم _

 که اونا بدونن، میدیآقا د بعدشم

 میدیمون رو هنوز نخر یکه لباس عقد و عروس ما

 د،یدست به موهاش کش کالفه

 لحظه بلند گفت کی اما

 دم،یفهم _

 م،یکن یمحضر عقد م میر یبعدش م مید یو به خونوادمون اطالع م میخر یراه لباس م یتو

 خوبه؟

 نه تو رو خدا نه سامان زوده _

 جلوم  اومد

 چشم هام نگاه کرد یحرص تو با

 ؟یکن یم وونمیچرا د _

 ،یستین یعشق عاد کیمن  یتو برا یفهم ینم چرا

 ،یمن یزندگ تو

 ،ینفس من تو

 ،یعمر من تو

 ،یمن یایدن تو

 تونم، یبدون فکر کردن به تو نم من

 کردم، یم درکش
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 م،یسال از هم دور بود کی

 ،یزیچ کیگرفتم  یمن فراموش میبگ حاال

 ؟یاون چ اما

 سال همش به فکر من بود، کی نیا یتو اونکه

 من متاسفم _

 ن،ییرو گفتم و سرم رو انداختم پا نیهم

 بهش نگاه کردم یچشم ریز

 فاطمه؟ _

 رو ندادم جوابش

 فاطمه؟ _

 لب باز کردم باالخره

 جانم؟ _

 باال و بهم نگاه کن ریسرت رو بگ _

 کار رو انجام ندادم نیا

 چونم و سرم رو باال آورد ریدستش رو گذاشت ز _

 فاطمه؟ _

 قطره اشک از چشم هام افتاد کی

 آرومم کن _

 بهش زل زدم متعجب

 ؟یآخه چجور _

 چسبوند، میشونیرو به پ شیشونیو پ کیرو آورد نزد سرش

 بغلم کن، _

 کن، بوسم

 حرف بزن، برام

 ،یبگو تو هم دوستم دار بهم

 فقط نفس بکش، اصال

 لب هام، یلبخند اومد رو کی

 تخت بلند شدم، یرو از

 کار رو کرد، نیهم اونم

 هام رو دور گردنش حلقه کردم، دست

 چسبوندم، میشونیرو به پ شیشونیپ و

 دست هاش رو دور کمرم حلقه کرد، اونم

 م،یرفت یاتاق راه م یتو آروم

 زدم یعاشقونه بهش م یمنم آروم آروم حرف ها 

 برداشت، میشونیرو از پ سرش

 هاش کامال خمار شده بود، چشم

 عاشقتم یلیفاطمه خ _

 کردم، یساکت بهش نگاه م من

 کردم، کیرو به صورتش نزد سرم

 زود از لب هاش جدا بشم، خواستم

 کرد که ادامه بدم، یمحکم گرفتم و کار که

 لب هامون از هم جدا بشه بغلم کرد، نکهیبدون ا بعد

 پاهام رو دور کمرش، منم

 دست هام رو دور گردنش حلقه کردم، و

 به سمت تخت، بردم
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 داغ بود، یلیخ بدنش

 تونستم حسش کنم، یم یرو به خوب یداغ نیا

 بود، دهیلباس نپوش نکهیا یبرا

 زور ازش جدا شدم، به

 لحظه کی سایسامان وا _

 بهم نگاه کرد یسوال

 ،یدونم تو من رو دوست دار یم _

 رو دوست دارم،تو  منم

 تورو خدا، یبزار روز عروس یول

 د،یکش یگردنم و آروم بو م یگود یرو فرو کرد تو سرش

 ،یتونم لعنت ینم _

 تونم! ینم

 ،یکن یم وونمید یدار 

 تونم، ینم اصال

 هام پر از اشک شد، چشم

 قدرت داشتم سرش رو بلند کردم، یدست هام گرفتم و با هر چ یرو تو صورتش

 ،یخودت رو تحمل کن یسامان تو اگه نتون _

 شم، یمن ناراحت م اونوقت

 کنم، یم هیناراحت بشم گر یوقت

 کنم؟ هیخواد من گر یدلت م تو

 از روم بلند شد زود

 بغل اصال نداشته باش، ایمثل لب  یمدت باهام تماس جسمان نیا یپس تو _

 اد،ی یسرت م ییدونم چه بال ینم گهیمن د وگرنه

 ها رو گفت و از روم بلند شد، نیا

 د،یهاش رو پوش لباس

 ،یطوس وشرتیس کی

 دیپوش دیسف نیشلوار ج کیو  رشیز یآب رنیپ کی با

 بخرم یزیچ کیشام  یرم برا یمن م _

 گفتم عیسر

 نخر، یزینه تو رو خدا چ _

 خوام خودم امشب شام رو درست کنم، یم

 بهش نگاه کردم، ملتمسانه

 دینال

 باشه ؟یکن یترم م وونهیاه فاطمه چرا د _

 

 زدم و محکم بغلش کردم، تیرضا یلبخند از رو کی

 سامان عاشقتم _

 خواست دور کمرم حلقه بشه، یکردم انگار م یهاش رو حس م دست

 زود من رو از خودش جدا کرد اما

 ؟یتا روز عروس میبا هم نداشته باش یکیزیتماس ف چیمگه نگفتم ه _

 گشنمه، یلیبرو غذا رو آماده کن که خزود  االنم

 خوش حال بودم، یکم

 م،یکه تازه اومده بود خواستگار شیسال پ کیبود مثل  شده

 خوشمزه درست کنم، یماکارون کیشام  یگرفتم واسه  میتصم

 کردم به پختن، شروع
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 د،یدو ساعت طول کش بایتقر

 بخوره، ادیبشقاب و سامان رو صدا زدم که ب یتو دمیکه آماده شد کش یوقت

بهش نگاه  یچشم ریو شروع کردم به خوردن ز ختمیخودمم ر یواسه  دمیبشقاب پر کش کیمنم براش  زیاومد سر م اونم

 کردم

 ه؟یچ نیا _

 بهش چشم دوختم متعجب

 نیگ یم یدونم شماها چ ینم گهید یماکارون میگ یها بهش م یرانیما ا نیبب _

 فکر کرد و گفت یکم

 فکر کنم پاستا _

 دهنش، یاول رو گذاشت تو چنگال

 خوشمزه بود که همش رو با ولع ادامه داد، نقدریکنم ا فکر

 بلند شدم تا ظرف ها رو بشورم یاز خوردن ماکارون بعد

 خوام، یم گهیبشقاب د کیمن  _

 دم،یلبخند زدم و براش کش کی

 خورد، اونم

 جا بلند شد، از

 ظرف ها رو شستم، منم

 م،ینیباهم بب ایترسناک گذاشتم ب لمیفلشم چند تا ف یتو ایفاطمه زود ب _

 کاناپه، یرفتم نشستم رو زود

 دم،یترسناک د لمیتا ف دو

 . د . م به خودم، یر .  یعنی

 م،یبخواب میبر میکه خواست شب

 زد، یغر م یه سامان

 هاش مزخرف بودن، لمیف یلیخ _

 ناک بود،موندم کجاش ترس من

 بهش زل زدم، متعجب

 دختره رو کند، یکله  والههیسامان ه _

 اومد، جنه

 روح و جن اومده بودن، یکل

 شدم، یمن االن از ترس قهوه ا 

 کجاش ترسناک بود؟ یگ یتو م اونموقع

 من رو بغل کردم، محکم

 کمرم، ریدستش ز کی

 زانو هام، ریدستش هم ز کی

 م،ینداشته باش یکیزیتماس ف یاوا مگه نگفت _

 ابروش رو داد باال یتا کی

 که، میخوب من گفتم تو با من نداشته باش نگفتم کال هردومون با هم نداشته باش _

 لب هام، یلبخند اومد رو کی

 دادم، هیسپرش تک ی نهیرو به س سرم

 فرو رفتم یقیبه خواب عم و

 شدم، داریاز خواب ب یکامل یبا انرژ صبح

 گاه کردم،ن وارید یساعت رو به

 داد، یصبح رو نشون م میده و ن ساعت

 حرکت کردم، ییسمت دستشوو به

 الزم، یانجام کار ها بعداز
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 بخورم، یبرم صبحانه ا خواستم

 کاغذ جلب شد، کیتوجهم به  که

 گلبرگ گذاشته شده بود، کی روش

 شده بود، دهیفلش داخلش کش کی و

 به در اتاق اشاره کرده، فلش

 به اون سمت حرکت کردم، منم

 گذاشته بود، گهیفلش د کیدم در اتاق  دوباره

 تمام فلش ها رو رد کردم، خالصه

 ،یبه انبار دمیرس

 فلش باشه، نیفکر کنم آخر نیا

 بود، ییرنگش طال آخه

 شدم، یکردم و وارد انبار بازش

 لحظه همه جا روشن شد، کی

 نشسته بود، یصندل کی یهم رو سامان

 ک عشقم،مبار تولدت

 صورتم گذاشتم، یهام رو جلو دست

 شه، یخدا باورم نم یوا _

 ،یسامان تو معرکه ا یوا

 بود، یفراوون یکف خونه پر ازگل ها تمام

 کرده بودن، نیتولد تزئ ناتیهاش رو هم با بادکنک و تزئ وارید

 م،یخودم و خودش تنها بود فقط

 ک،یو رمانت ییتولد تنها کی

 بغلش، دمیپر محکم

 هاش رو دور کمرم حلقه کرد و من رو چرخوند، دست

 ازت ممنونم سامان _

 دیگلوم رو بوس ریز

 گذره، یاز تولدت م یسه روز ایمن ازت ممنونم درسته دو  _

 رمش،یگ یخودم برات م ستین یگفتم مشکل اما

 تهران، میر یم بعدش

 هم زنگ زدم، میمامان و خاله مر به

 نهیرو ببتو  ادیکه ب ستیدل تو دلش ن خاله

 کرده بودم بغض

 نمیکه اونا رو بب ستیمنم دل تو دلم ن _

 م،یحرکت کرد ذهیو به سمت ا میشد نیسوار ماش زود

 حدود ده ساعت راه هست، ذهیاصفهان تا ا از

 م،یرس یساعته م شیش ایره پنج  یکه سامان م یبا سرعت یول

 د،یهل هوله خر یراه سامان برام کل یتو

 کرد، یم یرانندگ یوقت منم

 دهنش، یذاشتم تو یم

 فاطمه  _

 لب هام یلبخند اومد رو کی

 دلم زیجانم عز _

 ستاد،یا نیماش

 روش رو طرفم کرد سامان

 عاشقتم، یلیخ _
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 ؟یدونست یم 

 هام رو باز و بسته کردم، چشم

 آره، یعنی که

 د،یفکر بکر به ذهنم رس کیلحظه  کی

 م،یبعد ازدواجمون حرف بزن یدر مورد زندگ نیماش یخودم گفتم تو با

 رو به حرکت در آورد و منم شروع کردم به حرف زدن نیماش سامان

 زهرا، میزار یدختر باشه اسمش رو هم م کیخوام بچمون  یسامان م _

 نگاه کرد بهم

 خوام، یکممه حداقل ده تا بچه م یکیمن  _

 بهش زل زدم متعجب

 چه خبره؟ _

 ؟یپرورشگاه بزن یخوا یم

 خنده ریز میبلند زد هردو بعد

 و معصوم باشن، بایخوام هر ده تاشون مثل تو ز یم _

 تو رو داشته باشن، یاخالق ها همشون

 بهش چشم دوختم، یمهربون با

 گفتن نداشتم، یبرا یحرف

 بده، ادمی یرانندگ یکم میراه یهمه تو نیگفتم حاال که ا یول

 یسام _

 نگاه کرد کی بهم

 یجون سام _

 لب هام، یلبخند گل و گشاد اومد رو کیحرفش  نیا با

 یبد ادی یرانندگ یراه بهم کم یشه تو یم _

 رو به عالمت آره تکون داد، سرش

 شرط داره کیاما  _

 بهش نگاه کردم یسوال

 ،یبوس بد کیبه استادت  دیبا _

 بهش زل زدم متعجب

 االن؟ _

 ت؟یوضع نیا یتو

 کرد، اخم

 کرد، زیچشم هاشم ر و

 دارم، ازین یکار کنم به انرژ یخوب چ _

 تونم آموزش بهت بدم، یکه نم رمینگ یانرژ تا

 لب هام، یلبخند اومد رو کی

 حر نکهیا یبرا بعد

 

 گفتم ادیدر ب صش

 خوب باشه آموزش نده _

 ستادیا نیلحظه ماش کی

 ؟یچ _

 میخند یدلم داشتم بهش م یتو

 س،یاستاد خس ستین یگفتم آموزش نده مشکل _

 د،یو محکم لب هام رو بوس کیرو آورد نزد سرش

 زور ازش جدا شدم به
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 بهت آنوزش یحاال که بهم بوس داد _

 دم یم 

 دمینال

 ست،یاِ قبول ن _

 ،یتغلب کرد تو

 ،یمن رو گول زد تو

 ست،ین قبول

 لب هاش یلبخند اومد رو کی

 ست،ین یباشه مشکل _

 گرفتم، یمجان یبوسه  کینفع خودم بود  به

 رو به حرکت در آورد، نیحرف ماش نیاز گفتن ا بعد

 قهر کرده بودم، منم

 ناز نازو و زود رنجم، یلیخ آخه

 ؟یزن یبا من حرف نم یخانوم _

 بردم، نیماش یبه سمت پنجره  شتریرو ب خودم

 عشق من، یآها _

 بخرم ها، یخوام برم بستن یگه،میمن حرف بزن د با

 یبستن یب یبستن یحرف نزن تا

 زود سرم رو به سمتش بردم، یگفت بستن تا

 من باهات قهرم، _

 نامرد، یگولم زد تو

 نگه داشت یفروش یبستن یمغازه  کی دم

 داشتم، ازین یراه به انرژ یادامه  یخوب من برا _

 گفتم تیعصبان با

 منم؟ تیانرژ یعنی _

 داد زد بلند

 ،ییمن تو یآره انرژ _

 ؟یدیفهم

 ،یمن هست یهمه چ تو

 قانونمونه، نیبه بعد ا نیا از

 میببوس دیداشتم با ازین یموقع به انرژ هر

 بهش نگاه کردم متعجب

 تموم شده، میاالنم انرژ _

 شد شتریب تعحبم

 ... ی نیهم _

 حرفم رو کامل بزنم، نذاشت

 با لب هاش من رو ساکت کرد، 

 کنم، شیکرد که همراه یم یلب هاش کار یگرم

 زود ازش جدا شدم، یلیخ یول

 دم مغازه بود، نجایا چونکه

 ه،یدود نیماش یپنجره  یها شهیش درسته

 دم،یترس یخوب به هر حال م اما

 بهم نگاه کرد، خمار

 پر نشده، میهنوز انرژ _

 بغلش کردم، محکم
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 بعد، یبزار برا عشقم

 ننمون،یب یم زشته

 بغلم کرد محکم

 ه،یمن دود نیماش یها شهیاوال که ش _

 ،یتو عشق من هیمگه چ ننیبزار بب دوما

 آوردم، رونیب نشیس یرو از رو سرم

 رفتم، یدست هام با موهاش ور م با

 م،یخلوت بر یجا کیخواد  یخوب دلم م یدونم عشقم ول یم _

 تنها، یتنها میکه فقط و فقط ما دو تا با ش 

 لب هاش، یلبخند اومد رو کی

 دادم ادامه

 م،یبش گهیقلبهمد ایسامان ب _

 قلبمن، یتو بش یعنی

 شم قلبتو، یم منم

 ؟یایم

 پر رنگ تر شد لبخندش

 ،یقلبمن بود شیوقت پ یلیتو از خ _

 که از هم جدامون کردن، یوقت

 گفتم قلبمن برگرد، یفقط م من

 تو بود، شیقلبمن پ چون

 رون،یقطره اشک از چشم هاش زد ب کی

 دونم، یحاال قدرت رو م یدون یم _

 شم، یبهت وابسته م شتریب هیبه ثان هیثان

 م،یهم شیپ مینیماش یشه االن تو یم باورت

 شه، یبازم دلم برات تنگ م اما

 اشکش رو پاک کردم، ی قطره

 نکن، هیگر چوقتیه _

 خوام، یمرد مغرور خودم رو م من

 رم،یاگه بم یحت زیبه خاطر من اشک نر چوقتیه

 ،یقلب من یتو تو

 قلبتو هستم، یتو منم

 مغرور باش، یتو همون آقا ایب پس

 شم خانوم لجبازت یم منم
_ Fore the rest of my lofe 

I'll be wath you 
TiII the end of my time 

 حرف هاش نشدم ی متوجه

 ؟یچ _

 دم،ینفهم یگفت یچ

 لبخند زد کی

  شتیعمرم پ انیبهت گفتم تا پا _

 مونم یم 

 مونم، یموقع مرگم عاشقت م تا

 اشتم و زود از بغلش در اومدملپش ک یبوس رو کی

 ؟یگرفت ادیزبان  یگم تو چطور یسامان م _

 بهم زل زد متعجب
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 ها زادگاهم اونجاست، دیببخش _

 اومدم، ایاونجا به دن یسالمت نا

 گرفتم، ینم ادشیکرد  ینم نیرو اگه مادرم با هام تمر یفارس نیهم

 گفتم، یاوهوم کی

 د،یخر یشد و رفت برام بستن ادهیپ نیماش از

 میبه راهمون ادامه داد یاز خوردن بستن بعد

 

 ذه،یبه ا میدیرس باالخره

 شدم که سامان صدام زد، ادهیپ نیماش از

 جانم؟ _

 لب هاش یلبخند اومد رو کی

 کارت دارم ایب _

 جلو، رفتم

 شد و اومد جلوم، ادهیپ نیاز ماش اونم

 هام رو گرفت، دست

 م،یدست هم قفل بشه بعد به راهمون ادامه بد یدست هامون تو ایب _

 م،یگفتم و وارد خونه شد یباشه ا کی

 د،یمادرم به گوشم رس یصدا

 رو باز کرد و اومد با استقبالمون، در

 خشکش زد، دیلحظه تا من رو د کی

 دیبار یاز چشم هاش م اشک

 لب زمزمه کرد ریز

 فاطمه _

 من رو بغل کرد، بعدمحکم

 کردن، هید گرشروع کرد به بلن و

 کردن، هیبغلش کردم و خودمم شروع کردم به گر محکم

 اومدن، نیو آرت ریاون انور ام از

 نم،یب یخوش حال بودم که خونوادم رو م واقعا

 خواست بلند داد بزنم دوستون دارم، یم دلم

 رو بغل کردم، نیو آرت ریام محکم

 بزرگم هم اومدم محکم بغلم کرد، مادر

 م،یاز حدود ربع ساعت از هم جدا شد بعد

 رفته، ایگرفت و از دن یقلب یمن ناراحت یکه پدرم از دور دمیمن فهم و

 کردم، یم هیروز رو فقط به خاطر بابام گر کل

 شش،یخواست برم پ یخوب نبود دلم م حالم

 م،یسامان شدم و به سمت قبر پدرم حرکت کرد نیسوار ماش زود

 م،یدیبعد ربع ساعت به مقصدمون رس باالخره

 قبر پرت کردم، یرو رو خودم

 زدم، یبلند زار م بلند

 کردم، هیگر یساعت که حساب کیاز حدود  بعد

 م،یسامان به طرف خونه حرکت کرد با

 ناراحته، یلیسامان معلوم بود که خ یچهره  از

 خونه، میدیرس باالخره

 اومد جلو مادرم

 فاطمه مادر گرسنته؟ _
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 آره، یبردم به نشانه  نییرو باال و پا مسر

 م،یلبخند زد و من و سامان به سمت آشپزخونه حرکت کرد کی

 بود، هیبرنج خورشت بام غذا

 دم،یبشقاب کش کی یخودم و سامان تو یبرا

 به خوردن، میکرد شروع

 به کجا زنگ زده، دمینفهم ییجا کیاز خوردن غذامون سامان زنگ زد به  بعد

 ساعت در خونمون رو زدن، میحدود ن بعد

 رفت و در رو باز کرد سامان

 داخل، دییبفرما نیسالم خوش اومد _

 داخل و رفتن داخل اتاقم، اومدن

 دستم رو گرفت  سامان

 منتظر بمون نجایتو ا _

 بهش زل زدم، متعجب

 اوردم،یاز کار هاش سر در نم اصال

 رون،یساعت از اتاق اومد ب کیاز حدود  بعد

 رون،یمرده که در خونمون رو زده بود هم رفت ب اون

 ،یاز خداحافظ بعد

 دستم رو گرفت و بردم داخل اتاقم، سامان

 کردم، یتعجب داشتم به اتاقم نگاه م با

 قلببود، هیتخت وسط اتاق گذاشته بود که شب کی

 ،یقرمز بود فقط دشکش صورت کال

 بود، یعسل کیتخت  کنار

 دم،یبه سمت سامان چرخ زود

 که دشک و پتو بود، نجایا

 ؟یدیتخت خر یچرا رفت 

 نییهام رو گرفت و سرش رو انداخت پا دست

 پتو بخوابم، ایدشک  یپولدارم و عادت ندارم که رو یلیخ یخانواده  کیمن عضو  یدون یخودت م _

 تخت بخوابم، یعادت دارم رو من

 ؟یشد ناراحت

 بشم که دستم رو محکم گرفت، رو به طرف مخالف بردم و خواستم از اونجا دور روم

  ؟یبر یخوا یکجا م _

 !ها؟

 بهش چشم دوختم، یعصبان

 هر جا، _

 بگم؟ دیبا

 بغلم کرد محکم

 په نه په. _

 ،یتو زن من 

 ،یبهم بگ یر یهر جا که م دیبا 

 از بغلش در اومدم، زود

 خو، یکن یم ریمن رو تحق یکارت دار نیسامان تو با ا _

 م،یما که دشک داشت یدیتخت خر یچ یبرا

 شم خو، یناراحت م ینطوریا من

 رو محکم گرفت و من رو محکم بغل کرد، دستم

 هاش رو سفت دور کمرم حلقه کرد دست
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 ،یخانوم دیببخش _

 درکم کن، یول

 ن،ییرو انداختم پا سرم

 چونم و سرم رو آورد باال، ریرو گذاشت ز دستش

 ناراحت نباش، ای نیمن غمگ شیپ چوقتیه _

 هم نکن، هیگر

 قطره از اشک هات، کیکه هر  یدونست یم اصال

 شه، یسال از عمر من کم م دو

 دوست دارم، یفاط

 دوست دارم، ادیز یلیخ

 !ادیز یلیخ

 سخته، یلیبدون تو برام خ یخوب راستش زندگ _

 کنم ازم ناراحت نباش، یخواهش م فاطمه

 دادم، هیسپرش تک ی نهیس یرو رو سرم

 منم اون رو دوست داشتم، واقعا

 چسبه؟ یم یاالن چ یدون یم _

 بهش نگاه کردم یسوال

 م،یهامون رو بهم بچسبون یشونیپ میبزار کیکالس یترک یترانه  میچسبه بر یاالن م _

 م،یریآرامش بگ گهیو از هم د میاتاق راه بر یتو آروم

 چسبوندم نشیرو به س سرم

 ادی یخوابم م یلیسامان خ _

 دمیکش یا ازهیخم کی

 و آسمونم، نیزم ونیلحظه احساس کردم م کی

 خسته بودم که اصال دقت نکردم، نقدریا اما

 د،یتخت و خودش اومد جفتم دراز کش یمن رو گذاشت رو سامان

 بغلم کرد، محکم

 دادم و خوابم برد، هیتک نشیسرم رو به س منم

 

*** 

 

 شدم، داریاز خواب ب یبا خوش حال صبح

 جفتم خواب بود، سامان

 کردم، یصورتش نگاه م به

 ناز خواب بود، یکوچولو یمثل پسر بچه ها وقعا

 صورتش و پوستش رو لمس کردم، یرو گذاشتم رو دستم

 کرد، کیدستم رو گرفت و به لب هاش نزد هوی

 دستم رو بوس کرد، بعد

 هاش رو باز کرد و بهم چشم دوخت، چشم

 دوست دارم عشقم یلیخ _

 باهاش قهرم، یعنیحالت قهر بردم طرف مخالف که رو به  روم

 خانوم کوچولو؟! یبود یاوه ناز نازو ک _

 کرد که روم رو به طرفش ببرم یچونم و کار ریرو گذاشت ز دستش

 با من حرف نزن من باهات قهرم _

 رو آورد جلو سرش

 چرا اونوقت؟ _
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 رو به بالشت فشار دادم، سرم

 خواست ببوسمش، یخورد و اونموقع دلم م ینفس هاش به صورتم م یبود که گرم کیصورتامون بهم نزد نقدریا آخه

 ها یدیتخت خر یتو رفت _

 گفت که حرصم در اومد یآهان کی

 خوب ح _

 

 قلبمن، یکار کنم که ملکه  یچ اال

 رو ببخشه؟ من

 رو متفکر نشون دادم، چهرم

 یش یم دهیبخورم تو بخش یکنم اگه من بستن یاوم حاال که فکرش رو م _

 دن،یکرد به خند شروع

 خواستم بلند شم زود افتاد روم، تا

 ،یخانوم خوشگله بود کجا

 ،یبر ادی ینم دلم

 نداره، یدلم طاقت دور شمیپ بمون

 لب هام، یلبخند اومد رو کی

 به لب هام زد، یکیکوچ یبوسه  کیکرد و  کیرو به صورتم نزد سرش

 عاشقتم، _

 یو کار دست خودم و خودت نداد ینکرد وونمید نیاز ا شیبخر تا ب یپول بردار و برو بستن میپول فیزود برو از ک حاال

 حرکت کردم، ییاز تخت بلند شدم و به سمت دستشو زود

 الزم، یاز انجام کار ها بعد

 سامان رفتم، یپول فیسمت ک به

 ،یکه همش چک صد هزارتومن نایاه سامان ا _

 جفتش و بهش نشون دادم، رفتم

 بود، دهیتخت دراز کش یرو

 گفت یخواب آلود یصدا با

 ار،ینداره خرجش کن هر چه قدر اضافه اومد ب یخو اشکال _

 گفتم و چادر به سر به سمت مغازه حرکت کردم، یباشه ا کی

 دم،یخر یکاکائو یبستن لویک کی

 رو پرداخت کردم، پول

 هو،یمغازه خارج شدم که  از

 دم،یرو د هلن

 جلوم، اومد

 ،یاطسالم ف _

 ؟یخوب

 تفاوت بهش چشم دوختم، یب

 تو مهمه؟ یمگه برا _

 پوزخند زد، کی

 مهمه، یلیخواهر من خ نجامیمهمه که االن ا _

 باز کنم، قیخوام چشم هات رو به حقا یم

 فلش در آورد، کی فشیک یاز تو بعد

 ن،یرو بب نیبرو ا ایب _

 ست،یخوب ن یکن یاونقدر ها هم که تو فکر م سامان

 کردم، یداشتم بهش نگاه م متعجب

 دم،یفهم یحرف هاش رو نم یمعن اصال
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 ؟یچ یعنی

 ست؟یسامان خوب ن یعنی

 ... یعنی

 رفت، یمغزم اکو م یتو یعنیتا  هزار

 به سمت خونه حرکت کردم، یفلش رو از هلن گرفتم و بعد از خدا حافظ زود

 نم،یرو همراه سامان بب لمیگرفته بودم که ف میتصم

 کردم، مشیقا فمیفلش رو داخل ک نیهم یبرا

 خونه سامان هنوز خواب بود، دمیرس یوقت

 جلو رفتم

 تنبل، گهیبلند شو د _

 تختم، یرو یدیباش بلند شو مثل خرس خواب زود

 بلند شو، یسام اوا

 آب دستم گرفتم وانیل کیتخت بلند شدم و  از

 بلند شو، گهید اریسامان حرصم رو در ن _

 مهیتخت و روم خ یصورتش بالفاصله بلند شد و دستم رو گرفت و من رو پرت کرد رو یتو ختمیرو ر آب وانیل کیهمون  بعد

 زد،

 شوکه شدم، شیحرکت ناگهان نیا از

 بهش نگاه کرد، متعجب

 لب هاش بود، یرو یلبخند خاص کی

 ،یکن داریمن رو ب یخوا یتو که م یخوب خانون _

 سر من؟ یزیر یآب م چرا

 نداره حاال امرت رو بگو عشقم، یاشکال خوب

 لب هام، یلبخند اومد رو کی

 نم،یرو بب یدیخر ذهیا یکه تو یخونه ا میشه بر یسامان م _

 کنم، یرو خدا خواهش م تو

 بهش زل زدم، ملتمسانه

 نگاهم نکن، ینطوریا یفاط _

 شم تو رو خدا، یم وونهید

 پر رنگ تر شد، لبخندم

 صورتم کرد، کیرو نزد سرش

 داد، هیکه به لب هام زد آرامش رو بهم هد یداغ یبوسه با  و

 ،یشروع کردم به همراه منم

 کردم، یهام رو حلقه کردم دور گردنش و باهاش همراه دست

 م،یاز حدود ربع ساعت از هم جدا شد بعد

 هردومون خمار بود، یها چشم

 دستش فرار کردم ریاز ز زود

 ارم،ی یتو رو به دست م مونیباالخره منکه روز عروس _

 ؟یکار کن یچ یخوا یم اونموقع

 دن،یشروع کردم به خند بلند

 تخت بلند شد و با سرعت اومد دنبالم، از

 زدم یداد م بلند

 وونست،ید نیکمک آقا ا یوا _

 من رو بکشه، ممکنه

 خدا، یا

 چنگش، یافتادم تو هوی
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 پشت محکم من رو بغل کرده بود، از

 م،یزد ینفس نفس م هردومون

 روم رو به طرفش بردم، زود

 هام رو دور گردنش حلقه کردم، دست

 گه،ید دتیخونه جد میبر ایب ییآقا _

 نمش،یکه بب ستیخدا قسم دل تو دلم ن به

 دن،یبوس زیر زیگردنم و شروع کرد به بو کردن و ر یگود یرو فرو کرد تو سرش

 داد، یداشتم قلقلکم م انگار

 رون،یجدا شدم و از اتاق پرتش کردم ب ازش

 ،ییدستشو رفت

 دن،یاز زمان خوب استفاده کردم و شروع کردم به لباس موش منم

 ،یکرم یمانتو کی

 ،یساپورت طوس با

 بلند، دیسف یروسر کی

 چادر خوشگل، کی با

 دم،یها رو پوش نیا تمام

 به سمت در حرکت کردم که سامان در رو باز کرد، و

 که لباس هاش رو عوض کنه، رونیببرم  خواستم

 ؟یبر یخوا یکجا م _

 بهش نگاه کردم  متعجب

 یلباس هات رو عوض کن یخوا یمگه نم _

 تفاوت بهم نگاه کرد یب

 خوب؟ _

 خوب؟ یچ یعنی _

 ،یکه تو لباس هات رو عوض کن رونیخوام برم ب یم

 جلو دستم رو گرفت و آورد داخل اتاق، اومد

 اتاق رو هم بست، در

 دلم راحت باش زیکه عز میحرف ها رو با هم ندار نیا میمن و تو زن و شوهر _

 لب هام، یلبخند اومد رو کی

 د،یسامان هم لباس هاش رو پوش نکهیاز ا بعد

 کردم به بر انداز کردنش، شروع

 ،یآب یلباس دکمه ا کی

 بود، دهیپوش رشیکه ز دیلباس سف کی با

 ،یطوس نیج شلوار

 ها زده، یکه طبق معمول مثل پسر کره ا موهاشم

 بغلش کردم، محکم

 میو به سمت خونه حرکت کرد میهم رو گرفت یدست ها هردو

 

 م،یحرکت کرد یفروش یبستن کیراه به سمت  یتو

 سفارش دادم، یخودم دو تا بستن یبرا منم

 هامون، یاز خوردن بستن بعد

 م،یسامان حرکت کرد دیجد یو به سمت خونه  میشد نیماش سوار

 اونجا، میدیرس

 آپارتمان چهار واحده، کی

 سامان، یطبق گفته ها که
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 نه،یش یدوم م ی طبقه

 م،یو داخل آسانسور شد میهم رو گرفت دست

 در آورد و در رو باز کرد، بشیج یها رو از تو دیکل سامان

 بود، یکیبزرگ و ش ی خونه

 تمام، زیچ همه

 داشت، یهمه چ یعنی

 گرفته تا مبل،LCD از

 داخل مبل نشستم، رفتم

 سامان رو هم گرفتم و کنار خودم نشوندم، دست

 کنم، فیهلن رو براش تعر انیخواستم جر یم

 م،ینیکه داخل فلش هست رو بب ییها زیباهم چ تا

 خواستم بهت بگم یم یزیچ کیسامان راستش  _

 رو به طرفم آورد و با لبخند بهم نگاه کرد سرش

 بگو زمیجانم عز _

 گونش کاشتم یبوسه رو کی

 ن،ییسرم رو آوردم پا بعد

 بخرم، یراستش امروز که رفتم بستن _

 دم،یراه هلن رو د یتو

 نم،یفلش داد که من بب کیبهم  اون

 مش،ینیگفتم که با هم بب منم

 ،یعصبان هوی

 جاش بلند شد، از

 کار تو داشت؟ یچ وانهید یاون دختره  ؟یچ یعنی _

 نداره؟ یکار و زندگ مگه

 دونم و خودت، یخودم م یگفت ریبعد اگه مزاحمت شد و بهم د یدفعه  فاطمه

 بلند داد زد بعد

 ؟یدیفهم _

 ترس فقط سرم رو به عالمت بله تکون دادمو از سرجام بلند شدم، از

 خوب حاال زود باش، _

 آرومم کن، االی

 ه؟یفلش چ یتو مینیبب میتا بر 

 اوردم،یدر متعجب داشتم شاخ  از

 خندم گرفته بود هم متعجب بودم، هم

 هاش، ادیبه اون داد و فر نه

 گه آرومم کن، یاالن بهم م نکهیبه ا نه

 محکم بغلش کردم، اومدم

 چادرم رو از سرم در آوردم، اونم

 رو بسته بودم رو باز کرد، میکه باهاش روسر یا رهیگ و

 گردنم، یرو فرو کرد داخل گود سرش

 دن،یبه بو کششروع کرد  و

 که فقط بغلش کرده بودم، منم

 بشه، یکنم که دوباره عصبان یکار دمیترس یم

 از ربع ساعت خودم به زور از بغلش جدا شدم بعد

 منکه هنوز آروم نشدم بزار دوباره بغلت کنم، یاِ فاط _

 بهش زل زدم ملتمسانه
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 ه،یفلش چ یتو مینیبب میبر ایتو رو خدا ب _

 کنجکاوم، یلیخ آخه

 هم، یاسم فلش اخم هاش رفتن تو با

 میسر مبل نشست میگفت و با هم رفت یباشه ا کی

 ،LCDرو گذاشتن داخل فلش

 رو روشن کردم، ونیزیبا کنترل تلو بعد

 کل بدنم رو گرفته بود، استرس

 ها، لمیسراغ ف رفتم

 سرم، یرو ختنیر خیسطل آب  کیانگار  دمیکه د یزیچ با

 داد، یسامان و هلن رو نشون م« س ک س» یها لمیف تمان

 سراغ عکس ها، رفتم

 عکس هاشون اونجا بود، تمام

 برگشتم به سامان نگاه کنم، 

 کنه، ینگاه م ونیزیداره متعجب به تلو دمید

 از سر جام بلند شدم، زود

 دم،یبستم چادرم رو پوش رمیرو با گ میروسر

 سمت در حرکت کردم به

 ؟یبر یخوا یکجا م _

 ؟یتمامش رو باور کرد نکنه

 زد، یبه گلوم چنگ م بغض

 پر بود، یلیخ دلم

 کنم، شیخال یجور کیداشتم  دوست

 داد زدم، بلند

 ،یبد یلیسامان تو خ _

 !ادیز یلیخ

 به بعد نه بهم زنگ بزن، نیا از

 بده، امیبهم پ نه

 شم،یپ ایب نه

 یمن مرد یبرا گهیتو د 

 تر کینزد اومد

 ؟یکن یها و عکس ها رو باور نم لمیعشقم تو که تمام اون ف _

 عقب رفتم

 چرا باور نکنم؟ _

 کنم، یخوب هم باور م 

 !ادیبدم م ازت

 ستم،یعشق تو ن گهیدر ضمن من د 

 ،یزن یآخرت باشه من رو عشقم صدا م ی دفعه

 از اونجا دور شدم، زود

 دم،یشن یرو پشت سرم م صداش

 دنبالم، ومدیاونم داشت م انگار

 رون،یزدم ب آپارتمان که از

 خودمون حرکت کردم، یگرفتم و به سمت خونه  یتاکس کی

 کردن، هیدادم و شروع کردم به گر هیرو به پنجره تک سرم

 ومد،یسامان از پشت م یصدا

 سا،یزنه که وا یدوه و بلند داد م یم یداره پشت سر تاکس دمید هویپشتم که  برگشتم
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 ستم،یگن با یآقا م نیخانوم ا _

 کار کنم؟ یمن چ حاال

 نییرو انداختم پا سرم

 ن،یشما به راهتون ادامه بد _

 شم یم ممنون

 لب هاش حالم بهم خورد، یاومد رو یفیلبخند کث کی

 حالم رو بدتر کنه، ادیب نمیمنکه حالم خوب نبود ا 

 ومد،یسامان ن یصدا گهید قهیحدود پنج دق بعد

 رو شکر اون رفته بود، خدا

 دادم و به گذشتم فکرکردم، هیرو دوبار به پنجره تک سرم

 با سامان آشنا شدم؟ یمن چجور اصال

 شد؟ داشیاون از کجا پ اصال

 من رو عاشق خودش کرد؟ یاون چجور اصال

 که خودم هم از پاسخ دادن به اون ها عاجزم، گهیهزاران سوال د و

 م،یدیخانوم رس _

 شدم، ادهیپ نیرو حساب کردم و از ماش یتاکس هیکرا

 داخل اتاقم رفتم و در رو قفل کردم، عیخونه که شدم سر وارد

 تخت پرت کردم، یرو رو خودم

 ختن،یکردم به اشک ر شروع

 کنه؟ انتیچجور دلش اومد بهم خ سامان

 دلش اومد بره با هلن؟ یچجور 

 ؟یچجور واقعا

 در اتاقم به خودم اومدم و اشک هام رو پاک کردم، یفهمم با صدا ینم من

 اتاق شد،مادرم وارد  

 کردن، هیاغوشش پناه بردم و شروع کردم به گر به

 کردم، یبغل مادرم خال یخودم رو تو یحساب نکهیبعد از ا 

 کردم، فیکه افتاد رو براش تعر یتمام اتفاقات 

 ناراحت شد، یلیخ 

 من رو از خودش جدا کرد و گفت هوی اما

 ها و عکس ها فتوشاپ باشه، لمیفاطمه ممکنه اون ف _

 ،یزن یبه سامان تهمت م یتو دار دیشا

 اندازه، یراه م ییشما دوتا جدا ونیهلن داره م دیشا

 رو تکون دادم سرم

 ن،یها واقع لمینه مامان تمام عکس ها و ف _

 همشون،

 فق

 

 گه،ید زیچ کی ط

 استراحت کنم، یتا کم نیشه تنهام بزار یخوام تنها باشم اگه م یم من

 دیاومد جلو و سرم رو بوس مادرم

 زمیعز یخوب بخواب _

 حرف از اتاق خارج شد، نیاز گفتن ا بعد

 کردم، هیگر یحساب نکهیمنم بعد از ا 

 برد خوابم

 



 قلب منرمان  انجمن چکاوک

 

https://telegram.me/Anjoman_chakavak 192 

 

 "سامان"

 

 شد اون من رو تنها گذاشته، ینم باورم

 کرد، یکار رو م نیا دینبا اون

 مال من بود، اون

 بندازه، ییرو جدا نمونیب یدم کس ینم اجازه

 شکنم، یقلم پاشرو م نکهیا یکار رو نداره برا نیجرات ا یکس چون

 که فاطمه داخلش بود برسم، ینتونستم به تاکس یوقت

 دم،ینشستم و بلند نعره کش ابونیخ وسط

 از سر جام بلند شدم و به سمت خونه حرکت کردم، بعد

 آشپز خونه که شدم، وارد

 کردم، دایپ یسکیو شهیها رو گشتم چند تا ش نتیگاب تمام

 کنه، هیته شتریم به شهرام که بره برام بزد زنگ

 داخل اتاقم، رفتم

 ،یسکیبزرگ نصبش کرده بودم،شروع کردم به خوردن و یلیاتاقم خ وارید یکه از فاطمه گرفته بودم رو رو یقد عکس

 ،یتونه من رو تنها بزار یتو نم _

 ،یمال من تو

 نفس، یگرد یم بر

 ،یگردیخودت بر م یپا با

 برام تنگ نشده نامرد، دلت

 ره،یم یسامان م ینباش یوقت ینگفت

 ،یبسه سر خود شد گهید یول

 گردونم نفس، یفردا صبح برت م نیهم

 هم حتما دلت برام تنگ شده مگه نه؟! تو

 عکس فاطمه داد زدم یرو بلند

 مگه نه!؟ _

 آرومم کن ، ایب ینگام کن نکهیا یبه جا حاال

 گه،یبغلم کن د ایب

 ها! یکن هیکنم که گر یم یخودم کار وگرنه ایب

 ،یآردمم کن یایاالن ب دیتو با یشم ول یبازم من ناراحت م اونوقت

 نداشت، دهیفا چیه یآرومم کنه ول ادیزدم که ب یداد م بلند

 کردم و داد زدم که خوابم برد هیگر نقدریسر ا آخر

 

 "فاطمه"

 

 از خواب بلند شدم، یادیز یلیبا سر درد خ صبح

 رفتم، ییسمت دستشو به

 الزم، یاز انجام کار ها بعد

 آشپز خانه شدم، وارد

 در خونه اومد، یصدا هوی

 حوصله چادرم رو زدم به سرم و رفتم در رو باز کردم، یب

 بود، ریز سرم

 سامان روبه رو شدم، یآشفته  یلحظه سرم رو آوردم باال که با چهره  کی

 خواستم در رو ببندم، تا

 در، نیبرو گذاشت  پاش
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 میباهم حرف بزن دیبا _

 ن،ییرو آوردم پا سرم

 ندارم یحرف چیمن با تو ه _

 رو با قدرت باز کرد، در

 من باهات حرف دارم، _

 کنم، یم خواهش

 امیاالن م سایوا _

 دم،یپوش یآب یمانتو کیداخل  رفتم

 پام کردم، ممیمشک ساپورت

 مادرم نوشتم، یاپن واسه  ینامه هم رو کی

 دم در، رفتم

 منتظرم بود، نیماش داخل

 عقب نشستم، رفتم

 جلو ایب ینشست نیچرا عقب ماش _

 کردم یزیاخم ر کی

 خوام ینم _

 نگفت و به راهش ادامه داد، یزیچ

 سرسبز، یلیخ یجا کیبه  میدیرس

 داد زد بلند

 ؟یدلم رو تنها بزار ادیفاطمه واقعا دلت م _

 اد؟یم دلت

 ؟یرو باور کن یضاون عو یحرف ها یتون یم چطور

 دلم چه قدر گرفت، یدون یم

 کردم هیچه قدر گر شبید یدون یم

 مثل خودش بلند داد زدم منم

 کنم، یباور م _

 گه، یراست م اون

 ست،ین دیمثل تو بع یپسر پولدار از

 کنم، یباور م من

 نمت،یخواد بب یدلم نم گهید

 از اونجا دور بشم، خواستم

 محکم دستم رو گرفت، که

 تر از من داد زد بلند

 ،یبر یکن یتو غلط م _

 ،یبر یخور یگوه م تو

 ،یفقط مال من تو

 خدا، یبگم ا یبه ک اه

 دختر حق منه، نیا

 منه، سهم

 منه، مال

 منه، یزندگ

 دختره، نیمن فقط ا زیچ همه

 گوشش، ریمحکم زدم ز یلیس کی

 شدن، یم ریاشک از چشم هام سراز یها قطره

 گونش و متعجب بهم زل زد، یدستش رو گذاشت رو 
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 ،یکوچک یآقا یشیمزاحمم نم گهید _

 دارم یخودم کار و زندگ یخودم واسه  من

 

 ؟یخودت نیفاطمه ا _

 بهش چشم دوختم، یعصبان

 ،یمن کوچک یلیمحترم فام یآقا _

 ار،یاسم کوچکم رو به زبون ن گهید

 ،یخواد باهام باش یدلت م اگه

 بهم ثابت کنه دروغه، فقط

 ن،ک ثابت

 حرف، نیاز گفتن ا بعد

 گرفتم و از اونجا دور شدم، یتاکس کی

 کردم، یم هیراه فقط گر یتو

 زدم، یلیدستم بشکنه که به سامان س یاله

 خونه، دمیرس

 دم،یتختم دراز کش یاتاقم رو باز کردم و رفتم رو در

 دادم، یجواب بهش م کیفقط  دیپرس یکه مادرم ازم م یسوال هر

 اد،یخستم خوابم م _

 حرف خوابم برد، نیاز گفتن ا بعد

 چهار بود، ایساعت سه  ظهر

 رو روشن کردم، میشدم و رفتم گوش داریاز خواب ب که

 زل زدم، میبه گوش متعجب

 پاسخ داشتم، یتماس ب یو خورده ا ستیب فقط

 داشتم، سکالیپنجاه تا هم م صدو

 از سامان بود، همشونم

 ،سامان بود دیدستم لرز یتو میگوش هوی

 کردم، قطعش

 خاموش کردم، ممیگوش

 جواب بدم، دمیترس

 داخل آشپز خونه، رفتم

 ده،یکه سامان برام خر یاز بستن هنوز

 بود، خچالی یتو 

 رو برداشتم و شروع کردم به خوردن، یبستن

 رفتم رمان بخونم، یاز خوردن بستن بعد

 ،یبه نام روزگار شکوالت بایز یرمان عاشقانه  کی

 قشنگه، یلیکتاب خ کی 

 خوندمش، یپنج ساعت فقط داشتم م حدود

 بزرگ بود، یلیکتابش خ آخه

 رمان بودم، یآخرا

 در خونه رو زدن، که

 و در رو باز کردم، دمیرو پوش چادرم

 فته،یدو طرف سامان قرار گرفتن و سامان رو محکم گرفتن تا ن دیساسان و ام دمید هوی

 شروع کرد به حرف زدن ساسان

 ست،یخانوم آقا اصال حالشون خوب ن _

 مست کردن، انگار
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 سرم یرو ختنیر خیسطل آب  کیحرف انگار  نیا با

 به سمتش حرکت کردم، زود

 شروع کرد به حرف زدن، هوی

 خورده، یسکیو یلیخ دمیکشدار بودن صداش فهم از

 جلو، ایعشق من ن یآها _

 ،یبد تو

 ،یبا من بد کرد تو

 هال از احساسم بهت کم نشد، نیبا ا اما

 شد، شتریعالقم بهت ب بلکه

 ،یبگم تو فقط مال من خواستم

 ،یمن رو از خودت دور کن یتون ینم یکن یکار هر

 ؟یدیفهم

 همتون،

 ن،یشاهد باش همتون

 دختر مال منه، نیا

 دوسش دارم، من

 ،یسر خود شد یلیخ

 ،یزار یو تنهام م یزن یسر من داد م دایجد

 شدن یهام سراز اشک

 داخل ایب ستیسامان تو االن حالت خوب ن _

 کرد، اخم

 به طرف ساسان کشوند، شتریخودش رو ب و

 ... یلیمن حالم خ _

 شد، هوشیب هوی

 اسمش رو صدا زدم و رفتم طرفش، بلند

 تخت درازوندمش، یداخل اتاقم و رو میسامان رو آورد دیکمک ساسان و ام با

 آغوش گرمش یدستم رو گرفت و پرت شدم تو هوی

 ن؟یشه من و فاطمه رو تنها بزار یم _

 باهاش ندارم  یکار نیمطمئن باش نینباش نگران

 براشون سر تکون دادم، منم

 از اتاق خارج شدن، همه

 حرف بزنم، خواستم

 بزار آروم باشم، سیه _

 تو رو استشمام کنم، یفقط بو بزار

 آروم بشم، بزار

 عشقم، نیهم فقط

 داشتم، ازیبه آغوشش ن یلیخ منم

 کردم، کیداخل آغوشش نزد شتریرو ب خودم

 خوابم برد، آروم

 

*** 

 

 بشم، داریاتاق باعث شده بود که از خواب ب یپنجره  نور

 کنه، یسامان داره نگام م دمیهام رو که باز کردم د چشم

 د،یکش یهاش رو به پوست صورتم م دست
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 قلبمن، یبایز یبر ملکه  ریصبح به خ _

 ؟یخانوم یدیخواب خوب

 رونیآغوشش اومدم ب از

 ممنون _

 خونه؟ یبر یخوا ینم

 صورتش محو شد، یاز رو لبخند

 پوزخند زد کی و

 اد،یاز من بدت م نقدریا یعنی _

 ؟یرو ندار دنمیتحمل د که

 ن،ییرو انداختم پا سرم

 رم، یباشه من م 

 تخت بلند شد لباس هاش رو مرتب کرد، یرو از

 شونه خواست، کیمن  از

 خودم رو بهش دادم، یموها یبه ناچار شونه  منم

 شونه کردن موهاش، بعد

 رون،یخونه زد ب از

 رون،یو مادر بزرگم اومدن ب مادر

 دم،یخاله سوگند رو شن یلحظه صدا کی

 بود، خودش

 اومدن داخل، الیعمو دان با

 کرد، یکرد و سامان رو بوس م یم هیهمش گر خاله

 پسرم؟ یکجا بود _

 خوبه؟ حالت

 ؟یسالم

 ؟یسالمت

 گرسنته؟

 ؟یخورد یزیچ

 محکم بغلش کردم سامان

 م،یبر ایمن خوبم مامان ب _

 ساکت شد، خاله

 رون،یدر خونه رفتن ب از

 لحظه سامان اومد محکم بغلم کرد، کیکردم که  یبهشون نگاه م منم

 از تو سخته، ییهر چند جدا _

 ام،یبا مدرک م گهید یرم و هفته  یمن م اما

 به من تهمت زده، یکنم که هلن عوض یثابت م بهت

 و ازم دور شد، دیاز گفتن حرفش گونم رو بوس بعد

 کردم، یبهش نگاه م متعجب

 که قراره بهم ثابت شه هلن دروغ گفته، دیام نیبه ا یول

 مونم، یم منتظرش

 

 "سامان"

 

 زن منه، اون

 بندازه، ییمن و اون رو جدا ونیدختره احمق م کی دمینم اجازه

 به دست آوردنش تالش کنم، یبرا دیبا من
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 ارم،یبه دستش ب دیبا

 هام رو پاک کردم، اشک

 از ابنکه پدر و مادرم رو رسوندم خونه، بعد

 در آوردم، ونیزیرو از تلو یاون فلش لعنت رفتم

 بود رو نشون دادم، ذهیا ینت تو یکاف یهر چ بردمش

 گفتن، یجواب م کیهمه  اما

 م،یها درست نکرد لمیف نیاز ا یکس یبرا ای مینداد یرو به کس نیما ا _

 نت ... حرکت کردم، یرو جمع کردم و به سمت کاف دمیام تمام

 فلش رو نشون اون آقاهه دادم، یوقت

 به فلش نگاه کردم متعجب

 ناجور رو خواسته، یها لمیو ازتون فتو شاپ ف شتونیاومده پ یکس ایآقا آ دیببخش _

 استرس بهم نگاه کرد با

 ن ... نه _

 گه، یکه داره بهم دروغ م دمیموقع فهم همون

 رو نشون دادم میسیکارت پل بهش

 شم  از راه قانون یمجبور م یاگه بهم دروغ گفته باش _

 

 کنم، رتیبشم و دستگ وارد

 کرد یم یو با انگشت هاش باز نییرو انداخت پا سرش

 کشه، یترسم اون خانومه گفت اگه بگم من رو م یآقا تو رو خدا من م _

 پوزخند زدم، کی

 هلن بود که بهش رشوه داده، مطمئنن

 اطالعاته گرفتم، یازش هر چ زود

 رو بگه، قتیباهام که به نفسم فاطمه حق ادیپول دادم که به عنوان شاهدم ب یکم بهش

 هلن هنوز پول رو کامل به اون مرده نداده، دمیفهم که نطوریا

 کنم ییکارها کیتونستم  یم پس

 

 "فاطمه"

 

 گذشتن، یها پشت سر هم م روز

 هفته از اون روز گذشته بود، کی 

 دروغ بوده خوش حال و زندم، زیکنه همه چ یسامان بهم ثابت م نکهیا دیمن فقط به ام و

 آغوش گرمش رو کرده بود، یهوا دلم

 خوردن با اون رو کرده بود، یبستن یهوا لمد

 دناش،یبرا بوس یحت دلم

 اخم کردن هاش، یبرا یحت

 تنگ شده بود، امونیباز وونهید یبرا یحت

 ن،ییقطره اشک از چشم هام سر خورد و افتاد پا کی

 اومد جفتم نیآرت

 ؟یتون یم هیگل یآج _

 لحن حرف زدنش خندم گرفت از

 کنم یم هیآره گر _

 بهم نگاه کرد متعجب

 تنن، ینم هیبزرگا گل گهیماما م _

 تونن، یم هیها گل ین ین گهیم
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 دن،یحرفش شروع کردم به خند نیا با

 محکم بغلش کردم رفتم

 داده؟ ادیبهت  یرو ک ینیریهمه خود ش نیپدر سوخته ا _

 االن درسته قورتت بدم، نیخواد هم یم دلم

 ن،یشروع کردم به قلقلک دادن آرت بعد

 د،یخند یبلند م بلند

 قلقلکش دادم، یحساب نکهیبعد از ا منم

 و محکم بغلش کردم، دمیرو بوس سرش

 وقت نداشت، شتریتا امشب سامان ب 

 مدرک جمع کرده تا بهم ثابت کنه دروغه؟ یعنی

 رو داشته باشم، دمیحداقل تا امشب ام دیبا

 ساعت چهار بود، ظهر

 خسته شده بود، یلیخ نیآرت

 گشت، یزار و حاال حالهاهم بر نمرفته با مادرمم

 م،یرو بغل کنم و باهم بخواب نیگرفتم آرت میتصم

 بغلش کردم، محکم

 مش،یخوابون یخودمون م نیشب ها ب میفکر کردم که اگه من و سامان هم بچه دار بش نیلحظه به ا کی

 فرو رفتم، یقیفکر به خواب عم نیا با

 

*** 

 

 در چشم هام رو باز کردم، یصدا با

 خواب بود، نیشده بود اما هنوز آرت شب

 دم،یرو پوش میروسر اول

 چادرم رو، بعد

 رفتم در رو باز کردم، 

 به مرد روبه روم زل زدم، متعجب

 اون سامان بود؟ واقعا

 شد، ینم باورم

 به تن داشت، یسیهمراه با کاله پل یسیلباس پل هی

 داخل؟ میایاجازه هست ب _

 رفتم اونور، یوقت

 پشت سرش داخل اومدن، گهید سیو دوتا پل خودش

 بود، نشونیمرد هم ب کی

 کرد، یها و من نگاه م سیو به پل رونیاومد ب ییرایاز پذ مادرمم

 زود بهش زنگ بزن، االی _

 حرف سامان تعجب کردم، از

 زنگ بزنه؟ یک به

 در آورد، بشیج یرو از تو شیمرده هم اطاعت کرد و گوش اون

 فون،یفت و گذاشت رو آنفر رو گر کی شماره

 خونمون پخش شد، اطیح یهلن تو یلحظه صدا کی

 ه؟یالو چ _

 کرد یتک سرفه ا کیهم  مرده

 خواستم یپولم رو م دیخانوم ببخش _

 من من کرد یکم هلن
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 کنم، یخوب باشه فردا برات جورش م _

 استرس داشت یآقاهه انگار کم اون

 خانوم نقشتون گرفت؟ _

 کرد یبلند یخنده  کی هلن

 چه جورم، _

 ،یریاز اون مقدار که بهت گفتم پول بگ شتریحقته ب واقعا

 دم، یاز اون مقدار بهت م شتریب ینگران نباش با سامان که ازدواج کردم پول رو تمام و کمال حت یول

 به سامان چشم دوختم، متعجب

 گذاشت، بشیج یرو تو یکرد و گوش یآقا از هلن خداحافظ اون

 ه من بهت دروغ نگفتم،ک یدیحاال فهم _

 د،یبار یاز چشم هام م اشک

 شدم، عیضا نکهیبه خاطر ا نه

 دروغ بوده، یاون تونست بهم ثابت کنه همه چ نکهیبه خاطر ا فقط

 هاش رو باز کرد دست

 بغلم؟ یاینم _

 و اروم اروم به سمت آغوش گرمش حرکت کردم، نییرو انداختم پا سرم

 د،یکش یگردنم فرو کرده بود و بو م یگود یرو تو سرش

 بو هستم، نیمن عاشق ا _

 خودم یخوام ادکلنش کنم بزارم واسه  یم اصال

 دن،یحرفش شروع کردم  به آروم خند نیا با

 برام بخند شهیهم _

 زور ازش جدا شدم، به

 به چشم هام نگاه کرد، خمار

 اومده باشه، ادشی یزیچ کیانگار  بعد

 بهم گفت عیسر

 باش به هلن زنگ بزنزود  _

 بهش چشم دوختم متعجب

 ؟یچ یبرا _

 هام رو گرفت دست

 م،یکن رشیتا ما دستگ نجایا ادیب دیاون با _

 گفتم و شمارش رو گرفتم یباشه ا کی

 ؟یسالم عشقم چطور _

 خبر؟ چه

 بهتر شد؟ حالت

 نم،یرفتار کردم که انگار غمگ یطور یالک

 ناراحتم تنهام، یلیخ شمیپ ایهلن ب _

 به حرف هام گوش بده، ادیب یکیخواد  یم دلم

 کرد نیصداش رو غمگ یالک

 اونجام، گهیساعت د میمن تا ن زمیعز یاخ _

 رو قطع کردم و به سامان چشم دوختم تلفن

 شه؟ یم یحاال چ _

 جلو و دست هام رو گرفت، اومد

 برن زندان، یاون رو م _ 

 

 نییرو انداختم پا سرم
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 ناراحت شدم، یلیخ

 به فرصت داره، ازیاون ن دیشا

 اروم گفتم نیهم یبرا

 خو اون گناه داره، _

 شه نره زندان؟ ینم

 بغلم کرد، محکم

 قربون اون دل نازک و مهربونت برم، _

 من، یکوچولو فرشته

 تونم اجازه بدم نره زندان، ینم

 کرده، تیاذ یلیمن و تو رو خ اون

 بغلش در اومدم، یتو از

 میبهش بد گهیفرصت د کیگم  یخوب من م _

 چشم هام نگاه کرد، به

 نبود، نجایا یمطمئنم اگه کس _

 کردم، یلحظه هم بهت رحم نم کی

 نییحرفش کامال سرخ شدم و ازخجالت سرم رو انداختم پا نیا با

 دمیخند زیر زیر و

 حرص گفت با

 آره بخند، _

 رو مسخره کن، من

 غلط کردم، گهید یعروس روز

 رو خدا ب تو

 

 و ... دیبخش

 ها، میندار

 رو گاز گرفتم، لبم

 ساعت نگاه کردم، به

 ساعت گذشته بود، مین

 بود که هلن برسه، االنا

 سامان گفتم، به

 رفت به همکار هاش گفت، اونم

 کردن، میجا قا کیرو بردن  سیپل نیهاش هم ماش همکار

 زنگ خورد میگوش

 دییالو بفرما _

 فضا پخش شد یهلن تو یصدا

 در رو باز کن، دمیعشقم رس _ 

 رو باز کردم اومد داخل در

 فاطمه؟ یخوب _

 خبر از سامان؟ چه

 نجامیمن ا _

 سامان روش رو به طرفش برد یصدا با

 ؟یخوب زمیسالم عز _

 ؟یچطور

 بهش کرد اخم

 ازت متنفرم هلن، _
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 ،یبد یلیخ تو

 زود مامور ها رو خبر کرد، بعد

 گلوم، ریگذاشت ز اومد طرفم و چاقو هویهلن رو ببرن،که  خواستن

 کشم، یدختر رو م نیا نیبش کیاگه بهم نزد _

 بودم، دهیترس یلیخ

 کردم، یم هیگر همش

 لحظه سامان محکم دستش رو گرفت و چاقو رو از دستش در آورد، کی

 رفتم بغلش کردم، زود

 زن هم اومدن بردنش، یها مامور

 سامان رو بغل کرده بودم، محکم

 دم،یترس یم یلیخ

 د،یسرم رو بوس آروم

 نفس نترس من کنارتم، _

 باش نفسم آروم باش، آروم

 

 دم،یلرز یدادم و از ترس م هیسپرش تک ی نهیرو به س سرم

 برام سخت بود، واقعا

 ترسم، یاز هلن م یلیخ

 !ادیز یلیخ

 چسبوندم، یم شتریزدم و خودم رو بهش ب یرو چنگ م راهنشیپ

 د،یبوس یم زیر زیسرم رو ر 

 آروم باش، م،یزندگ _

 نداره، یباهات کار یکس چیاالن ه نیکنارتم، بب من

 هام رو گرفت و از لباسش جدا کرد، دست

 و محکم تر بغلش کردم، دمیکش غیبلند ج که

 شده بودن، ریهام سراز اشک

 نیداخل ماش میبر ایب زمیعز دیببخش _

 شدم رهیچشم هاش خ به

 ترسم، ینه من م _

 تو رو خدا، مینر

 دوختم، هلن چشم به

 زدن بود که نبرنش، ادیفر درحال

 کردن و بردنش پاسگاه، نشیسوار ماش سیآخر با کمک چند تا مرد پل یول

 گلوم رو صدا دار قورت دادم، آب

 س ... سامان ... ب ... بردنش؟ _

 لب هاش یاومد رو یطونیلبخند ش کی

 !میاوهوم حاال فقط من و تو موند _

 شدم، جیگ یکم اول

 حرفش شدم و محکم با مشت به بازوش زدم، یمتوجه  قهیبعد حدود پنج دق یول

 د،یخند بلند

 و آسمونم، نیزم ونیلحظ احساس کردم م کی

 زانوم، ریدستش رو گذاشت بود ز کی سامان

 کمرم بود، ریدستش هم ز کی

 ؟یکن یرو م نکاریچرا ا _

 ؟یمن رو کجا ببر یخوا یم
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 به لب هام زد یکوچک یه بوس کیرو به طرف من آورد و  سرش

 م،یخوب که فقط من و تو تنها باش یلیخ یجا کی _

 نه! یوا

 ترسم، یمن م 

 دونه، یکه خودشم م خوبه

 ن،ییپا ارهیکردم به وول خوردن که من رو ب شروع

 انگار که نه انگار، یول

 کرد، نشیرو سوار ماش من

 رو به حرکت در آورد نیراننده نشست و ماش یخودش رفت سرصندل بعد

 م،یراه فقط دست هامون رو گرفته بود یتو

 ؟یدیمن رو بوس نیقبل از سوار شدن داخل ماش یفاط یراست _

 بهش زل زدم متعجب

 ؟یدیمن رو نبوس اطیح یخو مگه تو _

 ستادیاز حرکت ا نیماش هوی

 بوس؟ یگ یتو به اون م _

 شد، شتریب تعجبم

 لب هام، دنیلحظه محکم اومد بغلم و به زور شروع کرد به بوس کی

 کردم، یم یکه توان داشتم همراه ییتا جا منم

 خراب بود، یلیوضعش خ نیانگار ا یول

 دن،یزور ازش جدا شدم و شروع کردم به خند به

 هام رو محکم گرفت دست

 حرص شروع کرد به حرف زدن با

 آره بخند، _

 ار،یحرص من رو در ب یو ه بخند

 و آروم دم گوشش گفتم دمیرو بوس گونش

 عاشقتم سامان _

 گلوش رو صدا دار قورت داد آب

 ؟یکن وونمید یخوا یم یینه خدا _

 هام رو دور گردنش حلقه کنم دست

 گردنش کاشتم یمحکم و آب دار رو یبوسه  کی

 ش،یریچنگت باشه و سفت بگ یشوهرت تو دیبه قول نگار با _

 کنم، یکار رو م نیدارم هم منم

 زدم،یکه داشتم حرف م نجوریهم

 د،یخواب یصندل هوی

 ،یبخواب یخوا یتخت در اومده بود که انگار م کیمثل  یعنی

 چنگتم، یخوب حاال من تو _

 ،یکرد وونمید 

 ؟یکار کن یچ یخوا یم حاال

 ترس چشم هام رو بسته بودم، از

 گوه خوردم، _

 غلط کردم، 

 رو خدا بلند شو تو

 چشمم رو باز کردم، کی

 داره با خنده، دمید که

 کنه، ینگاه م بهم
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 دفعه، نیا

 چشم هام رو باز کردم و بهش چشم دوختم، هردو

 من  یروز نباش کیفاطمه، اگه  _

 رم،یم یم

 ،یاینم گهیو د یروز بفهمم تنهام گذاشت کی اکه

 رم،یم یم بازم

 لب هام یاومد رو لبخند

 ر،ینم _

 !هرگز

 ظاهر شد، شیشونیپ یرو یاخم

 داغش رو به لب هام چسبوند، یو لب ها 

 م،یاز هم جدا شد قهیاز حدود پنج دق بعد

 کرد یبهم نگاه م خمار

 به نظرت، _

 ارم؟یتونم طاقت ب یم یمن تا روز عروس 

 کردم، دنیبه خند شروع

 شده بود، وونهید واقعا

 خواست خوش حالش کنم، یدلم م یلیخ

 باهاش رابطه داشته باشم، بتونم

 توسط اون زن بشم، بتونم

 لم،یاون ف اما

 بد، لمیاون ف اما

 من رو، یآرزوها تمام

 کرد، نابود

 تونستم، یکه من م یحال در

 راحت با سامان، یلیخ 

 داشته باشم، رابطه

 نشد، لمیبه خاطر اون ف یول

 ناراحت بودم، یلیخ

 بهش فکر نکنم، ادیگرفتم ز میتصم اما

 راننده رفت، یاز روم بلند شد و به سمت صندل سامان

 دادم هیرو صاف کردم و سرم رو به پنجره تک میصندل منم

 حالت خوبه؟ زمیعز _

 من من کردم یکم

 اوهوم خوبم ممنونم، _

 کنه، یسرم درد م یکم فقط

 صبح رفتم دکتر، امروز

 ،یدیخر یکه کم برام بستن نهیمال ا گفت

 د،یرو گفتم بلند خند نیا تا

 دنیهمراه اون شروع کردم به خند منم

 م،یدیخند یحساب نکهیاز ا بعد

 نگه داشت، یفروش یبستن کی یجلو سامان

 برگشت، یو با چهار تا بستن رفت

 که پر اشتها، من

 ها رو خوردم، یبستن تمام
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 هم، سامان

 رو به حرکت در آورد، نیخودش رو خورد و ماش یها یدو تا بستن 

 م،یدیسامان رس یمتوقف شد و ما به خونه  نیماش باالخره

 ،یخونه شدم و از خستگ وارد

 مبل ولو کردم، یرو رو خودم

 بودم، دهیروز بود که خوب نخواب چند

 ومد،یخوابم م یلیخ نیهم یبرا

 برد، یکم داشت خوابم م کم

 و آسمونم، نیزم ونیاحساس کردم م که

 که سامان من رو بغل کرده، دمیفهم

 دادم، هیسپرش تک ی نهیسرم رو به س نیهم یبرا

 به خودش فشرد، شتریمن رو ب اونم

 

 "سامان"

 

 خواب بود، غرق

 بود، دهیپنج ساله خواب یدختر بچه ها مثل

 اتاقم، یکردم تا ببرمش تو بلندش

 چسبوند، نمیراه سرش رو به س یتو

 محکم به خودم فشردمش، منم

 داخل اتاق، میدیرس

 تخت، یرو گذاشتمش

 رو از سرش در آوردم، شیو روسر چادر

 دم،یشلوارک پوش کیرو در آوردم و به جاش فقط  میسیپل یرفتم لباس ها خودمم

 نپوشم، راهنیگفتم که پ گهید

 سرتخت، رفتم

 ی رهیگ

 

 فاطمه رو در آوردم، یموها

 حالت دارش دورش پخش شده بودن، یموها

 و محکم بغلش کردم، دمیدراز کش کنارش

 خوابم برد، نکهیبا موهاش ور رفتم تا ا نقدریا

 

*** 

 

 شدم، داریزود از خواب ب صبح

 هنوز خواب بود، فاطمه

 از تخت خواب بلند بشم، ومدینم دلم

 خواستم بهش نگاه کنم، یم فقط

 فقط نگاهش کردم، نیهم یبرا

 وقت ها، یبعض

 زدم، یم فشیو ظر فیبه صورت لط دست

 وقت ها هم، یبعض

 زدم، یم زیر یلب هاش بوسه ها یرو
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 "فاطمه"

 

 شدم، داریکنه از خواب ب یداره نگاهم م یکس نکهیبا احساس ا صبح

 ر،یصبح بخ _

 خانوم تنبل

 هام رو مشت کردم، دست

 زدم به بازوش، محکم

 د،یخند فقط

 ومده،یاصال دردش ن انگار

 ستمیمن تنبل ن _

 کرد اخم

 وونهید یچرا تو تنبل _

 روش دمیشدم و پر یحرص

 ستمین وونهیمن د _

 زدم، یزدم و با مشت به شکم و دست و پاهاش م یحرف م فقط

 نکه،یا یبه جا اما

 د،یخند یگِله و ناله کنه فقط م 

 تو؟ یخند یم یجرا ه _

 کم ناراحت باش، کی خو

 دشون،یهام و گرفت و بوس دست

 نم،یپاهاش بش یکرد که منم رو یتخت نشست و کار یرو هوی

 خودم رو لوس کردم و دست هام رو دور گردنش حلقه کردم، منم

 ام، _

 نداره، یحاال اشکال خوب

 ناراحت نباش، 

 ره؟یگ یدردت نم یچطور ییخدا یول

 لب هاش، یلبخند گل و گشاد اومد رو کی

 تر هستم، یو قو شترهیکه من زورم از شما ب ییخوب از اونجا _

 ره،یگ ینم دردم

 

 رو به حالت قهر، سرم

 به طرف مخالف چرخوندم، 

 گفتم ینازو لوس یصدا با

 اصال من قهرم _

 ن،ییرو گفتم و ازش جدا شدم و از تخت اومدم پا نیهم

 نرمش رو دور کمرم احساس کردم یدست ها یلحظه گرما کی

 خانوم لوسم نرو، _

 توعه، ریمن گ دل

 خودم، یلوسو یتو بگ یهر چ دیببخش اصال

 نرو، فقط

 به سمتش، برگشتم

 چشم هاش خوند، یشد تو یرو م یناراحت کامال

 قطره اشک از چشم هام افتاد، کی

 رو با دست هام قاب گرفتم، صورتش

 ستم،یاوال که من لوس ن _
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 ،ییتو من رو ببخش آقا دوما

 م،یخوام زندگ یمعذرت م من

 دیببخش

 سپرش، ی نهیس یسرم رو گذاشتم رو بعد

 د،یبوس یموهام رو م زیو ر آروم

 د،یخر میبر میامروز قراره با مامانم و خاله مر یناز ناز _

 ها، میکن یقراره عروس یناسالمت

 م،یدیهم نخر یزیچ چیه

 رم،یگ یرو باهم م یضمن عقد و عروس در

 ندارم، یطاقت دور گهید من

 ،یزود مال من ش یلیخوام خ یم

 لب هام، یلبخند گل و گشاد اومد رو کی

 آقامون لوس کنم، یخودم رو برا یکم کی ستیخودم گفتم بد ن با

 ها یخودش بهم گفت ناز ناز یناسالمت

 من لوسم؟ ییآقا _

 به خودش فشرد شتریحرص من رو ب با

 ،یکن یم وونمید یدار یفاط یوا _

 یتو لوس خودم تو مال خودم آره

 و ادامه دادم کردمیزیر یخنده  کی

 ار،باز میرفت یبعد وقت ییآقا _

 م،یدیواست خر یو شلوار دوماد کت

 ،یدیدار برام خر نیعروس با دامن چ لباس

 ؟یخر یهم م یبرام بستن اونوقت

 دوست دارم یلیخ یمن بستن آخه

 هاش رو از حرص بسته بود چشم

 شم، یم وونتیکه د یکن یکار ها رو م نیدِ المصب هم _

 اگه بهت دست بزنم، االنم

 یکن یم هیگر 

 زدم نق

 !؟یاِ سام _

 گفت یجون کشدار کیبهم نگاه کرد و  خمار

 خوام یم یخو من بستن _

 چشم هاش یرو گذاشت رو دستش

 خرم حاال زود بلند شو لباس هات رو بپوش، یچشم برات م _

 تخت که بلند شدم و به خودم نگاه کردم، از

 شدم، متعجب

 تنم بود یفقط تاپ و ساپورتم رو آخه

 دم،یکش یبلند نیه کی

 دمشون،یرو آوردم و پوش میمانتو و روسر رفتم

 بود، زیسر م میروسر ی رهیرو شکر گ خدا

 رو باهاش بستم، میروسر زود

 گفتم چادر نزنم گهید

 سامان، شیپ رفتم

 مونده بود تا کرواتش رو ببندم، منتظرم

 تخت، شیدستش رو گرفتم و آوردمش پ منم



 قلب منرمان  انجمن چکاوک

 

https://telegram.me/Anjoman_chakavak 217 

 

 از تخت باالرفت و شروع کردم به بستن کرواتش، خودم

 کرد یظیاخم غل هوی

 پس چادرت کجاست؟ _

 تفاوت گفتم یبستم ب یکه داشتم کرواتش رو م همونطور

 گفتم چادر نپوشم _

 تر شد ظیغل اخمش

 ،یپوش یکه چادر نم یکن یم یکار اشتباه یلیتو خ _

 سرت، یکن یچادرت رو م یریاالن م نیهم

 کردم اخم

 م،ینیماش یخو ما که تو _

 نم،یبینم یکس

 کمرم و من رو از تخت بلند کرد، ریهاش رو گذاشت ز دست

 زدم به کمرش، یم محکم

 ن،یمن رو گذاشت زم شیآرا زیم شیپ میدیرس یوقت

 من چادرت رو بپوش، یزود جلو االی _

 لج کردم منم

 پوشم ینم _

 کرد زیهاش رو ر چشم

 ؟یپوش ینم _

 سرم رو به طرف مخالف بردم منم

 پوشم، ینه نم _

 سرم، یرو چنگ زد و به زور انداخت رو چادرم

 شروع کرد به مرتب کردنش، خودشم

 آها حاال بهتر شد، _

 ده، ینگاه خانومانه تر نشونت م ییخدا

 برگردوند، نهییصورتم رو به سمت آ بعد

 جمع شد بود، صورتم

 هم بود، یهام تو اخم

 پنج ساله یه دختر بچ کی مثل

 دن،یمن شروع کرد به بلند خند یچهره  دنیبا د سامان

 د،یخند یحساب نکهیاز ا بعد

 باز شده بودن، یاخم ها گهید منم

 م،یدست هم رو گرفت 

 میو سوارش شد میحرکت کرد نیسمت ماش به

 م،یکرد نیبه خونه،خاله و مامان رو سوار ماش میدیرس

 تو بازار، میرفت

 م،یکه لباس عروس و دوماد رو خودمون بخر میو سامان گفت من

 رو بخرن، لیوسا هیرن بق یسوگند و مادرم هم گفتن که م خاله

 اره،یبا خودش ن نیو ماش میبر ادهیبه سامان گفتم پ منم

 ومدن،یپشت سرمون م نیها با ماش گاریهر چند که باد البته

 که بود، یچیخوب بهتر از ه یول

 م،یهم بودمن فقط خودم و سامان م یبرا

 عشقم، تنها

 کردنم، یبودن و زندگ لیدل تنها

 م،یکرد یم دیهم بود و خر یدست ها یهامون تو دست
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 مغازه به اون مغازه، نیا از

 م،یدیفروختن رس یکه لباس عروس م یفروشگاه کیبه  باالخره

 شونه بودن، یو رو کیهاش کوچ نیلباس عروس خوشگل که آست کی منم

 بود، دهیکمر لباسش چسب تا

 پف کرده بود، نییکمر به پا از

 دم،یشده بود خر نیهم که با تور روش تزئ ییجفت کفش طال کی

 لباس و کفشم، دیاز خر بعد

 د،یبه سامان رس نوبت

 خوشگل، دیکت و شلوار سف کیبراش  رفتم

 رش،یز دیسف رنیپ کیبا  

 کمرنگ، یکروات صورت کی

 م،یدیهم خر بایز دیجفت کفش سف کی

 د،یاز خر بعد

 م،یحرکت کرد یفروش یبستن کیسمت  به

 هامون، یاز خوردن بستن بعد

 م،یو به سمت خونه حرکت کرد میشد گاردهایباد یها نیماش سوار

 ... هوی که

 

 دارد ... ادامه

 

 


