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فاتحی الهام|  زندگی سال کپیشنهادی       

 

 

اول فصل : 

 

زنی؟ می قور چقدر وای: نفس  

- نداری؟ حوصله و حال اینکه مثل چیه  

- دارم حال ....  

- نداری منو حوصله پس  ...  

- نمیکردم تحملت هم ثانیه یک بودم تو ذلیله زن شوهر جای اگر من واال  .  
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میکنی؟ ترش زود چرا تو بود پر دلم یکم من حاال نکنه درد دست:رفت بهم ای ؼره چشم مریم   

نیست خوب اصال حالم نگیر دل به حاال زدم لبخندی . 

- ؟ شده چی  !!! 

بشه عمل باید گفت بهم دکترش شد بد بابام حال دیشب هیچی -   

میکنیم عملش خوب -  .  

عملشه؟ خرج چقدر میدونی پول کدوم با:زدم خندی پوز !!! 

- کن حساب رامی منو کمکه رو باشه هرچی .  

بیارم؟ کجا از خرجشه ملیون بیست میگفت دکترش مریم:کالفگی با !!! 

- ملیون؟ بیست !!!  

 بعداز بمیرم زد زنگ دیروز هم علی کنم واریز نادی دانشگاه شهریه باید دیگه هفته تازه اره:کشیدم اهی

کنه گریه بلده فقط که مامانم مرخصی بیاد میخوات ماه سه  . 

- بده نادیرو شهریه حداقل ندارم الزمش هم ها حاال حاال دارم انداز پس ومانت چهارصد من نفس  .  

 هنوز من: میکرد کمک بهم میتونست جاییکه تا همیشه بود خوبی خیلی دوست مریم گرفت گلومو بؽض

بدهکارم بهت دفعه اون از تومن صد . 

 تو چه باشه تو پیشه چه رمندا عجله ندی؟منکه پس میخوای مگه حاال:گرفت ودستامو اومد مریمبطرفم

  .بانک

میکردم چیکار نداشتم تورو اگه: زدم لبخندی   

- رییس پیشه بری یسر نیس بد میگم! زندگی  

-  درس برام حسود همکارای همین شایعاتی چه داد بهم که وامی مامان قضیه سر رفته یادت اینکه مثل

ملیون بیس اونم میخوام وام بگم برم نشده یکسال هنوز نمیشه روم تازه میدم قسط دارم هنوز بعدشم کردن  

- کنی؟ چیکار میخوای پس  

کنم جور پولیرو همچین نمیتونم فروشی تن برم اگه حتی نمیدونم:بابؽض   
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 جلو انگشتشو... استؽفرا... ج بری نیس الزم نگیر کم دسه بهرادو این بمیربابا خفه:عصبانیت با مریم

 مثل همه کاش هستین کارمندانم بهترین از یکی شما مهربزرگ خانم:کرد کلفت وصداشو گرفت صورتش

کن راحت ماروهم خیال بشه زنش بخدا بابا بودن مسئول شما . 

- بابامه همسنه بهراد اقای مری بکش خجالت . 

- کنی؟ پیدا میتونی کجا شوهری همچین بدبخت باکالس پولدار خوشتیپ باشه خوب  

- میره یادت کردن شوهر بکشی گشنگی یشب کجایی تو کجام من شدی دیونه بخدا . 

 نیمه دره از خودشو چندشاورش هیکل اون با صالحی اقای شدو باز در شدیم خیره بهم درهردو باصدای

 شدورفت بلند زود مریم کرد مریم منو به ینگاه اومدو ای اشوه کن باز درو خوب داخل چپوند زور به باز

 جلسه امروز دارید تشریؾ عاشق بودید گفتهن بزرگمهر خانم:شد خم من میز روی صالحی میزش طرؾ

بود خاموش موبایلتم شکر خدارو دادی باد به شرکتو ماه سه کارکرد شما نه رسید پروژه نه بود . 

امروز قرار بکل ولی باشه حواسش بودم گفته مریم به بودم کرده فراموش کل به وای  ...  

- بپره رنگتون بایدم خانم بله ...  

- میزاریم دیگه قرار یه نیفتاده اتفاقی هم حاال بودن بیمارستان مهربزرگ خانم کنید بس . 

خانم رفته شرکت ابروی بودن جا هر:زد پوزخندی صالحی  ... 

اقای برای خودم من میخای مشتلوقه اینجا امدی شما حاال: میز روی زدم محکم ...  

- نمیخوره درد به نازوکرشمه دفعه این خانم کنید بس .  

- فهمند نمی رو پاکی معنی شما مثل کنیدهرزهای توهین من به ندارید حق شما . 

 به بهراد صدای با که بزنه حرفی خاست بود شده سرخ اعصبانیت از کرد قفل هم در دندانهاشرو صالحی

برگشت در طرؾ  . 

- میخاین؟ چی اینجا شما صالحی اقای خبره چه اینجا   

گند چه مبگ بزرگمهر خانم خدمت بودم امده:گفت دستپاچه صالحی .... 

- بفرمایید کنیدپس دخالت نکرده الزم شما داره ریئس اینجا اقا کنید بس  . 

 بخورید اب لیوان یک: انداخت من به نگاهی بهراد.شد خارج اتاق از و رفت من به ای ؼره چشم صالحی

رفت و نماند جواب منتظر.من اتاق بیاین شدید که اروم   
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تو؟ خوبی-مریم   

 اخراجم اوضاع این تو حاال دراورد؟ بازی کولی چه دیدی هرزه مردیکه:اختماند صندلی روی خودمو

اوردم شانس نکنه . 

- میخوری؟ اب حاال  

کنم بسرم خاکی چه ببینم برم نه - . 

 زیر زدن هم بقیه مسئولو کارمند:لودگی با یکیشون کردن پچپچ به شروع من دیدن با ها بچه راهرو تو

 خنده

 پایین را سرش زدو پوزخندی من دیدن با منشی افتادم راه به حرص اوب کردم مشت دستامو عصبانی

منتظرن: اورد  . 

بفرمایید:ماسید صورتش رو خنده رفتم بهش ؼرهای چشم .  

زدم در و رفتم در طرؾ به . 

 .بفرمایید-

شدم داخل   

  . سالم-

- بنشینین سالم . 

نشستم مبل اولین روی  . 

- کرد؟ باید چه حاال خوب  

 برای خیلی من اینکه با کاری قرار این کردن فراموش بگم چی نمیدونم واقعا:دوختم ینزم به را چشمهام

دیگهست روز سه میکردم فکر من ولی کشیدم زحمت پروژه این ...  

نگرفتید؟ منو یادداشت یعنی: تعجب با بهراد  

یادداشت؟:تعجب با   

دادید؟ بزرگمهر خانم به منو تیاداش شما خانم:برداشت تلفن وگوشی داد بیرون اعصبانیت با را نفسش  
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 گوشی میزشون رو بزارین ببرین که این نه بدید بهشون شخصا گفتم ؟من چیه منظورتون:بلند صدای با

حسودداری؟ قدر این چرا تو دختر:کوبید تلفن به محکم را  

 به کدام هر که خاهربرادری...مگرنه کنن بایدعملش که بابای کلیه یک مادربا نمیبینید؟یک:زدم پوزخندی

کنم درک نمیتونم را اینها حسادت معنی حاال هستند مشکالتم از یکی تنهای . 

دراوردی رو ها خیلی چشم میکنی تالش داری و سرپای هنوز که همین:  کشید موهاش به دستی  . 

- کنید؟ کار چه میخاین حاال   

- کنم اخراجت میخام . 

که شما ولی:بؽض با  ....  

- کنی قبول امیدوارم بکنم یشنهادپ یه بهت میخام فهمیدم اره . 

- پیشنهادی؟ چه  

- کنم خاستگاری ازت میخام . 

بهراد خاستگاری؟اقای:باتعجب ...  

- پسرتون؟ برای:باتعجب. کنم خاستگاری ازت پسرم برای باتعجب میخام من دخترم صبرکن  

 شرطی یه ولی پسرم واسیه اونم خاستگاری ازت میخام تکرارمیکنی؟اره میگم من هرچی چرا حاال:خندید

چیه؟ نظرت کن وحل من مشکل توهم میکنم حل رو تو مشکالت من بگم بهتر بزار   

- چیه؟ شما مشکل نمیفهمم من  

-  یه میکنم حل مشکالتتو همه من. زندگی توخط بیارمش کنی کمکم میخام سردوخشک پسرم من مشکل

من به بده رو شیکسال فقط میخای که کاری هر نمیدونم عمل واسیه ببر باباتم بخر خونه ...  

. نفهمیدم منظورتونو یکسال؟:کردم زمزمه میگفت چی داشت یکسال چی یعنی بودم شده گیج  . 

- بشی پسرم زن یکسال میخام .  

 عقد نکن برداشت بد:شد حالم متوجه کردم نگاه بهراد به شدم بلند روم بریزن گرم اب سطل یه اینکه مثل

 و فرصت این تومیشناسم روبیشتراز پسرم که اینه برای الیکس میگم هم اگر نیست صیؽه حرؾ میکنید

 به و کوروش تو دارم امید من ولی جدامیشید سال سریه کنارنیومدیدخوب هم با شاید اون هم تومیدم به هم

میتونی که میدونم دادم بهت رو پیشنهاد این صبرت روی میمونی خودم عروس و میکنی وابسته خودت . 
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چیه؟ رایب مالیتون پسپیشنهاد -   

-  میخام کنم راحت خانوادت بابت از را خیالت میخام ولی رانمیده کمک این گرفتن اجازه ؼرورت میدونم

 به من تومیتونی فقط: مهربونی با و خندید.بیاری درش زانو به میخام کوروش بشه فکرت همه

میکنی؟ برام کارو این ندارم کسی جزکوروش  

 بابام مخصوصا خانوادم زندگی یطرؾ از بودو خودم زندگی عمری حرؾ طرفی از کنم چیکار نمیدونستم

 جهیزیه بیرون بیایم دونی اشؽال اون از بخرم خونه یه میتونستم بود خوبی پیشنهاد میشد عمل باید که

 به دوباره چطور روپیشونی یمهر با بشم طالق به مجبور بعد یسال اگه ولی علی برای یماشین و نادی

 کردن قبول بجز االن کن بس کن بس برگشتم نتونستمو بگم بدم چی خانوادمو جواب برگردم زندگیم

 برام همین کنم کاری خانوادم برای تونستم حداقل بشم پشیمون بعدا اگر حتی کنم قبول باید ندارم هیچراهی

  .بسه

بدی جواب نمیخوای:دید منو سکوت که بهراد   

 میکنم قبول: بزنم حرؾ راحتتر تا کشیدم لبم روی زبونمو بود شده خشک دهنم نشستم مبل روی دوباره

دارم یکشرط ولی   

- شرطی چه   

-  من به شما بفهمه کوورش نمیخوام حتی هیچوقت داریم قراری قولو باهم که بشن متوجه خانوادم نمیخوام

کردین کمک  

 جمع تووسایال زود خیلی حاالهم نزن حرفی کوورش به توهم میدم قول بهت صددرصد: زد لبخندی بهراد

 کنی فکر کوورش بجز هیچی به نمیخوام یماه بعداز بدی انجام الزمو کارهای که داری وقت یماه کن

 خودت راهم خریدن خونه کارهای بده انجام وکارهاشو بیاد میگم وکیلم به عمل برای ببر باباتو فرداهم

داری وقت ماه یك فقط نره یادت کن حل باهاش  ... 

 

دوم فصل  

 

 که بود واضح اینقدر بودنم بیدار ولی بودم خواب هم شاید بکنم کار چه باید نمیدونستم یرونب امدم ازاتاق

 چی:ای مسخره لحن با خودبیام به زودتر شود باعث منشی خیره نگاه گوشم تو بزنه کسی نخام

کرد؟ شداخراجت   

یفهح بگیری مشتلوقتو نره یادت بده خبر دوستات به دیرنشده تا بدو اره:زدم پوزخندی . 
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خبرچینم؟ من مگر چه من به:کشید درهم ابروهاشو   

میشه توهم نوبت سبکه خیلی من دست چیزبگم یه ولی دورازجون:لحن باهمون  .  

کشیدم عمیق نفس دروبستم رفتم اتاق طرؾ به بده جوابمو که نایستادم دیگه . 

نفس؟ شد چی: نگرانی با مریم   

کرد اخراجم:تفاوتی بابی . 

بودا تخصیرصالحی همش!کرد؟ اخراجت:شد گرد عجبت از مریم چشمهای . 

میدونم:نشستم صندلی روی . 

شد؟ باورش رئیس چرا حاال کثافت مردیکه:باعصبانیت مریم  

داد وبمن حق بس شد خسته دیگه اونم:کردم فوت نفسمو . 

- بود باهات حقم خوب . 

- باشم اینجا بیشترازاین خام نمی کنم جمع وسایالمو کن کمکم بیا حاال . 

بندازی؟ راه اساسی گیری حال یه خای نمی یعنی میزنی مشکوک:کردوگفت ای موشکافانه نگاه ریمم   

قدر این من یعنی:زدم لبخندی ....  

- کنی؟ کار چی خای می حاالجدی نامردن خیلی اونا ولی خانمی شما عزیزم نه  

میگم بهت کن توجمع:میکردم جمع وسایالمو داشتم که طور همین  . 

طورکارکنم؟ چه اینجا تو بدون تنها من حاال:کشید دادواهی نتکو سری مریم  

کردم وبؽلش رفتم طرفش بودبه سخت مریم از جداشدن هم من برای . 

بعیدنیست تو از ولی کنم نمی ولت که من نشو لوس:بؽض با مریم . 

میشم راحت ات زدن ؼر ازدست که من:خندیدم  

نیستم کن ول نخورم سرتو تا کنمنمی ولت که من فکرکردی:زد بازوم زدبه محکم مریم . 
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 بجزابدارچی. نکنن شک اینا مامان تا بمونن مری خونه ها وسایل قرارشد کردم جمع وسایالمو زود خیلی

 که پاکت یک با همراه رو وکیلش بهرادشماره اقای موقع همون نکردم خداحافظی کس بهرادازهیچ واقای

دارم وقت یکماه طفق که کرد اور ویاد داد بهم بود دوماهم حقوق .  

 

- امدی؟ زود مادر نباشی خسته   

چطوره؟ حالش.بابا کارای دنبال برم گرفتم مرخصی روزی چند اره سالم:بوسیدم و مامان  

نمیده بروز اصال که میشناسیش:داد تکان سری مامان . 

کجاست؟ نادی میشه درست:کردم عوض رو ولباسام تواتاق رفتم   

- خورده عصابش دانشگاهش سرشهریه اونم بشه یداشپ االناست شاگردش خونه رفته . 

- نزد؟ زنگ علی میدونم   

  نه-

-  میشه میدن معافی بهش ببره بابارو پرونده اگر اینکه مثل بگم بهش باید حساب به ریختم صدتومان براش

خانواده سرپرست . 

 رحمتی خانم صبحی نکشیدی رو ما زحمت کم باشه حالت کمک بیاد حداقل بردخداکنه باال سرش مامان

خاستگاری بیان هفته اخر برای میخاست اصرار اصراررو زد زنگ ...  

- نکردین؟ قبول که شما   

 واتیش اب به داری فهمم نمی فکرمیکنی دلت واصیه بمیرم نه:بؽض با جلوم گذاشت رو چای استکان

 میرفت خونه این قسط سر همش که بازنشستگی حقوق با بابات مگرنه بچرخونی رو ما زندگی تا میزنی

کنه راست قد میتونست طور چه . 

 هست چی همه به حواسم خودم من:باخنده کردم بؽلش کنم کنترل خودمو شدنتونستم جاری مامان اشکهای

میشی خالص منم ازدست روزهاهم همین . 

ببینم بگو! خبریه؟: تعجب کردبا پاک زوداشکاشو مامان  . 

میگم بهت" بعدا بشه خوب بابا بزاراول:  شیطنت با  .  

نمیکنم ولت نگی تا:باخنده گرفت دستاشودورم مامان . 
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 باشما خاست کرد خاستگاری پسرش وواسیه من شرکت رئیس پیش وقت چند:  بوسیدم دوباره مامانو

 بشه خوب پدرم حال بدید اجازه کشیدگفتم پیش حرؾ هم دوباره دوروزقبلم نکردم قبول بگیره تماس

سرچشم قدمتون . 

 خودت مثل بختت خداکنه ناقال ای گیرکرد گلوت باالخره پس طور این که:داد تکون ریس باتعجب مامان

باشه خوب . 

خندید من با هم مامان. امین الهی:باخنده . 

 

 های نقشه هم شده جور ازکجا بابا عمل پول که نمیکرد شک کسی هم بفروشم رو خونه گرفتم تصمیم

 کرد قبول ومامان اصرارمن با نبودولی موافق ولباباا.میشد راحت خیالم بشن عملی اگر که داشتم

بشه ببیمارستان راهی قرارشدفرداصبح وکیل اقای با من وباهماهنگی .  

 اینجا دوروزدیگه تا هم علی.بشه من حال کمک. بگیره مرخصی ترم قرارشدیه کردم صحبت نادیاهم با

 .بود

 کارای مسئول هم نادی خونه فروش ارک مسئول علی.شد شروع ماهم کار بابا شدن وبستری علی امدن با

خانه خرید برای مناسب جای یه دنبال هم من.شد بیمارستان . 

 

 قضیه تمام حاال که وامیر مریم کمک با هم من رفت فروش خوبی باقیمت خانه سریع خیلی خوشبختانه

 بود خوابه سه اول بودطبقه طبقه سه خانه خریدم را مورداکازیون یه نوساز شهرک تویک میدونستن رو

 بهرادوقتی وکیل متری دوازده مؽازه یک و یکخوابه دوتاهم دوخوابه دوتا واحد دیگرچهار ودوطبقه

 را اونجا شهر حومیه تو خونه یه خرید بجای من کرد تعجب خیلی کرد مقایسه قیمتش با را خونه شرایط

 قد.بود بسم همین من مری لقو به بود شکیبا آریا نام به ساله ودو سی سی جون یه بهراد وکیل. خریدم

 با زود خیلی بود وزیبای جذاب پسر.مشکی وچشموابرو گندمی وپوست متناسب اندامی با دچارشونه بلن

 ساختمان صاحب ونقش بده اجاره رو واحدها من درنبود کردکه زحمت قبول که طوری به شدیم اشنا هم

کنه ایفا را .  

 

 های دقیقه انداخت گریه مارو همه هم کرد گریه خودش هم بابا بود بابا روزعمل من برای روز بدترین

 عمل ازاتاق کشنده بعدازچهارساعت بابا باالخره بود زجراور برامون گذشت ما به عمل اتاق پشت که

 بودبا مونده ازوقتم روز شدبیست راحت بابا ازبابت خیالم.داد ما به را عمل موفقیت ودکترخبر امد بیرون

 باید دیگه... و ولباسشویی مبل کردیم خرید خونه برای یکم نادی با میکردیم کشی باسبا زودتر بایدهرچه
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 نداشت اژانس شهرک بازکنیم تلفنی تاکسی یه میخاستم میگفتم بقیه به رو داشتم مؽازه برای که فکرهای

 آریا شدن مؽازه کردن اماده مشؽول وامیر علی شدن نظر هم من با هم بقیه.بود کار بهترین نظرم به پس

 سوپرایز.شد تمام(آریا زیاد کمک با البته) کارها زود خیلی داد انجام رو ؼیره کارو پروانه کارهای هم

 تا نادی شد قرار.بود خوب خیلی من برای این کردیم شروع بودمابادوتاماشین پراید یه دادن بهراد دیگه

 را خودش جای که هم علی یهمکار قول هم امیرومریم باشه راننده کمک و منشی مرخصیش شدن تموم

کرد معین را خاستگاری قرار موقع وهمون اومد بابا عیادت بهرادبه.داشت .  

 

من اگه نپسنده منو اگه داشتم استرس میدیم رو کوروش بار اولین برای امشب.شد تموم یکماه  ...  

 تهش تا باید کن وجمع خودت ها شده دلواپست مامانت میندازی شک به رو همه داری نفس کن بس:مریم

کنی راحت هم بهرادو بایدخیال شده راحت ازنظرخانوادت خیالت که حاالهم بری   

. بودم ودستپاچه پریده رنگ بود کرده یخ دستام میترسیدم . 

برسن که االنه بجنب حاالبابا بپوشی میخای چی:زد لبخندی مری  . 

کردم بؽلش و رفتم طرفش به   

چیه؟: تعجب با !  

- میکردم؟ چیکار من دیتونبو اگه مری وای   

داره خونش تو نعمتی چه بفهمه تا بگو امیر به و این میگی راست اگه: باخنده بوسید رو گونهام . 

ترم موافق کردم ؼلط یه با:بردم باال تسلیم عالمت به دستامو . 

 کت ای سورمه وشلوار کت کردم ارایش کم یه شدم اماده زود خیلی مری کمک با خندیدیم هردوباهم

 داشتن با میشدم حساب جزوبلندقدها انداختم ائینه به نگاه یه سفیدی شال دوخت وخوش اهکوت

 نظر به ای موقهوه ورنگ عسلی وچشمهای گندمی پوستی متناسب هیکل قدبا سانت صدوهفتادوهفت

میگفتن باید اونها معلومه خوب زدم لبخندی.جذابم میگفتن همیشه ومری مامان ولی بودم معمولی خودم ...  

منتظرن بریم بیا میکنی کار چی میشی داری شکر رو خدا که نبودی دیونه: مری .  

اومدن؟ مگه: باتعجب   

- زودباش اره . 

سوم قصل : 
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میگی؟ راست توروخدامری:گفتم لرزان باصدای کردن یخ پرکرددستام را وجودم همه وترس دلهره   

نیست وزیس دهن اش همچین بیا کرده رنگورویی چه ببین:زد لبخندی مریم .  

ش؟...دی...دی گه...م:لرزانتری باصدای  

م..بر...یا...ای..می...ه...ن: باخنده مری  . 

 خودم به باید باشم محکم باید کشیدم عمیق چندتانفس اندتختم اینه به نگاهی سریع گرفت خندم ازکارش

کشیدمش خودم دنبال" وتقریبا دیگه بیا:گرفتم رو مری دست.میتونم که کنم ثابت  .  

- نیستم عروس من میکشیم؟خوب چرا میام دارم   

نیومدن؟ چرا:کردم مامان به نگاهی دربودن کنار استقبال برای همه  

مادر میان:زد لبخندی مامان  

کنه؟ باز را تادرپارکینگ رفت علی  

بمونه؟ شب میخاد نکنه چی برای پارکینگ:تعجب با مری  

مادر بگم چی:خندید مامان . 

برسه دادت به خدا نفس تنده اتیشش دامادخیلی اینکه مثل:من به توجه بی رفتم بهش ای ؼره چشم .  

میسپارم تو روبه چیز خداهمه یا آمدن:گفت میرفت در سمت به ماکرددرحالیکه هردوی به نگاهی مامان . 

 وارد بزرگی باسبدگل بهراد. کردم اماده خودمو هم من وبهراد باباومامان واحوالپرسی سالم صدای با

سالم گلم عروس به به:زد امیزی رضایت لبخند کردم سالم لورفتمج شدسریع   

موقع همون گرفتم را گل سبد نداره رو گلم عروس قابل بفرمایید:گرفت طرفم به را سبد  

 

 به را مهمانها وبابا مامان کردیم سالم بهم ارام افتادخیلی نگاهش به نگاهم پیوستن ما به هم وبقیه کوروش

رفتیم اشپزخانه هب ومری من بردن سالن . 

کوروش؟ کرده چی وای: زد سوتی گرفت من از رو گل سبد مری   
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کلک؟ شدی عاشق نگاه یه با اینکه مثل:زد بازوم به ای ضربه مری.بودم شک تو هنوز   

ببینمش کامل نتونستم اصال من بابا برو: خندیدم ...  

- کرده گیر کنم فکر ولی .  

- کرده؟ گیر چی   

- خودش برای داشت بهتیا خودمونیم ولی گلوت .  

چطور؟ نکردم دقت که گفتم: مری طرؾ برگشتم   

- ندیدی؟ رو لباسش مگه  

کردم نگاش باز .  

-  سیاه همش حیؾ اما پوشیده شیکی وشلوار کت بودالبته سیاه پا تا سر:کرد مکثی. ندیدی تسلیم بابا خوب

 .بود

بپزم برات اشی یه بزار روشن امیر چشم:بااخم  . 

بهت مجانی دارم منه تقصیر باشه:زد هسین به دستاشو ....  

بخوری حرص الکی خاد نمی میبینم خودم میرم حاال: گرفتم چای سینی . 

بفرمایید خوبه:کرد من به نگاهی مری . 

 بهم نگاهی مهربانی با بهرادگرفتم جلوی را چای سینی. نشست مامان کنار مری شدیم واردسالن باهم

عزیزم نکنه درد دستت:انداخت  . 

 کردم نگاش دقت با گرفتم جلوش را سینی بود کوروش نوبت حاال مامان و بابا شدم دور ازش البخندیب

 پرپشت دیدم را ابروهاشو فقط بود کرده مرتب روباال موهاش بود مشکی پا سرتا میگفت راست مری

 چای مه ومری علی کردبه تشکر وزیرلب برداشت را استکان باشه زده گرهشون بهم یکی انگار وبلند

 وکنار(کرد نمیشد کارش دیگه مامان نداره شگون میگفت خاست ازش مامان نیومد نادی)کردم تعارؾ

بزرگمهر اقای:نوشیدوگفت چایش از جرعه بهراد اقای نشستم مری  

 

دارم دنیاهرچی پسرازمال یه وهمین منم   
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 بهش جونمو اقا چیه پول نیست کمتر نباشه بیشترازمن نداره چیزی خودش گم نمی یدونست همین مال

  ...میدم

میکنم خاهش پدر:کرد زمزمه ارام کوروش . 

 اهی. فهمی می بعدها خودت سخته شدن پدر:راسرکشید چایش وباقی گرفت کوروش از را نگاهش بهراد

 برگشته من خاطر به میکرده زندگی کانادا عمران مهندس سالشه سی:کرد مخاطب بابارا کشیدودوباره

یکیه باطنش ظاهرو خالصه ترسه خدا پسرخوبیه کنم بازنشت خودمو دستش بدم کارامو میخام ...  

 وعشق بودن ترس خدا فقط وخانوادم من برای راستش باشه زنده:امد بهراد های صحبت دنبال به بابا

میشه ساخته خودشون و خدا کمک با و کم کم چیزا وبقیه هست مهم میگیره شکل بینشون که ومحبتی . 

-  میدونم کنم راحت پسرم درامد و شؽل بابت از را شما خیال خاستم فقط من میفرماییدولی درست شما بله

 رو شما دختر تا امدیم پسرم وهم من هم حال هر به ولی کنم صحبت مسائل این به راجب نیستم بلد زیاد

بگیرید فاکتور منو بودن وارد نا حاالشما کنیم خاستگاری .  

 کار بیشترخانومها کار این در قولی به سخته خیلی میدونم:زد لبخندی و کشید بهراد شانه به بابادستی

میکنه کمک ما هردوی به خانمم از نظری شما اجازه با پس بلدترن . 

- شماست دست هم ما اجازه میکنم خواهش البته صد . 

 هاگ حاال رفتید پیش خوب هم حاال تا دارید لطؾ شما:پدرکرد به نگاهی و داد خودش به تکانی مامان

بگم؟ نفس از یکم من بدید اجازه  

بفرمایید: وگفت انداخت من به بهرادنگاهی .  

 کلی با هم حاال تا خانومه و سربزیر ماست ی خانواده نفس واقعا نفس:کردوگفت من به نگاهی مامان

 حکمه حرفش ماست چشم نفس داریم اطمینان بهش ما گفت بهم شما راجب وقتی کرد منومتعجب خاستگار

 شد ثابت من به پسرتون وحیا حجب نیست گفتنی که چیز همه. دیدم پسرتونو و شما که هم حاال برامون

 ها بابا دوتا لب به لبخند هستن دوتا این کاری اصل کنن صحبت هم با دبرن بدی اجازه اگر هم حاال

 .نشست

انکارد به داد باید و کار واقعا بزرگمهر بده خیرت خدا شماست دست هم ما اجازه:بهراد  

. امدم خودم به مامان صدای با که بودم گرفته راپایین سرم بودم کرده بؽض مامان ازحرفهای که من . 

- رابکنید صحبتهاتون باهم برید مادر پاشو .  

بود تواتاق نادی برم کجا دونستم نمی افتاد راه همراه و بلندشد هم کوروش شدم بلند  
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خودتون برواتاق:مامان صدای دوباره . 

 وروی رفت تعجب با شه داخل تا کردم تعارؾ کوروش وبه دررابازکردم نیست اونجا نادی که فهمیدم

 کردنگاهش نگاهم ودید من تعجب وقتی ایستادم متعجب لحظه چند بودنشست تختم کنار صندلی

 جراتم همه میکرد خفم داشت سکوت نششتم تخت روی و گذاشتم هم روی رو در لرزیدم که اینقدرسردبود

 بکشه رخ به را بودنش مؽرور راحتی به میتونست چهرهاش جذابیت کردم نگاش دوباره مکرد جمع را

 قلمی بینی بود برابرکرده صد را چشماش ابهت که وحالتدار بلند های مژه با درشت چشمای برنزه پوست

میکنم براندازش دارم فهمید سرم به خاک ای.قلو ولبهای نقص وبی  . 

بریم پاشو پسندیدی اگه:گفت خشک خیلی شهب عوض صورتش حالت که این بدون  . 

امدیم؟ حاال همین که ما بریم:باتعجب   

شد چشماش وسایه روپیشونیش ریخت موهاش گرفت سرش به دستهاشو کالفه . 

- بپرسید؟ سئوالی خاین نمی   

 کارهارو این حوصله من کن تمومش زودتر فقط ندارم سئوالی خانم نه:کردم یخ دوخت بهم را نگاهش

مندار .  

وقت؟ اون کنم کار چی: بردم باال ابرومو تای یه  

- اینجام خاطربابام به فقط من بیاین کوتاه هیچی ...  

؟؟ عاشقتم من نه:گفتم باعصبانیت  

شدن خیره ما به همه شدیم واردسالن باهم نگفت هیچی دیگه بلندشدم . 

چیه؟ نظرتون حاال خانم عروس خوب:بهراد اقای   

بفرماین پدرومادرم هرچی:بودم خیره قالی گل به که طور همین .  

شما اجازه با پس:بهراد . 

 بلند زنجیر اورد بیرون ای جعبه کتش جیب از ایستاد کنارم و شد بلند دید رو مامان و بابا سکوت وقتی

 اینقدر کردم فکرنمی میدرخشید چشماش رابلندکردم سرم بوسید را وسرم بست گردنم به را زیبای وپالک

زدن دست همه باشه احساسی . 

- اقای ممنون .....  
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کن صدام پدر:گفت ساختگی اخم با . 

باشم براتون خوبی عروس امیدوارم پدر ممنون:زدم لبخندی . 

- بشه راحت خیالش تا بشین خجالتی داماد این کنار بیا حاال میشی حتما . 

 که کرد جمع و خودش همچین نشستم کوروش کردکنار اعالم را موافقتش سر با انداختم بابا به نگاهی

بود حیا و شرم دهنده نشان من خانواده برای کاراش همه خوشبختانه گرفت خندم . 

 

 هم با که فامیل وبپرسم کوچیکتون اسم شد واجب حاال خوب:  بابا به رو و نشست سرجاش دوباره پدر

اردشیرم من ندارن حرفها ازاین . 

ساالر,ساالرم من:کرد تاکید سر با بابا . 

دادن دست هردوباهم . 

- بدیم؟ سروسامان را وداماد عروس این زودتر چه هر نظرچیه ساالرخان خوب  

 تا بدید فرصت ما به مدت یه اگر ولی نداریم حرفی ما اردشیرخان وهللا:کرد ومامان من به نگاهی بابا

 الرسماص ما نزن جهیزیه از حرفی اصال ساالرجان نه:بده ادامه ندادبابا اردشیراجاره... جهیزیه کارهای

 از ما برای نفس وجود بیاد طور همین باید عروسم من امدخونه تنش لباس با فقط کوروش مادر نداریم

 همراه دیگر جلسه یه بدید اجازه اگر میشم ناراحت نزنیدکه مورد دراین حرفی پس تر ناب چیزی هر

باشیم داشته فامیل بابزرگای . 

 ؼیر به شهرستانن همه خانمم خانواده امدم اینجا به مادرمپدرو بعدازفوت ندارم رابطه خانوادم با من:بابا

توانید می هرطورراحتید شما ولی نداریم کسی نیست مهم امدنش که واشنا دوست کمی تعداد از ....  

-  دو هر که خاهر دوتا هستم من نگرفتن ازما سراؼی اصال او خانواده همسرم بعدازفوت شما مثل هم ما

 باز تر زود یخشون جوری این بهتره بشن محرم زودتر هرچه نیست بعد جلسه به نیازی پس هستن کانادا

؟ داره دوست جوری چه بپرسیم خانم ازعروس اول نظرم به میشه  

موافقم منم:بابا   

 حرفمو تا پیداکنم شدجرات باعث لبخندش کردم مامان به میگید؟نگاهی چی شما بابا نفس کرد من به رو

 .بزنم

- اینه من نظر کنیم شروع سفر بایه نگیریم سممرا بدید اجازه اگه  . 
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- پسرم؟ میگی چی شما موافقم نفس بانظر منم:  بابا  

موافقم منم:شد جا به جا توجاش کوروش .  

کرد تعارؾ همه به را شیرینی ظرؾ مامان اشاره با مری باشه مبارک خوب:پدر .  

-  صرؾ به عروسی تاریخ کردن ینومع بیشتر اشنای روبرای شما من شد شیرین دهنمان که حاال خوب

میکنم دعوت شب شنبه پنچ برای شام .  

بعدشام بدید اجازه میشه زحمت:مامان .... 

- بشیم اشنا باهم بیشتر ما تا بهانست همش اینا میکنم خاهش نه نه . 

صدالبته:کرد تبسمی مامان . 

- کنیم؟ زحمت رفع بدید اجازه اگر خوب   

ست شما دست ماهم اجازه میکنم خاهش:بابا . 

 دست رفت بابا طرؾ به شد بلند خاسته خدا از هم کوروش فشرد را وعلی بابا دست گرمی با پدربلندشدو

با تشکرکرد و داد  

 خوشبخت شاهللا ان:بوسید را سرم اومد من طرؾ کردوبه خداحافظی ومریم ازمامان دادپدر دست هم علی

دخترم بشی . 

- دیدم چشماش تو رو رضایت برق.پدرخدانگهدار ممنون . 

 .خدانگهدار-

. کنه وباز پارکینک در تا رفت کوروش همراه علی رفت مکثی بدون سریع وگفت همین فقط هم کوروش

شدن خیره من به همه انها رفتن با. رفت کردو یاداوری را دعوت شب پدردوباره  

 نگاه مانما باباو بوسیدمش.  خاهری باشه مبارک:کرد بؽل و من پرید بیرون علی ازاتاق باذوق نادی

رفتن سالن وبه کردن بهم داری معنی . 

بود؟ خجالتی چقدر داماد خانم عروس:شیطنت با مری   

شن نمی تو مثل که همه: گرفتم نشگونش محکم . 
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 بیاد امیر بزنم زنگ گذشت پل از خرت دیگه اره:اورد بیرون را وگوشیش کرد جیبش روتو باقهردستش

نخورم تورو گول باشم من دیگه . 

بکشه نفس دستت از ساعت چند داری؟بزار کار چه بیچاره بااون االح:باخنده . 

 تایید حرفشو باسر نادی.کن اذیتش طوری همین بعدا توهم نادی میبینی:گفت اخم وبا گرفت رو نادی دست

خندید کردوریز . 

 

 یچا تا سه رفتن اتاقاشون به ونادیا علی کردیم جمع را ظرفها کرد کمکم نادی رفت مری بعد ساعتی

شدم قدم پیش خودم پس بزنن حرؾ بامن میخان میزدم حدس رفتم سالن وبه ریختم . 

 

بشین بیا نباشی خسته:وگفت زد لبخندی دید رادستم چای سینی تا مامان . 

نشستم بابا و مامان وروبروی گذاشتم میز روی را سینی   

میشناسی؟ را اردشیرخان چقدر تو نفس:وگفت برداشت را چای استکان بابا  

 حاالعصبی تا خوبیه مرد میکنم کار توشرکتش سال سه االن که میدونید خودتون:رابرداشتم چای ستکانا

 شده فوت زنش وقته خیلی بشه دوتا حرفش ندیدم تاحاال میخورن قسم حرفش رو و قوله خوش ندیدمش

کنید تحقیق میتونید بازم شما داره داغ هنوز ولی .  

-  بودقبال وباحیا ساکت خیلی که پسرش اعتمادن قابل اینکه یعنی کنی قبولشون شدی توراضی که همین

بودیش؟ دیده   

 

- بودم شنیده تعریفشو فقط نه . 

 پیشمون از زودی این به نداریم دوست فقط نیست شکی هیچ هستن خوبی خانواده که دراین:مامان

میدونی؟ چیزی تو چیه اونا اصرار علت,بری   

- بگیره سامان و سر زود میخاد حتما نبوده ایران کوروش خوب . 

نکنه؟ هندستون یاد فیلش وقت یه:گفت نگرانی با مامان   

- بربیاد ومن پدرش پس از کنم نمی فکر  .  
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جاروکردی؟ همه فکر پس:زد لبخندی مامان   

- نباشید نگران شما .  

شی خوشبخت شاهللا ان بابا خوب:بابا .  

- بخیر شب بزنم نادی به سری یه برم من بااجازه.شما سایه زیر ممنون .  

- بخیر مادرشب برو . 

 

بود نشسته تخت روی دست به نادیاکتاب  

 

- خونی؟ می چی  

داد نشان خندیدوجلدکتاب .  

  رمان؟-

- داد بهم مری اره . 

- نکنه درد مری دست . 

نکنی؟ فراموش رو ما کردی شوهر نفس:گفت باؼصه   

 خبر بی که حالتون از ولی ببینیم وکمترهم کنم؟شاید فراموش را شما میشه مگه تو میگی چی: کردم بؽض

 یه هم دانشگاه بری باید هم خودت میره یادتون من که میشید مشؽول اینقدر اژانس تو هم شما مونم نمی

 باید تو بعدازمن بده کنکور کنی کمکش باید تمومه دیگه معافیش کار که هم علی اژانس بری سری

باشه چیز همه به حواست . 

باشم چیز همه ومواظب باشم نترس تو مثل نمیتونم من یول:گفت نگرانی با نادی . 

بخای که الزمه فقط میتونی بخای خودت اگه میترسیدم بودم تو همسن منم:کردم نوازش را موهایش . 

کنیم؟ پرداخت را اجاره چطور تونیستی که حاال:گفت خجالت با نادی  

-  خیالمون افتاده راه اژانس کار شاهلل نا بعدشم گذاشتم کنار را اجاره پول ماه چهار سه اندازه نترس

میشه راحت .  
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- داشتی فکرایي چه میفهمم تازه برات بمیرم خداکنه .  

-  پناه بالشم وبه کردم خاموش را چراغ.زارم نمی تنهاتون وقت هیچ من کوچولو خواهر بخواب بگیر

 .بردم

 

بیدارشدم ازخواب مامان صدای با صبح . 

- خانومی مامان بیدارشدم .  

- ظهردختر لنگ نبودی تنبل هتوک . 

کجان؟ بقیه نشده ده هنوزکه: گفتم خنده با بود نشده ده تازه انداختم ساعت به نگاهی   

-  بشینم میخام بکن نهار کارهای مادر پاشو.تدریس رفت هم نادی علی معافی کارهای برای رفتن باباوعلی

چرخ پای . 

- چی؟ چرخ؟برای   

-  داشته مناسب لباس دست چند بدوزم براتون کنارگذاشتم تاقواره ندچ هام پارچه بقچیه سراغ رفتم دیشب

بگیرن لباس برن باعلی گفتم هم بابات به نیست بد باشیم  .  

- بدوزی؟ برامون میخای چی حاال کردی خوب نکنه درد گلم مامان دست  

-  بلوز خودمم اسیهو سبزه پارچه شلوار کت هم نادی برای نباتیه پارچه این با کوتاه دامن و کت تو واسیه

میدوزم براتون هم ماکسی یه نفری شد که تموم ای سورمه پارچه دامن . 

فکری به اینقدر که برم قربونت:بوسیدم مامان .  

- نمیشه حالیش هیچی گشنه شکم که ناهار سراغ برو پاشو حاال کنم کار چی نباشم فکرشما به . 

 

 همرنگ وشالی کردم ارایش کمی وپوشیدم دوخت برام مامان که ودامنی کت رسید ازراه مهمانی شب

 کت بابا و اسپورت تیپ با علی بودیم شده زیبا کلی بود دوخته برایمان مامان که لباسهای با پوشیدم بالباسم

 پدر بود بزرگی نسبتا ویالی خانه.کردیم راپیدا ادرس زود خیلی و شد ما راننده علی.بود پوشیده شلوار و

 شد شروع واحوالپرسی وسالم شدیم داخل تعارفش وبا کرد باز دررا پدر خود بعد لحظه چند زد زنگ

 فاصله با نشیم باغ زیبای دمتوجه زیا تا شد باعث هوا تاریکی.کرد راهنمای ساختمان طرؾ به را ما پدر
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 اب بود پوشیده سیاه قبل دفعه مثل هم بار این امد استقبالمان به انجا کوروش شدیم ساختمان وارد پله تا چند

 با کرد سالم رسیدفقط که من به ولی کرد احوالپرسی و سالم به شروع نبود تنش کت که تفاوت این

 کردوجعبه امدسالم خانمی بعد لحظه دادچند پدر رابه شیرینی جعبه مامان رفتیم سالن به پدر تعارؾ

 مانتو ردنوبعدازدراو شدیم راهی همراهش برویم اتاق کردتابه وازمادعوت گرفت پدر رااز شیرینی

برگشتیم سالن به دوباره . 

 تشکر بالبخندازش.قشنگم عروس شدی زیبا همیشه مثل:زدوگفت بخشی رضایت لبخند من پدربادیدن

 .کردم

- ساالرخان اجازه با البته بشین وکوروش من کنار بیا . 

 شکست مجلس یخ کم کم کرد پذیرایی ازمون خانم همان.نشستم انها کنار داد اجازه من به باسر بابا

شد گرم ومجلس  . 

خانوم؟ عروس ساخته بهت حسابی مرخصی اینکه مثل:پدر  

- شدم تنبل حسابی اره . 

-  گفتم من ولی گرفتن سراؼتو رضایی و صالحی مهندس چندباری خالیه حسابی که جات نکنم فکر

گردی برنمی هم ودیگه کردم اخراجت . 

 وزندگیت خودت به بیشتر بدنیست کنه احتاستر کمی,اردشیرخان کردی خوب:داد جواب من جای به بابا

خان؟ کوروش چیه شما نظر.میرسی   

- موافقم نظرشما با ولی نیستم کارکردن مخالؾ من . 

 

 کرده ؼذادرست نمونه چند.ماند تمام نیمه ما وبحث کرد دعوت شام میز سر رابه وهمه امد یحیی خانم

 . بودن

افتادید زحمت به حسابی: مامان . 

-  منوکوروش اتفاقی خیلی. نشستن سرمیز همه. نیست تعارؾ قابل کردبفرمایید همه به رو نیست دار قابل

 به ای پارچه وشلوار مردانه پیراهن بندازم بهش نگاهی دوباره تا امد پیش فرصت.  نشستم هم روبروی

 ؼذا ارام خیلی بود شده مرتب طرؾ یک موهاش ترباشه پسرانه اسپورت تیپ با تونست می نظرم

 و فشرد بهم و دندانهایش زدم لبخندی شد خیره من به کشیدوباعصبانی رادرهم ابروهاش دفعه یکمیخورد

 بود خودش کار پام به خورد محکم چیز یه که دادم راتحویلش لبخند همون دوباره رفت بهم ای ؼره چشم
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 تا بچرخ حاال خان کوروش باشه نیاورد خودش روی به اصال بود پایین سرش کردم نگاش گرفت درد پام

اورد چای برامون یحیی خانم شام بعداز.بچرخیم . 

ها؟ بچه مسائل سر بریم بدید اجازه اگر ساالرخان:انداخت وکوروش من به نگاهی پدر   

- بفرمایید میکنم خواهش   

- چیه؟ نظرشما خوب کنیم روشن را مهریه تکلیؾ اول خوب   

- دونید می صالح چی شماهر . 

کنیم؟ کار چه بگید شما اینبار هستیدپس نفس مادر میگید؟شما یچ شما:کرد نگاه مامان به پدر   

 شما اجازه با ورسومات رسم خاطر به ولی ندارم اعتقادی مهرییه به من:وباباکرد من به نگاهی مامان

و شمعدان ائینه و سکه چهارده وساالرمیگم ... . 

موافقم منم:زد ازرضایت لبخندی بابا . 

مبارکه پس:پدر  . 

کرد تعارؾ شیرینی همه به صاشخ و بلندشد . 

- چیه؟ نظرتون شما عقدوعروسی تاریخ حاال خوب   

بفرمایید شما بار این:بابا . 

 روز همون تو دارم دوست وخانمم من ازدواج سالگرد روز دیگه روز ده. ممنون:گفت و پدرخندید

کنن شروع زندگیشون ونفس کوروش .  

باشه مبارک: بابا . 

 

 لبخندش هنوز که کسی با میشد شروع داشت زندگیم. بریم خون ازمایش برای کوروش با یکشنبه شد قرار

بودم وندیده  

اول قسمت:چهارم فصل  
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 حتی من رفت پیش چیز زودهمه خیلی بودم گیج بیشتر نداشتم حسی هیچ.بود عروسیم فرداشب،شب

 خانواده خوشبختانهبود نزده حرفی وخداحافظ سالم جز به بودم دیده کوروش که جلسه چند شد چی نفهمیدم

 علتش را تنهایی میاد بیرون حالت ازاین ازدواج بعد گفت می مامان بودن حرفیش وکم محجوبی شیفته منم

 گدایی محبت ازش مجبورشم ازاینکه بشه زندگیم و فکر همه که ترسیدم می,ترسیدم می من ولی میدونست

 چشماش برای دلم گاهی ولی دونم ینم میکرد جادوم داشت شاید بشم سردش نگاه اسیر ازاینکه کنم

 هواروشن کردم صبح فکرها این با و شب.میترسوند منو دلتنگی واین میشد تنگ خوردش گره ابروهای

برد خابم که بود . 

 

دیگه پاشو خانم عروس:بود مری صدای . 

کشیدم سرم رو را پتو  . 

 واسیه بزار نازکردنات کنم بیدارت کتک با باید ؟حتما نه نمیشی بلند ادام مثل:کنارزد ازروم را پتو مری

خان کوروش  . 

- بخابم بزار کن ولم .  

- بیام یخ اب تنگ با یا میشی پا . 

بیدارشدم بفرمایید:مالیدم چشمامو نشستم تخت روی حال بی میکنه کارو این میدونستم  . 

نشستت ماه رو سالم:زد لبخندی مری  . 

میکنی؟ کار چه اینجا سالم:کشیدم خمیازهای  

کنی؟ اب و کوروش دل خای نمی عروسیته شب امشب ناسالمتی خابی هنوز اینکه مثل به:دیدخن مری   

- راضیم من نکنه اب منو دل کوروش  . 

- خانما خانم نسره پات باشه حواست! خانم؟ نفس میشی اسیر داری که میبینم اوه اوه ... .  

 مامان تازه نکردیم کاری هنوزهیچ ها میشه دیرمون اینجای هنوز توکه نفس وای:دیدباتعجب منو تا نادی

 ساندویچ برات منم بگیری دوش تو تا نکنیم دیر کرده سفارش کلی مامان اردشیرخان خونه رفتن اینا

بخوری راه تاتو میکنم درست .  

خدا؟؟ به زوده حاال از بریم خایم می کجا:باتعجب   
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 نمیشه که شکل سرو این با یشگاهارا میریم ببین را ما عروس خدا رابه تو:رفت بهم ای ؼره چشم مری

شد عروس . 

ها باشی تموم برگشتم رفتم من: نادی .  

فرستمش می من برو تو:مری .  

 دوش تا پاشو وخالی خشک نمیشه نکنن شک خای مگرنمی شدی؟بابا دیونه نفس:کرد من به نگاهی

بلندشو کنیم می جمع نادی با را وسایالت من بگیری . 

کنن شک شتممیزا نباید میگفت راست مری  . 

 وسریع کردم خشک موهامو بودن کرده جمع وسایالمو مری و نادی.اورد سرحالم حسابی ابگرم دوش

شدیم راهی و پوشیدیم لباس .  

 

کرد سالم خاصی ای عشوه با ما دیدن با بود مری ازدوستان یکی ارایشگر .  

خانم خواهرعروس نادی و خانم عروس نفس جون شیرین سالم:مری .  

 یه هم دوتا شما داریم کار کلی که مخصوص اتاق برو زود خانم عروس:وگفت داد دست ما اب شیرین

خاین می کار مایع چه تو ببینم تا بندازید البوم به نگاهی . 

 دیونه بره حجله جای به امشب داماد خام می کنی ماه برامون عروس خوام می خیال روبی ما:مری

 .خونه

 بال عروسکش دیدن با داماد میدم قول ولی ماهه خودش عروس:خندید نشیری. میگفت راباخنده اینها مری

  .دربیاره

بچینی بالهاشو بعدا باش مواظب نفس فقط نیست بعد هم بال:مری .  

کن خودت حال به توفکری مری تو دست از: زدم لبخندی  .  

میزنه بال بال من برای امیرکه:گفت عشوه با دادو تکون سری مری . 

باخنده.برنمیایم زبونش ازپس که بریم بیا: شیرین  
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 خودم کارهارا همه ندارم عروس امروز اوردی شانس- بود بزرگی تقریبا اتاق.برد اتاق طرؾ رابه من

 چندساعت...و اپیالسیون و صورت اصالح بعد ابروهام سراغ رفت اول.کنیم شروع تا بشین میدم انجام

 داخل و بود شده جمع نیم باز نیمی موهام باشم خودم دنمیش باورم رفتم ائینه کنار لباسم پوشیدن با بعد

 رنگهای از بودمخلوطی بخشیده صورتم به بیشتری جلوه چشمهام ارایش بود شده کار مروارید با موهام

 به بیشتر را اندامم وظرافت بود مامان کار لباسم طالیی رژلب مات وروژگونه مات وکرم وطالیی مشکی

 کرده دوزی ملیله وکمرش سینه روی خاصی ظرافت با نادی که ماهی لومد دوبنده کشیدلباس می رخ

 نگاه شیرین.بود کرده جذابتر را ام وچهره بود لبم روی تا تور زد موهام به کوچکی تور شیرین بود

 من به نگاهم یه که کوروشی گرفت خندم.  برسه داماد داد به شدی؟خدا چی:انداخت بهم ستایشگری

 خودم به ومری نادی صدای با.بده نشان العملی عکس چه خاد می سروشکل این با هم امشب بود ننداخته

 .امدم

 

شدی ناز چه نفس وای:نادی .  

کنه گیر گلوت تو. بهراد کوروش بشه کوفتت:مری .  

؟ بودی عاشقش نکنه خوری می حرص توچرا حاال:گفت خنده با شیرین   

دادم شیرین به خوبی وانعام پول یدمراپوش شنلم نادی کمک با. خنده زیر زدیم چهارتایمون . 

ها؟ دیرمیشه داره میاد کی کوروش:مری  

بریم باید خودمون یاد نمی کوروش:کردم زمزمه . 

بگیر را موبایلش شماره میشدی راضی نباید تو:عصبانیت با . 

شمارشوندارم: انداختم وپائین سرم  . 

 ادرس بفرستن را کوروش شده رابخ ماشینش وگفت زد زنگ پدر وبه گرفت گوشیمو عصبانیت با مری

کرد وخداحافظی داد . 

-  دوال دوال سواری شتر ونباز خودت میرسه دیگه ربع یه تا گفت کنی؟بهراد مجبورش باید اینجوری دیدی

 میگیرم گل دسته خودم راه سر راستی.بشه باید هم کوروش شدی موضوع تودرگیراین قدرکه همین نمیشه

بگی بهش نداری عرضه دونم می . 

 سروصورتم روی را شنلم کاله مری امد کوروش بعد ساعت ربع.خوند و فکرم خوب مری گرفت خندم

دررفتیم طرؾ به وباهم کشید  . 
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 من ودست کن کمکش سپرده دستت عروس بفرما خجالتی داماد اقا سالم:زد لبخندی کوروش دیدن با مری

کرد قفل کوروش بازوی تو را . 

داد انجام گفت مری که کارهای فقط بود دهش شکه مری کار این از که کوروش . 

بشم سوار کرد وکمک کرد راباز درماشین . 

- نمیارید؟ تشریؾ شما   

خدا دست ممنون کردیم خبر تاکسی نه:مری  

. افتادیم راه وبه شد سوار کوروش . 

- خوبی؟ سالم  

 برام خانم سعرو تازه میکنم ازدواج زورپدرم به دارم خوبم خیلی اره سالم: گفت باعصبانیت کوروش

میکنن نازم . 

 پس عادالنست این پدر چیزی یه خاستی تو چیزی یه باشه زورکی همچین کنم فکرنمی:گفتم باخونسردی

کنی رابازی مظلوم نقش نیست الزم . 

خانم؟ میاد شما گیر چی وسط این خوب:زدوگفت پوزخندی کوروش   

خوب شوهر یه از بهتر چی:خندیدم . 

 را داشتن شوهر معنی بهت امشب خاستی می شوهر که:سایدوگفت روبهم دندانهاش عصبانیت از کوروش

فهمونم می . 

نزدیم حرفی خانه به تارسیدن  

دوم قسمت - چهارم فصل  

 

 تاپیاده کرد کمکم و کرد باز برام را در هم اینبار کوروش بودن امده حیاط به ما استقبال برای همه

 من دست به بود شده تزئین رنگ همون با روبانهای با که رزنباتی دسته یه و کنارم امد سریع مری.بشم

 تو روشن رنگ یه حداقل جیبش تو بزاش سفره سر نشستی کوروش کت سر گل اینم:گفت گوشم تو دادو

باشه تیپش  . 
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 اشاره با میکرد دود اسپند برامون یحیی خانم.انداخت کوروش بازوی تو را دستم دوباره هم رفتن موقع

 صندلیهای روی بود پهن سالن در زیبای عقد سفره شدیم داخل وما شد قربانی ما یپا جلوی پدرگوسفندی

 صورتم روی تور دربیارم را وشنلم کاله تا کردن کمک من به ونادی مری.نشستیم بود ما مخصوص که

میکردم حس را اطرافیانم نگاه سنگینی ولی بود  . 

 نکرده خدای بچرخون سرش دور اسپند حییی خانم عروسکه عروسم ماشاهللا: زد رضایت از پدرلبخندی

نکنم چشمش . 

 با کوروش کنه راسرم عقد سر چادرمخصوص که خاست وازکوروش امد طرفم به مامان عاقد امدن با

 دستی با بزارم راتوجیبش گل منم تا بود خوبی حاالوقت انداخت سرم روی را وچادر کرد موافقت سر

 هنوز ولی گرفتم پایین را سرم لرزید قلبم.خورد گره مبه نگاهمون لحظه یک گذاشتم را گل لرزان

ونشست کرد چادرومرتب میکردم حس را نگاهش سنگینی . 

 

 راهم ما بکن خای می هرارزوی:وزیرگوشم گذاشت دراؼوشم را وقران زد رضایت از لبخندی مادر

 .دعاکن

قندکردن ساییدن به شروع باالسرمون هم یحیی وخانم ومریم نادی . 

 صدایی با مریم سوره از های ایه کردن زمزمه به کردم شروع ومن خطبه خاندن به کرد شروع عاقد

 ازادی بهار سکه چهارده رابامهریه شما دارم اجازه پرسم می بارسوم برای خانم عروس خودامدم به عاقد

دربیارم؟ بهراد کوروش اقای دائم عقدونکاح به نبات ودوشاخه وشمعدان وائینه  

کنه جدا مارا مرگ وفقط باشه من مال فقط کوروش که ارزوکردم دردلو رابستم چشمانم . 

میخاد لفظی زیر عروس:شنیدم را مری صدای . 

 شما دارم اجازه پرسم می چهارم بار برای خانم عروس عاقد صدای بست دستم به زیبای دستبند پدر

 بهراد کوروش اقای دائم کاحعقدون به نبات ودوشاخه وشمعدان وائینه ازادی بهار سکه چهارده رابامهریه

 دربیارم؟

بله پدرومادرم بااجازه:گرفتم اؼوش ودر بوسیدم را قران  .  

بده وفشار پاش رو بزار پاتو زودباش کفشش:گفت زیرگوشم مری کشید کل یحیی وخانم زدن دست همه   

نزد حرفی ولی انداخت من به نگاهی کوروش دادم فشار گذاشتم پاش روی پامو بود گرفته خندم . 
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 بهم نگاهمون.راکنارزد تورصورتم کوروش رابرداره چادرمن تورو تا خاست کوروش واز امد پدرجلو

 یخ دستام. گرفت کوروش طرؾ به را ها حلقه مامان گرفت ازمن نگاشو کوروش دفعه این خورد گره

 دستش را قهحل لرزان دستانی با من کرد دستم را حلقه کنه لمس را دستم اینکه بدون کوروش بود کرده

نخورد بهش دستم خوشبختانه کردم  

 دهن جلوی و کردم عسل تو را کوچیکم انگشت گرفتن کنارمان را ماست جام مری عسل جام نادی

 تکرارکر را کارمن هم کوروش لرزید تنم تمام برد دهنش به را ودستم اورد جلو را سرش گرفتم کوروش

 سراغ بابا و پدر عقد ازمراسم بعد نگفت وهیچی کرد نگاهم فقط گرفتم گاز را وانگشتش زدم دلبخندی

گفتن تبریک بهش و رفتن کوروش   

 پس هستید من امید تمام شما حاال بشید خوشبخت که بدید قول:کردوگفت من به رو شد نمدار پدرچشماش

نکنید ناامیدم . 

 ارزوی ما برای هم انها کشیدم دراؼوش را مامان و بابا بوسید رو من پدر گرفت پدررادراؼوش کوروش

کردن خوشبختی   

 بشه کوفتت:گفت کوروش به وباخنده بوسیدم مری گفتن وتبریک گرفتن اؼوش در مرا بابؽض وعلی نادی

نازی این به عروس .  

 اصرار به.شدیم شمال راهی وکوروش من بعد ساعتی.فشرد گرمی به امیررا دست و نزد حرفی کوروش

بود شده سردم.برداشتم را ورت فقط نکردم عوض را لباسم ومری مامان  

نکردی؟ عوض را چرالباست:گفت و کرد راروشن ماشین بخاری کوروش  

را عروس لباس داماد که رسم:گرفتم پائین رو سرم .... 

؟ فکرکردید زدی؟شماچی صابون دلت به خیلی اینکه مثل:گفت باعصبانیت کوروش   

 حتی فکرکردی چی نکردم عوض لباسمو انممام خاطردل به فقط نکردم فکری هیچ من:زدم فریاد تقریبا

 پس عصابم رو میای داری دیگه باشه حواست پس بخوره بهم دستت نمیزارم باشی دنیا مرد تواخرین اگر

نکن رابازی خوبه ادم نقش من برای کن لطؾ !  

 خیلی شدم خیره جاده وبه پنجره طرؾ به چرخیدم. کوبید فرمان روی دستاشو باعصبانیت کوروش

گرفت مزودخاب . 

 مردی زد بوق چندتا کوروش بودیم ایستاده دربزرگی روبروی پریدم خاب از ماشین بوق باصدای

 تشکرکرد کوروش.داد کوروش به را ریموت و کلید گفت تبریک و کرد سالم امد ما طرؾ به درتاریکی

کرد باز را در ریموت با و   



هام فاتحیلپیشنهادیک سال زندگی | ا  
 

www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان Page 28 
 

 سر پشت برداشت را وچمدانها شد هپیاد کوروش بود کرده روشن را ویال و بود روشن چراغ چند

شدم واردساختمان کوروش   

 ای قهوه مبلهای با بزرگ سالن میکرد برابر چند را اش جلوه که چوبی دکوراسیون با بود دوبلکس ویال

 ازسالن پله باشش خابها اتاق رنگ خوش چوبی باکابینتهای اپن اشپزخانه ناهارخوری میز و رنگ

 کمد چوبی دکوراسیون با بود وزیبای بزرگ اتاق.گذاشت اتاق رادریک چمدانها کوروش.بود جداشده

 ها شمع کنار کبریت تخت دراطراؾ شمع چند و بود پرازگل تخت روی خاب وتخت توالت میز و بزرگ

ای ودیوارشیشه فرنگی وتوالت باروشوی دیدم را حمام تازه کنم شمعهاراروشن کردتا تشویقم .  

برامون گشته ؼذا یحیی خانم اگرگرسنهای نیستم گرسنه من.کارباباست اینم اتاقمونه اینجا: کوروش  .  

برداشت را اش رابازکردوحوله نشدچمدانش من منتظرجواب   

 کفشام سراغ بعدرفتم دراوردم را شنلم اول نشستم مبل روی رفتم سالن به.بمونم اتاق تو ندیدم صالح

 راگرم وؼذا گذاشتم رادریخچال ها میوه بود واجیل ؼذاومیوه مقداری کردم بودبازش اپن روی سبدی.

ریختم میز روی کریستال ظرؾ رادر اجیل راشستم طرفها ؼذا خوردن با بودم گرسنه کردم . 

 تیشرت و باشلوارمشکی بود درازکشیده روتخت کوروش باال رفتم بود امده بیرون ازحمام کوروش حتما

 وسایلهایش. بازبود درچمدانش بود، راپرکرده اتاق عطرش بوی. بود جذابترشده نمدارش موهای مشکی

کردم تخت زیر را چمدان و گذاشتم درکمد را .  

 وشلوارک ودامن تاپ زیررنگارنگ های لباس. نبود اشنا برام ازلباسها کدام هیچ خودم چمدان سراغ رفتم

 ان لباسها این پوشیدن فکر دادم جا کمد توی را همشونو بود مری نقشه اینم وای کوچک های خاب لباس

لرزاند را تنم کوروش اخالق این با هم  . 

خورد بوق چندتا راگرفتم مری وشماره امدم بیرون ازاتاق رابرداشتم گوشی . 

- خانم؟ عروس جانم   

-  بدربخورم لباس یه لباسها این با کنم کار چی ؟حاالمن بستی من واسیه که چمدونیه چه این وکوفت جانم

بپوشم االن که ندارم ... 

کجای؟ االن دراد شوهرجونت تاچشمای بپوش چشونه؟ اونا مگه: خندید بلند مری   

 .توحالم-

میزنی؟ ضدحال داری چرا پس کنن توسرت خاک:ریزخندید مری   

نبینمت فقط تومری ازدست:بود گفته خندم ازحرفاش .  
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حساسم؟ خیلی من که میدونی نیار روم به اگردیدیم حاال:مری   

حساسیت واسیه بمیرم:خندیم .  

- میبوسمت باش خودت مواظب برس شوهرت بروبه عزیزم خدانکنه .  

-  میبوسمت منم ممنون چیز همه بابت نباش منم نگران دارم دوستت خیلی که طورمیدونی همین توهم

 ....عزیزم

امد نزدیکتر کوروش برگشتم کوروش پای باصدای . 

خوش شب کردم زمزمه ارام. عزیزم بخیر شب: مری صدای .  

 

نگران؟ شاید بودن؟یانه لتنگتوند:کوروش   

بود بودنگرانم مری:خندیدم شدم خوشحال بود شده حساس کوروش که ازاین .  

- میکنید؟ ابرازمحبت جوری این دوستاتون همۀ به شما شاید یا خرم که منم اهان   

 کشم نمی و منتت باشی هم دنیا مرد اخرین اگر که گفتم میکنه هم فرقی شما مگربرای:گفتم باعصبانیت

نکن بازی نقش پس .  

لرزید بدنم گرفت دستمومحکم کوروش. زدم را حرؾ این چرا نمیدونم   

درنیاوردی؟ لباستو هنوز خاطرهمین به پس:گفت باعصبانیت  

 من فکرکردی؟ چی بازکنم زیپشو نتونستم عزیزم نه:گفتم عصبی کشیدم بیرون دستش از دستم

  .ازتولجبازترم

رفتم اتاق طرؾ به .  

- میکنم کمکت کنی اهشخ اگه .  

باش خیال همین به:زدم پوزخندی میرفتم باال ها پله از که طور همین . 

کنم باز را زیپ کردم وسعی ایستادم ائینه جلوی تواتاق رفتم . 

 درست شد،کوروش داغ تنم لحظه یک.شدم مشؽول تفاوت بی میکرد نگاه بودومنو داده درتکه به کوروش

 تنم رو لباس کشید پایین را زیپ و برد راباال دستش.میکردم حساسا و نفساش گرمی بود سرم پشت
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 به شروع بدنم کشید کمرم روی دستشو کوروش کرد یخ بدنم شدن افتادنش از مانع ها بند ولی سرخورد

کرد لرزیدن . 

- تشکرکنی؟ خای نمی خوب   

مکن سکوت کرد مجبورم بود هرچی هیجان یا بود ترس شاید رابدم جوابش تونستم نمی . 

-  تو میزنم قدم کمی میرم باش عقب،راحت رفت قدم ویک برداشت راازکمرم ندارم،دستش کاریت نترس

رفت سریع بخاب . 

 اونم یعنی میکردم احساس بدنم روی هنوز را گرمش های ونفس کوروش دست گرمی بودم هنوزتوشک

 ؼریزش از جزئی هتون می این و مرد   اون خوب میزد دیگری حرؾ منطقم بود؟ولی امده خوشش ازمن

بگیرم دوش تا رفتم و دراوردم را لباسم افکار این با باشه . 

 را در.رابستم چشمهام زود میامد اتاق طرؾ به که پاش صدای باشنیدن بیداربودم هوا شدن تاروشن

 خیلی خاب درازکشید کنارم ولی نمیدونم انداخت من به نگاهی شاید نشست تخت روی شد وداخل بازکرد

برد خودش با ار من زود . 

بود خاب هنوز بیدارشدم،کوروش خاب از دریا باصدای . 

 انجام را صبحانه کارهای تا پایین رفتم و کردم ارایش کمی کردم مرتب لباسمو شستم صورتمو بلندشدم

 .دهم

 برنج و پختم مرغ هم ناهار برای و چیدم را صبحانه میز سریع خیلی بود خونه تو چیز همه خوشبختانه

شدم کوروش متوجه که شد تمام کارام دمکر خیس . 

_ شدید؟ بیدار کی سالم   

- نشدی ام متوجه بودی اینقدرمشؽول هست ساعتی نیم سالم . 

- میریزم چای کنید تاشروع .  

-  کی نشستم،دیشب روبروش.پیدانکردم ای چیزدیگه:وگفتم ریختم چای خودم برای. خورم نمی چای من

  برگشتید؟

- بود روشن هوا .  

- دارید؟ دوست کنم درست پلو زرشک میخام اهارن برای   

- خوردن سبزی با مخصوصا پلوم زرشک عاشق من اره .  
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- پلو زرشک حال به خوش .  

باشی نداشته درزندگیت عشقی شه نمی باورم:کرد بهم نگاهی .  

نبودم کسی عاشق ولی ازؼذاهام خیلی عاشق منم:خندیدم .  

- میدادید؟ وقلوه دل کی با دیشب پس   

- میکنه؟ فرقی چه شما بودبرای مریم دوستم گفتم بهتون دیشب  

 

-  ادامه را بازی این نیست الزم میکنم کمکت هست زندگیت تو اگرکسی خانم پرسم می که میکنه فرق

  .بدید

 نبودم حاضر قیمتی هیچ به بود من درزندگی شخصی اگر فکرکردید شماچی:میکرد عصبیم داشت دیگه

بکشم نفس یک تیح سرده یخ مثل که مردی کنار . 

 اینجا را تو بودی،چی عاشقم که میکنی؟نگو ؼلطی چه اینجا پس:وگفت زد چنگ بازوم به باعصبانیت

بپرسم؟ ازت دیگه زبون یه با یا میگی زدی و چیزت همه قید که داده بهت قولی چه کشونده؟پدر  

 به واعتماد خوبی سابروح من خودتم مثل منم فکرکردی؟فکرکردی چی:دادزدم و اش سینه به زدم محکم

داری هم دیگه روی یه دونستم نمی مردی توهم فکرکردم کردم ازدواج باهات پدرت  .  

 یه رو بهترازتو من فکرکردی چی بودم مرد میزدم دست بهت دیشب اگر:زدوگفت پوزخندی کوروش

بخام حاال نکردم نگاه  ... . 

 بزنی، دست بهم میزارم فکرمیکنی قا؟ا فکرکردی چی: میشدم دیونه داشتم بوددیگه تودستش بازوم

نزدم جیػ تا کن ول دستمو کن ول باشه روزمرگم . 

بلندشدم ازسرمیز و کشیدم شد،بازومو شل کوروش دست .  

معلومه پوشیدنت لباس از:کوروش ... 

 ازخودتان نکنه یا نمیام شما توچشم هرلباسی با من پس دیدید بهترازمن که شما:زدم وپوزخندی برگشتم

بدم کاردستت میترسی تیدهس شک . 

شدورفت وبلند میززد به مشتی کوروش . 

کیه؟ فکرکرده مؽرور پسره بود حقش شد خنک دلم   



هام فاتحیلپیشنهادیک سال زندگی | ا  
 

www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان Page 32 
 

 هوا شدن تاریک تا زدم قدم و رفتم ساحل به هوا شدن باخنک خوردم ناهار تنها ناهارنیامدخودم کوروش

 و کردم ارایش کمی پوشیدم دشامشروب با را خابها لباس از ویکی گرفتم دوش برگشتم، خسته بودم بیرون

 خودم ازکرده نداره عادی حالت که بود معلوم امد کوروش بعد ساعت یک تلویزیون جلوی پایین رفتم

تواتاق برم تا شدم بلند کردم خاموش را تلویزیون شدم پشیمون . 

- خانم کردی خوشکل . 

رفتم باال ها وازپله ندادم محلش . 

ودم؟ب کجا بپرسی خای نمی:امد دنبالم  

 افتادم.کشید خودش طرؾ وبه وگرفت دستم که داخل برم خاستم بازکردم دراتاق.ندادم جوابشو بازم

مشروب، وبوی عطرش بوی توبؽلش  

کن ولم:کردم اخم . 

بده؟ کنم بؽل زنمو دارم دوست:خندیدوگفت کوروش   

- بشی منکرش بعدش که االن نه بؽلت تو بیام تا بخاه ازم شد جمع حواست وقتی بده اره .  

 با نه ولی خاستم می را کوروش ترسیدم می بود کرده یخ فشرد،بدنم توبؽلش منو کوروش

چی؟ نشم منکرش بدم قول اگر:کرد زمزمه اینحال،زیرگوشم  

- کن ولم کردی بؽلم که تو خوب . 

ام گرسنه میکنی؟خیلی گرم ؼذا برام:شد مهربون صداش . 

- میکنم اماده بگیری دوش تا باشه . 

- خانم چشم . 

بوسید پیشونیمو و رابازکرد ؼوششا . 

 پای صدای با چیدم ومیزو کردم راگرم ؼذا پایین رفتم سریع ندونستم وجایز موندن دیگه شد گرم بدنم

 مردونه هیکلش داشت تن به مشکی رکابی کوروش.شد گرد تعجب از چشمام برگشتم طرفش به کوروش

بود کرده مست منو نمدارش موهای وحالت عطرش بوی پوستش، رنگ و برجسته بازوهای و سینه . 

بپوشی لباس خاد می هرجوردلت تونی نمی تو فقط:زد لبخندی شد نگاهم متوجه . 

میشد جذابتر لبخند با بودم،چقدرچهرش راندیده کوروش لبخند حاال تا که من . 
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میکنی؟ فکر چی به. کشیدونشست رابیرون صندلی  

هیچی:انداختم باال را هایم شانه . 

بشینی؟ توهم میشه: زد صدام کوروش که برم خاستم  

کرد وشروع زد لبخند دوباره نشستم وکنارش برگشتم . 

- بودم گرسنه خیلی دردنکنه دستت . 

- جان نوش . 

کرد جمع را بلندشدوظرفها . 

- بزنیم؟ حرؾ باهم باید ما  

- حاال نه ولی موافقم .  

-  وقت هیچ ولی خوردم روبمش خیلی حاال تا خانم نترس میدونم خودمو حد من مستم چرا؟فکرمیکنی

نشدم مست .  

- خوری؟ چرامی پس   

 خوب.میشم اروم میندازمش زانو به کنه،وقتی مستم تونه نمی وقتی میکنه ارومم چون:کشید عمیقی نفس

چیه؟ نظرت حاال   

- بزارم چای یه بزار باشه .  

- هستم تلخ قهوه یه پایه ولی ندارم دوست چای که گفتم  . 

- نداریم قهوه ولی .  

- میارم االن خریدم اچر .  

معتادشم جوری یه میمیرم قهوه بدون من:امد قهوه بسته یه با بعد دقیقه وچند رفت  . 

- ازکجاخریدیش؟ حاال   

- تهران رفتم  . 

تهران؟ رفتی:گفتم باتعجب گرفتم ازدستش را قهوه   
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- درمیره خستگیم بخورم قهوه یه اره . 

- میشه حاضر االن باشه . 

برگشتم قهوه تا دو با بعد چنددقیقه . 

نکنه درد دستتون:برداشت را کوپ مشتاق کوروش .  

جان نوش: زدم لبخندی . 

 با منو پدرم با لجبازی خاطر به مامانم پیش سال هفده:خورد را اش ازقهوه کمی کوروش.نشستم روبروش

 بمونه بابا اصرارداشت برگردیم،مامان داشت اصرار بابا امدیم می امد،ما می بابا برد کانادا به خودش

 ولی من برگشت برای طاقت بی بابا هم شدم تنها من هم مامان مرگ با ماندن دل به ارزو دو هر اخرهم

 برای را راهی هر بابا شدم ،تلخ شدم،مؽرورشدم خشک. بودم برده ارث ازمامان را لجبازی منم

 کنم، وزندگی ت با یکسال اگر که کرد قبول.راگذاشت شرط این که این تا کرد امتحان من برگرداندن

 این با من موافقت دلیل هم این.بندازه راه را شرکت اونجا و بیاد کانادا به من همراه نخاستمت اگر بعدش

بدم بهت دیگه یکسال   پیشنهاد یه خام می من شما،ولی با ازدواج !!!!! 

پنج فصل : 

 

 

- نمیشم؟ متوجه منظورتونو دیگه؟ یکسال   پیشنهاد یک:گفتم تعجب با  

-  میدونست تواعتمادداشت به خاطراینکه به شدیم ماعقددائم ولی بشی من زن یکسال خاست ازت پدر

 ولی ، نکنی شایدباورم یا میکنی؟ تعجب کرده من از پدر که تعرفهای میشم،شایداز ارام منم یکسال دراین

 بابازی خام می.بدم دست از پدرمو ندارم دوست بردارم بداخالقی و لجبازی از دست وقتشه خوب

میگی؟ توچی.کنم پدرم،بازی  

 االنش به نه ها عصبانیت واون صبحش حرکات به بودنه شده عوض بکل یکمرتبه کوروش بودم شده گیج

میزد حرؾ من با بدش اخالق کنارگذاشتن کردن، وبازی شدن دوست واز نشسته روبروم ارام که  

- بکنم؟ تونم کارمی چه من خوب   

-  کنی امتحان منو میتونی بخای اگر توهم.کن کمکم سپ هستی بازی داخل توهم باشه هرچی

 یکسال تواین باشیم،میخام هم کنار داشتن ودوست عشق بدون خام نمی ؟ بگیری بشناسی،بعدتصمیم
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 که این نه کنیم رندگی هم بدون نتونیم بخایم اگر خودمونم که باشه طوری بمونیم خاستیم اگرهم بشناسمت

میگذاشتم نبایدتنهاش بود شده قدم پیش کوروش خود حاالکه ودب پیشنهادخوبی. کنیم عادت هم به . 

- خوبیه حاضرم،پیشنهاد من باشه . 

میکنه نازم پرو باشه،بچه ازخداتم:خندیدوگفت کوروش . 

گفتید؟ چیزی:کردم نگاش اخم با   

دوستیم؟ باهم دیگه قبول االن پس:دادوخندید راتکان سرش... فقط! نه:کردوگفت جمع لباشو   

دوستیم اره:دادم تکان سری . 

- بگی؟ برام خودت از خای نمی حاال خوب  

-  داره نیش خیلی زبونت-. بفرماید واردترید شماکه باپسرهارانداشتم شدن دوست تجربه تاحاال بگم؟من چی

بگو،چندسالته؟و شخصیت اطالعات از لطفا ،اول خانم ... 

-  پدرت شرکت تو ساله معماری،سه توپنچ،لیسانس میرم امسال یعنی وچهارسالم   بیست من

؟ بدونی خای می چی دیگه رسیدم نتیجه این به تازگیها خودمم صبورم ارومم،میگن.کارمیکردم  

- بگو راستشو لطفا بشی؟ من زن نشناخته و ندیده شدی طورراضی توچه بگو . 

 موزندگی که داد را پیشنهاد کردواین لطؾ وخانوادم من درحق پدرت بگم،بگم بهش باید چی دونستم نمی

 طرفی از و کرد نمی رازمنوفاش وقت هیچ اون بودم مطمئن ازپدر گفتم؟ می بهش چی.بده نونجات

 دلیل نمیتونستم نداشتم اطمینان بهش وهنوز کنم کوچیک کوروش راپیش و وخودم خانوادم نداشتم دوست

بگم رابهش اصلی   

- نده؟ جواب نداری میکنی؟دوست فکر چی به داری چیه   

-  یکسال تواین میتونستم که دونستم می داشتم ایمان وخودم پدرتان به که گفتم نیست این موضوع هیچی،نه

بدم تؽییر وزندگی خودم به نسبت کامل را نظرشما  . 

-  این چرا کنی ازدواج دردسری هیچ بدون مرددیگه یه با تونستی میکرد؟تومی فرقی توچه برای

کردی؟ راهوانتخاب  

- ندارم اعتماد توپدر بجزبابام مردی هیچ به چون . 
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 او به حتی بعد جلسۀ یاحتی اول روز نداشت اعتقادی نگاه دریک عشق به.شد خیره نفس به کوروش

 در بارچیزی اولین افتاد،برای زیباش ی چشمها به چادرنگاش سرکردن موقع ولی بود نکرده نگاههم

 بیفته شماره به قلبش طپش شد چشمهاباعث زد،ان پس صورتش رااز تور وقتی. ریخت بهم وجودش

 دیگری کس مال نفس بودازاینکه داده جواب بهش عصبانیت با نفس وقتی درراه.رادزدید نگاهش و ترسید

 صحبت اورامشؽول وقتی.اوباشد برای مردزمین اخرین و اولین که ازخداخاست شد عصبی باشد جزاو به

 بازکردن واصیه نخاستن کمکو ازلجبازی.شد حسود بار دیداولین گوشی با ومشکوک صمیمی انهم کردن

 به.بود بخش ارامش تنش چقدرعطر داشتم، اؼوش در اورا وقتی تنش امدازلرزش خوشش لباسش زیپ

 که فهمیدم برگشتم صبح دم وقتی میکردم فکر بهش تاصبح بیرون زدم.کردم خودمولعنت خاطرترسوندنش

 تاب بی بار اولین برای خابیدم کنارش لرزید دلم بود،بازم اروم خیلی کردم نگاش زده بخاب خودشو

 کاردیدمش گرم نبود،وقتی کنارم بیدارشدم وقتی. بود شده زندگیم وارد بااصرارپدرم که شدم کسی اؼوش

 نفسش به اعتماد داداز جواب بهم طوری اون وقتی کردم عصبیش. کردم خراب بازم ولی افتادم مامانم یاد

 نفس بعدبه خودم به اول تونم می نمیدونم. بدم تکه بهش تراح باخیال تونم می که شد ثابت بهم امد خوشم

 روش زندگیمو بودم وحاضر کنم ریسک بار اولین برای میخام که دونستم می اینو فقط کنم، اعتماد

 وارتباط میکردم عصبیش میزدم حرؾ باهاش هربارکه ازاینکه بودم عصبانی خودم ازدست.بزارم

 قهوه،وسوسه خریدن بعداز ولی تهران رفتم.میکرد میخوردم،ارومم قهوه باید بیرون زدم دوباره.راسختتر

 وقتی بود ساکت بازم امدم زبون به بود سخت برام گرفتم نادیده برگشتم وقتی.بخورم مشروب که شدم

ترسید بودنم مست از فقط بار این کردم بؽلش .  

 

 طاقت ولی نبود مهم برام نفس گذشته  .بود میکردن رامخفی چیزی یه چشماش ولی بود گرم نفس نگاه

بشه روشن بینمون چیزهای یه وخاستم زدم دریا وبه دل پس نداشتم را عشقی رقیب . 

میخورد شدبودوقهوهشو خیره نفس به درسکوت کوروش که طور همین .  

 کنه تکیه کسی به خاست می دلش نبودازطرفی میل بی کوروش به نفس. بود پا به اشوبی هم نفس دردل

 وزندگیش خودش به کسی به فکرکردن بدون مدتی خاست می دلش ها مسئولیت مه  ه از بود خسته

کنم وامتحان راه این کوروش همراه خاستم می.برسه . 

 رابه سرم بزارم؟ قرمزوسفید خط چندتا دوستیمون برای چیه نظرت خوب:راشکست سکوت کوروش

دادم تکان تاکید نشانه .  

- من؟: باتعجب. بگو اولیشو تو خوب  

چیه؟ وسفیدت قرمز خط بگو اره:داد راتکان سرش کوروش  
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- شما؟ اعتماد،حاال بعدش بزاریم احترام بهم اینکه مهمه برام که چیزی اولین   

-  حاال درسته:زدم لبخندی. شماوتوکردیم خیلی تاحاالهم کنن خطاب شما همدیگرو دوست دوتا کنم فکرنمی

 فقط تره مهم چیز ازهمه ووفاداری صداقت من یبرا:داد جواب رابالبخند لبخندم کوروش. وبگو تونظرت

 بداخالق ادمو کردن زندگی تنها کن درکم لطفا میشم بد خیلی وقتها بعضی من بگم باید ولی. ومیخام همین

. هستم اشنا کامال اخالقت این با حداقل میدونم اره:کوروش. نمیرم زیربارزور ولی صبورم من-. میکنه

اری؟ند مشکلی بودن اتاق باهم خوب  

 

بدونی حدخودتو اگر نه:انداختم باال شانهامو تفاوت بی . 

بکشی؟ منتمو یکم دنیام مرد اخرین من فکرکنی نمیشه:خندید کوروش  

-  خط دارم دوست من ولی گفتیم را قرمز میکنم،خط اعتماد بهت من باشه کشی منت به نیازی فکرنکنم

کنیم کشؾ خودمون را سفیدها . 

- ؟ بخابم برم بدید اجازه.موافقم منم  

 روی و کرد راخاموش چراغ رفتیم،کوروش اتاق هردوبه.هستم خسته خیلی منم:کشید خمیازهای کوروش

خزید تخت . 

گذاشتم عسلی وکنار دراوردم روبدوشاممو . 

 زدم لبخندی.خانم من نفع به برهیچ من،یک سفیدای خط از یکی. ترساندم حسابی کوروش خنده صدای

رفتم تخت وبه . 

 پشت بودم رادیده هاش شوخی هم کردن،گاهی اخم ها، خنده حاالمن.شد زودتمام خیلی کوروشبا هفته یک

 برای تا کنیم حرکت بعدازصبحانه که قرارشد.کنم کشفش داشتم دوست که بود رازهای مؽرور چهره  اون

 با بیشتر داشتم دوست بودوازطرفی شده تنگ برایشان دلم ازطرفی پدربودن خانه ناهارهمه.ظهربرسیم

باشم کوروش . 

 به نگاهی سرازیرشدم ها وازپله انداختم سرم روی شالمو. باش کنیمازود دیرمی خانم:کوروش صدای

بوددررابستم برده راکوروش همه انداختم، سالن . 

- بمونی؟ اینجا تنها تونی می بیای نداری دوست اگه:زدوگفت لبخندی سوارشدم،کوروش. امدم  

موندن اینجا تنها تا دارم رفتن شوق شده،بیشتر تنگ ادمخانو واصیه خیلی دلم نه:خندیدم . 
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بری؟ میدی ترجیح بازم چی باشم پیشت من اگه:کردوگفت روشن را ماشین کوروش  

رفتیم دربازشدوبیرون رازد ریموت.وبدم جوابش چی نمیدونستم . 

- روبدی؟ کلیدا خای نمی  

- بیارمش باخودم که پدرخاست نه . 

- میشه عوض ادم وهوای اب ان،خوبهبی خودشون میخان اهان،حتما . 

موندم می نبودم اگرتنها اره:بود ناراحت ازدستم بودفکرکنم کرده سکوت کوروش . 

دروغ؟:کرد اخم کوروش  

- گذشت خوش اینجابهم.گفتم راست نه،من . 

- پروازدارم فردا من.منم،بایدبرمیگشتیم به . 

پرواز؟:باتعجب  

- درجریانه پدر مونده ازکارام سری یه.برمیگردم یگهد روز ده تا هفته کانادا،یک بایدبرگردم اره . 

- نمیدونستم من ولی . 

- بشنوی؟ من اززبون حتماپدرخاسته  

 برام یکم ازدواجمون از هفته یک بعدازگذشت انهم کوروش رفتن.شدم خیره پنجره وبه نزدم حرفی

 باوجدان تخاس می شاید بود کرده تؽییر کامال چندروزاخیرکوروش دراین که بودمخصوصا مشکوک

 سرخ ازعصبانیت. گرفت لجم بودم حرفاشوخورده گول سادگی این به ازاینکه اینجاتنهابزاره و من راحت

افتادم لبم پوست جان به بادندان.بودم شده . 

شدی؟ ساکت خانم شد چی:انداخت من به نگاهی کوروش  

-  ولی زیبایی نظرۀم اره:انداخت اطراؾ به نگاهی کوروش. میبرم لذت ازمناظربیرون دارم هیچی

توبکنی؟ لب نیست الزم کن شدی؟بس چراسرخ  

نشدم سرخ:رفتم بهش ای ؼره چشم . 

-  توفکرته؟بهم کردچی اخمی شدی؟یاکوروش ناراحت من شدی؟ازرفتن طوری چرایهواین تو؟ شدی چی

بده؟ منو نکردی؟دادزدجواب باورم هنوز کردی شک  
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- کارکنم؟ االبایدچیح خوب ندارم هنوزباورت.کردم شک بهت دادنزن،اره  

بخای معذرت بایدازم:جدی خیلی کوروش . 

 ازت امدی وقتی کردم؟باشه اشتباه من یعنی:کنم سکوت نتونستم بودکه وواضع اینقدرمحکم کوروش لحن

و میخام معذرت ... 

-  میزارم اینم بشنوم دیگه خام کنی،نمی شک بهم نباید.نیست واعتماد،صداقت،وفا اطمینان این خانم نه

اخرین و اولین بروحسا . 

کردم سکوت منم میشدولی درست دلخوره،شایدباعذرخاهی بودکه معلوم.نشکست خانه تا کوروش سکوت . 

 که بودم خوشحال انقدر ازدیدنشان.بود گرمی استقبال.امدن حیاط ازمابه استقبال برای من پدروخانوادۀ

 خودم به یحیی،تازه خانم چای ینیس بادیدن. بودم ونادی مامان با صحبت مشؽول چندساعتی بعدازناهار

 .امدم

کجاهستن؟ مردها:برداشتم را استکان.میده مزه چای یه وتعریؾ بعدازگپ خانم بفرمائیدعروس:یحیی خانم  

؟خیلی کوروش منظورت اگر:خنده با یحیی خانم دردمیکنه سرشون میگفتن تواتاق رفت پیش وقت خان  . 

-  نمی خوب حالش تانخوره ببرم براش قهوه یه برم من مامان.انداختم مامان به نخورده؟نگاهی حتماقهوه

 .شه

 هفته یک کاناداوتا فردابایدبره میگفت اردشیرخان برس شوهرت بروعزیزم،بروبه:خندید مامان

کن ارومش بزن حرؾ باهاش سختهبرویکم نمیادحتمابراش . 

- زودبر.نکنید شماؼریبی چشم،پس   

 روی وگذاشتم سینی. بود درازکشیده تخت داخل،روی ررفتمد زدن بدون کردم اماده قهوه سریع.میگردم

اقا؟ بیداری:نزدیکتر رفتم عسلی  

 برم امشب گفتم میرن اینادارن مامان اوردم قهوه برات:گفتم شیطنت با. هنوزدلخوربود.برگردوند روشو

شده،نظرتوچیه؟ تنگ براشون دلم اونجاکلی  

- برو؟ داری دوست پرسی می ازمن چی برای  

- چندپروازداری؟ توساعت  

- صبح پنج . 
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- میکنم پاشوکمکت توببندی؟ چمدون خای نمی بخور،مگه حاالپاشوقهوتو . 

برسید خانواده شمابریدبه:گفت بالجبازی کوروش . 

شده،اره؟ حسودیت پس:خندیدم  

 راجب نظرتو میخاستم منودیدی؟ اصال امدیم نیست،ازوقتی حسودی بحث:نشست تخت روی کوروش

اینا مامان خونۀ بری میخای میگی اومدی حاالهم.بودی مشؽولتو ولی بپرسیدم خونه . 

گرفتم راطرفش قهوه وکوپ زدم لبخندی . 

- کنم نمی درست برات دیگه سردبشه اگه  

راگرفت کوپ . 

- بگی؟ میخاستی چی خونه راجب خوب  

 توتصمیم. دارم هم اپارتمان مونیم،یه می اینجا پدرگفتم به قبال:خورد ازقهوه کمی کوروش

ینجایااونجا؟بگیرا  

- اونجا میگم من خوب . 

- ،میتونی؟ بدی انجام را کارها همۀ بایددرنبودمن داره کار خیلی اونجا ولی موافقم منم خوبه  

- کارکنم؟ اره،بایدچه  

- ها باشه اماده امدم من فقط.باش ندتشته مخارجش به هم کنی،کاری دیزاین خونمونو میخام ... 

- کاررامیکنی؟ چرااین  

- میمونی ومنتظرم فکربدنمیکنی طوری این.یانه ای سلیقه خوش ببینم میخام . 

کجاست؟ چمدونت حاال خوبه،خوب:زدم لبخندی  

- اونجاست هنوز وسایلم دارم لباس کلی اونجا خادمن نمی چمدان . 

- باشیم اتاق تو همش زشته بقیه پیش بیابریم پس خوب . 

 خانم؟-

اقا بله:خندیدم . 
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- خونه بری خای می واقعاامشب ... 

- خوبه؟. بریدوبرگردید تاشما اینجام اقا،من هن  

نکنی عادت گفتم کنه نمی فرق که من برای:انداخت باال هاشو شانه کوروش . 

بیارید تشریؾ هم شما میرم میدونم،من اره:خندیدم . 

بودن صحبت گرم یحیی خانم با ونادی مامان سالن تو بیرون،رفتم زدم وازاتاق منتظرنشدم . 

کارکنم؟ چی شام برای بپرسم ازشما خانم،اقاگفتن عروس اومدی: ردوگفتک من روبه یحیی خانم  

- خانم چشم،نفس روی:بلندشد یحیی خانم.زحمت کنید،بی پلودرست زرشک . 

- یحیی خانم بال،ممنون بی چشمت . 

 .نفرماییدخانم-

کجان؟ اینا بابا: نشستم کنارمامان یحیی خانم بارفتن  

- یهترشدمادر؟ توباغ،کوروش رفتن  

- نیست که چندروزیه نگران یکماره، . 

- اینجاست خونت میدونم بیا ماهم سراغ مدت داماده،تواین مادرتازه داره حق . 

- کنم امادش بایدتونبوداقاداماد مااینجانیست خونه مامان ولی میام حتما . 

 

 لطفیه باگفتن پدروعلی بودولی ساکت هنوزتوجمع کوروش.ماند کاره نیمه مردهاحرفامون امدن باصدای

 شور دلم نخورد سرمیزبودؼذا اش موردعالقه ؼذای که بااین کوروش شام وقت.خنداندن را همه حسابی

 اینا مامان بعدازشام ساعتی.کنه باز لب خودش میدادم ترجیح ولی بودم نگران کوروش میزدازنگرانی

 ان وروشک. باشیم راحت ما تا کردورفت رابهانه خستگی پدرم.رفتن وکوروش من به سفارش بعدازکلی

نشد متوجه گرفتم جلوش را قهوه سینی وقتی بودکه توفکر قدر . 

 

- متفکر اقای بفرماییدقهوه . 

رابرداشت لبخندزدوکوپ قهوه سینی خوردوبادیدن تکانی کوروش . 
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- میکنه ارومم قهوه بوی ولی خانم توفکرم ممنون،یکم . 

میشم نگران فکرمیکنی؟دارم چی به داری بگی خای نمی!قهوه حال به خوش:خندیدم . 

-  بانکت کارت شده،راستی درگیرش فکرم خبرشدم عصربا کاری مشکل یه نیست چیزمهمی

رومیزتوالت ورمزشوگذاشتم  . 

نگفتم هیچی منم بزنه،پس خادحرفی نمی که فهمیدم . 

- ممنون باشه . 

 

 که من به.نکرد خداحافظی ازپدر وشلوارمشکی، کت همیشه مثل.کرد رفتن عزم کوروش دوازده ساعت

 .رسید

خانم زودبرمیگردم باش خودت مواظب . 

کردم ردش اززیرقران . 

- منتظراقا نباش،من من نگران باشه . 

برمیگرده کوروش یعنی.ریختم سرش وپشت اب کاسه ورفت،بعدرفتنش نگفت هیچی ....... 

ششم فصل : 

 

 

ها پله با زیبا بودورودی عالی اپارتمان نمای.رفتیم اپارتمان دیدن باپدربرای  

قرمز چرم های مبل با که وزیبای بزرگ ای،البی شیشه درهای و مرمری   

بیشترکرده را انجا جلوۀ که رنگارنگ های ماهی پراز بزرگ اکواریون وچندتا   

. امد طرفمان به پدر دیدن با نگهبان . 

- هستن؟ خوب طرفها،اقازاده اقاازاین سالم  

- نیفتاده؟ خاصی اتفاق که درنبودش سالم،ممنون  
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- دادم را کرد،جوابش وسالم انداخت من به نگاهی.بوده جمع سمحوا ااقا نه . 

- راببینه اپارتمان امده عروسم . 

نره؟ یادتون ما باشه،شیرینی مبارک:زدوگفت من به لبخندی نگهبان  

میدم هم شیرینی زندگیشون سرخونه بیان ،بزار حتما:زد پدرلبخندی . 

بزن زنگ داشتید ریکا اقا:شدیم بازکردداخل برامون اسانسوررا در سهرابی  

داد رافشار شش دادودکمه پدرباسرجوابش . 

- بود؟ چی اپارتمان ورودی درمورد بگو،نظرت بهش داشتی کاری مردخوبیه  

- امد خوشم که من خوب   . 

زیباوچندتا درچوبی چهارتا با راهرو.شدیم پیاده ایستادوباهم اسانسور   

خورشیدپدر ؼروباز دراسانسوروتابلوی کنار قدی ائینه طبیعی،یک گلدان   

می راهم اینجا ببین بیا بوده خوب که حاال تا خوب:اورد رابیرون کلید   

 پسندی؟

بهش داخل،لبخندی برم کردکه اشاره من رابازکردوبه اسانسور درروبروی   

روشن را محیط کل که بزرگ های پنچره با بزرگ داخل،سالن ورفتم زدم   

سالن به که کوچیک راهرو بهداشتی،یک سرویس در کنار.بود کرده   

اول سالن میشدکنار وصل دیگه سالن یک به باچندتاپله میرسید،سالن   

پنجره بایک وروشن بودبزرگ اشپزخانه ... 

- اینجا نمیاد خوشش کوچک ازجای بزرگه،کوروش جان؟ شدنفس چی خوب  

ولی برگرده شاید شدکه گرم دلم.خرید پیش سال سه راهم  ... 

بمونه، ومیخاد امده که حاال:گذاشتم شبازو روی را ودستم جلورفتم  

مطمئنم من داره دوستون کوروش ... 

- هم تو ازرفتنش.بود بهت حواسم دیشب ای قدرکالفه چرااین مطمئنی اگه  
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فهمم می ترسیدی من مثل . 

- اعتمادکنم بهش خام می دادبرمیگرده،من قول ولی کنم نمی انکار اره   

ولی متفاوتیم دنیا ازدو تایموندو شناسم نمی را کوروش من ندارم ای چاره  

را پدرسرم. بدم ادامه شدنتونستم مانع بؽض... گرده برمی گفت کوروش   

امدنت.ازتوگفت فقط رفت می داره،وقتی دوستت کوروش:بوسیدوگفت   

یه ولی باشه کمم حتی کرد،اگه ثابت بهم اینو کردنتون وجدازندگی اینجا   

است دوطرفه که خوشحالم حاالهم هست حسی . 

نگفتم وهیچی شدم سرخ ازخجالت . 

کار کلی که ببین را اینجا خوب هم حاال:وگفت گرفت راازمن پدرنگاهش   

 .داریم

هم ها اتاق دوتا بین داشت سرویس ها ازاتاق یکی داشت اتاق تا سه   

های پنجره با که ازبزرگتر بودوهم دنج هم داره سرویس اتاق.بود سرویس   

مناسب خاب اتاق میشدرابرای باز بالکن به که ای درشیشه یک با بزرگ   

ووقت نشستن برای میداد جون اینجا رابلعیدم خنک هوای دررابازکردم.دیدم  

قدیممون حیاط مثل زیباوسبز وگیاه گل باکلی میز ویه صندلی دوتا گذروندن   

یعنی زدم لبخندی.دوتایمون برای نه خودم برای میکنم درست روهم اینجا   

نبرد؟کوروش هم منو چرا ؟اصال میکنه فکر من هب کجاست؟اونم االن   

فکرم همۀ بشی خام نمی شدم جوری این چرا من کوروش .  

کجایی نفس:اورد خودم حال به منو دوباره میزد صدام داشت پدرکه صدای   

- پدرتوبالکن اینحام:بردم بیرون در از را سرم . 

میکنی؟ کار چه اونجا:پدرخندیدوگفت  

- میگید؟ بکنم،شماچی اینجا برای هم فکری یه خام می خوبیه جای  
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را ها اتاق بدنیست،فکرخوبیه که منظرش:انداخت اطراؾ به پدرنگاهی   

 دیدی؟

میشه یکشم خاب اتاق ومیکنم بزرگتر،این ازهمشون این-.دادم باسرجواب   

ندارم نظری فعال سوم اتاق برای ولی کارکوروش اتاق . 

- کنی؟ شروع کجا از خای می حاال خوبه  

- خریدوؼیره بعدش اشپزخانه ودیوارهاوکارهای کؾ سراغ برم خام می ولا  

- وتمیز تک کارشون اشنام باهاشون من...  شرکت سراغ بری میتونی  

دادن انجام اونها را ویال میدن،کارهای تحویل بهت زود وازمهمتر . 

- ببینم؟ بیشتری کارای نمونه عصربرم برای میشه خوبه خیلی  

- بریم؟ م،حاالمیکن ردیؾ میزنم زنگ  

ندارم کاری من دیگه اره:زدم لبخندی . 

پنچ ساعت عصر برای کلیدا من به را خونه،پدرکلیداپارتمان برگشتیم باهم  

گذاشتم قرار برات  . 

 .ممنون-

عروس راپسندیدی خونه: وگفت گرفت جلوم را چای سینی یحیی خانم   

نکنه درد خیلی،دستتون اره:گفتم ذوق وبا برداشتم را چای خانم؟استکان . 

نزد؟ زنگ کسی  

- هستید؟ اقاکوروش نه،منتظرتماس  

شلوغ سرش خیلی اگه حتی بگیره تماس کردم،انتظارداشتم سکوت   

تو میرم خورم نمی:گفتم میلی بی وبا میزگذاشتم روی را استکان.باشه   

رابیار تلفن گوشی زحمت کنم،بی استراحت یکم اتاقم . 
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- خانم چشم . 

بوی هنوز درازکشیدم تخت بود؟روی نزده نگز حاال ،چراتا بودم عصبی   

چیز ازهمه چراحاالکه خیال بی نفس لعنتی.کرد میشدحس را عطرکوروش  

باش خوش تو بیاد،نیاد کوروش خیال بی برس خودت به یکم راحته خیالت   

ساعت نیم تا که اوردوگفت را گوشی یحیی خانم که بودم فکرها تواین   

نگفت ،هیچی دادم جوابش سر وبا رفتمگ را گوشی. ناهارامادهست دیگه   

نفسنفس که مری صدای بوق بعدازچندتا راگرفتم مری شماره.ورفت   

اومدی؟ کی نفس بمیری الو:میزد  

دیروزامدم من نباشم؟ مزاحم خانومی کجایی:؟باشیطنت میزنی نفس چرانفس حاال: خندیدم . 

- تسر شم خراب ترسیدی بدی؟نکنه س م س نشد قرار بمیر،مگه برو   

 

گرفتم مرخصی منم بیاد ناهار برای امیر قرار خونه میرم دارم . 

؟ پختی ناهار چی حاال امیر خرابی،بیچاره سرمن همیشه توکه:خندیدم  

- بیا پاشو.داریم سبزی قرمه سبز جات.خانم،خانما دراوردی زبون خوب   

خبر؟ دامادچه اقا از راستی  

- رفت هفته یک رایب هم اثرکرد؛کوروش درمن نشین هم کمال کنم چه   

کجای؟ ببینم بودگفتم گرفته دلم کاناداتنهام  

هاشو بال دادی؟گفتم فراریش حسابی کانادا؟پس:گفت تعجب با مری   

خانوم نکردی گوش بچین . 

زودبرمیگرده اره،سفرکاریه:خندیدم . 

- کجایی؟ خوبه؟االن چیز همه پس چوب  

- داری؟ ماشین.ببینیم بزارهمو پدرشوهر،قرار اره،خونه  
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 .نه،تعمیرگاهست-

- بریم؟ باهم میای اپارتمانمون دکور برای... شرکت برم عصرقراره  

بودی؟ اپارتمان؟نگفته  

باشه اماده خونه برگشتنش تا کرده کوروش،سفارش کار:بانازگفتم . 

 

- راه؟ به اوردیش حسابی ؟میبینم اره شدی شنو حرؾ هم تو حاال  

؟!همچین ای:خندیدم  

- قرارداری؟ چند ساعت خوب  

- میزنیم گپ یکم جای یه میریم پنچ،بعدش ساعت . 

- بینمت می نداری ،فعالکاری اونجا میام باشه . 

- بینمت ،تابعدمی باشه نه . 

ناهاربرم بایدبرای اوردکه دریادم صدای.شدم اروم یکم بامری زدن باحرؾ  . 

- اوضاع میاوردم لباسهامو بایدمیرفتم انداختم ائینه به نگاهی. میام االن   

بود منتظرم پدر.ورفتم کردم موهامومرتب نبود اصالخوب شیدنمپو لباس   

منتظرشدید بخشید می:ونشستم کشیدم رابیرون صندلی . 

- هستی؟ ناراحت که شنیدم باش،خوبی راحت نه  

تواشپزخونه،می رفت دستپاچگی با انداختم یحیی خانم به نگاهی   

نبود گرفتن جبهه به نیازی پس نگرانم دونستم . 

- ناراحتی؟ زدم سحد درست پس  

 

- حداقل بگیره تماس یه کوروش داشتم انتظار فقط نیستم پدرناراحت نه   
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رسیده که بگه . 

 

من همیشه گیره نمی تماس وقت هیچ کوروش:کشیدوگفت برنج کمی پدر   

میزدم زنگ که بودم  . 

- تو انقدر رفتن هستم،موقع همسرش من میگرفت تماس بایدبامن ولی   

دونید؟ نمی چیزی شما.بپرسم را رفتنش قدقی نشدعلت که فکربود  

خیلی وشیرین بود،اون کاری مهم پروژه خاطریک به بیشتر کوروش رفتن   

کشیدن زحمت پروژه این برای . 

بودم نشنیده شیرین از قبال! شیرین؟:گفتم انداختموباتعجب ابروم به تابی . 

با خاهرمه کوچک بزنم،دختر حرؾ راجبش بخام که نبود مهم زیاد:پدر   

شریکه شرکت تو کوروش . 

- هستید مطمئن شریک ،شما از نزدیکتر خیلی کوروش به اینکه مثل ولی   

شریکن؟ فقط  

به میکنی شک میکنی؟یاداری حسودی داری:کردوگفت نگام دقیق پدر   

ومن؟ کوروش  

- عمیقی نفس.... کوروش رابطه که دارم شک ولی کنم نمی حسودی   

چیزرادرباره همه خام می لیکنم،و نمی شک شما به من پدر کشیدم   

اون جزصبرواعتمادبه راهی وشماهیچ من رفته کوروش.بدونم کوروش   

کنید کمکم بمونیدو روقولتون پس بشم تموم نکرده شروع خام نداریم،نمی  

توشک که االن تا من بدونی خای می چی:کردوگفت رافوت نفسش پدر   

میگفت بمن روشکو بود ای رابطه بودم،اگر فکرنکرده بهش حتی کردی   
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صحبت باهاش بزاربرگرده.نکرد هم اشاره شیرین به وقت هیچ اون ولی   

 .میکنم

 

نداره فایده حاالدیگه:کردم زمزمه . 

- صحبت باهاش من اعتمادکن من به نکن وناراحت خودت عزیزم نفس   

نیوفتاده دهن تااز بخور ناهارتو میکنم،حاال . 

خوردن به کردم وشروع ؼذاکشیدم کمی میلی بابی . 

بردم پناه اتاقم به دوباره عذرخواهی وبا شدم بلند میز ازسر زود خیلی  

کم وکم بگیرم دوش برم دادم ترجیح داشتم وقت دوساعتی قرارم تاوقت   

با کردم ارایش کمی.شد عوض ام کردوروحیه ارومم شم،ابگرم اماده   

اقازات پوشیدم میکرد،لباس جلوه بیشتر چشمام شده برداشته ابروهای   

میری؟ داری:زدوگفت لبخندی من بودبادیدن پدردرسالن. زدم بیرون  

- نباشید نگرانم بیرون میرم مریم با ندارید؟بعدش کاری اره،شما . 

ماشین سوئیچ اینم بیا. باش خودت مواظب دخترم باشه:پدرخندیدوگفت   

کن رانندگی بااحتیاط فقط کرده امادش بهتره،یحیی باشه تو دست کوروش  

بعد تا حتما،پس چشم:بوسیدم را اش وگونه گرفتم را سوئیج لیباخوشحا  

بعد نا:زد لبخندی پدر . 

 

وگفتم زدم زنگ مری به.میداد قلقلکم هنوز کوروش عطر شدم،بوی سوار   

تصمیم زود قرار،خیلی سر رفتیم هم با.شد خوشحال کلی دنبالت میام   

راانتخاب وروشن تیره ای،بنفش ونقره مشکی رنگ ها طرح وبین گرفتم   
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تیره بنفش رنگ سه ترکیب با مات،دیوارها مشکی را خونه کؾ. کردم   

ای نقره های باوسایل مشکی اشپزخانه های کابینت. ای نقره وروشن  

وبا دادم رابهشون وکلید ادرس.باشد شده کارتمام دیگر یکهفته تا قرارشد   

کنیم درددل کمی تا دنج جای یه رفتیم مری .  

گذشت؟ خوش شمال ببینم کن تعریؾ خوب:مری  

- بودرابداش داده رخ وکوروش من بین درشمال که اتفاقاتی بود،تمام خوب   

کردم تعریؾ . 

 

باشید؟این دوست قرارشد پس طور این که:وگفت داد راتکون سرش   

مشکوکه یکم کوروش رفتن ولی فکرخوبیه . 

دیونه دارم مری وای اش دخترعمه شریکش فهمیذم تازه:گفتم باعصبانیت   

نزده زنگ رفته که ازوقتی میشم . 

داری؟ شک بهش:خندیدوگفت مریم  

- ولی حسیه چه دونم شناسمش،نمی می که ست هفته یک فقط من   

باشم بازیچه ندارم دوست . 

- بگیری،میدونم درستی تصمیم تابتونی باش خونسرد یکم نفس باش اروم  

حاالشوهر ولی داره رابطه شیرین با کوروش کنیم بیافکر اصال ولی سخته  

میشی جدا بعدیکسال کنی زندگی کنارش فقط کن سعی یکسال توبرای  

بازی کن بازی نباختی اینقدرهاهم کنی،پس ازدواج تونی می هنوزدختری   

خای می اگه بزار کنی فکر احساسی قدر این نیست الزم شده شروع   

می خودش وقت اون بشه قدم پیش اون اول بشی هم کوروش عاشق   

دونم می صبورباش.باشه وجودداشته اگر اونم باشیرین ورابطش دونه   
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بدی انجام االن تونی می که کاریه تنها این ولی سخته . 

صبرمیکردم باید میگفت راست مری . 

وببینیم خونتون بریم کی خوب:گفت وهوا حال شدن عوض برای مریم  . 

 

ازشرکت خرید،راستی برای میکنم شروع ازفردا دیگه هفتۀ یک:خندیدم   

خبر؟ هچ  

- چرا؟ بگو نمیارن،شما تشریؾ رئیس اقای چندروزیه نیست خبری  

- بیان فردا از بودن،فکرکنم ما گرفتار وامروز دیروز پدر . 

مری.نشدیم زمان گذشت متوجه که شدیم صحبت گرم مریم با اینقدر   

خیلی ودوباره خوردیم شام باهم بود ،پدرمنتظرم خونه ورفتم رورسوندم   

 

فتمر اتاقم به زود  . 

 

از رفتم تنها خانه گرفتن تحویل برای.وخرید خریدوخرید شد کارم ای یکهفته  

ومری ونادی مامان زودباکمک خیلی.بودم وجدامده به تؽییر همه ان دیدن   

برام اینقدر انجا زیبای بودم شده عاشقش.راچیدیم ها وسائل یحیی ،خانم   

کوسن با یرهت بنفش راحتی مبل.بودم گذاشته تمام سنگ بودکه مهم   

ال تلویزیون بودم گرفته کوچک سالن برای که ویاسی ای نقره بزرگ های   

های گل با همراه گلدان شکل به ای نقره ،اباژور مشکی ومیز دی سی   

که پذیرایی قسمت برای.بود چندبرابرکرده را محیط جلوه مبل کنار درخشان  

 

مبل سرویس ورشن تیره بنفش های بودباپرده جداشده ازسالن پله بادوتا   
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مشکی ایستاده وساعت ای نقره دواباژور نقرهای و مشکی وناهارخوری   

تیره بنفش رنگ به وتابلو براق ای نقره وکوچک بزرگ های ومجسمه   

مشکی قاب با وروشن . 

رنگ ای نقره دیواری لباسی قدوچوب تمام ائینه یک ورودی قسمت برای   

وسائل اشپزخانه،تمام. ای نقره های شمعدان وائینه کنسول هم راهرو تو   

خوری بامیزناهار وروشن تیره بنفش را بقیه و گرفتم سیلور را برقی های   

وبنفش مشنی دونفره . 

،برای نارنجی واباژور زردونارنجی تختی ورو مشکی سرویس خاب اتاق   

با گلدان وکلی میزکوچک بایه همراه چوبی راحتی صندلی دوتا هم بالکن   

خونم از ،اینم طبیعی گلهای  . 

 

حلوا قدیم رسم به خونه ؼذای اولین وبرای کرد دود اسپند برام مامان   

و چسبید بهمون کلی حلوا با که داد چای بهمون یحیی پخت،خانم   

دررفت خستگیمون . 

برمیگرده؟ خان کوروش کی حاال:مامان  

- میادش دیگه روز دوسه تا . 

ها خورین تنها راتنها ها سوؼاتی:گفت شیطنت با نادی ! 

بدی صور باید ولی نخاستم سوؼاتی من عزیزم نه:خندیدوگفت مری  ! 

بخاه جون میدم،شما صورم باشه بردم باال تسلیم عالمت به دستامو . 

بده کیه بخاه جون تو دیگه اره:گفت شیطنت با مری . 

کاری اگه خانم:کردوگفت هاراجمع یحیی،استکان خانم.خندیدیم همه   

منتظرن؟ پائین یییح اقا برم من ندارید  
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- نمیام امشب بگیدکه من پدرازقول به کشیدید زحمت خیلی ممنون نه . 

- بااجازه میگم اقا به چشم بود،نفرمایید وظیفم  . 

زد رفتن بانگ هم ،مری یحیی خانم بارفتن . 

پاشوکاراتو میان،توهم وکوفته خسته علی و بابات االن بریم هم ما:مامان   

باشی نهات نیست خوب بریم هم با بکن . 

 

باید فردا دارم کار نباشید،کلی من نگران شما:کشیدم درهم اابروهامو   

میرسونمتون شین اماده خالیه خرید،یخچال برم خونه برای . 

میریم اژانس با نکش رحمت:مری . 

شین اماده پس خریدکنم هم وصبحانم شام برای خام می نیست زحمت . 

زدم وبابا وعلی اژانس هب هم سری بپیه رسوندم رو ونادی مامان اول  .  

شدیم راهی مری با پس بود نشده تمام هنوزکارش ولی بود انجا امیرهم  

- نزده؟ زنگ کوروش  

- باشه خبر بی ازهمه داره عادت اینکه مثل نه . 

نزدی؟ زنگ توچرا:کردوگفت من به نگاهی مری  

- دارم براش بدم،بزاربیاد دستش ضعؾ نقطه خام نمی  . 

 

دامادش خای می نکنه دستش بدی کار خای یم:گفت شیطنت با مری   

 کنی؟

 

شکیبا دیروز راستی میگم بهت" حاالبعدا دارم براش تو،نه ازدست:خندیدم   
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داده رااجاره واحدها اینکه مثل زد زنگ . 

نبود بسته دستام اگر شکیبا،من این خوبیه تکه:خندیدوگفت مری ... 

- مبارک پسرخوبیه اداشتیم،شکیب حرفها ازاین ما خانم مری روشن چشمم   

 .صاحبش

چی بفهمه کوروش اگه:مری   

- نیست مربوط بهش بفهمه،اصال نباید . 

- شد جالب اوه . 

- گه؟ نمی چیزی درمورداژانس امیر راستی مری کن بس  

- هم استخدام اگهی تازه مشؽولن حسابی ها بچه عالیه چیز همه نه   

 .دادن

 

- ه؟گرفت کارشون حسابی اینکه ،مثل گفت بهم علی اره  

- میمونه دوازده تا که ،امیر شلوؼه سرشون گفتحسابی می امیر اره . 

 

- توفکرشونم همش خداراشکر . 

 

- عاقلیه پسر علی نباش نگران . 

- بیفته عقب خوندن درس از ندارم دوست ولی دونم می . 

- خونه می هم درسشو بشه ثابت اژانس کار بزار . 

- کردی درست شام  

نداره احرفه این که املت:وگفت خندید مری . 
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- بهش بزن میگیریم،زنگ امیرم برای بخوریم شام بریم هم با بیا امیر بیچاره   

 . بگو

پیتزا جون اخ: زدوگفت بهم دستاشو مری . 

خیلی شدیم،رستوران پیاده دوتای داشتم نگه فوتی فست یک جلوی   

دادیم بعدسفارش بشه میزخالی تا منتظرشدیم چنددقیقه بود شلوغ . 

- نشه نگران امیر به بزن زنگ هم تو شورمب دستامو برم من . 

- برو باشه . 

وبرگشتم شستم زوددستامو بود خلوت دستشویی . 

- زدی؟ زنگ   

- داریم وقت ساعت دوسه راحت خیالت پس نمیاد یک تا گفت امیر اره . 

 

باهم ساعتی یک.حمله پس:کردم اشاره ساالد به وباچنگال خندیدم   

سوپرمارکت رفتیم مری بعدبا یمبود زدن وحرؾ خوردن مشؽول تورستوران   

خونه برم وصبح بمونم خاست ،مری رسوندم را مری.کردم خرید کلی ومن  

راه و بوسیدیم همدیگه. بزنم زنگ بهش رسیدم تا دادم قول من ولی   

رسیدم خانه به زودتر بودومن خلوت خیابانها.افتادم . 

اومدم ونبیر شدم،ازاسانسورکه اسانسور گرفتموسوار دست رابه خریدها   

دادم وجواب زدم قفل کلیدرابه خورد زنگ گوشیم  

- چی نباش،برای نگران داخل میرم دارم رسیدم االن من عزیزم جانم   

بازکردم را در.میزنم زنگ بهت ترسیدم اگه باش.نداره ترس تنهای بترسم   

دروبستم پام بل شدم وداخل . 
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- بوس زنممی زنگ بهت خودم صبح بخیر شب عزیزم برو هستی هنوزکه   

با برگشتم وقتی اشپزخانه بردم خریدهارا کردم راروشن چراغ.بوس   

بازکردم ودوباره فشردم بهم چشمهامو.کردم شک چشمام به دیدنش . 

میزنه شور دلش نباشی خونه شب وقت این اگه معلومه:گفت عصبی   

بزاره؟ تنهات حاضرشده چطور موندم  

امدی؟ سالم،کی:گفتم باتعجب  

چنده؟ ساعت دونی بودی؟می کجا:وگفت رفت بهم ای ؼره چشم  

پس پرسم نمی بودی؟که کی بودی؟با کجا بپرسم باید من:گفتم ریلکس   

جوگیرنشو زیاد . 

 

بودی؟ کجا گفتم نفس:فریادزد باعصبانیت کوروش  

- میشن بیدار ها همسایه دادنزن . 

بودی؟ کجا بگو پس: گفت اروم کوروش  

- ویکم خوردیم شام مری با رفتیم شبرسونم،بعد را ومری اینا مامان رفتم   

امدی؟ توبگوکی حاال. کردم خرید  

که نبود اقایحیی مگه:کردوگفت خریدها به نگاهی باعصبانیت کوروش   

خرید؟ رفتی خودت  

عوض ولباسامو اتاق تو ورفتم دراوردم مانتوم.میکرد عصبیم داشت دیگه   

جادادم را وخریدها اشپزخانه تو وبرگشتم کردم . 

بود سرم ندادی؟پشت وابموج: کوروش . 

 

- دیگه؟.کنه خرید برام کسی ندارم دوست من  
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سوزوند می را گردنم داؼش نفسای میکردم حسش کامل نزدیکترشد . 

 

- میزدی؟ حرؾ باکی  

 

سمتش برگشتم ؟؟؟؟!پرسی می زیادی داری کنی فکرنمی:گفتم باعصبانیت   

طورفکر این من:بود شده جذابتر ریش ته بودبا الؼرشده.شدیم دررخ رخ   

کنم نمی . 

 

محکم توبؽلش خودش،افتادم سمت کشیدم که ردشم ازکنارش خاستم   

میزنی؟بازم حرؾ باهاش قدرصمیمی چرااین:کرد زمزمه وتوگوشم گرفتم   

بود؟ مری  

 

هستیم صمیمی باهم نبود،خوب مری نه:کرد گل شیطنتم . 

- بود؟ کی میگی:کرد زمزمه کوروش  

- میکنه؟ فرقی چه تو برای پسرم دوست کن توفکر:خندیدم  

جواب!نفس باش جذی:وگفت مالید بهم و دندانهاش باعصبانیت کوروش   

وبده؟ من  

 

- ودادی؟ من توجواب مگه  

 

- پرسیدی؟ توچی  
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- امدی؟ کی بعدپرسیدم کردم سالم اول  

داشتی وقتی سالم،درست عزیزم بخشید می:بوسید موهامو کوروش   

کلی ومن رفتی نبود طرافتا به حواست اصال تو ولی دیدمت میرفتی   

بود؟ کی بگو حاال.گذاشتی منتظرخودت  

چرا دونی می خودت توکه بود مری:وگفتم بیرون کشیدم وازبؽلش خودم   

پرسی؟ می  

ها شده شیک ،خونه!بیرون؟ زدی بودازود خوب جات:خندیدگفت کوروش   

بودی؟ گرفتارش کلی میگفت پدر.نکنه درد دستت  

- گرفتاری؟ چه نمبودی؟او گرفتار توهم اره  

- قهوه یه حاال.نرم جا هیچ تو بدون دیگه میدم باشم،قول کنارت که اومدم   

خستم؟ خیلی میکنی مهمونم  

حمام   در پشت حوله اتاق تو برو امادست بگیری دوش تا . 

شدم قهوه کردن درست مشؽول ومن رفت کوروش  

هفتم فصل  

 

 

 دونم نمی.گرفتناش وبؽل بازیش عصبی ینا با خبرامدنش وبی میزد،یکدفعه مشکوک کوروش کارهای

بود شده تنگ براش دلم ولی  . 

شده تمام کارش که فهمیدم اب شدن قطع ازصدای.کردم درست قهوه زودبراش . 

- نچیدم لباسارو نداری؟هنوز الزم چیزی . 
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 خوب خیلی حوله ممنون،همین نه:میکرد خشک موهاشو امدودرحالیکه بیرون پوشش تن باحوله کوروش

شیرین خونه موند بیارمش بود رفته ادمی بود . 

 

رفتی؟ حمام شیرین؟تواونجا:گفتم باتعجب  

داره؟ اشکالی اره،مگه:گفت ریلکس کوروش  

خستم خیلی بگیرم دوش میرم من وبخور ات قهوه راحتی،بیا اینقدر که نداره حتما:انداختم باال هامو شانه . 

- بری؟ بعد باشی یکم میشه  

داری؟ کاری:گفتم باتعجب  

- برگشتم دیدی کنی،راستی تعریؾ باشی کنارم خام می نه . 

بینم می دارم اره:زدم پوزخندی . 

- ناراحتی؟ ازچیزی  

نیست مهم نه:دادم راتکان سرم . 

- کرد باز جا کنارش من برای زدو لبخند. کنم تعریؾ برات من تا بشین کنارم بیا پس . 

بشینم روبروی مبل روی دادم ترجیح . 

کرد اشاره دستش بؽل به بادست!اینجا بیا گفتم:ماسید لبش روی لبخند . 

راحتم اینجا:زدم گره بهم دستامو . 

 مثل ولی باشه؟ شده تنگ برام دلت میکردم فکر:راخوردوگفت اش قهوه از کمی عصبانیت با کوروش

میگذره؟ خوش بهت بیشتر من بدون اینکه ! 

 را پیشش حولش وجاگذاشتن شیرین اسم کوروش وقتی بودولی شده تنگ براش دلم بود پا به اشوبی تودلم

شد رنگ بی حسم کشیدتمام پیش . 

- میریزی زبون مری برای خوب شدی؟توکه ساکت چیه ! 

تو ولی من صمیمی دوست میکنی؟اون حسودی مری به داری:خندیدم ... 
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 بی شوهر یا عادیتم دوست بگی خای می بگو چی؟هان من ولی:فریادزدوگفت عصبانیت با کوروش

 .عرضه

 خاستی میزنی،خودت داد داری همش امدی وقتی از برگشتی که دلخوری حسابی اینکه مثل: شدمبلند

 چی تو بی دونی نمی وای بگم و وببوسمت بؽلت بپرم خای امدی،می هفته بعدازیک حاال باشیم دوست

کن بس نشدم تاکالفه پس خستم گفتم.کشیدم باناز را ،عزیزم عزیزم کشیدم ! 

 اینجا پس اره خاستم خودم که میکنم درستت:گفت نعلبکی کوبیدروی را اش قهوه کوپ کوروش

رقصونمت می خودم پس عروسکی فقط که توهم من حرؾ،حرؾ . 

 قرمزش بودچشماشی شده متورم گردنش رگ کردم نگاش. بودیم جایزنبودهردوعصبی اونجا موندنم

 محکم پام خودش طرؾ هب وکشیدم وگرفت دستم که برم اتاق به عصبانیه،خاستم حسابی میداد نشون

 ندادو اهمیت گرفته دردم دید که بااین کوروش پیچیدولی توپام دردی بلندشد اخم میزوصدای خوردبه

دردمیکرد بدجوری پام.زد حلقه توچشمام بؽلش،اشک تو افتادم. کشیدم محکمتر . 

- ها الؼرنیستی زیادم:داد فشارم توبؽلش محکم.میشی تنبیه نکنی گوش حرؾ بینی می . 

دردگرفت میکنی،پام اذیتم داری کوروش کن ولم:گفتم عصبانیتبا . 

کنم ولت بودتا شده تنگ برام بگودلت:دوخت چشمام به کردوچشماشو شل کمی را اؼوشش حلقه کوروش . 

بگم بودچرا نشده وقتی:وگفتم فشردم بهم دندونامو . 

 اؼوش بدم نشون العملی کسع نتونستم که کاروکردم قدرتنداین این.گذاشت رولبام خندیدولباشو کوروش

 بود حرفها ازاین تر قوی ولی دادم هلش میزدبادستام اتیشم داشت تنش عطر بابوی اتشینش ولبای گرم

 دید وقتی. وبکنه کارش راحت تا ایستادم ارام نبردپس جای به راه تقالکردم هرچی.کرد راتنگتر حلقه

رفت عقب قدم ویک اشتبرد راازرولبام ولبش کرد وشل دستاش کنم نمی تقال دیگه .  

 ثابت کارش بااین دیوانه کوروش.کردم وقفل بستم درومحکم.رفتم اتاق به وباعصبانیت کشیدم عمیقی نفس

مبل رو گذاشتم براش وپتورا بالش وبازکردم در باشم اتاق تویه باهاش تونم نمی کردکه . 

اینا:گفت وباتعجب وپتوانداخت بالش به نگاهی کوروش   

چیه؟ برای  

کنم رااماده اتاقت تا خابی می اینجا نیست؟ازامشب الزم خابیدن برای:گفتم جدی یخیل . 

بخابم جدا تواتاق بخام بینم،فکرنکنم می:گفت باتعجب کوروش . 
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باشم ارام قرارنیست امشب اینکه مثل:گفتم باعصبانیت  

 

نمیکنم اعتماد بهت دیگه کارت بااین . 

مت؟بوسید خاطراینکه به فقط:خندیدوگفت کوروش  

فهمیدی؟.ببوسیم یا کنی بؽلم نداری حق باشه،دیگه باراخرت:گرفتم راجلوش ام اشاره انگشت ! 

 ازدواج چرا پس کنم وبؽلت ببوسمت نداشتی دوست اگه:گفت باشد میکردجدی سعی درحالیکه کوروش

 که کاری به کنن مجبورم که اینه قرمزم های ازخط عزیزم،یکی زناشویی زندگی از بخشی کردی؟اینها

ندارم دوست . 

نکن اذیتم کوروش خداخستم به هست؟ یادت داشتیم وقراری قول ماباهم کن بس لطفا:گفتم باناراحتی . 

 حرؾ فردامفصل گم نمی هیچی دیگه خانومی گفتی؟باشه اخراسمم پس:زدوگفت لبخندپیروزمندانۀ

باشه؟ خابم اینجانمی ولی.میزنیم  

هرجورراحتی:زمینکوبیدم پامومحکمبه ! 

نمیکنه؟ درد پات دیگه فکرکنم:بلندخندید باصدای کوروش ! 

بگیرم دوش تا رفتم نیاوردم خودم روی به دردمیکنه افتادپام یادم تازه . 

 هنوزنم موهاش.بود درازکشیده تخت روی بیرون،کوروش وامدم کردم راتنم کردحوله سرحالم ابگرم

مشکی باشلوارک جذب رکابی داشت . 

- ی؟میکن نگام طوری این چرا چیه  

- اینجاباشی حمامم تو وقتی ندارم دوست . 

 چرا ولی کردی ای روشیشه درودیوارها کردی خوب دارم دوست خیلی من ولی:گفت باشیطنت کوروش

نبود؟ زیادمعلوم کردی ماتش  

گرفت خندم کوروش زدن ازطرزحرؾ . 

 لباسامو داشتم لباسم سراغ رفتم نگفتم هیچی بخندی؟ بلدی پس:وگفت انداخت من به نگاهی کوروش

کرد اشاره وبهدستش وبپوشی؟ این میشه:وگفت امدکنارم که برمیداشتم . 
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کردم راتنم لباس توسالن.کردم روشن را کتری زیر تواشپزخونه ورفتم گرفتم ازدستش را لباس . 

 اورده وازکجا باز،این هفت یقه با تنگ بندی باتاب میرسیدهمراه رونام تا بزور که ساتن کوتاه شلوارک

 بود؟

 چشماش پام باصدای کوروش.کردم شونه وموهامو برداشتم را ،برس اتاق به وبرگشت گرفتم موهامو اب

منه موردعالقه رنگ زرشکی میاد بهت:زدوگفت وبازکردلبخندی . 

-  وباسشوار شونم طرؾ یک ریختم اسپری،موهامو ولوسیون کرم کمی.پسندم می را زرشکی منم ممنون

کردن خشک به کردم شروع . 

شد تموم کارم.میکرد بودونگاهم نشسته کوروش . 

- بودی؟ خورده شام راستی ، بیارم چای خودم برای میخوری؟میخام شیر لیوان یک  

 فقط ببوسم تورا که سلیقم اینقدربی فکرکردی پس نخوردم شام میپرسن؟نه حاال:برچیدوگفت لب کوروش

داریم؟ چی- خوری؟ می دویچ؟حاالچیسان:خندیدم. خوردم گول منم بودن ساندویچ شبیه لبات بودم گرسنه  

- لطفا پنبروگردو،خوبه همون- عسل؟ یاخامه بگیرم پنیروگردو ساندویچ برات میتونم . 

- اشپزخونه بیابریم پس . 

چای بزرگ لیوان یک هم خودم وبرای کردم درست ساندویچ کوروش برای . 

 پدررادیدی؟-

- راخبربدم تاامدنم نگرفتم استم چرا میگفت بود ناراحت اونجارفتم،پدرازدستم اول اره . 

- بشیم؟ نگران خبرندادی،فکرنکردی راهم تورسیدنت  

بودی؟ تومنتظرتماسم یعنی:انداخت بهم نگاهی کوروش  

-  بهت خبرفقط بی یکهفته من بودم،اگه بیخبر ازت هفته یک من میگرفتی فکرمیکنی؟نبایدتماس چی خودت

میکنی؟ کار چی کنم سفرولت میرم بگم  

نمیشه تکرار دیگه میبخشی:گفت فرورفت،بعدازچنددقیقه فکر به کوروش  

- وداره خودش خاص های مسئولیت متاهلی زندگی بایدیادبگیری . 
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بخابم میرم دیروقت:توسینگگذاشتم و لیوان بلندشدم . 

- توچی؟ ولی یادبگیرم میدم قول من  

بخیر شب: میرفتم اتاق بهسمت درحالیکه گرفتم ونشنیده حرفش . 

 میکرد عصبیم این نداشت مهربون،اصالثبات گاهی عصبانی گاهی.بود کرده گیجم یحساب رفتارکوروش

 شم نزدیک بهش شرایط تواین خاستم نمی درگیره من با رابطه ونداشتن داشتن بین بودباخودشم معلوم

کنه رامشخص خودش تکلیؾ تاخودش صبرکنم میدم ترجیح . 

 عوض لباسمو بودبلندشدم هنوزخاب کنارم شکورو بیدارشدم که بردصبح خابم کی نفهمیدم خستگی از

 خونه وشماره وبرداشتم وتلفن راچیدم میزصبحانه اشپزخونه تو ورفتم زدم وصورتم دست به ابی کردم

 .راگرفتم

- من؟ بازحمتهای خوبی جان مامان سالم  

- که؟ بخابی،نترسیدی خوب تا نزدم زنگ بودم بفکرت تاصبح دیشب مادر سالم  

نبودم برگشت،تنها کوروش دیشب رمب قربونت نه:خندیدم . 

روشن خبر؟چشمت بی چه:باتعجب . 

- نیستم تنها باش راحت خیالت بگم زدم کنه،زنگ سوپرایزم خاست می اره . 

- بگیرمتون؟ دعوت پاگشا برای میدونی مناسب کی وبپرس،راستی احوالش من خداراشکرازطرؾ خوب  

- بشه سبک هم اینا جابیفتیم،کاربابا یکم بزار هست وقت حاال . 

- میاد کوروش کی دونست نمی دیگه،اخه هفته پنجشنبه میگفت بابات . 

- عالیه میگم که من خوبه . 

بزنه زنگ خان اردشیر به میگم بابات به پس خوب خیلی  

- برسونید ندارید؟سالم من با مامان،کاری باشه . 

- خدا دست عزیزم نه . 

بفرمایید؟: یحیی خانم صدای بوق عدازچندتاب.گرفت پدر خانه شماره ده   انداخت،ساعت ساعت به نگاهی  

- نفس منم یحیی خانم سالم . 
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- برگشتن سالمتی به اقاهم روشن ،چشمتون خانم سالم . 

 

- اقایحیی برای داشتم زحمتی باشی،یه سالمت . 

- ،می کنم؟ صداش خاین امربفرماییدرحمت   

- چیزها ازاین و وگوشت بکنه،مرغ خریدخونه واسم بره خاستم می فقط نه ...  

-  میارم ناهار خودم.شدید خسته نباشید،دیروزکلی فکرناهار هم شما میفرستمش االن میگم بهش خانم چشم

راجامیدم ها وسائل کمکتون . 

- منتظرم پس نکنه درد دستت باشه . 

بااجازه،خداحافظ نیست امری دردنگیره سرتون  

 .خداحافظ-

گرفتم را مری شماره.بود مومت میزدم هم مری به زنگ شدیه راحت خریدوناهار بابت خیالم . 

- خانما،خوبی؟ خانم سالم  

خبر؟ توبهتری،چه اینکه مثل ولی خوبم من بازحمتای سالم  

 میزدم حرؾ باهات داشتم وقتی شاکی هم کلی بود منتظرم کوروش برگشتم که دیشب:گفتم باهیجان

پرید شدوباالوپائین ؼیرتی کلی پسرمی دوست میکرد میترکیدفکر داشت ازحسودی . 

 همچین داره حق طفلم کرده،خوب گردخاک حسابی دیشب پس بترکه خوب،بهتربزار:گفت باخنده مری

نداره زدنم ناخنک حق ولی کنارشه ای تکه . 

 

 بایدخداراشکر اینجاست که همین گلش بادسته.حقشه ولی توکفه هم کلی زده ناخنک هم حسابی خبرنداری

 .کنه

واندادی؟ توکه  

- ریخت بهم اعصابمو یدادکردحسابیدادوب کلی ولی بابا نه . 

- کجاست االن  
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نداری؟ کاری کاردارم کلی نباشی دلواپسم زدم خابیده،زنگ:گفتم اروم  

-  براش بهتر روپیشنهاددادم نادی منم میگرده منشی دنبال کرده اخراج منشیشو بهراد اینکه مثل فقط نه

 صبرکن یانه بزن حرؾ نادی با خودت نخوره لطمه ودانشگاهش درس به اگر البته باالست حقوقشم

بزنه حرؾ خودبهراد . 

- بوسمت می فعال بهتره طوری این باشه . 

خداحافظ باش خودت مواظب: باشیطنت . 

میشد پررنگتر رولبم لبخند کردم راقطع گوشی که طور همین گرفت خندم ازحرفش . 

-  خاب که مودید کوروش وروبروم برگشتم!من بجز ببوسی را همه داری اسراری چه دونم نمی

بود وقوس کش الوددرحال . 

بیدارشدی؟ بخیر،کی صبح سالم:لبخند باهمون  

 می گفتی ازوقتی! عزیزم میشه بخیر منم صبح بزنی لبخند االن مثل همیشه اگه:زدوگفت لبخندی کوروش

بود؟ مری بودم،بازم بوسمت  

دادم تکان مثبت نشانه به را سرم . 

وبزنم زیرابش نکن کاری چی؟ من پس:چیدبر ولب انداخت باال را هایش شانه کوروش ! 

کن شروع بد برسی زنی؟بزار زیراب به توراچه اخه:وگفتم خندیدم ! 

گرسنم،زودباش خیلی بگیرم دوش برم تا ببوس منم:کردوگفت وؼنچه لباش کوروش . 

کنم جمع میز میخام دارم کار کلی بگیر زودبرودوش:بلندشدم صندلی روی واز کردم اخم .  

بوسه نمی منو کسی کانادااینجا برمیگردم: وگفت زمین وکوبیدبه پاش محکم ها چهب مثل کوروش . 

 وقورت دهنش نفس،اب متعجب چهره بادیدن که کنه درستش خاست داده وحشتناکی سوتی فهمیدچه تازه

رفت حمام طرؾ دادوبا . 

کرد قهبدر صدابانگاه بی را رفتنش کنجکاو بودوهم کرده تعجب هم کوروش حرؾ ازاین که نفس .  

 صبحانه شیرین بودوهمراه خودش خونه االن خاست می زیردوش،چقدردلش وبازکردورفت اب کوروش

 دائیش بودکه فهمیده شیرین وقتی.میکرد باشه،عصبیش داشته دوست واقعا را نفس اینکه فکر خوردن می

 نقشه کوروش وقتی یبودول انداخته راه بیداد دادو حسابی زده ترفندی چه ایران به کوروش کشوندن برای
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 به کوروش دیدن با کاناداتا کشید را کوروش پروژه بهانه به بازم شدولی اروم بودکمی گفته بهش را اش

 وشرم نفس بعدازدیدن تونست نمی ولی داشت رادوست شیرین کوروش.ببره پی مسئله بودن جدی

 بهرحال.میخورد بازی خودشمیدادیا بازی داشت واقعا دونست نمی باشه تفاوت بی اون به وحیاوپاکیش

 بودتایکسال کرده متقاعد را شیرین راحت کنه،خیلی راتجربه وپدرش نفس کنار بودن میخاست

 پدر تونست می راحت خیلی وشیرین عمه کمک با که میدونست ولی حاضرنبودبرگرده شیرین.صبکنه

 وعذاب میخورد بهم شازخود حالش کنه بازی نفس رابرای دلداده نقش که ازاین.کنه امن به راراضی

 حسابی امدنش ودیر نفس نبود که دیشب مثل میماند وواقعیت بینبازی هم خودش گاهی ولی داشت وجدان

 گردن شد نمی راحت خیالش اگه که بود کرده عصبیش اینقدر نفس کردن بود،فکرخیانت کرده کالفش

 این بودبا شده بازپنهان رولجمؽرو کوروش همون هنوز شده ورام دلداده نقاب این پشت.میشکست را نفس

 سنج نقطه کارهاازنگاه این ترسیدکه می میشد خودش گاهی بازم باشدولی کمترخودش میکرد سعی که

 رفتار بودن ضدنقیض متوجه زودترازاینها نفس نداشت خبر ولی.کنه مشکوک را نمانندونفس پنهان نفس

 رابه شکش بلندوزنانه تارموی پوشهراب خاب لباس اون که خاست ازش کوروش وقتی.بود شده کوروش

 کامالدرجریان که نزدیک کوروش به اینقدر که وجودداره کوروش درزندگی زنی بودکه کرده تبدیل یقین

 برای عادی خیلی کرد سعی کوروش! شیرین شخص اون که نداشت شکی وهیچ هست اونها زندگی

 رابیرون صندلی راحت دیدباخیال را نفس سکوت وقتی.بره اشپزخانه به صبحانه خوردن

نمیکنی؟ چراشروع باشه عافیت:وگفت گرفت جلوش را کوروش قهوۀ کوپ نفس.کشیدونشست  

نمیخوری؟ خودت مگه:باتعجب کوروش  

-  کنه میادتاکمکم هم یحیی خانم خریدکنه برامون اقایحیی به کنم،گفتم راجمع لباسها میرم ندارم میل من نه

میاره ناهارم . 

- بزنیم؟ وپدرم بابات مامان به سری بریم خای نمی  

- عصرخوبه؟ تمامشدمیریم که چراکارم  

خای؟ نمی خوبه،کمک اره:داد راتکون سرش کوروش  

وجورکنم حمع لباساتو تا بارکن چمدوناتو فقط . 

 زدنش حرؾ کردسردوجدی نشینی زودعقب خیلی پس خورده بازی بودکه بودفهمیده عصبانی نفس

بود کارش اولین باکوروش . 

 یحیی خانم.نشد متوجه راهم یحیی خانم امدن کاربودکه اینقدرسرگرم.شد ومشؽول جلوش ریخت ار لباسها

 بیارم کردم دم راجادادم،چای چیزها هاوبقیه ومرغ گوشت نباشید خسته خانم سالم:درزد به ضربه

  براتون؟
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امدی؟ نباشیدکی خسته شماهم سالم،ممنون:بود کناردرایستاده کردم نگاش برگشتم  

 بودیداقاهم کار سرگرم شماکه اومدم که هست یکساعتی:داد رادستم تاشده زدولباسهای ولبخندی ارماومدکن

کردید؟ قهر تلویزیون،هنوزنیومده به شدن خیره که  

هم کوروش میدم، انجام کارام باباقهرچیه؟دارم نه:زدم پوزخندی  ... 

 

 که باشه بایدازخداشم!زیادید راقاهمشماازس ولی کنم فضولی خام نمی:گفت ای مادرانه بالحن یحیی خانم

 دونم می که من میکنه تعریؾ برام کلی روزازتون اقاهر خدا به.شده عروسش وپاکی خوبی این دختربه

 ازاقاوایران جدابودن نیست خراب ذاتش ولی بداخالق اقاکوروش وبدون قدرخودت هستی گلی دسته چه

دربره اخستگیتونت بیارم قندپهلوبراتون چای یه برم پاشم....  یکم . 

چی ولی یحیی خانم ونمیگی اش بقیه چرا:گفتم مهربانی وبا وگرفتم دستش  

 میکرد،همش صحبت تلفنی نفر بایک شنیدم باری چند باشه خودمون پیش:کردوگفت درنگاه به بانگرانی

 شما.وبرگردم بیارم چای برم.هرزبچرخه نزار بچسپ مادرشوهرتودودستی بگم چی قربوناستؽفرهللا

 چای اول پس ممنون-. گردگیری میخادو جارو فقط نداره میکنم،کاری اینجاراتموم من کناراقا شینینب

بازکنه بیادچمدونش کوروش بگم برم منم کن بعدشروع بخور . 

خانومی نباشی خسته:زد وجورکردلبخندی جمع مبل وروی خودش من بادیدن کوروش.رفتیم بیرون باهم . 

میکردم وروشن تکلیفت باید دیشب همون خنگم من ردهفکرک وخانومی،دردوخانومی مرگ . 

- شد تموم بازکنی؟کارمن چمدوناتو خای می ممنون،کی . 

 یحیی خانم بزارکار گرفتم همه گرفتم،برای برات سوؼاتی کلی نترس:زدوگفت برقی کوروش چشمای

میده؟ من به قهوه یه من خانم حاال.بازمیکنم شدیم که تنها بشه تموم  

 فشاردادولبخندزدو هم به زدم،چشماش بهش تشکر برای لبخندی.گذاشت کنارم را چای نیسی یحیی خانم

رادید یحیی وخانم من حرکت که کوروش.رفت . 

نصیبم؟ بی من وجورمیشی،ولی زودجفت خیلی توباهمه اینکه مثل:گفت کردوباحرص راکج لبش ! 

 کرده،به اسیرت بدجوری حسادت هاینک مثل ولی ومهربونیه خوب زن یحیی خانم:برداشتم را چای استکان

 وعقلم خودم به نزار باش خودت فقط بگیری وسفت شل زیاذی نیست الزم.کن شروع توهم کارا این جای

 خاست وخوردنمی حرفش... کاش ولی ممنون هم سوؼاتس بابت زیاده؟ خام ومی این من کنم شک

بیارم هوهق برات میرم.راخریده ها این باشیرین شده متوجه که بفهمه کوروش . 
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 وتامیتونه رفتارکنه عادی وخیلی کنه سکوت گرفت بودتصمیم شده نفس تؽییرحال متوجه که کوروش

چپ علی کوچه به وبزنه خودش ! 

 گذاشت راکنارش قهوه.بود فیلم محوتماشایی کوروش.برد کردوبراش واماده کوروش قهوه سریع نفس

 خانم حرفهای سربزنه یحیی خانم به تا رفت نفس.نشد نفس متوجه شدکوروش پشیمون اما بشینه خاست

بود کرده کالفش حسابی کوروش های وسوتی یحیی . 

. رفت بالکن طرؾ به باشوق بلرزدولی شدکمی باعث اتاق بود،خنکی بالکن تمیزکردن درحال یحیی خانم

 این برای میمیرم:کشیدوگفت عمیقی نفس بالذت نفس بلندشد واب خاک رابازکردبوی اب شلنگ یحیی خانم

 !بو

 نفس. میخورید سرما بپوشید چیزی یه جان خانم اینجای: وگفت بودخندید شده متوجهش تازه که یحیی خانم

دارم دوسش خیلی یکطرؾ اینجا طرؾ یک خونه همۀ:وگفت انداخت هاش شانه وروی پالتوش . 

بلنده ترسوندخیلی وکلی من دلی قشنگه خیلی اره:ی خ . 

 فکروخیال بازم توبالکن رفتم اوردم چای بزرگ لیوان یک خودم شدبرای تموم که یحیی کارخانم

 علی،نادی،

 شده ثابت بهش وکوروش شیرین رابطه که هم وحاال باهاش وقرارم ،پدروقول کوروش باباومامان،خودم

 نبودنه بودیااگرنبودهیچی من مال کوروش یا میکرد وروشن خودش بایدتکلیؾ نداشت طاقت دیگه بود

 زدوگردگیری راجاروکشیدوتی اتاق یحیی خانم!!! بودهمین یکباریکساله فقط همخونه نه شوهر نه دوست

 میرم من بااجازه منتظرمم پایین یحیی چیدم میزم شد کارهاتمام خانم:رفت بالکن میزناهارراچیدوبه.کرد

کنید داشتیدخبرم اگرکاری بازم . 

- نباشی تهوخس برسون سالم حتما کشیدی،باشه زحمت خیلی یحیی خانم ممنون . 

 نفس که راببوسه نفس خاست کنارش رفت توبالکن دیدنفس امدوقتی اتاق به یحیی،کوروش خانم بارفتن

 خیلی نشستی؟اینجا تنها چرا:نشست کنارنفس نداد، نشون العملی عکس بازم کوروش.برگردوند روش

سرمامیخوری سرده ! 

 نمیگه،بی دروغ بهم.شده فابریکم یقرف تنهام،تنهای همیشه من:گفت زدبابؽض حلقه نفس توچشمای اشک

 تنهای-! میشم عاشقش دارم یواش یواش فکرکنم کنم حسش میزاره نمیزنه زبون نمیکنه،زخم معرفتی

 ناراحتی ازچیزی.نفرباشه یک فقط اگه حتی کنی تحمل را جمع نمیتونی دیگه کنی عادت اگه ولی خوبه

نزدی؟ حرفی ازصبح  

همین رمدرگی باخودم یکم نیستم ناراحت نه . 
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وکشید دستش اروم نفس گرفت تودستاش را نفس رده یخ بلندشدودست کوروش . 

 مزه تنهای هم ،صبحانه نخوردم شام دیشب من نیست ها،یادت میخوری سرما داخل پاشوبریم:کوروش

بخورم؟ رو تو خای می نکنه:داد ادامه باشیطنت.میکنم ضعؾ دارم یواش یواش دیگه نداد ! 

همین کنی نگاه تونی می فقط نیستم خوردنی من:دشدوگفتبلن میلی بی با نفس ! 

 این:بلندکرد کشیدواززمین رادراؼوش نفس شدازپشت راه همراهش اومدبیرون،کوروش ازبالکن نفس

گرفت نباش،دلم قدرتلخ . 

شیرینی؟ توخیلی نکه زمین بزارم:کشید کوتاهی جیػ نفس  

 بود باشیرین دلش ازطرفی خاست نمی هم میخاست هم.داشت دراؼوش اشپزخانه راتا نفس کوروش

 زبان به داری معنی بالحن نفس که شیرین کلمه ازشنیدن.میکرد تحسین را نفس صبرومتانت وازطرفی

شد نفس حساسیت متوجه بود اورده . 

- کنی بلندم جوری این ندارم دوست کوروش زمین بزارم  

صبوری خیلی توکه میکنی عادت:گفت کردوباخنده رها اروم را نفس کوروش ! 

 

 کردن سرو سراغ رفت کشیدو موهاش به کرددستی مرتب را وتاپش دراوردودامن پالتوشو نفس

چید توظرفشویی را وظرفها کرد راجمع میز نفس.خوردن را ناهار درسکوت.ؼذا . 

 

بازکنیم را چمدونها تا بریم بیا:گفت شوق با کوروش . 

 

 روی نفس.سوؼاتها اوردن بیرون به کرد شروع کردو راباز چمدان چمدونها،کوروش سراغ هردورفتن

انداخت نفس به نگاهی کوروش.نشست تخت . 

- کنم خرید برات یکم گفتم منم خریدنکردی که اینجا . 

 من وطرؾ اورد میکردرابیرون خودنمای رنگ کرم روباه یک اش دوریقه که رنگی تریاکی پالتوی

 .گرفت

- ونبدبپوشش وبدم همش کن صبر میاد،نه خوشت ببین بپوش . 
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 کنارم را پالتو رنگ به بلند وپوتین کیؾ چمدان تو وکرد سرش دوباره. دادم تکان باشه نشانه به را سرم

 وکفش وکیؾ میزد برق اش سینه روی طالی های باملیله که رنگ ای سورمه دکلته پیراهن.گذاشت

و خاب لباس وتعدادی وتاپ وشلوار مجلسی بلور ستش،چندتا ... 

 فکراینکه میشدم تر وشاکی تر عصبی من میداد نشونم را سوؼاتها بیشتری وقوذ باشوق کوروش هرچی

میکرد دیونم باشه خریده من برای شیرین سلیقه با را ها این کوروش . 

 خوشرنگی ای فیروزه شیک ودامن کت مامان برای بود وشلواراورده کت وبابا پدروعلی برای کوروش

 وکفشش باکیؾ همراه که صدفی صورتی زیبا دوبنده اهنپیر یک هم نادی برای شدم رنگش عاشق من که

 .بود

شدی؟ متوجه ازکجا را ما پای سایز:گفتم باتعجب  

گرفتم؟ درست قدبلندید،حاال ماشاهللا خوب دیدم گرفتم 33را همه:خندیدوگفت کوروش  

چطور؟ را اره،سایزباباوعلی:گفتم باخنده  

مهندسم اینکه مثل گرفتی مک دست منو چشمای:وگفت انداخت قبؽب به بادی کوروش !!! 

- مهندس؟ اوه ! 

چطوره؟ سلیقم:گفت باشوق کوروش  

 یک کرده،سلیقه کمکت هم شیرین فکرکنم باشی تنهاخریدکرده نمیکنم باور:انداختم بهش موشکافانۀ نگاه

زدم؟ حدس درست.میشناسه بهتر خانم رایک خانم ! 

 وقت که اینقدرگرفتاره شیرین عزیزم نه:گفت بادستپاچگی نداشت راازنفس حرؾ انتظاراین که کوروش

 مامان به بزن پاشوزنگ.کرد معرفی رابهم فروشگاهها شیرین گم نمی دروغ ولی وبخارونه سرش نمیکنه

بزرگترن باالخره پدر پیش میرم میایم،شبم سر اینابگویه . 

میزنم زنگ االن درنکنه،باشه دستت خوبن خیلی:گفتم پس نکنم رامشکوک زیادکوروش دادم ترجیح . 

 را کوروش روی کردومامان وبش خوش باکوروش صمیمی باباخیلی.اینارفتیم مامان دیدن عصربرای

 وسر راخنداند همه کلی علی انهادادم به را ها سوؼاتی رابوسیدوقتی مامان شدودست سرخ کوروش بوسید

 رفتن بانگ کوروش وقتی میکردم وخوشحالی امنیت احساس کنارخانوادم.گذاشت کوروش سر به

 روزدیگه یک رابه ماندن برای اسرارباباومامان.بکنم دل زودیازشون این به نداشتم دوست زددلخورشدم

شدیم پدر خانه وراهی کردیم موکول . 
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-  مشورت باهات باباوعلی که دیدم دوطرفست رابطه این اینکه ؟مثل هستی وابسته خانوادت به خیلی

درسته؟ مؽزمتفکرشونی میکردن،  

-  کارهای اومده علی معافی.براشون میکنم هرکاری اونها نفس منن،منم نفس ،اونا میمیرم هااون بدون من

بپرسن خودمونی جشن یک گرفتن رابرای نظرم میخاستن بابااینا شده درست هم مؽازه کسب پروانه . 

میگفتی بودازمنم خوب.میکنم بازی را چؽندر برگ نقش منم میاد خوشم: حرص با کوروش ! 

 

-  شد ای کلیشه زیادی مجنونم نقش البته کنم بازی را لیلی نقش نخاه ازم نیستم،پس خوبی یدروؼگوی من

جابزنی ومجنون خودت نکن سعی  

کنه پدرسگوت خانه به دادتارسیدن ترجیح بود شده کالفه حسابی دوپهلونفس ازحرفهای که کوروش . 

کنن وبش خوش مباه کامل پسر دادتاپدرو اجازه نفس.کرد استقبال ازانها گرمی پدربه . 

ساکتی؟ گلم عروس چی:پدر  

باشید وپسرراحت پدر میبرم،شما کنارشمالذت دارم:زدوگفت لبخندی نفس .  

شرکت؟ میای کی:وگفت انداخت کوروش به پدرنگاهی  

- بشم نشین خونه ندارم دوست میشه درست ولی خستم کمی امادم من!بگید شما هروقت . 

-  هم اطمینان قابل هم پیشنهادکاربدم خاهرت به خاستم می نفس راستی.بیا دیگه ازهفتۀ خوبه،پس

میخاد کامل تکونی خونه یه شرکت کردم رااخراج منشیم ازخودمونه . 

-  تؽییروتحول این به کردیدشرکت فکرخوبی.ندارم حرفی نزنه لطمه درسش به اگر میگم پدربهش ممنون

 .نیازداره

- برگردی؟ خای توچی؟نمی  

 ندارم دوست کنه کمک من به خونه تو بدیدنفس دراگراجازهپ:شدوگفت خیره من به کوروش

ما برای هم اون برای هم بهتر رانفهمه نسبتش اگرکسی نادیاهم بیادتوشرکت،درمورد . 

جان؟ نفس نظرتوچیه:پدر  
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-  کنم کمک توخونه کوروش به... و کشی نقشه توکارهای میتونم ولی باشم موافقم،فعالخونه باکوروش من

 خیلی ندونه اگرکسی پس داره جوی چه شرکت میدونم خودم من میگه درست روشکو هم نادی بابت

 .بهتره

- بده من به را خبرش باشه،پس . 

 حتما-

 ازاین رادادوپدرباتعجب پدر سوؼاتی شام بعداز کوروش.کرد دعوت میزشام رابه همه یحیی خانم

 دراز مبل روی کوروش.تیمبرگش خانه به شام خوردن بعداز ساعتی. کرد بوسیدوتشکر اورا کارکوروش

ها؟ شه نمی ادم خونه جا هیج:کشیدوگفت ! 

 اتاق به شد نفس نیامدن متوجه که کوروش. روتخت وخزیدم کردم عوض ولباسهامو رفتم اتاق طرؾ به

خابیدی؟:گفت و رفت کنارتخت دیدبادلخوری توتخت را نفس وقتی کشید سرک  

 .اهوووم-

- بعدبخاب کن درست قهوه من برای اول ! 

یا شکسته؟خوشکلی چیم؟تومریضی؟دستت قهوه من:وگفت نشست تخت روی باعصبانیت نفس .... 

 همیشه.چسبه نمی بهم کنم درست خودم رااگر قهوه تو،خوب میگی چی:کرد نگاه نفس به باتعجب کوروش

نیستم زیادوارد خاطرهمین میکردبه درست شیرین . 

حساس نقطه روی گذاشت دست سوتی،بازم بازم . 

 دوش توحمامش!! میکردید؟ زندگی باهم توشیرین یعنی شم نمی متوجه من:باشه اروم کرد سعی نفس

ازعمدامارمیدی داری یا میدی سوتی زیادی یاداری! میکرده درست قهوه فتی،برات میگر .  

 که میکنی فکرها ازاین پس ناراحتی ازچی شد معلوم باشه،پس میکرداروم سعی درحالیکه کوروش

؟میکشی وکنار خودت  

-  میخام خستم بروبیرون فقط بدهی توضیح نمیخام میبندم، را چشمم من بکنی هرکاری فکرکردی نه

 وزندگیم زن معنی:گفت باحرص کوروش.  روسرش درازکشیدوپتوراکشید کوروش به توجه بی!بخابم

زدبیرون ازاتاق باعصبانیت!فهمیدیم .... 

هشتم فصل   
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 توتخت نیومده حتی که بوده عصبی حسابی دیشب همیدادک نشون کوروش خالی جای بیدارشدم وقتی

ازخدام که بهترمن:باالانداختم رابابیخیالی شانهای.بخابه . 

 روش ومشکی کهخطهایطالیی زردپررنگ باتاپ کوتاه لی شلوارک.رسیدم خودم به وکلی گرفتم دوش

 زردراباالی باگل سری سنجاق.بود کرده سکسیش حسابی گندمیم پوست ورنگ بود باز خطها بین بودکه

 بارژمات برنز ورژگونه دودی سایه.ریختم رادورم بود کمرم روی تا که موهامو زدم گوشم

شدی جگری چه:زدم خودم برای چشمکی.کالباسی ! 

 رابرداشت کوپش وخنده سروضع بااون من بادیدن اونجابود کوروش. رفتم اشپزخونه طرؾ به باخنده

اونوقت؟؟؟ میخندی چی به شدی نما خاب هاوایی؟یااینکه میبرید تشریؾ:گفت وبااخم  

 قهوه دستگاه بادیدن ولی گازانداختم به نگاهی عصبی توش قهوۀ وبادیدن انداختم قهوش کوپ به نگاهی

کجابود؟ این:گفتم گازباتعجب سازکناراجاق  

 طرزکارش خودشم رانکشم کسی منت که خریدم تا سه:زدوگفت ای لبخندپیروزمندانه کوروش

اش افتتاحیه اینم:اورد راباال راگفته،فنجونش . 

باشه شما قهوۀ فکر به نداره وظیفه که کردی،کسی خوب:گفتم باخونسردی ! 

 

 کار همه خودم برای خودم کردم عادت ندارم توقع ازکسی من:فشردوگفت بهم باحرص دنداناشو کوروش

 .بکنم

تی؟خاس نمی ازش میکرده،یعنی درست قهوه برات شیرین گفتم توکه:باتمسخرگفتم  

 هرکسی منظورم کنم می حاالدرستش کسی گفتم نزدیکانم نگفتم منم:زدوگفت ازحرص لبخندی کوروش

 .بود

بده جوابم طوری این نداشتم توقع کنه،خردشدم خردم میخاست کوروش . 

-  ای دیگه کس برای هستم عاشقشون که بؽیرازکسایی ندارم دوست چون اولم دسته جزو من که خوشحالم

بکنم کاری .  

باشم رک تو مثل تونم نمی من فکرکردی اقاکوروش تو جواب نمای .  

 پس نیستم عشقت میادمن بدت ازمن توکه میکنی چکار تواینجا دونم نمی من:زدوگفت پوزخندی کوروش

 نقش میتونم ندارم مشکلی میکنی؟؟من دلبری و من جلوی میای میکنی وعروسک خودت هروز چرا

راداره خودش جای که توتخت حاال کنم یباز خوب برات بخای وهرجاکه شوهرت !!!! 
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 اگرم شوهرنمیخام من کردی وپاتوگم توچرادست عروسک من:کردم نگاه رابااخم سرتاپایش باعصبانیت

نمیرسی فکرم به تواصال که هست مردتوخیابون ایقدر کنه بازی شوهررابرام نقش کسی بخام !! 

 زدنش نفس نفس بودصدای شده سرخ زخشما چهرش.امد طرفم بلندشدوبه ازجاش باعصبانیت کوروش

 من محکم شدوباحرص خیره ایستادوبهم بشم،روبرم میخکوب شدسرجام باعث گردنش رگ شدن ومتورم

 های مرد با را مردواقعی بین فرق که بدم نشونت طوری را مردبودنم خای می:چسبوند خودش وبه

 ترسیدی! چیه؟!نزنی؟ فک الکی تابرام هستم کی بفهمونم بهت حسابی داری یادوست!رابفهمی؟ خیابونی

 میزارم بخورمت راحت طوری همین ندارم دوست نه ولی هستی خوردنی خوب بخورمت؟اره میترسی

 تکه پدرهم ومیگم این ولی بدنیست هم کنی التماس بخای ازم بخای،اره تاازم بمونی توخماریش حسابی

نیست کاراسونی ازش گذشتن ها کرده انتخاب یکسالم برای تاپی .... 

 وببینی خابش بترسم وحشی،ازت کن ولم:جداکنم ازبؽلش را خودم کردم وسعی سینش به زدم بامشت

نمیزارم بمیرمم عزیزم بکنم؟نه التماست که جونتم شیرین مثل منم فکرکردی!بزنی دست بهم بزارم  .... 

ترمیشی خوشمزه حسودمیشی:کرد وزمزمه گذاشت لبم روی را لبش باحرص کوروش  

 شکاری حس لحظه یک کوروش بسته پشمای وبادیدن رابازکردم میلرزیدچشمام بندمیومدتنو داشت نفسم

 به یادم لحظه یک نداشت فایدۀ ولی دادم تکون محکم دستامو.شده اسیر شکارچی تودستای دادکه دست بهم

نباید که جای همون زدم ومحکم کردم افتادبلندش پاهام .... 

کردم قفلش وسریع ودربستم تواتاق ورفتم دادم حلش محکم شدن لش بلندشددستاش کوروش اخ صدای  

:  درگفت به کوبید بامشت.میشد نزدیک اتاق به که راشنیدم قدمش صدای.شد قطع کوروش ناله صدای

 نفس کنم،بیابیرون وکم روت میخاستم ندارم باهات کاری که گفتم ترسیدی ازچی خانم خوشکل دررابازکن

نکنی شیرین شیربن برام تا کنم روشن را بایدتکلیفت ! 

 خفم داشت بؽض کشیدم عمیقی نفس تخت روی نشستم میزد بدجوری ازترس بودقلبم ام سینه روی دستم

 ارام کرد راپیدا راهش کنه،اشک رفتار باهام طوری بوداین داده اجازه خودش چطوربه میکردکوروش

 وگرم اروم زندگی یه میخام فقط من ونمیشنوی من چراصدای خدایا چقدربدبختم من.چکید ام گونه روی

 بخورم،حسرت حسرت چرابایدهمیشه دیگه وشوهرای اززن خیلی مثل وامیر مریم مثل باشم داشته

باشه داشته ودوستم بورزه عشق بهم که همسری حسرت کنه حمایتم که ای خانواده . 

نکن عصبیم بیشترازاین بیرون بیا میگم:درکوبیدوگفت به دوباره کوروش . 

 من الود اشک چهره وقتی بود درایستاده تواستانه کردم،کوروش بازش حرکت وبایک دررفتم رؾط به

 صورتت پاشو کنم اذیتت خاستم نمی:دیوارکوبید کردوبه ومشت ودستش وبست چشماش باعصبانیت ودید

بزنیم حرؾ بایدباهم بیاتوسالن روبشور ! 
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 اشکم رد و شده پخش حسابی ریملم.انداختم خودم هب توائینه نگاهی بلندشدم.رفت رابدم جوابش نایستادتامن

 کنم وعوض لباسام خاستم.کردم تمیزکاری وحسابی برداشنم مرطوبی دستمال بود شده سیاه روصورتم

رفتم جوری همون پس میشنیدم را کوروش بایدحرفهای اول ولی . 

وکارداشت همین حسنات خوبه میکشی سیگارم بود،پس راپرکرده سالن دودسیگار ! 

 به محکمی پک کوروش. شدم خیره زمین وبه کشیدم اؼوش وبه وکوسن رهاکردم مبل وروی ودمخ

کرد مچاله جاسیگاری توی رو سیگارش زدو سیگارش . 

دار دوست نمیدونم یا داشتم دوست را شیرین من بهتربگم یا وشیرین من:کشید موهاش به دستی .... 

شد خیره راخوردوبهم حرفش بقیه کردم نگاش . 

- پدرنگفتی؟چراگذاشتی هچراب .... 

-  و شرط کشیدواون توراپیش حرؾ بعدش اومدم ایران، بیا گفت کارکنه پدرمیخادچی خبرنداشتم من

بگم بهش نشدکه ها شروط . 

- بگی؟ شیرین به کاناداکه رفتی پس  

-  خاطرشرط به نمیشدفقط باورش گفتم بهش من وقتی بود شتیده عمه اززبان شیرین..نه هم اره هم

 بگم بهش کنم درست را شرکت کارای رفتم:بلندشد ازجاش کالفه.... باشم باتوشده ازدواج ربهپدرحاض

 جواب بهم یکسال شدن بعدازتمام خاست ازم کنم خیانت توهم به نمیخاستم ولی تابرگردم بمونه منتظرم

بوس نمی بگم نمیخام... جن رابطه وشیرین میده،من ... 

 دوست تاحاال بااینکه ببره میتونه راتاکجا ادم داشتن دوست نمدو می کنی؟من تمومش میشه:گفتم عصبی

 طالق میکنم باپدرصحبت من دیرنشده حاالهم.بود خانوادش منظورش.داشتم دوست ولی نشدم داشته

باشیرین بری تونی تومی میگیریم ... 

 مخورد قسم براش گرفته قول ازم نفس،میشناسمش نمیشه پدرراضی:وگفت برگشت من طرؾ به کوروش

میفهمی؟ زیرش بزنم نمیتونم  

و تو رسیدن مانع نمیخام چکارکنیم؟من پس:بلندشدم باعصبانیت ... 

 خودم بزارمن لطفا نکن اذیتم: برگردوندم ازکوروش روم.بزنم حرؾ نذاشت لعنتی بؽض بازم

اینجاباشم خام نمی میکنم باپدرصحبت . 

بگیریم تصمیم بعدازیکسال بمونی میخام هستم سرحرفم هنوز من ولی:گفت قاطعانه کوروش . 
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- بزاری؟ منتظرش یکسال الکی چرامیخای پس داری دوسش نمیگی مگه راگرفتی تصمیمت تواالنم  

 بمونم میخام بخاطرپدر کانادا برگردم خام نمی من:گرفت پاهاش رامیان وسرش نشست مبل روی کوروش

 سخت برات شرایط بعدازمن ونممید بزارم توروتنها بزارم،نمخام تنهاش نمیخام بدم ازدستش خام نمی

 !!میشه

 باشک یکسال تواین حتی نمیخام...یابا یاتوبامنی نظرمن به راباورنمیکنم حرفها این من:گفتم باقاطعیت

 ....وترس

 

یکسال فقط من میترسی ازچی نفس! ؟!ترس؟:باتعجب کوروش ... 

 

 خوب..من به تونست نمی سنف نداشت امکان لرزیده،نه دلش من مثل هم نفس نکنه فکرکرد کمی کوروش

 شیرین ازطرفی کنم؟؟ خدایاچه میتونه،وای حتمااونم پس سریده پات بازم وجودشیرین با تو وقتی دیونه

نفس دیگه وازطرؾ !!! 

 ولی مسئولم قبالش در من ولی نداشتیم جنسی رابطۀ باهم درسته حاالزنمه، اون برم رابزارم نفس نمیتونم

 برای تونم نمی کرده درحقم که خوبی همه بااین کنم چطوررهاش بوده تمپش درهرحالی همیشه اون شیرین

باشم راه نیم رفیق اونم . 

داد بیرون را دودش و زد بهش محکمی زد،پک اتش سیگاری کوروش . 

 سیگارکوروش دود به را ونگاهش نشست. بود زده حدس راازسکوتش کوروش دودلی که نفس

 تاکمتر میکنیم راعوض خابت جای بشیم نزدیک بهم ندارم دوست ولی میمانم تایکسال من باشه:دوخت

 توجمع بزنی خادحرفی نمی پس باشه سخت شایدبرات میدونم پوشم نمی لباسها ازاین دیگه منم بشی اذیت

کنه شک کسی خام نمی بهتره باشیم صمیمی ! 

 قسم پدر برای من تونم نمی اتاق درمورد ولی باشه:گفت شدومهربونی خیره نفس چشمای به کوروش

خابم می کنارت تاباورکنه خوردم . 

برم باید من بخوریم صبحانه بریم پاشو هم حاال!کن رعایت خودت لطفا پس باشه:نفس  .... 

 

بری؟؟ کجا:باتعجب کوروش  
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- جای برم باید دارم کار . 

 !کجا؟-

نپرس لطفا پس بگم ندارم دوست ! 

 میکردرفت رافوت نفسش الیکهنزدودرح حرفی پس بزنه حرفی خاد نمی نفس فهمیدکه کوروش

نشست میزراچیدوخودشم سریع نفس. سرمیزنشست . 

- ببرتازودبرگردی ماشینم . 

- بعدمیرم راحاضرمیکنم ممنون،ناهارت باشه . 

- داری؟ مردقرار با میشه،نفس دیرت میخورم حاضری نمیخاد  

 وبابامیخان علی کارهای برای میرم دارم کوروش کن بس!قراردارم پسرم بادوست اره:خندیدوگفت نفس

شورمیزنه دلم بهتره باشم من بگیرن راننده . 

- بهترازتوواردن وباباخودشون علی بری ندارم دوست  

 قرار س م دادباس ترجیح.واقعاباشکیباقرارداشت شدولی دلگرم کمی رادید کوروش حساسیت که نفس

کنه موکول دیگه روز یه رابه . 

-  بودم خودم تنهامواظب تااالن خودم من بشی اسحس نیست الزم شدولی راحت خیالت نمیرم باشه

 .االنممیتونم

تواتاق کردورفت میزراجمع نفس.نزد حرفی کوروش  

 خودت نفس چته.کردم عوض لباسمو باحرص بلندطوسی تونیک با مشکی ساپورت کمدبازکردم

 ادنهبخ خودم وواصیه من میخام من:دادم خودمو جواب بابؽض ؟ کنی اش وسوسه خای نمی خاستی،توکه

 ... برای

 کردم نگاه میسوخت،توائینه چشممام.بستم سرم پشت کلیپس با پیچیدم موهامو کردم پاک راهم ارایشم

بود پوشیده لباس قبال مثل بدنبود .  
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 وباریکی مشکی ساپورت تو وزیباش کشیده پاهای بود زیبا برام بازم.کردوبرگشت راعوض لباسش نفس

 خاست نمی بازم ولی بودن قرمزشده چشماش.میکرد خاستنیش مباز بلند طوسی تونیک اون با کمرش

شد مشؽول تواشپزخانه رفت بیاره کم من جلوی . 

 چنددقیقه دادم س م س شکیبا وبه برداشتم گوشیمو سریع حمام، رفته کوروش فهمیدم اب بازشدن باصدای

بگیرم تماس باهاش خودم وقرارشد داد بعدجواب . 

 وهرشب بود درکار ؼرق وحسابی میرفت شرکت حاال کوروش.بود شتهگذ کذایی روز اون از چندروزی

نباشه نفس برای بودتامزاحمتی برده راهم سازش قهوه.کارمیکرد کارش تواتاق تادیروقت .  

 که برداره کالس بودچندتا گرفته تصمیم ولی بود سررفته اش حوصله حسابی مدت تواین هم نفس

بگه کوروش به را موضوع چطوری نمیدونست ولی باشه سرگرم درنبودکوروش . 

 پدر،باباهم منشی عنوان به شدنش ومشؽول نادی بودن،بارفتن گرفته تاراننده وباباپنج علی مدت این تو

 بی حسا خداراشکر سرویس بره بتونه تاباباهم کمکشون میرفت مامان هم بودوگاهی شده اژانس منشی

 رفته هم اصرارمن به کنه پرداخت راهم ونهخ اجاره تونست می حاال علی.بود گرفته رونق کارشون

 وکارهای برم شکیبا دیدن به مری دیدن بهونۀ به بودم تونسته منم.بود نوشته کنکوراسم کالس بودبرای

بدم راانجام ها اجاره وپول خانه سندواجاره . 

 

 من مکالمه.بودن داده ترتیب کوچیک جشن یه اینا مامان علی ومعافی وجوازمؽازه پاگشاما برای فرداشب

 وقتی بودم راضی.بود حرفهاپافراترنذاشته جور بخیروازاین وشب بخیر وصبح سالم به هم وکوروش

میکردم وتمییزکاری میرفتم اتاقش به بودنش همون درحسرت نبودمن هم بودوقتی کار بودتواتاق . 

 بی وسکعر بودیه چندروزشده تواین که نفس ؼذاو بوی خونه کلیدراچرخوند،دربازشدگرمی کوروش

بود زده لباش به مهرسکوت خودشم پس بده ازارش نداشت زبون،دوست . 

- نباشی خسته سالم . 

نباشی خسته شماهم سالم:اویزکرد را وبارانیش کیؾ کوروش . 

 !دیرکردی؟-

 ولش زیادبودنمیشدنصفه کارم عزیزم بخشی می:بوده منتظرم پس.درخشید سئوال ازاین کوروش چشمهای

 .کنم
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 قلبش کردیادشیرین یخ بازم بودم کاش عزیزشم،ای واقعا من شدیعنی گرم کوروش معزیز باکلمۀ نفس

بده س م س نداری شده،دوست اختراع تلفن عزیزم:گفت باسردی.درداورد رابه . 

 هرروززنگ میدم قول بدیدمن شماره شما:نشست مبل بود،روی رنجیده کالمش ازسردی که کوروش

 !بزنم

هست که خونه شماره ولی ندارم منم ی؟خوبوندار من شمارۀ مگه:باتعجب نفس . 

بگیرم؟ دوش یابرم ؼذابخوریم نفس:رفت اتاق به لباس تعویض بلندشدوبرای کوروش  

 خندش.بدوبیا شکمو:گفت سرمیز،زیرلب بیا میزامادست:بلندگفت پس گرسنس فهمیدکوروش نفس

سرمیز راکشیدوگذاشت خورشت.گرفت . 

 جون اخ:مالیدوگفت رابهم دستاش خورشت ظرؾ بادیدن کشیدونشست راعقب صندلی کوروش

بیام میگفت منم میکردبه درست هروقت عمه بلدنبودولی شیرین براش فسنجون،میمیرم . 

 دیس.وگرفت گلوش راه پریدبؽض شیرین اسم باشنیدن رنگش.لرزید نفس تودستای برنج دیس

ونشست راسرمیزگذاشت . 

 اول:وبامهر رابرداشت نفس دلجوییبشقاب برای.داده سوتی فهمیدبازم نفس وروی رنگ بادیدن کوروش

بوده ومنتظرمن کشیده زحمت خیلی که خانومم برای ! 

نیستم زیادگرسنه من کافیه:زدوگفت رنگی لبخندکم نفس . 

داری فاصله تاچاقی خیلی نشه؟توکه خراب قشنگت اندام میخای:بانازگفت کوروش !! 

 

- میخورم وشکالت وچای توبالکنم همش سرمیره حوصلم دردمیکنه،توخونه سرم یکم نه . 

نمون خونه الکی چیزی بروکالسی خوب:کشیدوگفت خودشم برای کوروش . 

موافقی؟ کامپیوتر،پس بشه اگرم وزبان شنا برم میخام بگم، بهت خاستم می منم:گفت ازخداخاسته نفس  

نکردی؟ شفرامو فرداراکه مهمانی راستی.کرد اعالم را موافقتش بودباسر خوردن درحال که کوروش  

- دیگه؟ دعوتیم شب برای نه  

 اره،ظهرمیایی؟-

- بهتره بریم عصرزودترمیام،باهم ولی نه ! 
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- ارایشگاه برم فردامیخاستم ،ولی خوب اره . 

-  کارت کی دنبالم بیای میزنم زنگ شدم اماده که من راتوببر ماشین دنبالت،یانه اونجا میام بده بروادرس

میشه؟ تموم  

- همین وابروهام کنم ورنگ کنم اهکوت موهامو یکم خام می . 

نظرمن به البته خوبه نکنی؟رنگشم راکوتاه موهات میشه:گفت بااخم کوروش ! 

داری؟ دوست طوری این:گفت باتعجب نفس  

قشنگه خیلی حیفه موهات ولی. داری دوست هرجورخودت نه:وگفت انداخت راباال هاش شانه کوروش ! 

 حاال.میشه موخوره مگرنه میکنم کوتاش داری،کم لطؾ:تزدوگف لبخندی نفس.دررفت ازدهنش جمله این

نمیکنم رنگش نداری دوست اگر  

 خاک.دارم دوست من توبکنی نه،هرکاری:توسینگ راگذاشت بلندشدوبشقابش میکنه سه داره دید کوروش

ها اللی نمیگه کسی بگیری دهن به پسرزبون کردی بدترش توکه سرت به . 

نگفت بودهیچی شده گیچ ملکا دیگه کوروش حرؾ ازاین که نفس . 

- خستم خیلی بزنم چرتی یه میرم من دردنکنه دستت . 

- راخورد حرفش بقیه.... عزیز برو جونت،باشه نوش . 

رفت اتاق به کلمه این ازشنیدن خوشحال کوروش .  

 بود شیرین بازم ولی نبودم حساس شیرین   این به.کنه اوکی برام قرارفرداراباشیرین تا گرفتم تماس بامری

اسمش گفتن درمیومدبرای کفرم حسابی و . 

 روگذاشتم توماشین،کتری ظرفهاراچیدم میزو کردن جمع سراغ رفتم بامری صحبت بعدازکلی

 درازکشیده تخت روی کوروش.باشه بیدارشداماده تاوقتی کنم روشن را سازکوروش قهوه تا روگازورفتم

 کنارهم مگرقرارنشدفقط نفس کن بس.یکنهفکرم جونش شیرین به توفکربود،حتماداره دست بودوسیگاربه

رابازکردم کمد،درش سمت چیه؟رفتم بری حرفها این باشیدپس . 

 

********* 

واقعاباشکیباقرارداشت شدولی دلگرم کمی رادید کوروش حساسیت که نفس . 
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کنه موکول دیگه روز یه رابه قرار س م س با داد ترجیح . 

-  بودم خودم تنهامواظب تااالن خودم من بشی حساس نیست الزم شدولی راحت خیالت نمیرم باشه

 .االنممیتونم

تواتاق کردورفت میزراجمع نفس.نزد حرفی کوروش  

 خودت نفس چته.کردم عوض لباسمو باحرص بلندطوسی تونیک با مشکی ساپورت کمدبازکردم

 بخادنه خودم وواصیه من میخام من:دادم خودمو جواب بابؽض ؟ کنی اش وسوسه خای نمی خاستی،توکه

 ... برای

 کردم نگاه میسوخت،توائینه چشممام.بستم سرم پشت کلیپس با پیچیدم موهامو کردم پاک راهم ارایشم

بود پوشیده لباس قبال مثل بدنبود .  

 وباریکی مشکی ساپورت تو وزیباش کشیده پاهای بود زیبا برام بازم.کردوبرگشت راعوض لباسش نفس

 خاست نمی بازم ولی بودن قرمزشده چشماش.میکرد خاستنیش زمبا بلند طوسی تونیک اون با کمرش

شد مشؽول تواشپزخانه رفت بیاره کم من جلوی . 

 چنددقیقه دادم س م س شکیبا وبه برداشتم گوشیمو سریع حمام، رفته کوروش فهمیدم اب بازشدن باصدای

بگیرم تماس باهاش خودم وقرارشد داد بعدجواب . 

 وهرشب بود درکار ؼرق وحسابی میرفت شرکت حاال کوروش.بود ذشتهگ کذایی روز اون از چندروزی

نباشه نفس برای بودتامزاحمتی برده راهم سازش قهوه.کارمیکرد کارش تواتاق تادیروقت .  

 که برداره کالس بودچندتا گرفته تصمیم ولی بود سررفته اش حوصله حسابی مدت تواین هم نفس

بگه کوروش به را موضوع چطوری نمیدونست ولی باشه سرگرم درنبودکوروش . 

 پدر،باباهم منشی عنوان به شدنش ومشؽول نادی بودن،بارفتن گرفته تاراننده وباباپنج علی مدت این تو

 بی حسا خداراشکر سرویس بره بتونه تاباباهم کمکشون میرفت مامان هم بودوگاهی شده اژانس منشی

 رفته هم اصرارمن به کنه پرداخت راهم خونه اجاره تونست می حاال علی.بود گرفته رونق کارشون

 وکارهای برم شکیبا دیدن به مری دیدن بهونۀ به بودم تونسته منم.بود نوشته کنکوراسم کالس بودبرای

بدم راانجام ها اجاره وپول خانه سندواجاره . 

 من مکالمه.بودن داده ترتیب کوچیک جشن یه اینا مامان علی ومعافی وجوازمؽازه پاگشاما برای فرداشب

 وقتی بودم راضی.بود حرفهاپافراترنذاشته جور بخیروازاین وشب بخیر وصبح سالم به هم وکوروش

میکردم وتمییزکاری میرفتم اتاقش به بودنش همون درحسرت نبودمن هم بودوقتی کار بودتواتاق . 
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 بی وسکعر بودیه چندروزشده تواین که نفس ؼذاو بوی خونه کلیدراچرخوند،دربازشدگرمی کوروش

بود زده لباش به مهرسکوت خودشم پس بده ازارش نداشت زبون،دوست . 

- نباشی خسته سالم . 

نباشی خسته شماهم سالم:اویزکرد را وبارانیش کیؾ کوروش . 

 !دیرکردی؟-

 ولش زیادبودنمیشدنصفه کارم عزیزم بخشی می:بوده منتظرم پس.درخشید سئوال ازاین کوروش چشمهای

 .کنم

 قلبش کردیادشیرین یخ بازم بودم کاش عزیزشم،ای واقعا من شدیعنی گرم کوروش معزیز باکلمۀ نفس

بده س م س نداری شده،دوست اختراع تلفن عزیزم:گفت باسردی.درداورد رابه . 

 هرروززنگ میدم قول بدیدمن شماره شما:نشست مبل بود،روی رنجیده کالمش ازسردی که کوروش

 !بزنم

هست که خونه شماره ولی ندارم منم ی؟خوبوندار من شمارۀ مگه:باتعجب نفس . 

بگیرم؟ دوش یابرم ؼذابخوریم نفس:رفت اتاق به لباس تعویض بلندشدوبرای کوروش  

 خندش.بدوبیا شکمو:گفت سرمیز،زیرلب بیا میزامادست:بلندگفت پس گرسنس فهمیدکوروش نفس

سرمیز راکشیدوگذاشت خورشت.گرفت . 

 جون اخ:مالیدوگفت رابهم دستاش خورشت ظرؾ بادیدن کشیدونشست راعقب صندلی کوروش

بیام میگفت منم میکردبه درست هروقت عمه بلدنبودولی شیرین براش فسنجون،میمیرم . 

 دیس.وگرفت گلوش راه پریدبؽض شیرین اسم باشنیدن رنگش.لرزید نفس تودستای برنج دیس

ونشست راسرمیزگذاشت . 

 اول:وبامهر رابرداشت نفس دلجوییبشقاب برای.داده سوتی فهمیدبازم نفس وروی رنگ بادیدن کوروش

بوده ومنتظرمن کشیده زحمت خیلی که خانومم برای ! 

نیستم زیادگرسنه من کافیه:زدوگفت رنگی لبخندکم نفس . 

داری فاصله تاچاقی خیلی نشه؟توکه خراب قشنگت اندام میخای:بانازگفت کوروش !! 

- میخورم وشکالت وچای وبالکنمت همش سرمیره حوصلم دردمیکنه،توخونه سرم یکم نه . 
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نمون خونه الکی چیزی بروکالسی خوب:کشیدوگفت خودشم برای کوروش . 

موافقی؟ کامپیوتر،پس بشه اگرم وزبان شنا برم میخام بگم، بهت خاستم می منم:گفت ازخداخاسته نفس  

نکردی؟ فراموش فرداراکه مهمانی راستی.کرد اعالم را موافقتش بودباسر خوردن درحال که کوروش  

- دیگه؟ دعوتیم شب برای نه  

 اره،ظهرمیایی؟-

- بهتره بریم عصرزودترمیام،باهم ولی نه  

- ارایشگاه برم فردامیخاستم ،ولی خوب اره . 

-  کارت کی دنبالم بیای میزنم زنگ شدم اماده که من راتوببر ماشین دنبالت،یانه اونجا میام بده بروادرس

میشه؟ تموم  

- همین وابروهام کنم ورنگ کنم کوتاه موهامو یکم خام می . 

نظرمن به البته خوبه نکنی؟رنگشم راکوتاه موهات میشه:گفت بااخم کوروش ! 

داری؟ دوست طوری این:گفت باتعجب نفس  

قشنگه خیلی حیفه موهات ولی. داری دوست هرجورخودت نه:وگفت انداخت راباال هاش شانه کوروش ! 

 حاال.میشه موخوره مگرنه میکنم کوتاش داری،کم لطؾ:زدوگفت لبخندی نفس.دررفت ازدهنش جمله این

نمیکنم؟ رنگش نداری دوست اگر  

 خاک.دارم دوست من توبکنی نه،هرکاری:توسینگ راگذاشت بلندشدوبشقابش میکنه سه داره دید کوروش

ها اللی نمیگه کسی بگیری دهن به پسرزبون کردی بدترش توکه سرت به . 

نگفت بودهیچی شده گیچ لکام دیگه کوروش حرؾ ازاین که نفس . 

- خستم خیلی بزنم چرتی یه میرم من دردنکنه دستت . 

- راخورد حرفش بقیه.... عزیز برو جونت،باشه نوش . 

رفت اتاق به کلمه این ازشنیدن خوشحال کوروش .  

 بود شیرین بازم ولی نبودم حساس شیرین   این به.کنه اوکی برام قرارفرداراباشیرین تا گرفتم تماس بامری

اسمش گفتن درمیومدبرای کفرم حسابی و . 
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 روگذاشتم توماشین،کتری ظرفهاراچیدم میزو کردن جمع سراغ رفتم بامری صحبت بعدازکلی

 درازکشیده تخت روی کوروش.باشه بیدارشداماده تاوقتی کنم روشن را سازکوروش قهوه تا روگازورفتم

 کنارهم مگرقرارنشدفقط نفس کن بس.کنهفکرمی جونش شیرین به توفکربود،حتماداره دست بودوسیگاربه

رابازکردم کمد،درش سمت چیه؟رفتم بری حرفها این باشیدپس . 

 نخابیدی؟-

 زده ازدواجش سرموضوع باشیرین بودکه حرفهای توفکر بودحسابی راندیده نفس اصالاومدن که کوروش

 باورکردنی راشب شیرین العمل عکس بود، کرده حسش رامتوجه شیرین تاحدی بودولی رانگفته همه

 گوش دلش حرؾ به فقط بودکه خاسته ازش کوروش دودلی این بودودرجواب کرده سکوت فقط.نبود

بود کرده کارخداحافظی بهانۀ به هم سریع خیلی!کنه . 

 پس.بود نزدیک دستش به کوروش خاکسترسیگار. کرد ونگاش نشنید،برگشت ازکوروش جوابی که نفس

کرد خاموشش جاسیگاری وتوی گرفت راازدستشوسیگار جلورفت توفکره وقته خیلی . 

کرد دستچاچش نفس اخم بود اومده خودش به تازه نفس بابرخورددست که کوروش . 

- کجاست؟ چیکارمیکنی؟حواست معلومه  

امدی؟ کی:راگرفت نفس زدودست لبخندی کورش  

 بیرون کوروش راازدست دستش... یا هستی ات عمه توفکرفسنجونهای:گفت باحرص نفس

 راههای بزنی واتیش خودت میخای. ودیدم سیگارت که برم خاستم توفکری کردم،دیدم چندبارصدات:کشید

هست؟ هم ای دیگه  

داشتی؟ کاریم.کردی کمکم دردنکنه شما نشدم،دست ببخشیدمتوجه:خندیدوگفت کوروش  

 اچیفرد ببینم میخاستم:گفت مرتبه یک پیداکنه،که کرددلیلی شدوسعی دستپاچه کوروش ازسئوال نفس

کنم امادش بپوشی؟تابرات میخای ! 

 حال ازاین میخاستی فقط نداشتی کاریم پس.زد ولبخندریزی انداخت راباال ابروش تای تعجب با کوروش

میکنی حسودی داری فکرمیکنم،خوبه شیرین به دارم فهمیدی بیرون بیاریم .  

- پوشی می رامیپوشم،توچی یکیش امادن لباسام همۀ که من  

داشت هم دیگه رنگ یه مردونت تیپ کاش ولی میکنه جذابت خیلی درسته شکیسرتام بازم اره . 

- بپوشم دوخته برام مامان که ودامنی شایدکت نمیدونم . 
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 میرم من!خوبه:راباالانداخت لباش رابپوشه خودش های ازسوؼاتی یکی نفس انتظارداشت که کوروش

اونجام داشتی کاری کارم تواتاق . 

خابم می یکم منم شهبا:درازکشید تخت روی نفس . 

بخابی خوب:گفت نداشت برگشت روی بودولی شده پشیمون که کوروش . 

 دوباره پس. نداشتم کیفش،کاری کنار وگذاشتم نوشتم کاؼذ روی را وشمارم راچیدم میزصحبحانه صبح

نفهمیدم هیچی دیگه الالیی شد من برای اب بودوصدای توحمام روتخت،کوروش برگشتم . 

 یازده ساعت.نشستم تخت روی ده ساعت بادیدن کردم نگاه ساعت به کردم که کاری ولینا بیدارشدم وقتی

 وپریدم کردم رامرتب تخت.بگیرم ودوش بزنم تپل صبحانه یک هنوزمیتونستم پس.داشتم قرارارایشگاه

 طرفش به میز روی یادداشت بادیدن.رسیدم شکمم به وحسابی سرمیزنشستم باحوله راحت باخیال توحموم

مرفت . 

 بزن زنگ شدبهم تمام کارت[" زبان[ ]چشمک]نشید مزاحم دم نمی"شمارم اینم خانومی بخیر صبح

میبوسمت بای کنی خوشگل حسابی تا حسابت به ریختم پولم باش مواظب روجاکلیدیه سوئیچم ! 

 فکر چی اره! نمیبینه خوشگل چشمات اقاشما هستم خوشگل من"کنی خوشگل تاحسابی"کج دهن با

 توراه.شدم واماده پوشیدم لباس سریع!!عاشقتم ایول:برداشتم ازجاکلیدی حرکت رابایک یچسوئ!کردی؟

رابدم مری های فضولی جواب راحت باخیال رسیدم تاوقتی ندادم خوردجواب س م س چندتازنگ گوشیم . 

ورها؟ امدیدازاین خوش خانم عروس به به:زد لبخندی من بادیدن شیرین  

گرفته؟ تماس باهاتون مری(بیارم زبان رابه اسمش نداشتم دوست)عزیزم مرصی:زدم بهش لبخندی  

- بکنی؟ چیکارمیخای ببینم تا بیابشین عزیزم اره  

رنگی،الیتی کنم،یک کوتاه یکم میخام را موهام فقط خام نمی کارخاصی:نشستم کنارش ... 

-  کارتو مواد محرکست،منم بیادکارابروش میترا بگم بشین.میکنم درستش خودم طور این پس ،خوب خوب

میکنم درست . 

 .ممنون،باشه-

 وباالیتهایبلوند ای قهوه موهام رنگ کوتاه هم بودکمی خردشده موهام.انداختم نگاهی ایئنه بعدبه چندساعت

کوتاه و پهن موهام رنگ به ابروهام.بود کارشده الیت وعسلی طالیی . 

زدن تخته وبه گفتن ی ماشاهللا بادیدنم همۀمشتریها . 
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 رنگ شدی عوض کلی رنگی وخوش ارایش خوش خیلی ماشاهللا:کردوگفت بهم بارضایت نگاهی شیرین

ودید عسلیت چشمای بهترمیشه بازشدحاال چشمات . 

میبینه خوشگل چشماتون شاهکارکردید،ممنون شما:زدم لبخندی . 

- قشنگتره باشه باز موهات کنم،ولی ارایشت تا بشین . 

 کشید چشمام پشت کرم سایه کم خیلی.کرد ارایشم مات گباربارن این شیرین.ونشستم کردم باسرتصدیق

ورژهمرنگش هلویی بودرژگونۀ ترکرده راطبیعی چشمام کشیدگی وکوتاه پهن چشم خط وبایک .  

 نگاه شمارش به اینکه وبدون رفتم طرفش کشوندبه کیفم سمت به راازائینه ام توجه گوشیم زنگ صدایی

خانم فضول جانم:دادم جوای کنم . 

هستی بامری دادکه لو این ولی بود خوب جانم خانم؟؟؟حاال فضول:گفت اخندهب کوروش . 

مری فکرکردم بخشی، می سالم:خندیدم . 

- زدم س م س بهت کلی گوشیتو نمیدی فهمیدم،چراجواب اره . 

بود مری فکرکردم بازم توبودی؟؟:گفتم باتعجب . 

خبر؟ بی ازش مگه دهش هستی؟چی خانوم منتظرمری خیلی اینکه مثل:گفت بادلخوری کوروش  

- شورمیزنه داره دلم یواش یواش.نگرفته تماس حاال تا ازصبح بعیده اره،ازش . 

 کارداشتیم امروزکلی بودولی دیدمش توشرکت من!شوربزنه خاددلت نمی:گفت باحرص کوروش

میشی؟ تموم کی.شلوؼه حتماسرش  

- توکجایی؟. میام کنم حساب تمومم من  

- خوردی؟ ناهارچی پس!!!گرسنم خونم من  

نخورده؟ ناهار تااالن یعنی بود حدودسه انداختم،ساعت ساعت به نگاهی باتعجب ! 

-  ناهار برای فکری منم میمونی شرکت ناهار حدودسه،تودیروزگفتی ؟ساعت نخوردی ناهار تااالن مگه

 .نکردم

- خوردی؟ چی خودت خوب  

- میام میگیرم چیزی یه اومدنی.هیچی . 
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-  برامون میزنم زنگ ؼذابگیری بری سروضعت بااون نیست ی؟الزمنیست که فکرخودت حالت به خوش

زودبیا تو فقط بیارن . 

خونم دیگه ساعت تاربع میام االن باشه:شد اب قندتودلم کوروش ازحساسیت . 

- ؼذارابیارن توبرسی تا باش،تندنیایاهمین مواظب باشه . 

- فعال میدم، تحویلتون راسالم ماشینتون نترس . 

- نگفتم،منتظرتم شینما برای من دخترخوب . 

 بازم توکه نفس.میشد اب قندتودلم داشت حسابی. هستم مهم براش واقعامن تماس،یعنی شدن باقطع

 جای به عالم خاک وول قدرشل این دخترم اه کن، داری صاحب واموندتو دل این یکم دختر جوگیرشدی

باش سنگین!میکنه قنداب تودلش داره هی باشه واخرش باراول که کنه اقاکاری گل دست بااین اینکه . 

کرده چقدرخردم باکارش بفهمه تا سنگ میشم خانم نفس کشیدم،چشم عمیقی نفس . 

 ساعت تواون خیابون بودن خاطرخلوت به.افتادم راه کردم خداحافظی(شیرین)وازچیز کردم حساب سریع

 سالم.بود یدهدرازکش مبل روی تلویزیون روبروی کوروش.ودررابازکردم کلیدانداختم.زودرسیدم خیلی

شدم وداخل کردم . 

 اب داشتم زیرنگاهش.راداد سالمم بودجواب شده خیره بهم طورکه نشست،همین جاش روی کوروش

امدی؟ کی:گفتم جا همون از دراوردم ومانتوم وروسری تواتاق رفتم سریع میشدم  

- بهتره خونه بیام شدگفتم زودتموم میشه،کارم یکساعتی . 

 به پشتش تواشپزخونه،کوروش رفتم و پوشیدم مشکی باشلوارچسبون مشکی رویه بایه را زرشکیم تاپ

بود من . 

- ؼذا؟ برای زدی زنگ  

 خوشگل:وگفت انداخت بهم تاپایین ازباال نگاهی یه ودوباره برگشت طرفم به برگشت کوروش

باشه شدی،مبارک  . 

بهتربود خوشگلترشدی میگفتی فکرکنم ولی مرصی:گفتم بااخم . 

ترین توخوشکل من توچشم:گفت بعداروم. برخورد خانم به چه ببین اوه،اوه:گفتبلندخندیدو کوروش ....  

بزنی گولم نیست الزم کوروش کن بس:گفتم باعصبانی .. 
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طرفم بلندشدوامدبیادبه کوروش . 

کردم رابهش پشتم . 

بزنم گولت خام نمی من:گفت اروم.بود سرم پشت کوروش . 

زدی؟ ؼذازنگ برای: گفتم کالفه  

نداشتن بودیاپیک شده تموم یاؼذاشون زدم هرجازنگ به! نه - . 

- میکنم درست چیزی یه االن خوب خیلی . 

- میکنی؟ درست میخاد املت دلم   

 

میکنم درست اره،االن:گفتم ازخداخاسته . 

روگازو راگذاشتم ماهیتابه تومیکسر، وریختم دراوردم راازیخچال ها گوجه سریع .... 

شدیم مشؽول ودوتایی شد ؼذااماده دقیقهبعدازچند.چید میزراسریع هم کوروش . 

- چسبید دردنکنه،خیلی دستت . 

- جون نوش . 

رفتم اتاق طرؾ میزدبه صدام ازاتلق که کوروش باصدای.کردم ومیزوجمع کردم راروشن زیرکتری . 

 .بله،امدم-

 برای گرفتم،میشه تو وبرای این:گرفت طرفم به بود، شدهتودستش سفیدوپاپیون باروبان ابیرنگ جعبه یه

بپوشیش؟ امشب  

من؟ برای:گفتم وباتعجب گرفتم ازش ! 

رفت کارش اتاق دادوبه راتکون سرش . 

 حریربااستین بودازجنس شل یقه زرشکی،بلوزش شلوار بلوز یک.رابازکردم ودرجعبه نشستم تخت روی

 تا دیگش بودوطرؾ کمر روی طرفش بلوزیک بلندی.بلوز زیر برای رنگ همون بندی بلندوتاپ های

 یک با بودهمراه شده کار بلوز کوتاه سمت کنار که باشلوارراسته.بود کارشده هاش زانووکناره روی

 سروباالی گیر و راپوشیدم لباس.بود شده تزئین ومشکی زرشکی پر باچندتا زرشکی دوتاگل گیرسرکه
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 را ژمر محوکردم، چشمم داخل طرؾ وبه زدم کنارپلکم به دودی سایه یکم.کردم مرتب موهام روی گوشم

 هموت موهامو قرمز رژلب و صورتی ورژگونه زدم پنکیک کمی کردم پاک بودراکامل شده کمرنگ که

 شال وپالتومشکی وکفش وکیؾ زدم خودم به چشمکی دختر،ماه شدی چی.ریختم دورم لخت طورکه

دمراز کوروش کار ودراتاق برگشتم توسالن مبل رو گذاشتمش ورفتم وبرداشتم داشتم ازقبل که زرشکی . 

- امادشی؟ خای حاضرم،نمی من  

کردم راروشن وتلویزیون توسالن زودرفتم نایستادم منتظرجواب . 

 رااصالح حمام،صورتش رفت.کاشت سالن وتو من یکساعتی کوروش.بود پنج به ربع یک ساعت

 باصدای.زدم چرتم یه بیادمن تاکوروش خالصه.کرد موهاش سشوارکشیدن مشؽول هم کردیکساعتی

رابازکردم چشمام کوروش . 

- امادم من ! 

 یکساعت نشدی عروس خوب:وگفتم سمتش برگشتم وربع شش کردم رانگاه ساعت کشیدی زحمت خیلی

شکشستی هاروهم رکوردخانم ونیم ! 

خشگلترشدی میاد،چه بهت:کرد لبخندنگام بایه کوروش ! 

کشیدی زحمت بدنمیشه،ممنون شماکه سلیقه:زدم لبخندی . 

- ها دیرمیشه.بریم میخاین امادم تورونداره،من قابل  

میزدی رارنگی کرواتت وشلوارمشکی،حداقل کت بازم.راپوشیدم وشالم وپالتو گرفتم ازش نگاهم . 

امادم من:رابرداشتم کیفم . 

 را کارها این!کنی بازی خادنقش نمی اینجا:انداختم بهش نگاهی.گرفت طرفم رابه جلوامدوبازوش کوروش

بکن بقیه جلوی بزار ! 

 ممنون:گرفتم راجلوش تواسانسورسوئیچ. نزدودربست حرفی کوروش.ودررابازکردم دررفتم طرؾ به

شما خدمت وسالم بفرماییدصحیح ، ماشین بابت ! 

- توبشین پس راببینم فرمونت دست میخام . 

بفرمایید باشه:دادم تکون سری . 

 نکردتاای راروشن ضبط کوروش.بودیم ساکت هردو.کردم حرکت اپ تیک ویک کردم راروشن ماشین

کنیم گوش موزییک حداقل طوالنی نسبتا فاصله . 
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 باتوؼمهام نیست ؼم رنگ کنارتوچشمام/تودلخوشم به که منی/نیست من سهم توبودن بدون

دستما میگیری بگو جونم تنهانیمه تونباشی/بستما تودل به اخه ازتودوربمونم نمیتونم/ومیکشم .... 

کرد وعوض اهنگ کوروش . 

 مثل دارم دوست تورو/بزاری میادمنوتنها دلت چطورپس/زیاد دارم ستتورودو/عجیب دارم تورودوست

 تورودوست/عجیب دارم تورادوست/ ها دوباره ؼروب حس مثل دارم تورودوست/ها ستاره خاب لحظه

بزاری میادمنوتنها دلت نگوپس/زیاد دارم  ..... 

بود شده عصبی دفعه راردکرداین اهنگ کوروش بازم . 

باروته انبار دلم کبریته مثل نبودنت/قدتابوته واسم دنیا این کل نباشی /  

کرد راخاموش ضبط عصبی کوروش.زیرخنده رابگیرم،زدم خندم جلوی نتونستم دیگه . 

- ها؟؟ عاشقی حسابی معلومه!ها جالبه خیلی میمیرم دارم ووای ونباشی پرسوزونیستی اهنگای این !! 

 چی اومدن اینجوری اتفاقی میکنم،اینهاهمن گوش زیاداهنگ:میکردخونسردباشه سعی که درحالی کوروش

بگیریم وشیرینی تاگل واستا راستی.وعاشقی وعشق من به کارش . 

باشه:کنه عوض را میخادحرؾ که فهمیدم . 

- نگیر زیادسرعت میشه بارونی هواداره . 

- بگوچطورۀ؟ هست،خوب حواسم  

جوره؟ چه چی:باتعجب کوروش  

- خسرو؟ کجاست ومیگم،حواست فرمونم دست ! 

- رو؟؟خس ! 

و ومجنون،خسرو لیلی:خونسردگفتم ... 

باشه،خوبه رانندگیت به حواست یکم اگه:وگفت رفت بهم ای ؼره چشم کوروش . 

افتادیم وراه گرفتیم وگل شیرینی  

اول قسمت نهم فصل  
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 بود،فکراین هنوزساکت کوروش.کردم راکم سرعتم میکردن تندتندحرکت ها پاکن میباریدبرؾ شدید باران

رادرمیاورد حرصم فکرمیکنه چیز به رهدا بازم که . 

- ساکتی؟ چیه؟خیلی  

- تره باشه رانندگیت به حواست به   

 خاطراتت شایدداره دارن،گفتم زیادخاطره بارون از عاشقا میگن اخه!!؟ اهان:راباالانداختم ابروم تای یک

میشه تداعی ! 

 تاحاالعاشق میکنم شک میدونی،دارم عاشقی واحوال ازحال خوب نه:کردوگفت نگام باتعجب کوروش

باشی نشده  

 من میزدولی اتیشم نگاش بودکه توزندگیم نامی امین دانشگاه میرفتم وقتی.افتاد امین به زدم،یادم لبخندتلخی

 ای رابطه وقت وهیچ اینکارهانداشتم برای وقتی اصال که بودم خانوادگیم کارای قدردرگیرکارودرس این

 تموم اونم ودانشگاه درس شدن باتمام بودولی خوش گهدارگفتنامونوخدان سالم به دلم نگرفت شکل بینمون

 خط برام کشیدم،امین اهی.بودم خبر بی بودمن شده اگرم من،یعنی شدنه پیگیرم اون نه.شد

 کنارامین االن میگرفت شکل بینمون چیزی میکنم،شایداگرحرفی وازلمین نشستم حاالکنارشوهرم.قرمزبود

ه چهارسال سه حرؾ فکرات،باباامین ااینب هم تو نفس کن بس وای.بودم  داشتی عرضه اگه.پیش 

زیاده ازسرتم دلداده کوروش همین نشدپس حاالکه شایدمیتونستی ! 

 باذوق باشه کرده مهمی کشؾ انگارکه.بود شده مشکوک حسابی نفس واه لبخندتلخ به که کوروش

کردی؟ وهواراتجربه حال این توهم پس:گفت  

 مثل که همه!الومیترکوندم باعمم!اره:گفت بودباحرص کرده کالفش حسابی کوروش لحن که نفس

شدم خودش عاشق منم اوالدنداشت باشه،عمم داشته نازپری عمشون که نیستن شانس شماخوش ! 

 کنه دادسکوت ترجیح.بود بازمونده تعجب از نفس،دهنش وعصبانیت ازحاضرجوابی که کوروش

بدترنشه ازاین تااوضاع . 

 حاالهم!تومیشه؟ عاشق بدبختی کدام مگرنه سریده پام که دیونم من خیال بابابی وشدیه برخداچش پناه

باشیم ساکت بهتره نشدم تاپشیمون . 

 دلیل ولی شده پنهان محبت وتشنه احساس با دختر سرد،یک نگاه این پشت بودکه فهمیده کوروش

نمیدونست و را نفس برخوردهایی . 
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 پیشونیم روی اخم انداختم،هنوزخط خودم به نگاهی ائینهتو.راکشیدم کردم،ترمزدستی راپارک ماشین

ماساژدادم را اخمم خط جای کشیدویکم ابروهام گرۀ به دستی.بود . 

توباشه دست این:گرفت وطرفم برداشت شیرینی جعبه روی رااز گل دسته کوروش.شدیم پیاده ! 

 ازخدانبودهمچین ترس گها... انگار کرده رابؽل جعبه نمیداد،همچین من رادست شیرینی معلومه خوب

بپره ازسرش عشق تااین توسرش میزدم گل بادسته ! 

میشیم خیس االن بیادیگه:برگشت وباتعجب برداشت چندقدمی کوروش ! 

دردویدم سمت وبه اومدم خودم به افتاد،سریع بارون به یادم تازه . 

رافشارداد،زوددربازشد ایفون زنگ  

 سالم باهم گرم خیلی. بودن ایستاده درورودی ازماجلوی لاستقبا برای مامان و شدیم،بابا داخل باهم

 من به زیبای لبخند و فشرد گرمی به را کوروش بابادست.وبوسیدم کردم رابؽل کردیم،مامان واحوالپرسی

دخترم گلی توخودت:خندیدوگفت دادم، بابا به را گل دسته. زد .  

- گلم برای نداره،گل قابلی .  

امدید خوش خیلی:مامان . 

شمارانداره ممنون،قابل:گرفت طرفش را شیرینی زدوجعبۀ مامان به لبخندی کوروش . 

کرد تشکر بالبخندازکوروش مامان . 

شد درخشک به دیرکردید،چشمم:زدوگفت مالبخندی پدربادیدن ! 

- اومدی یواش خاطربارون خدانکنه،به . 

کردید خوب:رابوسیدوگفت پدرسرم . 

اومدن بامن هم ومری نادی.رفتم نادی اتاق به لباس ویضتع کردیم،برای احوالپرسی و سالم هم بابقیه . 

بزنی؟ بهم زنگ یه بودا،میمردی شلوغ امروزسرم یه:گفت راکشیدوبااخم بازوم محکم مری ! 

بندبودعزیزم دستم: گفتم وباناز دراوردم را وشالم کشیدم بانازازدستش بازوم ... 

شدی؟ عوض چه نفس وای:زدوگفت لبخندی نادی.شدن خیره بازبهم بادهن ونادی مری  

ماراکاشتی؟ شاهکارت خاطراین به پس!شدی جیگری چه بخورمت جون:گفت باشیطنت مری  
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بود اقانگران.میودم پشت الک مثل کوروش بابا،ازدست نه:رادراوردم وپالتوم خندیدم ! 

 به وای بخورمت شدم وسوسه که من کنه رحم خدا خانم اوه،اوه:کشیدوگفت سوتی لباسم بادیدن مری

 ...حال

کن رعایت نادی جلوی یکم بکش،حداقل خجالت:گفتم بااخم پهلوش به زدم محکم ! 

مامان کمک میرم:گفت باخنده نادی ! 

داد؟ سبز دامادچراغ اقا باالخره پس:شدوگفت خیره بهم نادی،مری بارفتن  

میسوزونم را چراؼش!سبزبده؟ بایدچراغ اون:گفتم الکی بااخم ! 

؟ کوروش   گل دست لباس!رچراغ،کارتونیستکا عزیزم نه:گفت باخنده مری ! 

داد اره،امروزبهم:کردم مرتبش انداختمو لباس به نگاهی  

بدنیست گفت است،حاالجداازتومیشه سلیقه خوش بابا نه: مری ! 

رادید خودش اقانیستم،بایدسلیقۀ سلیقۀ که من:دادم گردنم به قری ! 

میزنی؟ حرؾ سلیقه ازکودوم!خودش؟ سلیقۀ:باتعجب مری  

زشته بریم برات،بیا بعدامیگم:وگفتم کشیدم اهی ! 

دارم اول خبردسته یک باشه،منم:امدوگفت بیرون ازاتاق دوشادوشام مری . 

بودن شده خیره من به افتادکه بقیه نگاه به مامان،نگاهم ماشاهللا باصدای . 

میاد،خانمترشدی مادرچقدربهت باشه مبارک:مامان . 

عروسکهعروسم،:گفت کوروش زدوروبه پدرلبخندی ! 

وپدرنشستم کوروش میان.بشیینم کردتاکنارش پدراشاره.شد سرخ ازشرم هام گونه جمع ازتعریفهای . 

شد هام گونه شدن سرخ باعث دوباره کارش اسپنددودکرداین برهم مامان . 

شدم ازجمع بردن لذت مشؽول راحت باخیال گرفتن،منم دست رابه مجلس امیروعلی خوشبختانه . 

جدیدگرفتیم؟ نیروی که هگفت بهت کوروش:پدر  

کرد نگام عادی انداختم،خیلی کوروش به نگاهی . 
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- خالیه حسابی بهترینن،جات ولی کارباشن شایدتاره ! 

 

دارید پدرلطؾ ممنون:زدم لبخندی . 

- خانوم؟ مریم درسته:گفت مریم اومد،بلندروبه بیرون ازتنهایی خانمم مریم باالخره  

بهراد؟ اقای چی:کرد نگاه ما به باتعجب مریم  

- امده؟ جان نفس جدید،جای اتاقی هم یه اینکه  

 نفس برام کی هیچ ولی همکارخوبیه رهایی اقای!نفس میشه کی ولی اره،:گفت باحسرت مری

شناختت ازتوگفتم وقتی نفس راستی!نمیشه . 

وشناخت؟ من:گفتم باتعجب  

-  تو بودی میکرد،نگفته تعریؾ ازت کلی ولی نباشه شایدتویادت گفت.بودید دانشگاهی هم میگفت اره،

بودی؟ خون درس بچه دانشگاه  

نمیشناسم؟ فامیل رابااین کسی من نگذفته اشتباه منو مطمئنی مری نمیاد رهایی؟یادم:کردم زمزمه  

نژاد   رهایی امین اره،اسمش:دادوگفت تکون اره عالمت به را سرش مری . 

میکردم یادش داشتم پیش دساعتچن همین شناسم می که معلومه پرید،اره رنگم امین اسم باشنیدن . 

 رنگش یکدفعه مریم ازدهن اسم اون شنیدن با میکردم،نفس رادنبال ومریم مکالمۀنفس تفاوتی بی با

کرد؟ رنگ به رنگ طوری رااین نفس نژادکیه؟که رهایی امین این یعنی شد جالب برام.پرید ! 

 بود،پس خوب خیلی کارش هم موقع ونهم پسرخوبیه!اومد اره،یادم:گفتم نلرزه میکردم سعی که باصدایی

شرکت؟ اومده  

کرد تاکید را باسرحرفم بودفقط شده من حال متوجه که مری . 

داشتیم الزم راتوشرکت ادمی همچین خوبه پسرباجنمیه،کارشم دیدمش منم:کوروش . 

 ومری من حرفهای توجریان هم کوروش یعنی. زدولبخندزد برق چشماش.زدم تائیدحرفش برای لبخندی

باشم ندتده سوتی خداکنه بوده حواسش توفکره،پس میکردم د؟فکربو . 

 تختۀ نفراول بدی،من نشون خودی امشب حسابی بیااقادامادمیخام:گفت کوروش روبه دست به تخته علی

هستی؟ طورحریفی توچه بیاببینم اینجام  
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میکردی بعدشروع رامیشناختی حریفت اول ولی میخونی کوری خوب:خندیدوگفت کوروش ! 

 میریم ها خانمهاواقایون:گفت جدی وخیلی گرفت دهنش جلوی میکروفن مثل را تلویزیون میرکنترلا

 بایدبوق نفس جلوی دوتاشون نمیدونن ولی میخونن دامادوبرادرزن،کوری تنگاتنگ مبارزۀ باشیم داشته

 !بزنن

 دراین.کنممی رامعرفی هرگروه طرفداران حاال امیرخوب.زدیم حلقه وکوروش خندیدیم،دورعلی همه

 رابه طورسرش وهمین زد بردولبخندمؽرورانۀ راباال دستاش علی،علی داربزرگمهر مدال سمت

انداخت نگاهی تکمان تک میدادوبه امیرتکان نشانۀتائیدحرؾ .  

 نگاه متوجه که رابلندکنم دستم اومدم منم وبلندکردن دستاشون ومری نادی!باال طرفداران امیردست

 بقیه به امیرنگاهی.گذاشتم پام روی حرکت رابی سوخت،دستم براش دلم لحظه یه شدم کوروش

 باشیم داشته میریم! علی بانوطرفداران ومریم نادیا خوب:نشنید جوابی نبود؟وقتی:بلندگفت کردباصدای

 بابااین نه:گفت زدو امیرسوتی.رابلندکردیم دستمان وباباوپدرومن مامان دامادگل،دستاباال تازه طرفداران

 علی.خان کوروش بهرادطرفداران بزرگمهرواقاوخانم خانم اقاو پس خوب!پرطرفداره یحساب طرؾ

 رااخرپائیزمشمارن جوجه:خندیدوگفت کوروش!نیوفته پس وبگیریدتابعدباخت دورش خوبه:گفت باخنده

اقا علی ! 

 نفهمیدم واصال بودم درگذشته ؼرق من.شد شروع دارکوروش معنی ولبخندهای علی های کرکی با بازی

 وهورای دست کوروش،صدای گفتن اره کردباصدای رابازنده علی کوروش چطور

خان علی باختی: امدوگفت امیرکنارعلی.بابااینابلندشد ! 

دادم اوانس بابابهش نه:زدوگفت لبخندی علی . 

شو بیخیال پس ریخت که وپرت علی،کرک نخون کوری:گفت کوروش . 

 مثل دارم دوست.کنه راحفظ خداهردوتایتون:مانما.  وبوسیدن کشیدن یکدیگررادراؼوش وکوروش علی

باشید هم برادربرای دوتا . 

کردن مامانراتصدیق باسرحرؾ وعلی کوروش .  

 معنی حاالمیفهمم.بود شده عوض حسابی داشتم ازش من که ای هواوخاطره بااون من وهوایی حال

چیه بودن دیگه جای وحواست بودن درجمع ! 

 با امین بیرون زدم که ازدانشگاه.بود باریده برام طرؾ ازهمه دکهبو روزازروزای بوداون هوابارونی

 بودم نرفته هنوزچندقدمی.بیشترشد بودبؽضم ردشده تفاوت بودوبی منوندیده که ردشدازاین ازکنارم ماشین

بفرمائیدمیرسونمتون: راشنیدم صداش که . 
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نمیدم زحمت ممنون نه:کردم زمزمه ارام بودم دیده شدم،پس گرم بادیدنش صدابرگشتم طرؾ به . 

کنه کمک همنوعش به هرکسیه هواوظیفۀ نیست،تواین زحمتی:زد لبخندی . 

 بااینکه.رساند خانه منرابه راپرسیدودرسکوت ادرس امین.رفتم ماشین سمت وبه تشکرزدم برای لبخندی

زیبابوددراین خاطره یک برام بازم نشدولی زده حرفی   

بودن شده زنده برام دوباره اسمش شنیدن با ولی ودمب ؼافل خاطراتم واین ازخودم حسابی مدت . 

 شده؟ چیزی برنمیداره،بینتون ازت چشم کوروش!توفکری؟ همش چیه:گفت وارام نشست کنارم مریم

 را خودش رادزدیدوبابقیه نگاهش.شد نگاهم متوجه میکردوقتی نگاهم انداختم،داشت کوروش به نگاهی

افتادم یادگذشته کرده دلگیرم یکم بارونی عزیزم،هوای نه:زدم مری به لبخندی.داد نشان مشؽول . 

 

 لذت ازحالت فکرکنی گذشته خاهرگلم،نمیخادبه فدای:رابوسید ام کردوگونه حلقه رادورکمرم دستاش مری

ها میشه تنگ االنم برای دلت دیدی وقت یه!عزیزم ببر !  

- میشدم دیونه اگرتورانداشتم من . 

هستی دیونه االنم:خندیدوگؾ مریم ! 

تو ادست:وگفتم بوسیدمش  

دوم قسمت نهم فصل  

خان علی باختی: امدوگفت امیرکنارعلی ! 

دادم اوانس بابابهش نه:زدوگفت لبخندی علی . 

شو بیخیال پس ریخت که وپرت علی،کرک نخون کوری:گفت کوروش . 

 لمث دارم دوست.کنه راحفظ خداهردوتایتون:مامان.  وبوسیدن کشیدن یکدیگررادراؼوش وکوروش علی

باشید هم برادربرای دوتا . 

کردن مامانراتصدیق باسرحرؾ وعلی کوروش .  

 معنی حاالمیفهمم.بود شده عوض حسابی داشتم ازش من که ای هواوخاطره بااون من وهوایی حال

چیه بودن دیگه جای وحواست بودن درجمع ! 
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 با امین بیرون زدم که ازدانشگاه.بود باریده برام طرؾ ازهمه بودکه روزازروزای بوداون هوابارونی

 بودم نرفته هنوزچندقدمی.بیشترشد بودبؽضم ردشده تفاوت بودوبی منوندیده که ردشدازاین ازکنارم ماشین

بفرمائیدمیرسونمتون: راشنیدم صداش که . 

نمیدم زحمت ممنون نه:کردم زمزمه ارام بودم دیده شدم،پس گرم بادیدنش صدابرگشتم طرؾ به . 

کنه کمک همنوعش به هرکسیه هواوظیفۀ توایننیست، زحمتی:زد لبخندی . 

 بااینکه.رساند خانه منرابه راپرسیدودرسکوت ادرس امین.رفتم ماشین سمت وبه تشکرزدم برای لبخندی

زیبابوددراین خاطره یک برام بازم نشدولی زده حرفی   

بودن دهش زنده برام دوباره اسمش شنیدن با ولی بودم ؼافل خاطراتم واین ازخودم حسابی مدت . 

 شده؟ چیزی برنمیداره،بینتون ازت چشم کوروش!توفکری؟ همش چیه:گفت وارام نشست کنارم مریم

 را خودش رادزدیدوبابقیه نگاهش.شد نگاهم متوجه میکردوقتی نگاهم انداختم،داشت کوروش به نگاهی

افتادم تهیادگذش کرده دلگیرم یکم بارونی عزیزم،هوای نه:زدم مری به لبخندی.داد نشان مشؽول . 

 لذت ازحالت فکرکنی گذشته خاهرگلم،نمیخادبه فدای:رابوسید ام کردوگونه حلقه رادورکمرم دستاش مری

میشدم دیونه اگرتورانداشتم من-! ها میشه تنگ االنم برای دلت دیدی وقت یه!عزیزم ببر . 

هستی دیونه االنم:خندیدوگفت مریم  

تو ازدست:وگفتم بوسیدمش ! 

- ببوستت دیگری کس خودش ؼیر میاد بدش اینکه منوخوردمثل شباچشما باباشوهرت ! 

- زیاده تحملش پس بشه راحت من ازدست ازخداش خودش فکرکنی،اون خادزیادبهش نمی ! 

حاالجازدی؟ ولی کنی خودت رامال کوروش میخاستی توکه شده چی نفس:گفت باتعجب مریم  

-  وزیرلب رفت توهم اخماش ردمک تعریؾ مری برای خالصه راخیلی داستان جانزدم عزیزم نه

 بهترینش برات خودم قحطیه شوهر مگه بخوری بخاد،تونمیخادؼصه دلش خیلی لیاقت بی پسرۀ:گفت

 .راپیدامیکنم

هستم متاهل فعال بگردی،من شوهربرام دنبال حاالنمیخاد:وگفتم بلندخندیدم  ... 

ماند تمام نیمه حرفمون میکرد دعوت شام صرؾ رابرای همه که مامان باصدای . 

 همه با سرسفره کلی علی.باساالدودسر بودهمراه کرده ؼذادرست بودوچندنوع کشیده زحمت کلی مامان

باشه حاکم شدجوگرمی کردوباعث شوخی . 
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 نگرانی وجای چیزخوبه همه دادکه اطمینان بهم علی.کردم صحبت وکارهاش اژانس دربارۀ باعلی بعدشام

 چیزخوبه،باخیال همه رامیزدومیگفت علی حرفای اونم کردم صحبت درموردکارش هم بانادی. نیست

بود حکوفرما بینمون سکوت دوباره برگشت توراه.برگشتم خانه به راحت . 

 وعلی من بازی موقع.نبود اطرافش متوجه اصال نبود مریم بوداگرکارهای درخودش شب همۀ تقریبا نفس

 میخاست بوددلم باشه؟هرچی پسره اون به مربوط میتونه یعنی دونم بودنمی شده خیره یکجا به فقط هم

بیارم سردر ازش  . 

 ارایشم وهمۀ پوشیدم قرمزرنگی داراسپرت وبلوزاستین شلوارگرم.رفتم اتاقم به لباسم تعویض برای

کنه راعوض لباساش بتونه راحت هم تاکوروش بیرون رفتم.بستم سرم پشت موهاموباکلیپس کردم راپاک . 

اومد من طرؾ بلندشدوبه انداختوازجاش بهم وپائینازباال من،نگاهی بادیدن کوروش . 

میادا بهت قرمزم:وباالانداخت ابروهاش ! 

ممنون:گفتم سردی نشستموبالحن مبل روی ! 

 نشستودستش کنارم مشکی اسپرت بلوزشلوار بایک برگشت کنه،وقتی راعوض لباساش تا رفت کوروش

بگیریم؟ دعوتشون ماهم چیه ن،نظرتبود کشیده زحمت خیلی اینا مامان:درازکردوگفت مبل راروی  

- ایستادم کوروش باصدای که بلندشدم.بخابم میرم کارومیکنیم،من همین باشه . 

 !نفس؟-

 بله؟-

- کردم؟ ناراحتت توفکربودی؟من امشب  

- هنوزاونچابودم وقتی افتادم نه،یادگذشته . 

توناراحت؟ ازدست توچرافکرمیکنی  

فکرباشی تو اینقدر دمبو ندیده اخه!نمیدونم:داد تکان سری کوروش . 

توفکرباشی؟ تومیتونی فقط فکرکردی:زدم پوزخندیدی  

فکرمیکردی؟ کی به:شدوگفت خیره ایستادوبهم بلندشدوروبروم کوروش  

خودپندارد کیش به را کافرهمه:ردشدم ازکنارش گرفتم وچشماموازش خندیدم . 
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 خودم دست.بود بهم پشتش کرد ونمدی فکرکنه دیگری کس به که میشدم،فکرهمین دیونه داشتم حرفش بااین

 اصال بودکه شده قدرشکه رولباش،این گذاشتم بامو برگردوندمش خودم وبسمت بردم طرفش نبوددستاموبه

 وطوالنی بگیرمش دادتامحکمتردراؼوشم جرات بهم نکردنش مقاومت همین نشدولی نکردهمراه مقاومت

 رابازکردم، وچشمام برداشتم لبش ازروی لبمو واروم کردم شل را دستم حلقۀ.اوردم کم ببوسمش،نفس تر

راببینم تابش وبی خمارش چشمایی داشتم انتظار . 

 لبهاش میشدکه قطع داشت بدم،نفسم نشون العمل عکس نتونستم حتی کردکه اینقدرشوکم کارکوروش

 ازعصبانیت رفتم عقب به دوخت،یکقدم رابهم خمارش و مشتاق چشمهای.کرد راشل واؼوشش رابرداشت

زدم صورتش به محکمی وسیلی رابلندکردم دستم میشدم خفه شتمدا . 

 اون جای که خداراشکرمیکنم متاسفم، عشقت واون خودم برای:گفتم وباعصبانیت فریادکشیدم

 من درحالیکه میزنی عاشقی از ؟چطوردم!مردهااعتمادکرد به نمیشه نمیکشی؟یعنی توخجالت!نیستم

 نشانه رابه انگشتم!میشه چندشم چیه؟ازت حسم یزنی،فهمیدیم بهم حالمو!میگیری؟ ودراؼوش ومیبوسی

 وقرارامون قول همۀ به پامیزنم پشت بشی نزدیک بهم یکباردیگه فقط یکبار،فهمیدی:گرفتم تهدیدجلوش

 رفتم.میلرزید بدنم تمام که بودم اینقدرعصبی!تکرارنکن دوباره پس!بهراد؟ کوروش فهمیدی میرم میزارم

 فشردم رابهم دندانهایم باعصبانیت.ونشستم بیرون رفتم باران شدت به توجه بی کردمراباز تواتاق،دربالکن

لعنتی:ودادزدم !!! 

شد جاری واشکهام شکست بؽضم. رانشنوم صداییم شدخودمم باعث اسمان ؼرش صدای . 

 واون صورتم روی سردش دست نفس،صدای وسرد عصبی بشم،چشمهای شوکه بودکه من حاالنوبت

 چی لعنتی،میخاستی:کردم مشت دستامو!!میشه چندشش ازم کفت!!میخوره بهم زما حالش حرفهاگفت

 روی!نخوره؟ بهم وحالش باشه اؼوشت تو میخای بعدازش داری رادوست شیرین گفتی بشنوی؟؟بهش

رامیلرزوند ها شیشه اسمان ؼرش صدای.گرفتم دست رابه وسرم درازکشیدم کاناپه . 

 بودم خاب مست.شد خشک اسمان همراه دلم اسمان که نقدرموندمای ولی بودم توبالکن کی تا دونم نمی

نفهمیدم ودیگه خزیدم تختم روی.  

 شب بعدازاون.سرزدیم اینا ومامان پدر به کوتاه اونمخیلی چندبار ماه سه تواین.میگذره ازازدواجم ماه سه

 سکوت فقط نهتوخو ولی بودیم معمولی دیگران نمیکردیم،جلوی سالمم هم به حتی وکوروش دعوامن و

 راباکالس سرم میخابید،منم میومدو خابیدم من میشد مطمئن وقتی بود کارش تواتاق تادیروقت شبهاهم.بود

بودم کرده گرم باشگاه به ورفتن شناوزبان . 

 وگوشی زدم لبخندی مری شمارۀ دیدن خوردبا زنگ تلفن که میکردم ؼذادرست ناهار برای داشتم

 .رابرداشتم

- ؟ جانم  
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- بالسالم،خوبی؟ بی جانت  

- عجب؟ چه.سالم،بدنیستم  

ندارم سرخاروندنم وقت که ریخته شوهرشما،اینقدرکارسرمون ازدست: گفت باحرص ! 

اززیرکاردرمیری که بس حقته:گفتم باخنده . 

- یاباکوروش؟ توبامایی کن مارامشخص تکلیؾ  

باکوروش:گفتم جدی ! 

نمیزنه؟ ؾقهرید؟حر میسوزه؟هنوزم داره کجات میدونم:خندیدوگفت مری  

نه:هاموباالانداختم شانه ! 

توزدی باشه چی هر نفس، تندرفتی خیلی:کردوگفت راجدی لحنش مری کردی خوردش مرد  ! 

- درنرم وازکوره نشم عصبی رابطم این سوم شخص من اینکه بادونستن باش انتظارنداشته ازم . 

-  طرؾ تااون خودت سمت رامیاوردی بایدکوروش داشتی سیاست اگه ولی میشی عصبی که معلومه خوب

کردی چیزوخراب همه توزدی ردزندگیش،ولی بره روکولش رابزاره دمش ! 

 وبخادبایدبه اگرمن بشه،کوروش نزدیک بهم کوروش س.ک.س بخاطر ندارم دوست من:گفتم باعصبانیت

جسمم وبخادنه من خودم خاطر ! 

-  پیش رفتم امروز گمب بهت زدم زنگ من چه من به اصال!ها؟ نداری اعصاب باش،نفس اروم خوب

بده جدیدبهم پروژۀ برای کمک یه خاستم وازش بهراد . 

- داره؟ من به ربطی چه این خوب  

 توراخداقبول.کنی راکمکم شرکت پروژهوبیای این کنی قبول اگه تومیگ به گفت هیچی:گفت باذوق مریم

بدنیست بازم یول هست هم رهایی کارکردن،درسته کنارهم دوباره اینکه برای زده لک دلم ها کنی . 

- خبر؟ چه ازنادی توشرکت،راستی بیام مدتی نمیاد کنه،بدم قبول اگه ولی زیرباربره کوروش فکرنکنم  

بشه عروس روزها همین فکرکنم:گفت باشوق مری  

نگفت؟ بهم هیچی نادی جدیه؟ولی قدر این: گفتم باتعجب  
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-  پسره همچین ازتوزرنگتره خاهرت سرت به خاک.کردم کشؾ خودم من بروزنداده هیچی منم اره،به

بیاوببین که کرده رارام ! 

- باش مراقب بازم خوب ولی باشه درست کشفیاتت بعیدمیدونم . 

- نزار خبرم بی توهم ولی هست بهش حوام باشه . 

- میگم شدبهت خبری اگه باشه . 

- باش خودت نمیشم،مواظب مزاحمت پس خوب  . 

- خداحافظ برسون سالم امیرم طوربه همین توهم . 

- حافظخدا . 

 تواین.میشد گرم سرم مدت یه که همم دربیارم سرازکارنادی میتونستم نبودهم شرکت،فکربدی به رفتن

پدر بیاخونۀ ناهار برای:بود کوروش رابرداشتم، گوشیم.بلندشد سم م س زنگ که بودم فکرها ...  

 سینی یحیی خانم.ودمپدرب بعدخونۀ یکساعت.بشم تااماده ورفتم کردم اونجا،زیرؼذاراخاموش میرم اقا چشم

 عاشق منم ممنون،اره:رابرداشتم چای استکان. میچسپه چای سرده بفرمایید،هوابیرون:گرفت جلوم را چای

میچسپه بهم همیشه نمیخام بهونه چایم . 

- جان نوش . 

 میخای چیزی یحیی خانم چیه:کردم نگاش.بزنه میخادبهم حرفی کردم احساس.ولبخندزد نشست کنارم

 بگی؟

 به نکرده شایدخدای گفتم بااقاشکرابه رابطتون مدت یه دیدم نباشه فضولی خانم وهللا:گفت نکنا من من

باشه؟ من های خاطرحرؾ  

 کشیدم اهی!مامان بودحتی نشده وکوروش من رابطۀ کمرنگی متوجۀ یحیی بجزخانم کس هیچ مدت تواین

دلخوریم ازهم گهدی موضوع سریه کوروش و من باشی شمانمیخادناراحت یحیی خانم نه:وگفتم . 

-  میاره سردی.زیاددلخوربمونن ازهم بزارن نباید ومرد مادرتون،زن مثل منم نکنید بدبرداشت خانم

 ازهم دارن حق توتشکشون رفتن از تاقبل ومردفقط زن میگفت خدابیامرزم نهنۀ.میاره جدایی دورازجون

بکنن دلجویی ازهو باید رفتن اونجاکه دلخورباشن ! 

نبود دلجویی نیازبه وقت شایدهیچ بود من مال اگرکوروش نبود شیرینی گها زدم لبخندتلخی . 
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 وپیشانیم گرفت ودراؼوش بازکردومن هم از را پدردستاش.رفت انها طرؾ به یحیی پدرخانم باصدای

شده سنگین حسابی سایت خانم؟دیگه عروس عجب چه:رابوسید . 

- نمیدونید قابل مارا شما اینجاهستیم همیشه ماکه سالم،نفرمائید . 

-  این میبینی که خودت.میشم خوشحال من برید بیاین خودتونه اینجاخونۀ ماهت،عزیزم بهروی سالم

کرده گرفتارمون حسابی شرکت کارهای روزها . 

- میره؟ پیش کارهاخوب چطوره اوضاع حاال(اخه گفت کی)میگفت کوروش اره  

امادست ناهار کردکه اعالم یحیی خانم . 

گذشت نمیشه بگذریم،ازشکم ازهرچی فعال:زدوگفت پدرلبخندی ! 

اورد وقهوه چای برامون یحیی خانم بعدازناهار.شدیم خوردن ومشؽول سرمیزرفتیم هرسه . 

افتاده راه تازه داشتیم، جریانی چه نمیدونی:کردوگفت کوروش پدرروبه . 

راضیم همینم به من خوبه:راخوردوگفت ازقهوه یکم کوروش  ! 

نزاشتم خودم روی به ولی دمش زدحرصی بهم که ای ازکنایه . 

پیشنهادداریم یه برات وکوروش من:گفت من وروبه رابرداشت پدرچایش ! 

پیشنهادی؟ چه:گفتم ساختگی باتعجب  

بگم؟ یامن تومیگی:وگفت انداخت کوروش به پدرنگاهی  

 .شمابفرمایید-

 بیای نیازداریم،حاضری توشرکت کمکت به مدت یک راستش:گذاشت دیگرش پای راروی پدرپایش

 کمکمون؟

- بیکارم توخونه حسابی نه؟منم اره،چراکه . 

وزندگیت سرخونه برمیگردی بعدش پروژه این شدن تاتمام فقط باشه یادت ولی:کرد پدراضافه ! 

- موافقم من باشه . 

- شرکت بیا پس،فرداباکوروش . 
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- حتما باشه . 

 گرفتن راحتترفکرکمک بودمیتونم نفس که وقتی حرؾ کشیدن وپیش مریم فشارکارروی بایکم میدونستم

 کردمنم قبول من موافقت شرط به رفت،پدرم پیش درست نقشم اخرشم.کنم تلقین مریم رابه ازنفس

 شرکت به نفس پروژه شدن تاتمام فقط که گرفتم وقول کردم رابهونه نفس حوصلۀ سررفتن ازخداخاسته

 یارو اون اسم بعدازشنیدن نفس واحوال حال.نمیکنه پنهان راازم یاکسی چیزی نفس بایدسردرمیاردم.بیاد

 نفس واحوال اوضاع بااون کارتوشرکت مدت ویه کردنش باروبرو ،میخاستم بود ریخته بهم حسابی

 کنجکاویم ولی بازکنم نفس رفتن برای راه کارم بااین ناخاسته میترسیدم اولش بااینکه.کنم راامتحان

شد مسلط بیشتربهم  

دهم فصل  

 موهام،این دادن وحالت کردن ارایش به ونشستم راچیدم میزصبحانه.بیدارشدم زودترازهمیشه صبح

 تمام که بود،کارم وجودنکرده اعالم ازخداخاسته اونم. نشدم حضورکوروش متوجه که بودم کارم قدرؼرق

 تواتاق رفتم بهش توجه بی. بود صبحانه خوردن درحال من روبرویی درست که شدم کوروش شدمتوجه

 سورمه وشال مشکی باپانچ ای سورمه اسکی یقه تونیکبافت بایه مشکی یشلوارل.کنم عوض تالباس

 وکیؾ مشکی پوتین.انداختم دوشم روی شول راخیلی زدمشالم سرم پشت ای،موهاموباکلبیپس

زدم بیرون وازاتاق زدم مشکی،عطرم . 

 فشکی کوروش.کردم جمع ومیز خوردم چندلقمه سریع منم تواتاق رفت کنه نگام اینکه بدون کوروش

 باهم رسوندم وبهش وخودم کردم دروقفل سریع بیرون راپوشیددروبازکردورفت واورکتش رابرداشت

 سریع.بود شده کمرنگ براندازکردم،رژم وتوائینه خودم حضورکوروش به توجه بدون.سواراسانسورشدیم

 لحظه افتاد،همون کوروش عصبی نگاه به نگام لحظه یک.وتجدیدکردم دراوردم وازکیفم رژم

 میکردازاسانسورخارج فوت بیرون رابه نفسش ازعصبانیت درحالیکه اسانسوربازشدوکوروشدر

 ماشین طرؾ وبه هاموباالانداختم وشانه زدم شدلبخندی اب قندتودلم کوروش خوردن ازحرص.شد

 خیالی بی وبه خودم جنگ انگارمیخادبره بودکه کرده اخم افتاد،همچین راه سریع بودبانشستنم منتظرم.رفتم

شدم خیره پنجره وبه دمز . 

 رفت بزنم راحدش تاکاراش تیزکردم گوش.بیدارشدم رفت، بیرون ازتخت نفس که محضی به صبح

 صداش دیگه رامیچینه،بعدش میزصبحانه داره زدم حدس راشنیدم دریخچا صدای وقتی اشپزخانه

 به قری میکنه خوشگل داره حتما بودپس رابرده هاش وسایل بعله انداختم توالتش میز به نگاهی.نیومد

 خوشگل نشدهمچین من اصالمتوجه سرمیزصبحانه وپریدم گرفتم دوش سریع!!!تر ،خوشکل دادم گردنم

 ویه تواتاق رفت!!!دیگه بسه عروسی بری میخای بابامگه استؽفرهللا ،برم برم میخاست دلم بودکه کرده

 گردخاک دوباره صبحی اول ستمنخا پوشیدم لباس تواتاق رفتم کنم نگاش اینکه بعدبرگشت،بدون ربع

 نگام رابراندازمیکردکه خودش توائینه داشت.شدیم اسانسور سوار بیرون،باهم زدم زودازخونه پس.کنم

 نداشتم دوست بازم بودولی راپوشانده گردنش تونیکش اسکی یقۀ بودولی انداخته روشل شالش افتادبهش
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 شدمیخاستم نگام متوجه وقتی میوردم وشج داشتم راتجدیدکرددیگه رژش وقتی بیادشرکت طوری این

 فحش وپولتیکام خودم به وتاخودماشین کردم روفوت نفسم ازعصبانیت دراسانسوربازشد که بتوپم بهش

 سروشکل این تذکرمیدادم بایدبهش بود شده تموم طاقتم بوددیگه شده خیره بیرون به همش توماشینم.دادم

 واردشرکت وباهم کردم راپارک ماشین.نیوردم ودمخ روی به بازم ولی خوره نمی کار بدردمحیط

شدم شوکه کامال نفس بادرخاست من ؼافلگیرشدولی نفس ازدیدن نادیا والبته پدرسرزدیم به شدیم،اول . 

حضورمانشد بودمتوجه پائین سرش رفتم بسمتش نادی بادیدن . 

- چطوره؟ خاهرگلم  

کارمیکنی؟ هسالم،اینجاچ:کرد نگاه بهم اوردوباتعجب راباال سرش نادی  

- خبرا؟خوبی؟ چه.مری کمک سالم،اومدم  

ما میومدکمک هم یکی کاش!بازیه؟ پارتی حسابی پس اهان:زدوگفت لبخندی ... 

کرد شدوزودسالم دستپاچه کوروش بادیدن نادی . 

سالم،پدرهستن:زدوگفت لبخندی کوروش  

بفرمایید.اوردن زودتشریؾ بله،امروز:نادی . 

شد درزدوداخل کوروش . 

- میزنیم حرؾ اسرفرصتبعد برم . 

 نشته مبل روی پدروکوروش. شدم وداخل درزدم. فرستادم بوس کرد،توهوابراش راقبول باسرحرفم نادی

رفتم طرفشون به بودن . 

- بخیر پدرصبح سالم . 

امدی بیابشین،خوش عزیزم سالم:بازگفت پدرباروی ! 

ممنون:کنارپدرنشستم . 

- شرکت یبودتوبیا مشتاق خبردادی؟خیلی دوستتون به خوب . 

- میمیریم هم بدون:انداختم کوروش به داری معنی هستیم،نگاه وابسته بهم خیلی ومن مریم ! 

میمیری؟ اونم چی؟بدون کوروش پس:گفت شدباخنده کوروش حساسیت متوجه پدرکه ! 
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خوددارم جای که میمیره،من من بدون کوروش:وبانازگفتم انداختم کوروش به نگاهی ! 

 ومریم نمیارن،نفس کم خانمهارامیشناسیداززبون بهترازمن پدرشماکه:وگفتشد خیره بهم باتعجب کوروش

خودشون واصیه هستن خسرووشیرینی مگرنه ناسازگاربوده باهاشون طبیعت که خانمهاهستن دسته ازاون  

لبخندزدم فقط کارش تالفی چیزرااوردبرای کردم،ازعمداسم نگاش باحرص . 

حسودترنشده خان کوروش میکنه،حاالبروتااین ودیحس حسابی کوروش که معلومه:گفت پدرباخنده ! 

بشه وکوروش من نسبت متوجه نمیخادکسی دلم چیزی یه فقط:وگفتم خندیدم . 

کردن نگاه بهم وپدرباتعجب کوروش . 

- بشید؟ همکار راحتتربتونیدبامن شماهم طوری این فکرکنم  

کوروش؟ نظرتوچیه:پدر  

- بدونید شماصالح هرطورکه نمیکنه فرق من برای ! 

نمیره هم رو از پرو ارزوه،بچه من برای نه:گفتم تودلم . 

 

- بگو بقیه به خودت فقط باشه  

دررفتم طرؾ وبه بلندشدم . 

- بهراد اقای چشم . 

بیروناومدم وازاتاق زدم لبخندی کوروش خوردن لبخندپدروحرص به . 

کردی؟ راضی را خان اخرکوروش پس خوب:لبخندزدوگفت بادیدنم نادی  

-  وکوروش من باشه یادت راستی!نمیشه راضی اسونی این به کوروش مگرنه نمجبورشد فکرکنم

بشه بودنمون زنوشوهر متوجه کسی نمیخام نداریم باهم نسبتی توشرکت ! 

اشکارنداره وتوکه من ولی خودم مثل باشه:دادوگفت تکان قبول عالمت رابه سرش نادی ... 

 خبرنداره هنوزمری برم من معلومه،خوب میلیمونفا از هرحال به ونگیم نمیخاداین نه: پریدم حرفش میان

فعال خوب.کنم سوپرایزش حسابی دارم دوست ... 
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زدم ای ضربه در به  . 

لطفا بفرمایید:مردونه صدایی . 

بود من به پشتش.شدم وداخل کردم باز دررا. نشسست لبم امین،لبخندروی صدای باشنیدن . 

 .سالم-

خودتی؟ سالم،نفس:زدوگفت بشناسه،لبخندی را من کشیدتا طول شدچندلحظه خیره من وبه برگشت ! 

بدم نشان رامعمولی خودم که کردم سعی ولی کردم تعجب پسوند بدون اسمم باشنیدن . 

- نیست؟ مریم:خودمم،لبخندزدم اره  

- کارمیکنی؟ بدن،اینجاچه انجام کاری یه رفتن میان االن  

- باشم نراکنارتو پروژه این که داشتیداومدم کمک به احتیاج فکرکنم . 

نشست میزش پشت کردوخودشم اشاره صندلی به.باش راحت بشین خوب،میبخشید چه:گفت باشوق . 

هستی؟ راضی ازکارتوشرکت ممنون،خوب: نشستم  

- بیرون؟ زدی توچراازشرکت دارم، رودوست کارم ولی.میفتم راه کم کم اره،بدنیست  

 راپاکسازی بهرادکامالشرکت اقای اینکه مثل ولی ندیدم، خیری ازهمکارام اصال موقع اون:وگفتم خندیدم

 کرده؟

شرکت ابدارچی و( مری)شمس بجزخانم همه:زدوگفت لبخندی امین ! 

- درارتباطی؟ هم باکسی دانشگاه های ازبچه کردن،خوب گلچین اره  

- کردی؟ ازدواج ؟راستی خبرداری توچی زندگیشون پی رفتن کس،همه باهیچ نه  

 دوست ولی وبگیره زبونش بودجلوی تونسته همیشه برخالؾ مری اینکه کردم،مثل تعجب سئوالش ازاین

 هردوی مری صدای که بدم تاجواب کردم باز لب.دیریازودمیفهمید چون کنم راپنهان ازدواجم نداشتم

 .ماراترساند

- کارمیکنی؟ اینجاچه نفس وای  

امدم منم کمکت بیام نگفتی ترسیدم،مگه یواش مری:وگفتم خندیدم ! 
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- خبرندادی؟ بیای،چرابهم زودی این به فکرنمیکردم  

برات میگم:کردم اشاره امین به باچشم ! 

باشید راحت تاشماهم میرم کاردارم یکم من:زدوگفت شدلبخندی منظورمن متوجه که امین . 

کردی؟ راراضی چطورکوروش:وگفت نشست کنارم امین،مریم بارفتن  

- ه،میبینم شرط اینجام وژهپر همین فقط ولی.بود کرده کارنبودپدرراضیش این به احتیاج ش   حرفی کورو 

نزدی؟ امین به وکوروش ازمن  

روشن کوروش شدی،چشم پسرخاله خوب نخوردیم چای که بینم می!امین؟:گفت باتعجب مری ! 

 کسی هم وکوروش ازرابطۀمن نمیخام رهاییۀ،راستی همون مگرنه گفتم طوری باباهمین نه:وگفتم خندیدم

 !خبرداربشه

کرده؟ قدرحول تورااین که کیه پسره این بودی؟حاالمگه نگفته:کشیدوگفت سوتی مری  

-  که بگم نمیخام شرکتم پسرصاحب زن بفهمه کسی ندارم دوست!نداره امین به تو؟اصالربطی میگی چی

 .مجردم

رابچزونی؟ کوروش حسابی میخای پس! اهان:دادوگفت راتکون سرش مری  

باشم خودش مثل میتونم منم که بفهمه یکم کوچولو،بدنیست یه:گفتم باخنده . 

کارکردیم به وشروع دادن توضیح رابرام وهردوپروژه راکنارگذاشتیم زدن حرؾ امین بااومدن . 

 پدرتکان به احترام نشانۀ رابه بودن،سرم انجا هم وپدر کوروش.رفتیم ؼذاخوری سالن به ناهارباهم وقت

ماامد میز طرؾ بلندشدوبه کوروش که گفت کوروش به چی دونم بودنمی رضایتش نشانۀ لبخندش. دادم . 

 بفرماییدوصندلی:گفت و زد لبخند کوروش بادیدن امین.ولبخندزدم کردم پام،نگاش زدبه اروم مری

اورد بیرون رابراش  

 حرؾ این باگفتن! بخوریم ناهار باهم بیایم گفتم نخوردم ناهار ممنون،هنوز:نشست امین کنار کوروش

 ؼذا و میرفت خودش برای کس هر اخه.انداختیم بهم نگاهی عجببات ، اوردن ؼذا چهارتایمان برای

میزد مشکوک کوروش کار این میگرفت . 

 ایشون که ممنون کردید؟خیلی مالقات را بزرگمهر حتماخانم بهراد اقای:گفت و کرد کوروش به رو امین

دادید قرار ما اختیار در پروژه این به کمک برای را . 
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 با را پروژه همین فقط ایشون متاسفانه ولی میکنم خاهش:گفت و انداخت من به نگاهی کوروش

 .ماهمکارن

حیؾ چه:گفت تاسؾ با امین  

 را بزرگمهر خانم قبل از شما بود شده عصبی کامال امین حرؾ این از حالیکه در کوروش

 هم با وندانشگاهم مدت همۀ تقریبا بزرگمهر خانم...ونؾ من بله:انداخت نگاه بهم لبخند با میشناختید؟امین

 از لطفی کم البته بودم بیخبر ازشون که هست سالی دوسه االن ولی بودیم همکالس همدانشگاهی،

ماندیم خبر بی هم از که کاربود و خانواده مشؽول قدر این خودشونه . 

 فکرکنم بزرگمهر خانم:گفت و انداخت نفس به نگاهی کنه حفظ را خودش خونسردی کرد سعی کوروش

 خوبی همکاری هم کنار که امیدوارم خوب نگرفتید؟ کس هیچ از خبری اصال که یدبود مشؽول حسابی

باشید داشته . 

 باشن ریخته سردروم اب سطل انگاریک محلی قهروکم وقت همه بعداین اونم کوروش حرؾ واین بانگاه

ممنون حتما:کردم زمزمه ارام . 

 نزده حرفی دانشگاش ازدوران وقت هیچ نفس بااینکه:گفت کنه راراحت کوروش خیال اینکه برای مری

درس بود درس فقط کنم تاتعریؾ نبوده چیزمهمی که گفت کردم گلگی بهش بودوقتی ! 

 

 زودوقت خیلی سرکار رفتیم ودوباره خوردیم ناهار درسکوت.نزد وحرفی انداخت من به نگاهی امین

شد تمام اداری . 

تونمیای؟ اژانس میرم دارم من:مری  

- میری؟ دیخونه،توبانا میرم نه  

-  تاعصرمیره صبح فشارمیاره خودش به خیلی داره نمیکنه گوش حرؾ امیرشیفته اره،امشب

اژانس میره شبم شرکت،عصرتانصؾ ! 

 کی سرماه کارهارانکنه این میکنه،اگه تالش تووخودش بهتربرای زندگی برای داره خوب:کشیدم اهی

چیزهارامیده؟ وبقیۀ وماشین خونه قسط پول  

-  کنایه،همش زدهمش زنگ بهم مامانش بزنه،دیروز واتیش اب به خاطرمن به ندارم ستدو نفس نگرانش

گذاشتم پسرش دل رابه بچه داشتن ارزوی میگفت زبان زخم   

کارکنم چی کنه بخادولم امیربفهمه؟اگه اگه نفس:شدوگفت بارانی مری چشمان . 
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 کن باامیرصحبت خدابشین ست؟بهازتونی مشکل که نگفتی مامانش چرابه:گفتم وبامهربونی وگرفتم دستاش

درمیاین شماازتنهایی هم داره ثواب هم بیارین بچه یک برید ! 

- باشم ندارم،شایددردورنجش دوست من خردمیشه امیربفهمه اگه نفس میترسم . 

-  دست امیرهم مامان باالخره.میزنه لطمه رابطتون بیشتربه کاری پنهان میدم،ولی حق بهت

سالمتره توهم روان ازسرتوبرمیداره . 

- نشه دلواپس امیر که برم منم منتظرته چیکارکنم،بروکوروش نمیدونم . 

کنه صحبت تاباامیر که گرفتم قول وازش کردم خداحافظی مری با . 

بود منتظرم ماشین تو هم کوروش.کردم رانگاه اطرافم تعجب با.دیدم خودم منتظر را امین پارکینگ تو . 

- داری؟ ماشین  

 .اره-

- باشم؟ داشته شمارتو نشم،میشه مزاحم گفتم میکنی صحبت شمس نمباخا داری دیدم  

چی؟ شماره:گفتم باتعجب   

بدنیست باشم داشته اومد پیش موبایلت،شایدکاری شمارۀ:خندیدوگفت . 

 ! اهان-

باش خودت مواظب تافردا خوب-. بیفته شمارش زدکه کردوتک سیوش.دادم شمارموبهش . 

  .خدانگهدار-

زد حدس چشماش و صورت سرخی از میشد را کوروش عصبانیت.رفتم اشینم سمت به امین رفتن با . 

- بودی منتظر زیاد میبخشی . 

میدادی؟ بهش شمارتو داشتی:گفت داد با تقریبا کوروش  

اره:گفتم خونسردی با ! 

- چرا؟ بپرسم میشه  

- بیاد پیش شایدکاری خوب ... 
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-  گفتی خاطرهمین میزنی،به لنگ خودت هاینک مثل ولی رایادبدی زناشویی زندگی اداب من به تومیخاستی

میکنم باپدرصحبت خودم شرکت بیای نیست الزم نشه؟دیگه ما نسبت متوجۀ کسی توشرکت . 

- همکاریم فقط رهایی واقای من .... 

داریییییییییی؟ میکنن،دوسش نگاه بهم طور همکارهااین همۀ:بادادگفت ! 

 ولی.کنیم صحبت باهم تاخانه کنم سکوت دادم ترجیح.بود عصبی شدم،خیلی خیره کوروش به باتعجب

بهخونهرسیدیم زود خیلی.کردن رانندگی باسرعت کرد ترکردوشروع راعصبی کوروش من سکوت . 

 به وچای کردم راعوض کارکنم؟لباسهام چی نمیدونستم.بست ودررامحکم کارش تواتاق رفت کوروش

 به داشت یافقط بودم مهم اشبر من فکرکردم،یعنی کوروش حرکات به یکساعتی.رفتم بالکن به دست

 حرؾ ازشیرین اون وقتی رادارم حس همین منم که میگفتم بایدبهش.رامیکرد رفتار این خاطرپدروبقیه

 بایدبهش داشتم دوسش منم اره.میبینم جزخودم به دیگری وکنارکس اون توذهنم که وقتی یاحتی میزنه

 وقتش االن.میزد لبام روبه مهرسکوت بودکه ؼرورم این همیشه ولی دارم حسی چه کنارش که مگفتم

 میزدم حرؾ بایدباهاش وکوروش من بین بشه دیواری سکوت این که اراین ،قبل دیربشه ازاینکه بودقبل

رفتم کارکوروش اتاق طرؾ به بیرون اومدم فکرازبالکن بااین رابخورم لحظه این افسوس بعدا نمیخام . 

داری؟ کاری:شدوگفت خیره بهم ادیدنمب.وبازکردم در رانشنیدم رازدم،صداش دراتاقش  

 میدونم.بود اورده مشروب به پناه بودکه کماورده بازم دیدم،پس راتودستش مشروب لیوان

 صحبت باهم میخاستم:میکردم شروع باید خودم بیادپس زبون بخادبه حرفهابودکه لجبازترومؽرورترازاین

 پس هوشیارم همیشه من که گفتم:؟خندیدوگفتنباشه مناسب االن فکرکنم:کردم اشاره لیوان به ولی کنیم

بگی؟ میخای چی بگو،  

 

- کنیم صحبت اونجا بیاتوسالن . 

-  ندارم حق نرفته،میدونم یادم شبت اون هنوزسیلی میترسی؟نترس کنی؟نکنه صحبت تواتاق چرا؟نمیتونی

سردوخالی نگاه اونم کنم نگاه دارم اجازه فقط بزنم،ببوسم دست ! 

-  حاالهم داشتم رابطمون به نسبت بدی نبودحس خودم دست شدم عصبی یخامم معذرت شب اون بابت

 همین نداری دوست اگه بیرون وهوابیای حال ازاین میخاستم نمیترسم،فقط کنیم صحبت باهم اومدم

میکنیم جاصحبت . 

- بفرمایید خوب . 
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- نیست واون من بین چیزحسی هیچ.میکنی اشتباه ومن خوب،تودرموردامین . 

حسه یه صدامیزنیدخودش اسم رابه همدیگر هردوتایتون که همین خوبه:زدوگفت صبیپوزخندع کوروش ! 

من ولی:گفتم باحرص  ... 

- میکنم باپدرصحبت خودمم شرکت بری ندارم دوست کرد،من تعریؾ رامیشه نگات نفس کن بس . 

- خدا به برم دارم دوست من ولی ... 

 ازم داشتی؟بازم دوست نبودبازم توشرکت ینام اگه میبینی؟:زدگفت ولبخندی انداخت بهم نگاهی امین

 میخاستی؟

 همه این اگه همین،حاالهم باشم سرگرم چندوقت میخام فقط میگی؟من چی داری معلومه:گفتم باحرص

نمیرم حساسی ! 

 نه؟دوست میکردی؟مگه ازدواج امین توباهمین نبودم توزندگیت من اگه:راسرکشیدوگفت لیوانش کوروش

ومجنون میشیدلیلی یاینم بهمم داری داره،دوسش ! 

 حسودی نیست الزم پس.خبربودم بی ازش منم تونبودی اگه عزیزم نه:وبالبخندگفتم زدم سینم به دستامو

دارم دوس صاحببم دارم،فکرکنم صاحب االن من کنی ! 

 بیای بزارم بریزی زبون میخای درمیاری؟یا باری مسخره داری:شد خیره بهم باتعجب کوروش

 شرکت،کدومش؟

حسودخان؟ باشم؟توکدومش نداری تودوست یااینکه تونیستم؟ مال من یعنی:گفتم بالوندی و کردم اخم  

 خیره بهت چطوری ببینی نبودی من جای توکه حسودم،خوب من اره:بود نشده هنوزباورش که کوروش

 امتحانم میخای میزنی؟نکنه مشکوک:گفت باشیطنت.رابزنم حرفش حتی نمیخام.... بودوباچشماش شده

ی؟کن  

 کاره،بریم محل نمیادمثل خوشم اینجا ازمحیط بیرون بیابریم:گرفتم راازدستش ولیوان ودرازکردم دستم

 راکشیدم دستش.خودمون خونۀ زیرسقؾ بزنیم حرؾ اونجاباهم میخام.رامیده خونه بوی اونجا توسالن

رفتی سالن به وباهم  

 وازدستش وسیگار کنارش برداره،رفتم بردتاسیگاری رهاکردودست مبل راروی خودش کوروش

 خوبی بوی باهم مشروب وبوی عطرش بابوی که تنش بوی فاصله ازاون بود گرم کرد،نگاش نگام.گرفتم

 سیگارکشیدن وقت االن-.شد خشک لبام زدوروی برق کشیدم،چشماش اؼوش به عمیقی بودرابانفس گرفته

کنم؟ قدؼنش که خای نمی.کشیدی تواتاق کافی اندازۀ به نیست،بعدشم ! 
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نمیبینم؟ خاب بگو فقط!نمیکشم دیگه توبخای اگه:کردوگفت راخم سرش کوروش  

کنیم صحبت وباهم راکناربزاریم ؼرور میخام نمیبینی،فقط خاب عزیزم نه:کشیدم دستش راروی دستم .  

 

 برام حس این دارم دوستت من بیای؟نفس کوتاه میخای توهم پس:شد خیره وبوسیدوبهم دستم کوروش

،  وقتی.میشه تنگ برات تابتم،دلم بی ولی کنارمی.نداشتم کس هیچ به حال راتابه حس این من تازست جدید 

 ووقت برم بخاب نفسات الالیی وبا کنارت که پروازمیکنم،ازاین دارم میکنم حس نیستم خودم اؼوشمی تو

 کنارتوزندگیم میخام.شدم خسته کنم نگات فقط بیداری وقت ولی بزنم حرؾ وباهات ببوسمت خاب

میگم؟ چی فهمی می تو بدون تونم نمی شدی زندگیم نفس تو کنم، راشروع   

 حلقه رادورم دستش کورش.کرد ارومم قلبش طپش گذاشتم،صدای اش سینه راروی سرم

شدم؟ دیونت که منم فقط یااینکه!داری؟ ودوست من بگوتوهم:کردوگفت  

 راه حس،ازاخراین اراین میترسم ولی دارم دوستت منم:شدم خیره سیاهش وتوچشمای رابلندکردم سرم

 میترسم ازاین نمیترسم ازتنهایی من. بزاری تنهام میترسم حاال راحتتربودولی بودی من مال توفقط تواگه

 دوستم دیگه اگه حتی بمونی کنارم که میدی قول.کنم عادت نبودنت به بعدبخام رابچشم باتوبودن طعم که

باشی؟ نداشته  

 من! نمیگه دروغ باشم زنده تونم تونمی بدون یعنی نفسمی میگم وقتی:ترابوسیدبالبخندگف سرم کوروش

 حتی نزارم تنهات میدم قول!باش مطمئن نظر ازاین بگم رابهش وتصمیمم کنم صحبت باشیرین میدم قول

،دیگه اینم که نداشتم اگردوست عزیزم؟ چی ازمحاالت   

؟!دادی قول!منی مال فقط باشه یادت پس:وگفتم زدم لبخندی  

بده قول توهم!منی مال توهم:گذاشت لبام راروی لباش روشکو ! 

میدم قول:کردم زمزمه . 

 اب معلومه!ها؟ واردی:زدوگفت چشمکی کوروش.داد بهم بدی حس ترسیدم،نه ازش نه که بوسۀ اولین

هستی شناگرماهری مگرنه نمیدیدی ! 

 طوری این قهرکنیم بازم صالا نیومده بهت خوبی اصال:گفتم ساختگی وبااخم اومدم بیرون باقهرازاؼوشش

 !بهتره

 قهرکردطرفش بعدهرکی به ازاین قهرکنی؟ میخای که خودته دست مگه:کردوگفت بؽلم محکم کوروش

کرد حمله لبام به قهری؟وباخنده االن خوب:گفت باذوق!میخادببوستش دلش چی هر میتونه . 
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 خیلی بودنمون باهم شب اولین دارم سفردوست میشدبریم کاش:شدوگفت خیره بهم کوروش بوسه بعدازکلی

رهاکرد طوری همین رانمیشه پروژه این باشه،ولی خاص برامون . 

 رامیتونیم بیشتری وقت راحته،هم فکرت هم پروژه شدن بعدازتمام برای گذاشت میشه خوب:گفتم باشرم

باشیم کنارهم . 

 البته باشم دلخوش تبوسها به فقط میکنم سعی ولی نمیدم قول من:گفت.شد خیره بهم باشیطنت کوروش

ترنکنی؟ خوشگل شب اون ومثل نکنی توشیطونی بدی اگرفول ! 

میدم قول باشه:گفتم وباخجالت انداختم راپائین شدوسرم سرخ ازشرم هام گونه . 

 

 کن،که درست قهوه یه عزیزت پاشوبرای حاالهم!بشم قولت واین وحیات شرم فدای:گفت باخنده کوروش

 جشن بگیریم،یه جشن امشب میخام بیرون بریم تابهم بگیرم دوش میرم منم.تورامیخاد های قهوه دلم

 !دونفره

رابوسیدوبلندشد گونم . 

- میکنم،زودبیا درست قهوه منم بگیری تاتودوش باشه . 

تونمیای؟:زدوگفت چشمکی کوروش  

 وخوردن گرفتن بعدازدوش.رفت اتاق طرؾ به باخنده کردم،کوروش پرت طرفش رابه مبل روی کوسن

رفتیم قیمت وگران زیبا رستوران یک به اکوروشب قهوه . 

- عزیزم میخوری چی  

میخورم منم توبخوری نمیدونم،هرچی:وگفتم زدم لبخندی ! 

میخوردمت من خونه همون جوریه این اگه:گفت زدوباشیطنت لبخندی کوروش ! 

کوروش:گفتم زذه خجالت ! 

- میکنم عمل نمیگم دیگه باشه جانم،خوب . 

- ممیخور میکس من! کن بس . 

 شب 2/33 شدساعت گشنم.)باشه باساالدونوشابه،مشکی دوتامیکس:راصدازوگفت گارسون کوروش

میخاد دلم اخه؟خوب گیربیارم میکس ازکجا !) 
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میکنی؟ درس فسنجون برام کی:کردگفت وؼنچه هالباش بچه ومثل راگرفت دستم گارسونکوروش بارفتن  

داری؟ دوست توبگی؟کی هروقت:خندیدم  

-  مامان به اصال.بیاد میگم پدرم به کن درست جمعه بمونیم،پس ناهاروتوشرکت وریممجب روزاکه این

 ؼذای باهمه داری دوست که دلت قربون:زدم نبودیم،چطورهلبخندی دورهم وقت خیلی میگیم ایناهم

توبگی هرچی عزیزم باشه.کنی راتقسیم موردعالقت ! 

شدیم خوردن ومشؽول نزدیم حرفی ؼذادیگه واوردن گارسون باامدن  

رسیدیم بودکه دوازده خونه،ساعت وبرگشتیم خوردیم بستنی باکوروش بودبعدازشام خوبی شب . 

- میخای؟ قهوه کوروش  

- بخابم،تونمیای؟ میرم خابم گیج عزیزم نه  

- میام بخورم چای یه توبرومن نه . 

یچا بی چای امشب توتخت،توهم برم تنها نمیخام میریم باهم نه:کردگفت بلندم اززمین کوروش  . 

زمین نمیخورم،بزترم چای کاراچیه؟باشه این زمین بزارم:گفتم باخنده ! 

بخابیم؟:وگفت دوخت لبم وبه چشماش.نشست وکنارم گذاشت تخت روی من کوروش  

 صبرمیکنم:رابوسید کردوسرم بؽلم ازپشت بازوهام،کوروش روی پتوراکشیدم خابیدم کوروش به پشت

بخیر شب.باشیم داشته ازهم یادموندنی به شب هم کنی اطمینان راحتتربهم تاهم ! 

 

- بخابی بخیرخوب توهم شب . 

 رابوسیدم اش گونه بود،تروم خاب هنوز سمتش برگشتم بیدارشدم ازخاب کوروش دراؼوش صبح

 کنارش تخت روی.برگشتم بیدارکردنش کردم،برای درست وقهوه راچیدم میزصبحانه. وبلندشدم

 داره که فهمیدم.وبازنکرد چشماش ردولیخو تکون توجاش زدم،کمی صداش نشستواروم

 رابه لبم.بود حرکت اوردم،بی تالبش یواش ویواش کردم وتوموهاش دستم.درازکشیدم نازمیکنه،کنالرش

کشیدوبوسید بازشدومرادراؼوش کردم،چشماش نزدیک لباش . 

- کن،باشه؟ بیدارم طوری بعداین به ازاین  

بفرمایید منتظرن وقهوتون ،میزصبحانهعزیزم بخیر صبح سالم:رادادم باسرجوابش خندیدم . 
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بخیرعزیزم شماهم صبح:بوسیدم دوباره کوروش  

کردم میزراجمع منم.بشه تااماده رفت کوروش صبحانه بعدازخوردن رفتیم، سرمیزصبحانه به باهم . 

توحاضرنمیشی؟:کرد نگام باتعجب کوروش  

- شرکت؟ نرم دیگه نگفتی مگه نه،  

 ببینم.نمیگیری گرم هم پسره پروژه،بااین همین فقط بیاولی ه،باش:شدوگفت خیره توچشمام کوروش

 !کشتمتا

میدم قول باشه:رابوسیدم کوروش وگونۀ زدم بهم دستامو . 

- میشه دیرمون داره شوکه اماده برو خوب . 

رفتیم شرکت به کوروش همراه.شدم واماده پوشیدم لباس سریع . 

کردم بالبخندسالم.رفتم یمر طرؾ وبه کردم خداحافظد باسرازکوروش مری بادیدن  

میدید؟ عالمت بهم وسر باچشم شدید صمیمی امروزباشوهرتون که میبینم سالم:زدوگفت لبخندی هم مری  

خانم مری تیزت چشماهای بااون عقاب تورابایدمیزاشتن اسم بابا:گفتم باخنده . 

 خبری معلومه کنی ؾراتعری بایدهمه!عقاب   دومم اسم خبرنداری:کشید اتاق طرؾ وبه راگرفت دستم مری

 !شده؟

کردم تعریؾ مریم رابرای دیشب اتفاقات نشستیم،همۀ صندلی روی . 

 یه راکنارگذاشتیدخودش وؼرورتون لجبازی که همین کردی خداراشکر،خوشحالم:گفت باخوشحالی مری

 همتو. میشه چیزدرست همه یواش یواش نیستیدپس عالقه بی بهم فهمیدید اینکه هم بهترازاین مثبت   پون

بشه حساس که داره حق کوروش هرحال نگیربه وتحویلش زیادرهایی باشه حواست !  

سردادم دادن باتکان حرفش کردن قبول نشانۀ به رافقط مری جواب امین،من باامدن . 

- بخیر صبح خانمها سالم . 

دیرکردید رهایی اقای سالم:مری  

بزرگمهر؟ خانم چطوره شما حال! کردید اختالط باهم بدنشدکلی شماکه برای:خندیدوگفت امین   

خوبم سالم،ممنون:بودگفتم پایین سرم طورکه وهمین میزگذاشتم روی را ها پالن . 
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 نادی دیدن ناهاربرای وقت.شد کار مشؽول سریع هم نده،امین راادامه تامکالمه کارکردم مشؽول را خودم

 نادی.شنیدم دونفرراباهم کردن صحبت صدای که بودیم نرسیده هنوز ، رفتیم کارش محل سمت به بامری

 ...بود

-  خیلی هنوزبرای نمیشناسیم وتوهنوزهمدیگرراکامل نکردم،من هنوزصحبت باخانوادم مهردادمن صبرکن

بشیم پشیمون بعدا خام نمی من زوده کارها ! 

 وباخانوادت بیام میخام راکردم فکرام من ولی.میگذره ازاشنایمون دوماه فقط نمیشم،میدونم پشیمون من

میخای؟ توچی پس هستن راضی کنم،خانوادمم صحبت  

-  احتیاج من به خانوادم کرده ازدواج تازه خاهرم.نیست موقعش اصال االن نیاولی که نمیگم عزیزمن،من

بزارم تنهاشون تونم نمی دارن،من . 

نیست کن ول پسرهم میشه،این جالب داره موضوع:انداخت بهم داری معنی نگاه مری . 

 بخادتواین نادی انتظارنداشتم من بودم هنوزتوشک.رفتیم ؼذاخوری سالن سمت وبه راگرفتم مری دست

کنه صحبت باهاش کارش ودرمحل درکنارش حدراحت وتااین اشنابشه باکسی کوتاه مدت . 

نیستن؟ پدروشوهرتون اینکه مثل:واومد وگرفت ؼذامون مری  

 به پس:کردم زمزمه بودن،کالفهن کوروش ونه نهپدر میگفت راست مری. انداختم نگاهی سالن به باتعجب

میکردن صحبت باهم داشتن راحت باخیال خاطرهمین ! 

 معلومه.میکنه خاستگاری داره ازش که نشده،پسره جیزی حاالکه:وگفت گذاشت ؼذاراجلوم بشقاب مری

شدن دوست باهم ازدواج برای که . 

 چی؟نادیاچطورتونسته لشقب ولی میخادبیادخاستگاری میگه داره االن میگی چی مری:گفتم باعصبانیت

 اینجا بیادبیرون اژانس مردونه محیط ازاون هم یادبگیره کار بیاداینجاهم گفتم کنه؟من راراضی خودش

 حتی ما االن رابهترمیدونی وخانوادم من موقیت توکه!کاربکنه؟ بیاداینجاواین کنارپدر،فکرنمیکردم

 کنه؟نادیابایدموقعیت ازدواج میخاد بعداین مبدی کارکنن اینکه رابدون ونادی علی تحصیل خرج نمیتونیم

میکنه؟ فکری چه پسره.ندارم موقعیت من بگه االن میکرد،نه راشروع رابطه رامیدیدبعدباهاش  

 ،اومدم کارمهم یه انجام برای بودباپدررفتیم شده تنگ دلم عزیزم:کرد راقطع حرفم سم م س زنگ صدای

بوسمت می بخوریا ناهارتو.میزنم اس . 

زدم لبخندی . 

کجاست؟ بگه میخاد ذلیل هستن،حتمازن بازشد؟شوهرتون نیشت چیه:گفت باشوق مری  
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وبخورم ناهارم کرده بیرون،سفارش باپدررفتن کوروش  :وگفتم زدم لبخندی . 

نگران   عزیزت وبکشه،بخورتادل خدامن وای:بانازگفت مری ! 

 قضیه ازاین هم بقیه نداشتم دوست.میکردم صحبت بودبایدبانادی مشؽول ؼذاخوردم،ذهنم میلی بابی

 .سردربیارن

کارشدیم به مشؽول دوباره . 

- بودی؟ خاموش گرفتم تماس باهات دیشب ! 

بود کرده استفاده فرصت ازاین نبودواون بود،مری روبروم امین چهرۀ برگشتم . 

داشتید؟ کاری:گفتم جدی خیلی  

کنیم؟ صحبت باهم میشه:گفت دوباره جاخوردولی امین  

- کارمیکنیم؟ چه داریم االن  

 طرزبرخوردت این!هستی وجدی خشک نکردی،هنوزم اصالفرق سالها بااون:زدوگفت لبخندی امین

دارم رادوست ! 

زد خشکم در درچارچوب کوروش عصبی چهرۀ بادیدن بدم،ولی جواب وخاستم کردم اخم . 

بهراد اقایبفرمایید به:گفت وباخوشرویی رانباخت کوروش،خودش کردوبادیدن رادنبال نگاهم خط امین  

 به سری امدم نباشید،امروزنبودم ممنون،خسته:برداشت ازمن کردوچشم راعوض نگاهش رنگ کوروش

هستید؟ حالی درچه کارهابزنم  

 شمس خانم پیش چندلحظه همین بفرماییدبنشینید،:میزنشست پشت رفت کردوخودش اشازه صندلی به امین

برمیگردن االن لطفی بازدیداقای برای کارهارابردن . 

شینی؟ نمی:انداخت من به نگاهی کوروش  

کنم سکوت دادم ترجیح پس بگم چی نشستم،نمیدونستم صندلی اولین روی دستپاچه . 

- بزرگمهر؟ خانم اینجاراحتیت  

راحتم من اره:وگفتم زدم گره بهم دستامو . 

- میزندارید؟ شما  
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- نمیخاد ثابت جای که مهمانم،مهمانم اینجا من نیست،باالخره الزم نه . 

خوب:زدوگفت بخشی لبخندرضایت روشکو . 

داریم بزرگمهراحتیاج خانم تجربۀ به حیفه،ماواقعا خیلی:گفت باافسوس امین ! 

شد وارداتاق مری که بزنه حرفی خاست کوروش . 

گندزدی؟:گفت زیرلب نگاه من به باشیطنت مری  

 لطفی موردپسنداقای اولیه طرح باالخره سالم،خبرخوش:مری.زدم مریم به لبخندی

نظربدن راجبش توجلسه قرارشدفردا.رارگرفتق . 

امیزبود موفق مرحله اولین پس:گفتم باخوشحالی . 

 هفته یک االن ما بزرگمهر،وگرنه خانم شماست خاطر به همش:گفت و کرد من به رضایتمندی نگاه امین

گرفتید را مثبت رای تؽییر تا باچند شما ولی کارمیکنیم ها پلن این روی داریم که بیشتر   . 

 موفقیت این در باهم همه گرفت نادیده نباید را کارگروهی:وگفت انداخت امین به نگاهی باحرص کوروش

 .شریکید

 منم کامالدرسته بهراد اقایی موافقم،صحبتهای منم:کرد اضافه کوروش تاکیدحرؾ برای مری

نفس؟ توچی.موافقم  

- نداشته نفرنقش یک پس داده ماجواب کارگروهی موافقم باشما منم ! 

ببرم دیدنشون شمارابه خاست پدرازمن:انداخت من به نگاهی کوروش.نزد حرفی امین . 

- نداری؟ کاری خونه میرم طرؾ ازاون دیگه من مری. میل باکمال . 

میگیریم تماس عزیزم،بعدباهم نه  

- کردم وباسرخداحافظی انداختم امین به خدانگهدار،نگاهی پس . 

شدم خارج ازاتاق کوروش همراه . 

عزیزم نباشی خسته:کردوگفت نزدیک دستم رابه تشدس کوروش . 

طور همین توهم راگرفتم وانگشتش زدم لبخندی  

یازدهم فصل :  
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 بیشتری نفس بودومابااعتمادبه گرفته تقریباجان پروژه مدت تواین.میگذشت شرکت به ازامدنم هفته سه

 کوروش بودوازطرفی شده ومری من تعجب باعث امین رفتارهای مدت دراین.کارمیکردیم پروژه روی

میزدم یانشنیدن ندیدن رابه خودم هردفعه من بودولی کرده عصبی را . 

کرده؟ قفل بازم شده چی:وگفتم انداختم نگاهی.کلنجارمیرفت باکامپیوتر باعصبانیت امین  

هدررفت به یکروزم اره،همۀزحمت:کردوگفت نگام باعصبانیت ! 

بودی؟ سیونکرده:گفتم باتعجب  

نه:گفت شدش قفل دندانهای ازالیی ! 

شدم کامپیوترخیره شدۀ قفل صفحۀ وبه رفتم طرفش به . 

- فرداحاضرباشن اینابایدبرای کارکنیم؟ حاالچه !  

نباشید میدم،شمانگران انجام دوباره میمونم من:گفت باعصبانیت امین ! 

 

 ولی نیامده م،امروزمریم ما ازشانس کنم کمکت میتونم هم من نداره حاالعصبانیت:انداختم امین به نگاهی

میکنیم تمومش دوتایی بازم  

بهرادمنتظرنباشن شمابریدمهندس نیست الزم:گفت باحرص امین . 

شدم خیره امین به باتعجب . 

- میدادم سبزنشون چراغ باشم منم!شرکته   پسرصاحب باشه هرچی خوب اره ! 

- میکنی اشتباه داری . 

- وبرمیگردید میایین باهم که دیروز،امروزدیدم نه . 

 میکشن زحمت دلیل همین به یکیه بهراد واقای من مسیر:گفتم بشه،باخونسردی برمالح رازمون منمیخاست

بدم توضیح برات بخام بینم نمی نیازی من البته.میایم وباهم ! 

برسومت میتونم منم:راباالبردوگفت ابروش تای امین !!! 

- کن درست ؾحر برام نمیخام.برم باایشون میدم ترجیح مانده باقی مدت ممنون،تواین ! 

- نیست قبول اصالقابل دلیلت ! 
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بدم توضیح بیشتربراتون بینم نمی دلیلی منم:میزکوبیدم به باحرص ! 

هرجورراحتی:زدوگفت پوزخندی امین !!! 

- کاربایدکرد؟ حاالچه  

- نمیشه که بفرستن،بااین سیستم یه براموت میزنم زنگ . 

 که شدیم قدرمشؽول این.کارکردیم به وعشر جدیددوباره سیستم وامدن بعدازیکساعت کردم باسرموافقت

نشدیم شرکت وقت شد تمام متوجۀ . 

رفتن؟ همه وقته خونه؟خیلی برین مگرنمیخاین:امدیم خودمان به کوروش باصدای  

بدیمش فرداتحویل دادیم،باید راازدست کردوهمه قفل سیستم:وگفتم انداختم بهش نگاهی . 

- فرداحاضره نباشیدبرای کارداریم،نگران دیگه دوساعت ! 

رفتن؟ شمس خانم:وگفت انداخت اتاق به گاهی کوروش  

- نیامدن امروز نه ! 

 لبم لبخندروی.میکشه ونشو خط برام داره تودلش شدمیدونستم خیره من به باعصبانیت کوروش

میکنیم تمامش رهایی واقایی من ببرین بزرگمهرشماتشریؾ خانم:رادیدوگفت ! 

میمونم خودم مهندس میدم،ممنون انجام تنهایی خودم بریدمن یتونیدشمام:وگفت انداخت من به نگاهی امین . 

- بایدباشم:انداختم کوروش به ندارم،نگاهی مشکلی من نه . 

بشه تازودترتمام میکم کمک منم پس:وگفت نشست صندلی روی کوروش ! 

هرطورمایلید:کردوگفت وکوروش من به نگاهی باتعجب امین ! 

 اینجا بیا نفس:بودگفت شده خیره دی سی ال به طورکه همین نامی.کارکردیم مشؽول خودمونو هرسه

بخونم رابرام ! 

 ؼره چشم کوروش.کرد میخکوبم کوروش عصبی نگاه که برم کردم،خاستم تعجب امین خودمونی ازلحن

خوندم رابراش وپالن کوروش سمت رفتم رفت،باترس بهم ای . 

عزیزم ممنون:زدوگفت لبخندی . 
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 این بودچراداشت شده حتمادیونه امین شدم کنم،داغ نگاه کوروش هب میترسیدم.چارتاشد چشمام

 .کاررامیکرد

بخونین،عزیزم من برای راهم این میشه:وگفت گرفت طرفم رابه کاؼذی کوروش ! 

بخونم براتون بدیدمن:کردوگفت نگاه کوروش به باحرص امین.کردم نگاه کوروش به باتعجبم ! 

 

میخونه برسید،فس کارتون شمابه نه:شدوگفت خیره امین به باخونسردی کوروش ! 

کرد نگاه من کردوبه مشت راباعصبانیت دستاش امین . 

زد لبخند و زد دستم به راازعمد دستش که بگیرم کوروش کاؼذراازدست خاستم . 

کنید لطفاتمومش:گفتم باحرص !! 

امد کوروش سمت بلندشدوبه ازجاش شدباعصبانیت کارکوروش متوجۀ که امین . 

نشه؟ دلخوری باعث بعدا ببریدتا تشریؾ بخام ازتون تونم بهرادمی اقای:سابیدوگفت مرابه دندوناش ! 

رامیخای؟ همین توهم:وگفت انداخت من به نگاهی کوروش  

میکنم خاهش کوروش:کردم نگاش ملتسمانه !!! 

برگرد بااژانس پس:وگفت گرفت راازمن گاش کوروش . 

یرسونمرام ایشون نباشیدمن شمانگران:کاررابدترکرد امین . 

کردورفت راکج سرش باحرص کوروش . 

 که بزنم ازدربیرون کردم،خاستم جمع شدوسایلهامو تمام کارکه.بودم کرده رادرهم کاراخمهام شدن تاتمام

کرد صدام امین . 

- میرسونمت!نفس؟ ! 

 مخصوصاتومحیط!!! صدانزید اسم رابه م دیگه میرم،لطفا خودم نکرده الزم:برگشتم باعصبانیت

بکن ۀ من راجب باطل خیال کسی نمیخادکه دلم!!!یگراند کاروجلوی !!! 

 ممممثل!!!هستید؟ صمیمی خیلی!!!!رانمیدونستم،کوروش مهندس کوچک اسم من:زدوگفت پوزخندی امین

 فرق توبابقیه فکرمیکردم خررابگوکه من!!!چرا؟ بپرسم میتوم!!!! زیادتاکیدداری من روی فقط اینکه
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 اینکه مثل ولی!!!کنی فکر ماشدنمون به که بخام ازت وسکوتم سالها ناو جبران برای میخاستم میکنی،

میخام معذرت من داری فرق نفس بااون توخیلی !!! 

 میزنی؟اون حرؾ نفس ازکدوم توداری:انداختم نگاهی بهش برگشتم باعصبانیت امین حرفهای باشنیدن

 گفتی!!زدی؟؟ سکوت؟؟؟چرامهر داشتی شد،دوستم گم خروارمسئولیت سالهازیریک توهمون نفس

 چی اومدی سالها این حاالبعدازگذشت زندگیت پی رفتی بزنی حرؾ نکردی درگیره؟جرات خستست؟گفتی

 فرق هام وخستگی ومسئولیتام درگیری رنگ فقط نفسم هنوزهمون من کنی؟میبینی زنده رامیخای

نزن ازماشدن حرفی من با میبنیی؟پس نیستم خودم مال فقط دیگه!!!کرده !!! 

 بیرون ازذهنم کوروش چهرۀ لحظه کردم،یک دربست تاکسی.زدم بیرون اقازات

 حال ازاین گوشیم زنگ صدای.شد طوری چرااین اصال کنم،وای رااروم حاالچطورکوروش.میرفت

دادم جواب باحرص مری شمارۀ بادیدن.اوردم بیرون راازکیفم امیدگوشیم کوروشه،بااین اوردحتما بیرونم . 

- جابودی؟توامروزک معلومه هیج  

بیابابات زودباش رودیده علی،نادی زودبیاخونتون کجایی نفس:گفت هراسانی باصدای مری ... 

بره باسرعت خاستم وازش دادم راننده رابه خونم ادرس سریع میگه چی داره نفهمیدم دیگه . 

 

 مری. شتمهارادوتادوتابردا پله.بازکرد دررابرام درزدم،مری باعجله.شدم پیاده خونه بعدجلوی ساعت نیم

قرمزبود بود،چشماش درایستاده دراستانیه . 

بابام؟ مری:گفتم باترس  

درمانگاه باامیررفتن خوبه حالش:گفت بابؽض . 

شد؟ سرم به خاکی چه دیدی:گفت باگریه من بود،بادیدن افتاده طرؾ یک حال بی مامان.شدم داخل  

کو؟ مامان،علی باش اروم:بوسیدمش  

بردنش:گفت باگریه ! 

کجابردنش؟:گفتم باتعجب  

 راسوارماشین نادی سرخیابون علی:خوراندوگفت مامان به ابی لیوان مری.نداد مجال مامان به گریه

 اومدسه پلیس.باالمیگیره بزن،بزن درگیرمیشه باهاش درعلی دم رامیرسونه نادی میبینه،وقتی یهپسر

رابرد تایشون . 
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هم؟ تای؟نادی سه:گفتم باتعجب  

،حال پسره.درامده پسره ازخجالت حسابی ،علیاره:دادوگفت راتکون سرش مری  بهم باباتم بیمارستان 

 بودمیدان اینجاشده کردنفس رحم خیلی بهمون خدا. میرسن االن توراهن درمانگاه خوردباامیررفت

میکشتش علی دورازجون مگرنه وامیررسیدیم من جنگ،خدامیخاست . 

کارکنیم؟ حاالچی!احمق دخترۀ:کردم زمزمه وزیرلب بهسرگرفتم دستمو  

- کرده شکایت ازش نادی:گفت اروم مری.بیرون رابیاریم علی هیچی،بایدسندبزاریم ! 

کارکرده؟ چی:گفتم بابهت  

 بردنش!بده   یکم پسرحالش اینکه مثل!کرده شکایت ازعلی نادی:وگفت دوخت رابهم نگرانش نگاه مری

سرافتادیمتودرد حسابی.خورده بخیه صوتشم شکسته،امیرمیگفت ودستش سرش بیمارستان ! 

اونجابمونه نمیتوه شبم یه حاالسندازکجابیاریم؟بچه:گفت باگریه مامان ! 

داشت قابلی چه مگرنه بانکه گروه سندم که میدونید:دوخت مامان رابه نگاهش مری . 

گرفتم را شکیبا شمارۀ سریع بایدفکرمیکردم،اهان کشیدم موهام توی دستی  

داد جواب بعدازچندتابوق . 

- تمبزرگمهرهس سالم ! 

ازماکردید؟ یادی عجب خوبید،چه سالم:گفت باخوشرویی  

- بگیرم راازتون یاخونه سندمؽازه بشه اگه میخاستم دردسرم میکنم،بازم خاهش . 

- افتاده؟ اتفاقی نداره موردی باشه ! 

- راسانسورکردم نادی قسمت البته دادم توضیح براش بله،کمی متاسفانه . 

- بشن متوجه خانوادتون ممکن لسازمیشهمشک براتون بعدش ولی ندارم مشکلی من ! 

ندارم جزاین راهی متاسفانه:گفتم کالؾ ! 

2 قسمت 11 فصل  

بمونه اونجا نمیتوه شبم یه بیاریم؟بچم کجا از سند حاال:گفت باگریه مامان ! 

داشت قابلی چه مگرنه بانکه گروه سندم که میدونید:دوخت مامان رابه نگاهش مری . 



هام فاتحیلپیشنهادیک سال زندگی | ا  
 

www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان Page 124 
 

گرفتم را شکیبا شمارۀ سریع فکرمیکردم،اهانباید کشیدم موهام توی دستی  

داد جواب بعدازچندتابوق . 

- بزرگمهرهستم سالم ! 

ازماکردید؟ یادی عجب خوبید،چه سالم:گفت باخوشرویی  

- بگیرم راازتون یاخونه سندمؽازه بشه اگه میخاستم دردسرم میکنم،بازم خاهش . 

- افتاده؟ اتفاقی نداره موردی باشه ! 

- راسانسورکردم نادی قسمت البته دادم توضیح راشب بله،کمی متاسفانه . 

- بشن متوجه خانوادتون ممکن مشکلسازمیشه براتون بعدش ولی ندارم مشکلی من ! 

ندارم جزاین راهی متاسفانه:گفتم کالؾ  

- خانه صاحب عنوان به وهم دوست عنوان به هم البته کنم کمکتون میتونم من ! 

- بیفتید؟ توزحمت نمیخام ممنون ! 

- اونجام دیگه تایکساعت من نیست زحمتی . 

- مامنتظریم ممنوم،پس . 

 خانوادم ابروی حرؾ باالخره بگیرم کمک ازکوروش مجبوربشم خاستم نمی رسید دادم به خداراشکرکه

بود درمیون . 

 معلومه:دادکشیدم باعصبانیت نادی صدای باشنیدن.خورد راگرفتم،چندتابوق نادی شمارۀ باعصبانیت

؟کجاهستی؟کارمیکنی چه توداری  

بمیره؟ مهرداد اگه بیمارستانم،نفس من:گفت باگریه نادی ! 

 وپلیس ابروریزی به حاالبفرما!رفتی طفره پرسیدم نادیاخانوم،هروقت کاریتونه پنهان نتیجۀ:گفتم باحرص

 هرجاهستی کردی؟نادی شکایت کرد،ازعلی راسیاه بقیه روی حسابی که کارجدیدتم این.شد وکالنترکشیده

 نیومدی امدی خوب که امدی اونجا میای کالنتریم دیگه تایکساعت منم!!!میگیری راپس تتشکای میری

 به بزنه کنه راقاب مجبورشدمدرکش وقتی کنن بیروش ازشرکت میدم مهردادخان وتواون میدونم من

رامیپرسم حالش وقت دیواراون ! 

نفس:گفت ملتسمانه نادی ... 
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شنیدی که همین:فریادکشیدم !!! 

بودم کرده عصروفراموش اتفاقات که بودم قدرعصبانی این کردم راقطع گوشی . 

 تقصیرمن میزدهمش موج نگرانی مامان درنگاه شدن خیره من به ومامان مری شدم واردسالن

میکردم صحبت بودبایدزودتربانادی . 

نفس؟ زدی زنگ کی به:گفت بانگرانی مامان ! 

 هم نادیا.بفهمن وپدرش کوروش ونه،نمیخامخ صاحب به زدم زنگ:گرفتم تودستم ودستاش نشستم کنارش

میده میادرضایت پشیمونه ! 

رادرگیرکرد همه دیونه،اشتباهش دخترۀ:گفت باعصبانیت مری ! 

 دارم که کردم کجااشتباه نمیدوم چشمشه به عقلش نیست نفس مثل نادیا:کردوگفت راپاک اشکش مامان

ازدختروپسرم اینم شوهرم روز ازحال این رامیدم تاوانش ! 

ازشون شدم ؼافل میکردم راجمع بایدبیشترحواسم مقصرم منم:وگفتم رابوسیدم اش شانه ! 

حالم شده این که بسوزم باید مادر من تونداره به ربطی کارا مادراین نه:دادوگفت تکون سری مامان ! 

 شدن دیدم،شکسته پدرم موهای راروی گردپیری.کرد رافراموش خودش دیگه امیروبابا،مامان باامدن

 تخت روی مامان باکمک.نداشت رو به بودرنگ شده خمیده قامتش.میشددید توچشماش را ورشؼر

 مثل سکوتش ولی.رفت خاب زودبه وخیلی راکردن هاکارخودشون ارامبخش خوشبختانه خابوندیمش

نکرد هم نگام فرورفت،حتی خنجرتوقلبم ! 

 گذاشتن مجبوربه دوم کایتش برای ولی گرفت راپس شکایتش نادی.رفتیم کالنتری باامیروشکیبابه

اوردیم خانه به را نادی و ،علی رفتنش و شکیبا از تشکر از بعد.سندشدیم . 

 دندان رابه لبم بابؽض.شدم وعلی نادی زخمیۀ صورت و شکسته دست متوجۀ بودکه وقت اون تازه

گرفت راپایین سرش رادید بؽضم که گرفتم،علی . 

- شدم عصبی نمیخاستم،خیلی من خدانفس به . 

-.راخوردم بؽضم بدزم صورتش روی سیلی سرخ وجای شکستش ،دست انداختم نادی به گاهین

 توضیح بهت نادی میدادی بایداجازه توهم میگفتی،علی من توبایدبه نادی!کردید اشتباه هردوتایتون

 قلب ااینب بابا نمیدونیدحال کارکنید؟شما میفتادمیخاستیدچه بابا یا مامان برای اتفاقی اوضاع اگرتواین.بده

 نکردیدحرفی اشتی که تاوقتی نمیخام حاالبریدتواتاقتون:دادم بیرون راباحرص نفسم....چقدر پیوندی

بشنوم ازتون ! 
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مهردادبکنی برای هم فکری بایدیه:وگفت نشست کنارم مری.رفتن اتاقشون به ونادی علی ! 

پسر گل اون نه اشیمب شاکی ماباید تازه ندارم کشی منت حوصلۀ کافیۀ امشب برای:وبستم چشمام ! 

یامیری؟ میمونی:خندیدوگفت نادی  

 همین فقط واوضاع حال تواین بدم، راچی کوروش حاالجواب وای کم بیست یک انداختم ساعت به نگاهی

شدم راهی تمیرومری وهمراه کردیم خداحافظی ازمامان.داشتم راکم .  

تربود راحت خیالم طوری بشه،این اروم اوضاع تاکمی بره مری خانۀ به قرارشدنادی . 

 نبودرفتم خوب حالم دردمیکردواصال سرم نکردم راروشن چراغ بود تاریک خونه.رسیدم خونه به

کرد میخکوبم کوروش صدای که رفتم اتاق سمت به خوردم ومسکنی تواشپزخانه . 

- گذشت؟ خوش ! 

نشسته؟ تاریکی چراتو خوب!نشدم؟ بود،چرامتوجه نشسته کاناپه روی برگشتم ! 

 بودرفتم بدشده حالش بابام بودم خودمون خونۀ تاحاال نکن،من اشتباه:گفتم الفهوک خسته

نشستی؟ چراتوتاریکی!!!اونجا  

دیگه؟ خرم منم:بلندخندیدوگفت !! 

میکنیم صحبت بعدا خستم فکرکن؟من داری هرجوردوست:دادم دستاموتوهواتکون عصبی . 

 

 داری کوروش:گفتم بابؽض پیچید کمرم یدردتو.کوبیدم دیوارراهرو به و خیزبرداشت طرفم به کوروش

 !چیکارمیکنی؟؟

عزیزم دربره خستگیت میخام:گفت کردوعصبی نزدیک صورتم رابه صورتش کوروش  

 میشه.بزنم سروکله باتوهم نمیخام امروزکافیه برای!نیست خوب خداحالم کوروش،به کن ولم:نالیدم

؟!فرداصبح برای بزاریش  

 بروگمشوازجلوی برو ندارم کاریت بعددیگه به ندارم،ازاالن کاریت باشه:زدوگفت پوزخندی کوروش

 !چشمام

داد هل اتاق طرؾ رابه کردومن راشل دستاش . 

کوروش:گفتم بابؽض !!! 
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رفت بیرون ازخانه زدنی بهم دررفت،درچشم طرؾ برگردوندوبه راازم روش .  

 زنگ باصدای.رفتم حال جااز همون که کردم اینقدرگریه.زدم بلندزیرگریه لبریزشدباصدای صبرم دیگه

 ازجام بابؽض افتاده اتفاقی چه دیشب امدکه یادم تازه راهرو وسط خودم رابازکردم،بادیدن چشمام گوشیم

 راسشوارکشیدم موهام و پوشیدم لباس.گرفت حس بدنم کمی ابگرم حمام،زیردوش رفتم ویکراست بلندشدم

 بخانم اینکه رابدون هاش س م س همۀ باحرص وامین ازمری س م وس کال میس کلی رابرداشتم گوشیم

زدم زنگ مری وبه کردم پاک . 

- کجایی؟ معلومه   

- هستم نبودهنوزخونه خوب حالم . 

افتاده؟ بینتون اتفاقی. شده بحثش ها چندباربابچه ازصبح عصبیه اینجاست،خیلی که کوروش  

 خوب:وزانهدلس مری. کردم تعریؾ به شروع نشه تبدیل گریه به بؽضم میکردم سعی درحالیکه

 حرفات به بخاه وازش بزن زنگ بهش تیرخوردست گرگ مثل االن میدادی،کوروش توضیح توبایدبراش

بده گوش . 

- کجاست؟ بدترکم،نادی کارراازاین میترسم عصبیه االن اون  

- داره شنوی ازتوحرؾ فقط دونی می خوب که خودت دارم نگهش خونه نتونستم کردم اینجا،هرکاری ! 

برسم تامن باشه کوروش به حواست توهم فقط میام االن باشه:کشیدم بلندی نفس . 

- هست،بیازودتر حواسم باشه ! 

- فعال باشه . 

 که دادم توخودشه،قول خیلی علی ولی بابابهتره حال میگفت.بود گرفته زدم،هنوزصداش زنگ مامان به

رفتم شرکت به اژانس وبا پوشیدم لباس سریع.سربزنم بهشون . 

اقاتونو؟ زودامدی،دیدی:زدوگفت لبخندی بادیدنم مری ! 

بود؟ اینجا مگه نه:گفتم باتعجب  

- دادوبیدادکردورفت سررهایی نداریدکلی تشریؾ دیدشماهم وقتی خوب ولی رهایی بودسراغ اره،امده . 

 حاالکجاست؟-

یاکوروش؟ امین:گفت باخنده مری ! 
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ومیگم کوروش!شوخیه؟ حاالوقت:گفتم واخم دادم راتکون سرم . 

 جنگ باهاشه،دوباره هم امین نرو توحاال ولی تودفترش رفت فکرکنم:وردوگفتراخ خندش مری

 .رامیوفته

 برم بیمارستانه کدوم پسره این بزنم،ببینم حرؾ باهاش باید نادی پیش میرم:کنارمیزوگفتم راگذاشتم کیفم

بزنم حرؾ باهاش . 

 تصادؾ فکرکردن خانوادش البته!گرفته راپس شکایت رفته اقاخودش اینکه مثل:گفت اروم مری

خورده بخیه هم سرصورتش شکسته دستش میگفت کرده،نادی ! 

برمیگردم نادی میرم من!بیشعور بهترپسرۀ:گفتم باحرص . 

به خوردم کهمحکم میخوردم حرص داشتم عقل بی رفتم،دخترۀ نادی طرؾ به.نشدم مری منتظرجواب  ... 

ترسیدم درهمش اخمهای واون کوروش بادیدن . 

- بخشی؟ می سالم،ندیدمت ! 

نیست سالم،چیزجدیدی:کشیدوگفت بلندی نفس کوروش !!! 

- کجابودی؟ دیشب  

پدر خونۀ:کشیدوگفت موهاش به دستی . 

میادا بهت ریشم ته:وبالبخندگفتم کشیدم نشدش اصالح صورت روی دستمو !! 

افتاده؟ شکسته،اتفاقی دستش نادی:شدوگفت خیره توچشمام  

 میکنم،ازدیروزظهره تعریؾ رابرات همه کنی دعوتم کیکو چای یک به اگه:گذاشتم هم راروی چشمام

نخوردم هیچی . 

بیارن برات میگم االن بیابریم:خندیدوگفت . 

 صورتم راروی دستش. نشست دادوکنارم وچای کیک سفارش برام.رفتم اتاقش به باکوروش

کردی؟ گریه:کشیدوگفت  

ریزبودم رس که دیشب اونم رانداشتم حرفات طاقت:گفتم وبابؽض زدم لبخدتلخی . 
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 دیونه کن،داشتم درکم.بزارم تنها توراباهاش بودکه سخت میشدم،برام دیونه داشتم:کردوگفت بؽلم کوروش

کرد صدات وقتی میشدم . 

 مجبورنیستیم دیگه بشه تموم که پروژه.نمیفته اتفاق این شددیگه منم،تموم:وگفتم فشردم رابهش خودم

کنیم راپنهان رابطمون . 

 عصبی خودمم ولی میدادم مهلت میخام،بایدبهت معذرت دیشبم حرفای برای:سیدرابو پیشانیم کوروش

میکنی مسخرام واری زدی گولم فکرکردم.بودم ! 

زدم؟ گولت ها،من بلدی خوب:رابوسیدم وگونش خندیدم  

خانم،خانما راخوردم چشمات گول من:زد لبخندزیبای کوروش . 

 .هردوخندیدیم

دوخت رابهم عاشقش نگاه وشوکور شدم مشؽول من وکیک چای بااوردن . 

 ضعؾ داشتم یواش داشتم،یواش احتیاج خیلی ممنون:وگفتم راخوردم چایم جرعۀ گرفتم؛اخرین جان کمی

 .میکردم

- ناهاره وقت هم یواش جونت،یواش نوش .  

-  گوشیم بافتم مانتوی ازجیب کردم بلندشد،دست گوشیم صدای.ناهارراداره حکم برام همین فعال ممنون

موندم وندادن داد جواب بین شکیبا اسم بادیدن اوردم رابیرون . 

بدی؟ جواب نمیخای:باتعجب کوروش  

دادم راجواب وگوشی اومدم بیرون ازاتاق.برمیگردم االن رامیبخشی من:وگفتم کردم نگاش . 

- شکیبا اقای سالم . 

- گرفتم تماس بدموقع اینکه مثل سالم . 

داشتید؟ امری میکنم،بفرمایید خاهش نه:مبد جواب را کوروش بایدسئوالهای بازم حاال اره  

-  برای خاستن وازم گرفتن داده،تماس رضایت شاکی اینکه مثل گرفتم سندراپس رفتم من که خبربدم گفتم

؟ شده حل مشکل اینکه مثل.سندبرم بردن  

 برای میگرفتم شماتماس بایدبا من ولی شده درست چیز همه اره ممنون خیلی:گفتم باشرمندگی

کرد جبران بشه دادید،کاش متشکرخجالت . 
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 خوشحال بیاد بر دستم از کاری اگر پیدامیشه جبران برای وقت نکردم کاری نفرمایید: گفت و شکیباخندید

اجاز برسونید،با سالم.بدم انجام براتون میشم  

- خدانگهدار.کردید میکنم،لطؾ خاهش . 

بود؟ پسره نای:گفت و کرد اخم بادیدنم کوروش.برگشتم اتاق تو و رابستم گوشی  

بود اینا بابا عزیزم،صاحبخونۀ نه:خندیدم . 

نکردی؟ صحبت اینجا چرا پس:گفت و باالبرد را ابروش تای یک  

 دیدن با دیشب حتما بزیم، پدرسر به بریم پاشو. بپرسی اینقدرسئوال قرارنبود:کردم نگاش شیطون

شده نگران توحسابی ! 

 عصبی نگاه متوجۀ که پرید،کوروش رنگش من دنبادی نادی.شد راهی همراهم میلش برخالؾ کووروش

پدررفت اتاق به من از زودتر.شد نادی رنگ و من . 

گفتی؟ چی کوروش به:رفتم نادی به ؼرهای چشم  

 بهم حالش من خاطر به گفتم پرسید را بابا کردم،حال تصادؾ دیشب خداگفتم به هیچی:گفت دستپاچه نادی

 .خورده

- شدن جون نصؾ نفر چند خاطرت به دیشب فهمیدی که شکر را خدا ! 

کنی؟ دعوام تو میترسیدم ولی نفس بگم بهت میخاستم من:گرفت پایین را سرش نادی  

- شدیم؟ بزرگ اینجوری میکردم،ما دعوات که معلومه  

 چی!درخونه دم تا اونم بشینی ماشین تو کنارش میدادی اجازه خودت به نباید باشه هم ازدواج حرؾ اگه

کورن؟ همه کردی فکر  

- دوس من خاستگاری بیاد میخاد مهرداد!  خدا به بود بار اولین .... 

 نبینم هم دیگه!!!میزیم حرؾ مفصل بعدا!!! نادی کن بس:گفتم و زدم بلندی داد سرش تقریبا عصبانیت با

کنه اخراجت بخام پدر از بشم مجبور نکن کنید،کاری خلوت هم با ایجا !!!!  

میکردم پیدا جدیدی حل راه باید ولی میشن بیخیال مدتی تا مهرداد هم و نادی هم تهدید این با میدونستم . 

نشستم وکنارکوروش کردم سالم.رابوسید سرم همیشه مثا و لبخندزد دیدنم با پدر . 

- نشدم نادیاجان دست متوجۀ که قدردرگیرکارم شنیدم،این االن ازکوروش . 
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میشه بیمارستان راهی میشه تاباخبر الشونح بااون که وعلی،باباهم نادی گانۀ بچه کارای:زدم لبخندی . 

شدید الزم قربانی!دادبیداد ای:گفت پدرباتعجب . 

چیکارکنم نمیدونم شدم ؼافل ازشون حتما،حسابی اره:دادم راتکان سرم . 

 ونادی علی حاالنوبت کردی تونستی کاری هر تو: بده رادلدلری میکردمن سعی که درحالی کوروش

رایادبگیرن مسئولیت حس هم اونها بزار ،عزیزم ! 

کنند شروع بایدازیکجا باالخره جان نفس میگه راست کوروش:گفت و کرد من به پدرنگاهی . 

- هاندارم بچه به کاری نه مگر مامانم و بابا نگران من . 

- واستن خودشون پای روی کنی بایدکمکشون ولی هستن وابسته بهت خیلی خانوادت میکنم درکت . 

ولی افتاده راه علی:گفتم مالیدم رابهم دستام  .... 

- خبردارم میدونم . 

بگید؟ منم شدبه چی:وپدرکردوگفت من به باتعجب کوروش  

امرخیره نباش نگران.ها حسودشدی:پدرخندیدوگفت  

کرده؟ زیادی ؼلط رهایی این کی؟نکنه امرخیربرای:کرد نگاه من به بانگرانی کوروش  

کردم سکوت کوروشرامجبوربه وبااخم راگزیدم لبم . 

چی؟ رهایی قضیۀ:وگفت ماانداخت هردوی به رنگاهیپد  

خبردارشدید؟ کجا حساسه،شمااز خیلی کوروش هیچی:وگفتم گرفتم راازکوروش نگاهم  

- میترسه ازت حسابی اینکه کرد،مثل صحبت بامن بابایی خوداقایی ! 

پدر؟ کی ازتوبترسه؟امرخیربرای بایدبابایی چی برای خبره؟نفس میگیداینجاچه:گفت عصبی کوروش  

ؼیرتی اقای میکنیم، صحبت نادی راجب:خندیدوگفت کوروش جای بی عصبانیت پدربه !!! 

 رافوت نفسش نگفتیدفکرکردم، اول چراازهمون خوب:کشیدوگفت ای اسوده نفس کوروش

شما ازدست:کردوگفت !! 

- کنم؟ صحبت باعروسم شدمیزاری راحت خیالت حاالکه  
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گذاشت لبش راروی خندیدودستش کوروش . 

- میکنید؟ مخالفت چرا نیست پسربدی.کنم باتوصحبت خاست امدازمن میگفتم،بابایی مداشت  

- میخونه درس داره پدراون زوده هنوز نادی برای ولی شدم متوجه تازه من  > 

-  فعال وصلته این به اگرواقعادلش بزن بانادیاحرؾ بشین بخونه درس میتونه شوهرم بهانست،خونۀ اینها

بشین اماده تاشماهم کنن نامزد . 

- دارم مهمان ناهارمن برای پاشیدبرید حاالهم:دادوگفت تکان پدرسری.کارمیکنم پدرهمین باشه ! 

 

نخور جم ازکنارم:کردوگفت رارها دستم رسیدیم که سالن به.رفتیم وباهم وگرفت من دست کوروش !! 

شستن کنارشون من ناباوری ودرمیان انهارفت طرؾ به بودن،کوروش میزمشؽول روی وامین مری . 

نبود سالم،امروزپیداتون:انداخت من به نگاهی امین . 

داشتم ساعتی مرخصی:گفتم رادادم سالمش جواب باسردی . 

کلفته نبودپارتیتون یادم بله:شد خیره کوروش وبه گرفت راازمن نگاهش امین !!! 

 همسرایشون اینکه مثل: گفت بودباخونسردی شده کامالعصبی امین حرؾ ازاین درحالیکه کوروش

 البته دارن اختیارتام ایشون حاالهم!شدن پدرراضی باپادرمیانی نیستن،ولی موافق زیاد باکارکردنشون

وپدر من ازطرؾ !!!! 

کردی؟ ازدواج مگه:کردوگفت نگاه من به باتعجب امین  

شد خیره بودبهم شده خنک دلش حسابی که کوروش . 

اره:گفتم باسردی . 

 بجزاونها کس هیچ وبه خونوادتی سرگرم حسابی فکرمیکردم:گفت نداشت ازمن جوابو این توقع که امین

کردم اشتباه بازم اینکه مثل فکرنمیکنی؟ولی .... 

 دوست باهمسرش من بشنوی را عشقشون بایدداستان تازه:امدوگفت امین حرؾ میان باخنده کوروش

باشم مراقبش نامحسوس خاسته ازمن که وابستن بهم قدر این هستیم صمیمی ! 
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 دوستتون خاطرسفارشای به پس:گفت مری که بزنم حرفی خاستم میومدرواعصابم داشت کوروش دیگه

 اینجاهستید؟

شدم مطمئن که ماهست دوست خانم به حواستون شماهم که بشم مطمئن میخاستم اره:کوروش . 

 بگیدمطمئن و برسونید سالم همسرشون به من ازطرؾ:میدادگفت نشان خوردن رامشؽول خودش که امین

 !باشن

 میرم: وگفت انداخت من به نگاهی.تشکرمیکنم ایشون ازطرؾ منم:زدوگفت امین شانۀ به روشکو

 .ؼذارابیارم

زدورفت من لبخندپیروزمندبه کوروش.کردم باسرموافقت . 

 رفتارش به حواسش که گفت امین به اوتولفافه دادبکشم ازعصبانیت تومیخاستم ازدست کوروش،کوروش

 . باشه

 گفتۀ اینقدربه بااینکه جالبه ولی میگفتید بایدبهم خودتون:کرد من به ونگاهی ترابرداش ؼذاش ظرؾ امین

باشید شماراحت میرم باشه،من تودستتون حلقه ندیدم هستید همسرتون بهرادعاشق اقای . 

 انداخت بهم اندرسفیهی عاقل بودنگاه شاهدرفتارکوروش درسکوت لحظه تااون که مری

کردم کیؾ که کردمن راکم یارو یرو خوب خودمونیماکوروش!نفس؟:وگفت . 

ازدیروزپربود دلش:وگفتم خندیدم . 

میکردم راقیچی دمش اول بایدهمون.رهاشد رهایی،حسابی:گفت وباخنده نشست کنارم کوروش . 

1قسمت: دوازدهم فصل.خندیدیم ومری من  

 

 نتونسته هنوز یبودول شده بهتر کوروش با رابطم مدت تواین.برگشتم خونه به دوباره پروژه شدن تمام با

 ؼر کمی میشد باعث و بود کرده عصبی را کوروش این و کنیم پیدا وقتی سفر به رفتنمون برای بودیم

بود نادیا رفتار و کارها روی حواسم تمام منم.بزند . 

کردم راپاک اشکهام سریع کوروش صدای و کلید چرخش با . 

- کجایی؟ خانومی نفس  

معزیز اینجام:رفتم سمتش به و بلندشدم ! 
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 بؽلش نفسم شده چی:گفت و بوسید را موهایم.میکرد ارومم همیشه کوروش تن رفتم،بوی اؼوشش به اروم

بیااستقبالم طوری این شده؟همیشه کم ! 

نشو پرو:وگفتم سینش روی زدم اروم بامشتم ! 

 گرفت، باال را سرم و اورد صورتم بسمت را دستش.کرد بؽلم محکمتر که بیرون بیام ازبؽلش خاستم

کردی؟ گریه:پرسید نگرانی و شد شکه الودم اشک چشمهای دیدنبا  

بود گرفته دلم اره: گذاشتم سینش راروی وسرم زدم راپس دستش !! 

نگو دروغ ولی نگی میتونی! ؟ دروغ: کردوگفت حلقه رادورکمرم دستاش کوروش ! 

 گفت،گفت ادیازن وهمش ریخت یکریزاشک مامان میزدم حرؾ تلفنی بامامان که صبح.بود اشوب تودلم

 به تفاوتیش بی و ازعلی میریختم اشک باهاش هم ومن میگفت مامان!!زده داد سرش شبهادیرمیاد،گفت

چشماش توی ؼم و سکوتش و بابا از میگفت کاراش و نادی . 

 دست میگفت مری.بود داده مؽزیش شویی شسته مهردادحسابی اقا اینکه مثل میزد جدید حرفای هم مری

میرفتن پارکینگ به داشتن تیوق دیدتشون دست تو . 

- دلخوری؟ نادی از عزیزم چی  

نادی؟:گفتم تعجب با و کردم نگاش و برگشتم !! 

دیدمش بابایی اقای شده،با عوض حسابی میدونم:زدوگفت لبخندی کوروش . 

میکنی؟ لج کی با داری احمق دختر:کردم زمزمه شدم سرخ ازعصبانیت  

که خوبیۀپسر بابایی مگه چرا:گرفت را دستم کوروش ! 

- کنه اخراجش بخام پدر از باید اینکه مثل کنه صبر یکم گفتم بهش نداره بابایی به ربطی ! 

-  میاد خوب براش میگیری جبهه طوری این چرا دارن دوست را همدیگه که حاال عزیزم نفس

زندگیش پی میرن و خاستگاریش ! 

 باعلی نادی نمیشه باورت گذاشته اثیرت نادی روی خیلی پسره کوروش:وگفتم دادم راتکون سرم کالفگی با

استؽفرهللا... مثل شده اینا ومامان . 

- شد عوض شایدتصمیمش راببینیدبعدش خانوادش بزاریدبیان خوب . 

چی؟ بدیم ازدستش اگه:شدم خیره کوروش توچشمای بانگرانی  
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 لجبازی یه فقط کاراش همۀ پشت تونیازداره به االن میدیداون نکنیدازدستش کاری اگه:گفت ارام کوروش

 میدونی خانوادتی کلید توشاه خودت طرؾ به بیارش نزاردورتربشه کن صحبت باهاش است گونه بچه

 حرؾ باهاش تادیرنشده بجنب پس سنده توبراشون حرؾ وباباهم ومامان چطوروازکجاواردبشی،علی

 !بزن

 کوروش با حق دممیکر صحبت بایدبانادی شدم ارام.کرد رافروکش ازعصبانیتم کمی کوروش حرفهای

 .بود

- بخابم؟ یابایدگرسنه داریم بگوشام حاال خوب  

بخوری؟ شام میخای االن:وگفتم خندیدم  

بخورمت حاال همین حاضرم که من:کردوگفت بلندم اززمین کوروش  !!! 

عزیزم گیرمیکنم توگلوت:گفتم باخنده !!! 

- گیرنکنی که چطوربخورمت میدونم من نترس . 

 کنارم که میکنه راکنترل خودش میدونستم که کردبااین ارامم هاش ندهوخ باحرفاش کوروش شب اون

کردم سکوت بازم میدیدم،ولی نیازراتوچشماش ولی باشه عادی . 

 راهی کردوباهم موافقت کوروش.کنم صحبت وباندی برم شرکت به کوروش همراه صبح گرفتم تصمیم

 .شدیم

کرد یستادوباسرسالما وکوروش من بودبادیدن باتلفن کردن صحبت مشؽول نادی . 

بیا داشتی کاری تواتاقم من:کردوگفت من به نگاهی کوروش . 

 رویم.اومد طرفم وبه گذاشت تلفن راروی تلفن گوشی هم کوروش،نادی بارفتن.دادم جواب باسربهش

بوسیدمش هم رابوسیدمن  . 

ورا؟ ازاین عجب چه:گفت باتعجب نادی  

یست؟پدرن.سربزنم بهت اومدم:وگفتم نشستم مبل روی  

- فضولی؟ یاعلی کرده گلگی مامان شده امروزنمیان،چی نه  

 

کنی صحبت وعلی مامان راجب طوری این باورنمیکنم تویی خودتی؟ نادی:شدم خیره نادی به باتعجب !!! 
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 زندگی پولدارت کنارشوهر شهر باال خونۀ یک تو داری تو عزیزم!منم اره:گفت و زد پوزخندی نادی

 پول با!! ندارم؟ حقی هیچ خونه تو فرموده داداشم که بگم چی من!!!یخورهنم تکون دلت تو اب میکنی

کنم زندگی هم بخونم درس هم باید حقوقم . 

 هرحال نکردی،به خردش کم توهم نبایدولی که زده حرفی تودعوابهت علی:وگفتم کردم رافوت نفسم

 طوری این میخاین اگه بری شپی جوری تاکجااین میخای بپرس ازت اومدم کاره گناه کی اینجابگم نمیخام

مهرداد هم میدی راازدست خانوادت هم بدی ادامه ! 

دارم اطمینان بهش نمیزاره،من تنهام وقت مهردادهیچ:وگفت نشست کنارم نادی . 

بدی؟ ادامه کارات به میخای پس:گفتم باشم اروم میکردم سعی که درحالی  

منم ریمهردادبیادخاستگا بزارید:وگفت گرفت راپایین سرش نادی  .... 

-  بدترش توداری ولی اونوقت بشن اروم یکم وبابا بزارعلی گفتم اومدمن پیش که نیاد؟بادعوای گفتیم ماکی

 راثابت چی اینجوری میخای!راباالمیبری صدات!میری رژه اقا دست تو دست!خونه شبادیرمیری!میکنی

 کنی؟

ندم؟؟؟ تاازدستش مکارکن بایدچه ،نمیدونم شدم عاشق نفس کن درکم:گفت بابؽض نادی  

 کنم کمکت میخای.میکنی خراب عجولیت چیزرابااین همه عجولی،داری:وگفتم دادم تکیه مبل رابه سرم

بدی؟؟ ادامه طوری همین میخای یااینکه !!! 

کنم شروع وتشویش تشنج رابدون زندگیم میخام من کن کمکم نفس نه:الودگفت اشک باچشمای نادی . 

 وقت یه میکنم صحبت اینا بامامان بکش،منم دست جدیدت ازکارهای ازهمه اول:کشیدم عمیقی نفس

 موقعیت بااین االن میدونی وبکن فکرات بازم ولی.بیان خاستگاری برای بابایی تاخانوادۀ میکنیم مشخص

کنی بایدکمک توهم فقط رامیکنیم سعیمون ولی کنیم فراهم دیگه وچیزهای کامل جهیزیۀ برات نمیتونیم . 

باشه مهردادکنارم میخام فقط نمیخام هیچی من:دادوگفت ونراتک سرش نادی ! 

 زودسردمیشه تند تب.بره پیش اروم چیزاروم بزارهمه باش صبرداشته یکم بزن وحرؾ نشوفکرکن بچه

بشی پشیمون بعداازکارات ندارم دوست ! 

- باش داشته ایمان من به توهم دارم ایمان حرفم به نفس مطمئنم من . 

-  حواسم منم رابدونی حدکارات که میخام ازت بیارم،فقط ایمان توبهت بادیدن تامنم کن توشروع اول باشه

هست بهت ! 



هام فاتحیلپیشنهادیک سال زندگی | ا  
 

www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان Page 137 
 

- میکنم شروع االن خواهری،ازهمین باشه ! 

برمیگردم سربزنم مری به میرم میکنم، شروع منم باشه: بلندشدم   

داد ماسیدباسرجوابم لبش لبخندروی مری اسم باشنیدن که نادی . 

برگشتن طرفم هردوبه ومری امین.وواردشدم درزدم به بازبود،ضربۀ دراتاق . 

کارمیکنی؟ اینجاچه توی نفس:گفت باتعجب مری ! 

سربزنم بهت اومدم:گفتم میبوسیدمش درحالیکه رفتم سمتش به خندیدم ! 

کرد وسالم میزنشست پشت امین . 

ردک اشاره صندلی به بادست مری.برگشتم مری سمت به دوباره. دادم جواب بهش عادی خیلی . 

جدیده؟ پروژۀ:نشستم صندلی روی  

میدن تؽییرش دارن پروژست،یکم همون نه:کشیدوگفت عمیقی نفس مری ! 

تمومه؟ فکرکردم!نزد؟ حرفی کوروش ولی:گفتم باتعجب ! 

 کنار زودتربرگردونن شمارا بازی بهرادباپارتی اقایی اینکه مثل:داد جواب امین مری جای به

 !همسرتون؟

بهتره شماهم برای نباشم من برمیاین ازپسش تنهایی شما نباشید نگرانشما:وگفتم زدم پورخندی !!! 

 اینقدرحساس که ایشون تعجبم!!اشنامیشدم باهمسرتون رفتنتون قبل میشدم خوشحال:زدوگفت لبخندی امین

نیامدن؟ ازکجامعلوم-!کارشمانیومدن؟ محل دیدن برای هستن !! 

 به خورده گره بودوباابروهای درایستاده رچوبدرچا کوروش.برگشتم باتعجب کوروش صدای باشنیدن

بود شده خیره امین . 

 ازدواج نمیکنم باور:گرفت طرفم رابه راباورکنم،نگاش حرفتون که انتظارندارید:زدوگفت پوزخندی امین

باشی؟ کرده ! 

 را کوروش ودست اومد،بلندشدم امین سمت به باعصبانیت کوروش.بودم وکوروش امین بین درست

 .گرفتم

میدم جواب بزارمن:کردم زمزمه متورم،اروم گردنش بودورگ قرمزشده اشچشم !!! 
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بود شده خیره منوکوروش من،به ازحرکت متعجب امین . 

 

 حق میدم اجازه باربهت اخرین و اولین برای همکاربودنمون احترام به:وگفتم کردم نگاش جدی خیلی

 دالیلی هستن،به همسرم(کردم اشاره کوروش به)وایشون هستم متاهل من!باشی داشته پرسیدن سئوال

 وشما کردم اشتباه اینکه مثل ولی بشه نسبتمون متوجۀ کسی کارم اینجامشؽول وقتی نداشتم دوست

 واردبشه صدمۀ کاریتون روابط به باحرفاتون ندارم کنیددوست تمومش لطفا.شدید دچارسوتفاهم

هستم باهردوتایتون !!! 

 حدخودتون لطفا پس باشماندارم مشکلی من:وگفت نداختا امین به رابوسیدونگاهی دستم کوروش

همین رابشناسید !!! 

 که مری.راتاکیدکرد سرحرفش شدوباحرکت خیره کوروش بودبه من حرفای هنوزتوشک که امین

 بشینیدمیگم:کردوگفت وکوروش من جوموجودروبه کردن عوض بود،برای اتفاق شاهداین درسکوت

بیارن شیرینی و چای برامون !! 

 کتش امین.میکشیدم ونشون خط براش باچشام نخندم میکردم سعی که درحالی انداختم مری به ینگاه

 نگاه ومری من به باتعجب کوروش.بلندخندیدم باصدای امین رفت،بارفتن وباعذرخاهی رابرداشت

مرض:گفت بودباحرص شده شاکی حسابی ازکارم میکردومری ! 

بزارم دلم راکجای وشیرینی چایی اوضاع تواینحاال:گفتم وباخنده انداختم صندلی راروی خودم .  

 جون به دوتا این تادوباره گفتم بگم چی خوب!دیگه کن بس:گفت وباحرص رفت بهم ای ؼره چشم مری

کنم جوراعوض جوری یه نیفتادن هم ! 

وشیرینی؟ باچای:گفتم باخنده !! 

خندیدیم تایمون هرسه دفعه این . 

 کوروش.رفتیم کوروش اتاق به.کردم موکولش بهتر وقت یک به ولی بمونیم داشت اصرار مری که بااین

داد وقهوه چای سفارش وتلفنی میزنشست پشت . 

؟ برگردم که زدی گولم!!!شلوؼه؟ هنوزسرتون پروژه نشدن خاطرتموم به پس:وگفتم کردم نگاش ! 

 بچه من نفس نشده هنوزباورش!بمونی؟ بزارم داشتی توقع:دادوگفت تکیه صندلیش به کوروش

 هنورباورش داره ازت که خاطرشناختی به مطمئنم ولی باورکنه که سخته براش که بفهمم نیستم،میتونم

 .نشده
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 عمیقی نفس. میکرد راپاک مسئله صورت شکل این نبایدبه دلخوربودم کردم،ازش نگاه بیرون به ازپنچره

کنم ازدواج طوری این فکرنمیکردم سخته،منم برام هنوزم باورش:کشیدم !!! 

طوری؟؟ سخت؟؟چه:گفت شدوباتعجب میزخم طرؾ به وشکور  

 وروی برگشتم رابایدمیگفتم، شده زده بودحرؾ دیرشده ولی کنم درستش خاستم اومدم خودم به لحظه یک

 حاال ولی وشناخت عشق بدون کنم ازدواج شکل بااین فکرنمیکردم که اینه ازسخت منظورم:نشستم مبل

 بایدبهم!!!نبودکوروش این من حرؾ ولی. کنم دلنشین خودم رابرای باورسخت ومیخام دارم دوستت

بگیریم تصمیم باهم میگفتی،میتونستیم . 

واردشد سینی بایک در،دربازشدونادی باصدای . 

چراتواوردی؟:گفتم باتعجب  

 دارم دوست.کنم دعوتتون شام ومهردادبرای خودم وازطرؾ بیام خاستم،میخاستم خودم:زدوگفت لبخندی

بشید اشنا باهم . 

کجا؟ حاال!نه؟ حتما،چراکه:داد جواب من جای به کوروش  

منتظریم 3 ساعت...  رستوران:وگفت میزگذاشت راروی سینی نادی . 

- حتما باشه ممنون . 

بزنید صدام داشتید کاری برم من:زدوگفت من به لبخندی نادی . 

کردم نگاه کوروش به ،باحرص نادی بارفتن  

 میریم بده مگه تسلیم،خوب من خوب:وگفت باالگرفت متسلی عالمت رابه لبخندزدودستاش کوروش

 !رستوران

- شده عادتت میگیری،فکرکنم تصمیم تنهایی میبینی ! 

 گلم الزمه امشبم درموردشام!تموم بحثش پس باشی اینجا نمیخام:کردوگفت اومدوبؽلم طرفم به کوروش

 چارچوب رابطه زاراینب وامدکنه رفت حدومرزی هیچ بدون پسره نبایدتنهابااین نادی بهتره بری

درمیارم ازدلت نشوخودم ناراحت حاالهم.گفتم دوتاییمون ازطرؾ این خاطر به منم بگیره،پس . 

 بهم خمارش شدباچشمای تموم که بوسیدنش.زد لبام رابه مهرسکوت وبابوسه لبم روی راگذاشت لبلش

میریم دوروزه یسفریک یه بزارم راناتموم شرکت کاری باشه شده ماه تااخراین:شدوگفت خیره . 



هام فاتحیلپیشنهادیک سال زندگی | ا  
 

www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان Page 140 
 

 پس رابردارم اول قدم خودم نداشتم دوست ولی سخته براش شرایط این تحمل میدونستم شدم سرخ ازشرم

گرفتم راپایین وسرم کردم سکوت . 

 برم منم بروخونه میگیرم اژانس بعدش بخورمنم سردنشده راتا چایت حاالبیا:رابوسیدوگفت سرم کوروش

میشه پرت حواسم اینجاباشی سرکارم !  

 پیش نمیرم،میرم خونه:وگفتم رابرداشتم استکان.شد قنداب اومدوتودلم لبم لبخندروی کوروش بااعتراؾ

سربزنم باباوعلی به میخام اینا مامان . 

 3 باشه حواست ولی خونه میام بااژانس راببرمن ماشین باشه:گفت برداشت کیک درحالیکه کوروش

ها؟ رنکنیدی پس خونم 4/5تقریبا من باشیم بایدرستوران ! 

- کنی حساب روم هنوزمیتونی پروژه شدن تمام برای ولی ماشین بابت ممنون باشه ! 

 پس کنیم بحث باهم بشه باعث نمیخام.کنی رامشؽولش نمیخادفکرت تمومه دیگه:گفت جدی خیلی کوروش

 !تمومه

 نظرمو خودم میشدفکرکنم باعث مشترکمون درمسائل بودن حاکم.نداشتم رادوست کوروش شخصیت این

 راحساستر وکوروش کنم سکوت دادم ترجیح دفعه این میداد،ولی ازارم واین نیست مهم براش

 کردوازم یاداوری رادوباره امشب قرار نادی.کردم خداحافظی وکوروش ازنادی چای بعدازخوردن.نکنم

اونجاباشم سروقت که گرفت قول . 

 اورد چای برام مامان.رالرزوند دلم بیحسا بؽضش دفعه این شدولی خوشحال بادیدنم مامان همیشه مثل

نشست وکنارم . 

- طوره؟ چه ،حالت گلم مامان فدای  

چطوری؟ ،خودت بدنیستم:زدوگفت لبخندی مامان  

- ندیدم تواژانس را باباوعلی اومدنی همیشه،موقع مثل منم . 

- کالس رفته هم علی بانک رفته بابات  ... 

نمیکنید گوش باشید،بازم یکیتون حداقل گفتمن تنهاست؟صددفعه اژانس:وگفتم پریدم حرفش میان ! 

نداره خوبی واوضای روزاحال این باباتم درسشه مشؽول که علی:گفت بادلخوری مامان . 

 اخه میزدید حرؾ بانادی خوب میکنه سکوت چراداره بابادیگه نمیدونم من:وگفتم کردم رافوت نفسم

کنم بازی یوناد علی بزرگتررابرای نقش همیشه نمیتونم منکه مادرمن . 
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12 فصل   

 میاد تو اسم که همین ولی نمیبرن حساب باباتم از نمیبرن حساب من از وقتی:گفت بؽض با مامان

 داره این اسمیم فقط براشون بابات و من جان نفس هستی کاره همه براشون میکنن،تو کیسه ماستاشونو

 اینو میدم را خرجت دارم من که زنهمی کوفت سر نادی به همش نمیده کار به دل علی.میکنه اب را بابات

 رامیزنه،تواین حرؾ مااین به یکروزم میزنه سرکوفت قدرراحت این وقتی میلرزیم بابات و من میگه که

 حسابشون نشده هنوزهیچی اینها ولی نشدی وبابات من توروی بارگل یک راکشیدی زحمتمون سال همه

جداکردن راازهمدیگه .... 

 چیزهانباشید این فکر اصال شما:گفتم عصبانیت با کرد عصبیم دلشکستش و اشک دیدن و مامان گریه

 برای ممیرم نباشید نگران هم پول بابت.کنم حجت اتمام چطورباهاشون میدونم میکنم صحبت باعلی خودم

 کاراژانس میگفت حسابش،مری به رامیریزم اژانسش وحقوق حقوقش هم هرماه بازمیکنم حساب بابایه

 خرج باباوامیرتامزۀ دست میدم میگیرم راازش اژانس بزنه حرؾ خیلی علی بود راضی مامیر افتاده راه

 میخادبیادخاستگاری اجازه قرارداریم باپسره امشبم کردم صحبت باهاش هم نادی راجب.بفهمه را دادن

 روش من بیاد،بایددیدولی راه وباعلی نکنه لجبازی داده قول نادی ولی نمیشه اوضاع و حال بااین میدونم

 میشم ازفکرشمادیونه دارم تومامان مثل منم کنم راراحت تاخیالتون رابگم اینها امدمم.بازکردم حساب

میکنم رافراموش وکوروش وخودم توفکرشمام دائم هم ازطرفی بفهمه کوروش نمیخام ازطرفی . 

 زندگی یک نممیک دعات همیشه من کنه کمکت خدا دخترم میدونم:گفت و داد راتکون سرش اندوه با مامان

میخام ازخدابرات وشیرین خوب . 

داریم؟ حاالبگوناهارچی.پاکه مامانم رادعاکنید،دل شماهممون:  بوسیدم را مامان  

 ؼذای یه برات مگرنه میای پلوگذاشتم،نمیدونشتم عدس:  گفت و داد جواب بوس با را بوس مامان

میکردم درست مخصوص . 

- نیام ومن اشهب ناراحت مامانم میشه برم مامانم قربون ! 

شد نمایان اش خسته برچهرۀ لبخندی من وبادیدن درباباواردشد باصدایی . 

گلم بابای به سالم:وبوسیدمش رفتم طرفش به . 

بود وکرده هوات دلم اومدی کردی خوب سالم:وگفت بابابوسیدم . 

سربزنید؟ من به نمیاین چراشما خوب: کردم لباموؼنچه ساختگی بااخمی  

 راپرداخت قبضها رفتم برم هم تاسرکوچه نمیشه اوضاع بااین میبینی:گفت وباخنده نشست مبل روی بابا

شده شاکی علی کلی کنم ! 
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 داریش صاحب باید باالخره کنه اداره راکی نباشیداژانس یکیتون اگه خوب داره حق علی: نشستم کنارش

اونجاست؟ حاالعلی!کنید  

 بااین نمیدونم برگشته شاکی شده زودتموم د،کالسشام االن اره:وگفت گرفت راازمامان جای استکان بابا

میندازه توزندگیش اتش بالجبازیهاش داره کنم پسرچه . 

 راحت هم ازعلی بزارخیالمون بزن حرؾ بااینم برم قربونت نفس:وگفت راازباباگرفت نگاهش مامان

 !بشه

باشه راحت خیالش که فهموندم مامان وسربه باچشم . 

نمیبینم حلی جزتوراه به میبرن،منم ازتوحساب اینافقط:شد مطمئن یباعل من زدن ازحرؾ باباکه ! 

-  خط همدیگه برای میخان میشناسمشون میکنم صحبت باعلی االنم کردم صحبت بانادی نباشیدمن نگران

میکنن اشتباه دارن دوتاشونم بکشن ونشون . 

بزن حرؾ امدتوباهاش که هم علی اژانس میره بعدبابات ناهاربخوریم:مامان . 

 .باشه-

امد وعلی اژانس بعدبابارفت ساعتی.شدیم مشؽول وباهم کردم کمک سفره وچیدن کردن درپهن مامان به . 

- ؟ ازماکردی یادی عجب چه خاهرخوبم به به  

 خاهرش به زنگ یک تنگش دل بااین که دادشم قربون:اورد لبام گونم،لبخندروی روی علی بوسۀ

بایدبیام؟ من بودحتما وکرده هوات دلم منم خوب!نمیزنه  

دالزار میشه بازارکهنه نوکهبیادبه:وگفت گذاشت علی ؼذاراجلوی سینی مامان !! 

نوکرشماهستم که من:وبوسید گرفت رادراؼوش مامان علی ! 

خام نمی هیچی منم تواقاباش نوکرنمیخام من:خندیدوگفت مامان ! 

گذاشت نمازماراتنها خاندن بهانۀ به راخوردومامان ؼذایش علی.خندیدیم هرسه . 

- هستی؟ چطوره؟راضی اژانس خبراوضای چه علی خوب  

-  االن من که بکارداد بایددل فقط شده بهترم راننده باگرفتن افتادیم راه چیزخوبهحسابی خداراشکرهمه

وعصبی دمقم حسابی !! 
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وعصبی؟؟ چرادمق پس چیزخوبه همه میگی ؟؟توکه چی برای:گفتم ساختگی باتعجب  

 رابه بودنش وبزرگتر میادرونروم،پولش همش نفس میکنه اذیتم نادی:فتکشیدوگ موهاش به دستی علی

رابگیرم وکارهام دهنم جلوی نمیتونم مردم منم میکشه رخم . 

-  نه باشی حالشون بایدکمک تواالن توسپردم رابه ونادی ومامان بابا بیشترانتظاردارم،من ازت من ولی

 نیست هیچی تودلتون شماکه میشناسمتون ولجبازیه،من لج خودت مثل هم نادی قضیه!!یکباردیگه

کنید؟ رابازی بودن ای کینه نقش میخاین چراهمش ! 

-  پسرمیاد، بااین هرشب میکنه حرصیم حسابی داره نادی کارای ولی کنم بازی نقش نمیخام من

میکشم خطونشون براش منم ،خوب میکنه درازی دیرمیادزبون . 

 منم!بیاد خاستگاری برای بدیم اجازه دیدیم مناسب اگه کنم صحبت قرارشدباپسره زدم حرؾ بانادی من

 اتنظارکمک ازتوهم کنیم کمکش بایدماهم داره دوستش نادی حاالکه نیست پسربدی میشناسمش ازقبل

 اژانس کارهای که بازکردم حساب روتو به من علی نشنوم حرفاهم قبیل وازاین وپول درموردشؽل!دارم

نکنی راپشیمون ومن نینک فراموش بده قول پس دادم رابهت !!! 

 

-  نادی حرفای میکنم فراموش ،باشه موافقم نادی رابطۀ شدن ورسمی پسره این باامدن منم نفس باشه

خوبه؟ قبل علی همون میشم ودوباره ! 

یابگومهردادیابابایی داره اسم پسره اون:وگفتم دادم تکون اره نشانۀ رابه سرم !!! 

یگه؟د ،چشم مهردادهم همون:خندیدوگفت علی ! 

-  خودشون به دلخورن ازحرفات کمی وبابارابکن مامان حال بیشترمراعات فقط وسالمتی دیگه

رانشکنی دلشون نداری ایمان بهش خودتم که باحرفهای باش مراقب نازکه دلشون گرفتن،باالخره !!! 

- اصال من ولی .... 

- برم یواش واشی منم تا پاشوبروسرکارت باشی،حاالهم تابیشترمواظب راگفتم این میدونم . 

 دورهم وقته خیلی بیاین باکوروش یکشبم برسون وسالم باش خودت مراقب باشه:زدوگفت لبخندی علی

نشدیم جمع . 

- خدا برودست ممنون گلم دادش باشه . 

شدم رفتن وامادۀ پوشیدم لباس منم علی بارفتن . 
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 نون یه دورهم میاد هم کوروش میزنیم زنگ کجامیری،بمون:گفت امدوباتعجب طرفم باچادرنمازبه مامان

 .پنیرمیخوریم

داریم؟ ومهردادقرارشام بانادی شب مگه نگفتم مامانم جمع حواس قربون اخه:وگفتم رابوسیدم مامان  

مهرداد؟:گفت باتعجب مامان ! 

دامادجدیدت:وگفتم خندیدم !!! 

 میشه سدلواپ کوروش میرم من:فرستادم بوس مامان وتوهوابرای بلندخندیدم.گفت بلندی ایش مامان

خداحافظ برات میگم راتلفنی بعدهمش . 

- مادر باش خودت مراقب خداحافظ ... 

عزیزم جانم:دادم وجواب زدم لبخندی کوروش شمارۀ خورد،بادیدن زنگ گوشیم کردم راروشن تاماشین . 

نفسم؟ کجای!! گفتنات جانم این فدای:خندیدوگفت کوروش  

عزیز؟ توکجای خونم دیگه ساعت تانیم زدم بیرون اینا انمام ازخونۀ تازه توراهم میام دارم:وگفتم خندیدم  

- شدید منتظرم خونم من !!! 

؟؟ شده چی:گفتم باتعجب  

فعال باشه رانندگیت به بیاحواستم یواش فقط بیامیگم:گفت باشیطنت کوروش !!! 

فعال باشه:گفتم زیرلب مکالمه شدن باقطع ! 

بفرمایدبانو:کردوگفت وتعظیمدررابازکرد زدم،کوروش زنگ خونست کوروش میدونستم چون . 

میزنی مشکوک چیه:واردشدم باخنده !!! 

بشی مشکوک میخام خوب:زدوگفت حلقه رادورکمرم اومددستاش طرفم وبه دررابست کوروش !!! 

اونوقت؟ بشم مشکوک چی به:وگفتم رابوسیدم گونش !! 

میخام خارجی بوس من ندارم دوست بوسا ازاین من:باقهرگفت کوروش !! 

 قدرذوق این که بگی میخاستی بگوچی نریز اینقدرزبون:وگفتم گرفتم رابادوتادستم کوروش پهایول خندیدم

 !کردی؟
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 دوتا هفته تواین البته بریم روزه یکسفرسه کردم،میتونیم باپدرصحبت:کردوگفت نگام خیره کوروش

 جمع تمروزگف شش میشه روزمرخصیم سه عالوۀ روزبه سه میشه باجمعه که داریم سرهم پشت تعطیلی

طوره؟ چه کنن امادش زدم زنگ!!شمال؟ بریم وجورکنیم  

کارشدی؟؟ به ودست گرفتی تنهاتصمیم بازم!!! بریم هوا تواین اونم!!! شمال؟؟؟:گفتم باتعجب  

؟ توبگوکجابریم عزیزم خوب:گفت ای دلجویانه شدبالحن من شدن ناراحت متوجه که کوروش  

؟ االن:گفتم باناراحتی !! 

باشیم باهم که اینه نمیکنه،مهم فرقی کجاش من رایب خوب:گفت کوروش . 

- میفتیم؟ راه کی حاال خوب  

میفتیم راه بعدش شمابگوکجابریم اول دیگه نه:زدوگفت لبخندی کوروش ! 

کردم شوخی خوبه شمال همون:نشستم مبل وروی اوردم بیرون راازبؽلش خودم !! 

پرسم؟یابازورب میگی رامیزنی خودت حرؾ بازم:نشست کنارم کوروش  

 میگن ببینم اونجارا دارم دوست خیلی من کیش بریم میگم من خوب!زوربپرسی؟ به میخای:وگفتم خندیدم

قشنگ   خیلی . 

 عزیزم باشه عالیه که ،جنوبم میخان وگرم رومانتیک محیط یک بگوخانم پس:کردوگفت بؽلم کوروش

عزیزم؟؟ شدی حاالراضی.رارزرومیکنم ها فردابلیط  

 تاسروقت افتادیم راه کوروش همراه بعد ساعتی.بود رضایتون دهندۀ ننشا وکوروش من بوسۀ

برسیم سرقرارمون . 

- کن رعایت پس بشی صمیمی بابایی بااین خیلی ندارم دوست نفس !! 

 تواین که شدم صمیمی باکی من خان کوروش میشنوم نشنیده حرفایی:وگفتم انداختم راباال ابروم تای یک

میزنی؟ حرؾ شاکی طور ! 

راحتی باهاش خیلی شوهرمری همین:وگفت انداخت ائینه به نگاهی کوروش !!! 

نبودی؟ حسود که اقاست،توهم خیلی علی   مثل امیربرم خوب:زدم لبخندی  

باپدر باشی،حتی صمیمی ای بامرددیگه بجزمن ندارم دوست:کردوگفت اخم کوروش !!! 

نشه اسحس تابیشترازاین کنم سکوت دادم ترجیح ولی شدم متعجب کوروش ازحرؾ . 
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نشستیم وسرمیز دادیم دست ومهردادمنتظرمابودن،باهم نادی.رسیدیم رستوران به سرساعت . 

اومدید کردیدکه خوشحالمون:نادی . 

دیرنیست حاالهم ولی میشدیم اشنا ترباهم بایدپیش نکردیم کارمهمی:داد جواب کوروش . 

کردیم روعش هرحال به بوده،ولی ازمن کوتاهی بله:دادوگفت راتکان سرش مهرداد . 

میرسید نتیجه به جلوبریدحتما نظربزرگترها بعدطبق به اگرازاالن البته:انداختم نادی به نگاهی من ! 

 امدیم االنم نشد امدکه پیش مسائلی خوب ولی قصدراداشتیم همین ماهم:کردوگفت نادی به مهردادنگاهی

بگیریم کمک اینجاتاازشما ! 

پابگیره وصلت این که کنن هابایدپادرمیانیخانواد فقط مانیست کمک به نیازی: کوروش . 

بفرستم خاستگاری رابرای تاخانوادم میخام اجازه فقط منم بله:گفت مهرداددرجواب ! 

-  برای رامیزاریم بدیدقرارخواستگاری امااگراجازه موافقن انها کردم صحبت باخانواده اقامهردادمن

 باشما وامدش رفت که کرده ثابت نادی هم شده رفع ونادی علی بین کدورت موقع تااون دیگه دوهفته

داره چارچوب  . 

شد عوض ؼذابحث بااوردن موافقیم ما خوبه خیلی:مهردادگفت انداختن نگاهی ومهردادبهم نادی . 

 شام خوردن بعداز دادم ترجیح نبودمنم ایندش هازیادخوش بحث قبیل این نبودخوب زیادسرحال کوروش

کردیم وخداحافظی شدیمزودتربلند نادی دیرنکردن بهانۀ به . 

داد قول دوباره باخوشروی هم بمونه،نادی وحرفاش ها قول پای که گرفتم قول ازنادی . 

 سینه راروی وسرم کردم حلقه دستامودورکوروش خابیدن موقع.نشد ردوبدل بینمون حرفی تورابرگشت

شدی؟ قدم توپیش شده چی:کرد فشاردادوزمزمه توبؽلش منو گذاشتم،کوروش اش  

- کردم؟ بدیکار  

عزیزم نه:رابوسیدوگفت سرم کوروش  . 

- شده؟ چیزی ساکتی تاحاال ازبعدازشام  

 ومثل تاثیرداری خیلی خانوادت توفکرمیکنم،توروی به دارم:کشیدوگفت عمیقی نفس کوروش

 توراازمن خانوادت میترسم.کنی اونهاراراضی اونجاتونستی امروزبارفتنت حتی میمونی بزرگتربراشون

میدی چیزترجیح همه هارابهتواون بگیره !!!! 
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 من کنارم وجودش بودبه شده حلقه دورم که دستای به تنش بوی کوروش،به قلب صدای به سکوت در

نبودم کنارکوروش االن نبودمن خانوادم اگرمسائل داشتم ام خاطرخانواده رابه ها این همۀ . 

 ولی رادارم احساس همین منم رستهد شدن وابسته من اونهابه:گفتم کوروش وروبه کشیدم عمیق چندتانفس

پیشتم من نترس پس توعشق،محبته من حس . 

؟ ها دادی قول:رابوسیدوگفت دستانم کوروش  

توهستم مال فقط من عزیزم اره:زدم لبخندی !! 

1: سیزدهم فصل!!!دیده ای تازه خابهای برایمان سرنوشت ازاینکه ؼافل رفتیم بخواب هم دراؼوش  

 

ما، های بلیط اینم بفرماییدخانومی:وگفت گرفت صورتم جلوی اراه بلیط باخوشحالی کوروش  

راببندید بفرماییدچمدان حال ! 

 برگردانندوباشیطنت اؼوشش رابه ومن راگرفت دستام محکم کوروش.وبوسیدمش توبؽلش پریدم باشوق

همین؟ فقط:گفت  

 راستی ببندم را ها چمدان ها،بزاربرم میشی لوس داری:گذاشتم اش مردونه های شانه راروی بانازسرم

پروازداریم؟ کی برای  

دیگه ساعت پنچ تقریبا برای:وگفت انداخت ساعت به نگاهی کوروش ! 

اونجاییم؟ شب یعنی:کردم نگاه ساعت به باتعجب !! 

میخوریم رااونجا شام دیگه اره:خندیدوگفت کوروش !! 

 وپدرخبربدیم اینا مامن بهباید تازه کن ولم کوروش کاردارم کلی وای:وگفتم دادم تکون راباحرص سرم

کارکنم؟ راچه مری وای  

 بازم وبچسپ میگیریم،من تماس باهاشون توراه:گفت ساختگی رابازکردوبااخمی دستش حلقۀ کوروش

 !!! قهرمیکنما

 باور شدی لوس میگم دیدی:گفتم باخنده میرفتم اتاق به که ودرحالی امدم بیرون ازاؼوشش

نکردم درست شدشام توچمدان،خوب امتابز رابده پاشوبیالباسات!نمیکنی؟ !!! 
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 به که قولی بود شده سفرباعث به رفتن وذوق شوق.گذاشتم تخت وروی کشیدم بیرون رااززیزتخت چمدان

برداشتم خودم برای... و خاب شلوارولباس ومانتو لباس چنددست.کنم فراموش بودم داده کوروش . 

 چشمهایش و رفتم استقبالش بالبخندبه.میکرد بودونگاهم درایستاده توچارچوب سینه به دست کوروش

 .رابوسیدم

کارمیشدم به زودتردست میشی قدرخوشحال این میدونستم اگه:رابوسید زدودستانم لبخندی کوروش ! 

 مدت یه دارم دوست درگیربودم حسابی چندوقت داشتم،این سفراحتیاج یه به: وگفتم کردم نگاه چشماش به

 اروم ی باش توکنارم بریدم خستم کوروش. داشتم احتیاج بهش باشیم تاییدو توباشم برای باشم خودم برای

باشه شروع یک هردومون برای سفرمیتونه این بودن گاه ازتکیه شدم ،خسته کنم تکیه بهت میخام میشم !! 

میکنیم شروع چیزراازاول سفرهمه مابااین عزیزم اره:کرد زمزمه کوروش بردم پناه اؼوشش به . 

 وپا دست خودم جون به افتادم اپلیدی با فرصت تواین ومن بگیره تادوش رفت م،کوروشبستی چمدان باهم

 کوروش امدن بابیرون.باشم راحت کردتامن کشی وقت کردن توحمام حسابی هم کوروش... .و وصورت

رفتم حمام سمت وبه رابرداشتم حولم منم . 

میگرفتیم وشد باهم میامدی خوب توبودم اون وقت همه این:گفت باشیطنت کوروش !!! 

میام کنی دم برام لمه دیش چای تایک:وگفتم کردم اخم . 

بامنی؟:وگفت انداخت اطراؾ به نگاهی باتعجب کوروش !! 

 کوروش. کردم حمام راحت باخیال نداشت توضیح جای بودپس معلوم دستورم رابدم تاجوابش نایستادم

خدمتتون بیارم خودم یدیامیخور امادست خانوم،چایتون خوشگل:زدوگفت بهدرحمام چندضربه ! 

میام االن ممنون:گفتم رابگیرم خندم جلوی میکردم سعی درحالیکه  ! 

نره مایادتون انعام پس:کوروش !!! 

 بادیدنم کوروش.رفتم سالن وبه کردم وارایش پوشیدم لباس سریع.امدم بیرون ازحمام کوروش بارفتن

دیونتم که ابامنکنی؟ب رادیونه من میخای!!خانوم کرده چه:کشیدوگفت سوتی !! 

 باموهای ادیداس شلواراسپرت با مشکی جذب رکابی انداختم کوروش شدۀ اصالح صورت به نگاهی

بود برده ازسرمن هوش حسابی عطرش،اونم بوی نمدارو . 

بانو شدیم اب که ما:گفت جاهلی وبالحن کرد راکلفت بعدصداش!!! پسندیدی: خندیدوگفت کوروش !!! 

کو؟؟ من حاالچایتو؟ ازدست:وگفتم خندیدم !! 
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بفرمایید:گفت نازک امدوباصدای چای وباسینی رفت کورش ! 

نازکتو؟ صدای یااین راباورکنم کلفتت صدای نفهمیدم که من:گفتم باخنده  

 اشپزخانه طرؾ میکردبه راخراب کارش لبخندش بازم ولی باشه میکردجدی سعی درحالیکه کوروش

نره یادتون انعام فقط کدوم هیچ:وگفت رفت !! 

میکنیم حساب باهم توکیش باشه انعامتون: گفتم میشدم گرم چای استکان گرمای با درحالیکه !! 

میشیم راهی توبخوری چای:شد خیره من وبه برگشت باتعجب کوروش !! 

 اینا مامان به توراه.وسوارشد گذاشت عقب راتوصندوق چمدان افتادیم،کوروش راه چای بعدازخوردن

 من های تلفن.بدنبود گفتنش خوب ولی پدرخبرداشت البته راگفتم سفرمون وجریان زدم زنگ وپدر ومری

بودیم شدرسیده تموم که  . 

 خسته رفت کردناشون،باباسرم صحبت خانماوتلفن این ازدست امان:کردوگفت نگام باحرص کوروش

 نشدی؟

 من بریم سودخانح ؼرنزن:کردم راتنظیم وشالم انداختم نگاهی بهخودم وازائینه کشیدم راپایین بان سایه

ها میشه دیرمون ! 

 وبالوندی کردم قفل بازوش رادر دستم.اورد بیرون راازصندوق شدوچمدان پیدده ازماشین بااخم کوروش

اقاکوروش نداشتیما اخم:چسباندم رابهش خودم !! 

حسود بگی بهم ندارم دوست:فشردوگفت سینش رابه دستم کوروش !! 

 خوب نفس نخند: گفت میکردباحرص نگام زیرچشمی که وشتانخندم،کور کنم راجمع لبهام کردم سعی

 رسیدیم کی فهمیدی اصال کنارت چؽندربودم برگ که منم میزدی حرؾ باتلفن داشتی همش میگم راست

 تعریؾ برات بعدامفصل میگی تازه زدی حرؾ ساعت نیم میخاست هم گزارش خانم مری این تازه

 !میکنم

 خیره چهرۀخندانم به وباتعجب برگشت زیرخنده،کوروش موزد رابگیرم خودم جلوی نتونستم دیگه

رفت ابرومون نفس کن بس:گفت وباحرص . 

میگفتن چیزهای وزیرلب میدادن راتکان وسرشون بودن شده خیره بهم مردم میگفت راست . 

میخام معذرت:گفتم و انداختم راپایین سرم باشرمندگی  !! 

کن بس خوب خیلی:وگفت رفت بهم ای ؼره چشم کوروش !! 
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 هم کوروش هواپیما به وتاسوارشدن زد لبام به مهرسکوت مردم ازنگاه وخجالت کوروش ای ؼره چشم

ونشستیم راپبداکردیم مهماندارصندلیم بودباکمک ساکت . 

 برای کوروش.امدگفت خوش وبالبخندبهمون گرفت وکوروش من راجلوی شکالت مهماندارسینی

وتشکرکرد برداشت هردوتامون  

توبرداشتم بیابرای:وگفت گرفت راجلوم شکالت رکوروشمهماندا بارفتن ! 

شدم خیره پنجره وبه رابرگردوندم رویم . 

قهری؟:گفت واروم گذاشت راتوجیبش شکالت کوروش  

کردم روی زیاده یکم خوب:وگفت راگرفت نزدم،دستم حرفی بازم ! 

یکم؟ فقط:گفتم واروم دادم تکیه شیشه رابه سرم ! 

 اش شانه روی شیشه راازروی وسرم رااورد دستش!نیستی،دلخوریقهر پس:زدوگفت لبخندی کوروش

زد سرم به ای وبوسه میکنم رفعش خودم:گذاشت . 

ها داره شالق دادن وتکیه بوسه این کانادانیست اینجا باش مواظب:گفتم اروم !!! 

 بازش خودم رابازنکنی اخمت!!!میزنی شالقم داری توباقهرت که فعال:رافشردوگفت دستم کوروش

نممیک !! 

میزنم شالقت خودم دفعه این که نشی حساس دیگه:وبالبخندگفتم کردم کوروش مشتاق چشمهای به نگاهی ! 

زدنت شالق این به لبخندت،نه این به نه:بلندخندیدوگفت کوروش ! 

شد قطع کاپیتان صدای شنیدن با ما خندۀ صدای . 

قشنگش دۀخن جایزۀ بیااینم:گرت طرفم اوردوبه بیرون راازجیبش شکالت کوروش ! 

همین؟:بانازگفتم راگرفتم شکالت ! 

بخاه توجون:کرد وزمزمه گرفت گرمش دستای رامیان ودستام گذاشت سرم راروی سرش کوروش ! 

 کوروش به هواپیماحسم گرفتن وبااوج گذاشتم هم راروی کردچشمهایم وگرم دلم کوروش دستای گرمای

گرفت اوج هم . 
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 بود شیرینی رابازکردم،خاب ارزومیکردچشمهام بیسفرخو مسافران برای که کاپیتان باصدای

 کوروش بیشترمیکرد رابرام خاب شیرینی سردرسرهم هم دردست دست کنارکوروش نزدیکترازهمیشه

بودی؟ اره،توخاب:بود حس بی دستم رافشردم،ولی خانمی؟دستاش بیداری:وگفت انداخت بهم نگاهی  

شدم خشک نفس:دادوگفت خودش به تکانی کوروش !!! 

چرا؟:گرفت خندم رفشازح !! 

 رابه دستم بود شده خشک منم گردن.برداشتم اش شانه راازروی سرم بخوره،منم کردتکان سعی کوروش

ماساژدادم ویکم بردم گردنم . 

- حال به وای قدرسنگینه این سرش تازه الؼرکن یکم!بزنم؟ باالنس برات میخای روم افتادی  ... 

 من به روشونت راگذاشتی سرم ؟خودت کردی شروع هیش،بازم:ماساژدادم ویکم بردم گردنش رابه دستم

 !چه

میشم خوب دارم خوبه ماساژت به دست نه:خندیدوگفت کوروش ! 

 درنمیاد صدام ولی رفته خاب پاهام منم کوروش کن بس:وگفتم رفتم بهش ساختگی ای ؼره چشم

نباش اینقدرعزیزنازی ! 

 بلندشین:راگرفت پاهام محکم بادودستش.میدم نتحاالنشو باشه هستم عزیزنازی من:گفت باتعجب کوروش

رسیدیم ،بلندشین . 

 اخم تاصدای گرفتم دندان رابه گرفت،لبم دردم وحسابی گرفتم جریان درپاهام خون کوروش باتکانهای

رابستم چشمهام ولی بلندنشه . 

شدی؟ چی:کرد زمزمه زیرگوشم شدبانگرانی حالم متوجۀ که کوروش ! 

بهترم النا هیچی:کردم زمزمه اروم ! 

 بهم دوباره حال خنک ولی ومرطوب شرجی هوای.شدم پیاده کوروش باکمک هواپیما بافرودامدن

خوبی هوای چه:وگفتم کشیدم عمیقی نفس.داد . 

- محرکست هواش االن!جزیرست به امدن وقت بهترین االن شنیدم اره !! 

 شده خیره اطراؾ به راه ولدرط.کرد همراهی بودوماراتاهتل منتظرمون ترانسفر. رابرداشتیم چمدان

شدم هتل زیبای نمای متوجۀ ماشین وباایستادن بودم . 

شدیم راهنمای اتاقمون به هتل ازمستخدمین بایکی همراه هامون شناسنامه ودادن فرم بعدازپرکردن . 
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 یک.بود زرشکی اتاق ست.بازمیشد دریا ودرانتهابه باغ روی به که بزرگ دوپنجره با بود زیبای اتاق

 به که ومیزوسط زرشکی نفره تک مبل ودوتا توالت ،میز کرم واباژور بادوعسلی همراه دونفره تخت

 وبؽلش کمددیواری دوتا تلویزیون میزو تخت وروبروی کوچک یخچال یک اتاق بودکنار پنجره سمت

بهداشتی سرویس  ... 

 

 ام شانه رویرا کردوسرش بؽلم اومدازپشت من طرؾ به دادوبارفتتش مستخدم به انعامی کوروش

عزیزم؟ پسندیدی را اتاقمون: گذاشت  

-  قابل:زدوگفت لبخندی کوروش! ممنون خوبه ،داخلشم دارم دوست راخیلی بیرونش منظرۀ من اره

بزنیم وقدم بخوریم شام بریم ای گرسنه خانمی،اگه شمارونداره . 

 کردباذوق راخنک قخنکی،اتا نسیم کردم رفتم،بازشون ها پنجره طرؾ وبه امدم بیرون کوروش ازبؽل

 باغ که پرژکتور وروشنای نسیم بااین هم کنار هلهوله وکمی چای قوری یک با چندتاشمع:گفتم

کافیه اولمون شب برای وهمه دریاهمه موجهای کرده،صدای روشن شب ودریاراتوسیاهی ! 

 

توبا اش بقیه بیارن برامون میگم االن بامن وهلهولش وچای شمع:وگفت رابرداشت تلفن کوروش ! 

 لباسامون تا میارم رابیرون نزدیکترولباسهامون مبلهارامیادم منم باشه:وگفتم زدم رابهم دستام باخوشحالی

کنیم راعوض . 

 به لباس تعویض وبرای رابرداشتم خودم لباسهای وچیدم اوردم بیرون شدیم،لباسهاراازچمدان هردومشؽول

 وریملم چشم خط کردم رادودی چشمام پشت کمیقرمز دوبندۀ باتاپ دارمشکی چین کوتاه دامن.رفتم حمام

ریختم رادورو عطروموهام قرمزوکمی رژلب راتجدیدکردم . 

 

اجراشدعزیزم نمیارید؟دستوراتتون تشریؾ:درزدوگفت به ای ضربه کوروش . 

 بودگلهای روشن اتاق اطراؾ که ها شمع کردم،نورمالیم اتاق به نگاهی باتعجب.امد وبیرون دررابازکردم

 اجیل باکمی همراه میوه ظرؾ یک.میشدن داشته نگه گرم باشمع که وقهوه چای قوری گلدان توی سرخ

الکل   مخالؾ که دوستی اون ؼیرالکلی،برای)رنگارنگ های ونوشیدنی وشکالت )! 
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 توچراتعجب:پرسیدم کوروش تعجب بادیدن!شده چقدرخوب وای:گفتم وباذوق برگشتم کوروش سمت به

کردی ودرستاینجار خودت که تو!؟ کردی ! 

وبکشی؟ من میخای! شدی؟ چی:گفت باشیطنت کوروش ! 

کن بس:وگفتم زدم ازشرم لبخندی ! 

 بدم بهت چای یک نکردم،حاالبیابریم شروع هنوزکه:کشیدوگفت خودش سمت وبه راگرفت دستام کوروش

 !تابعد

ممنون کارهای این بابت:گذاشتم اش سینه راروی سرم  . 

 طرؾ رابه قهوه کوپ.ریختم وقهوه چای وکوروش خودم برای ،من نشستیم مبل روی هم دردست دست

 رونمیکردم،ولی اصالفکرش وتو من!اینجا نمیشه باورم:تشکرکردولبخندزدوگفت گرفتم،کوروش کوروش

 ایندفعه ولی ببره راباخودش من که دادم رابهش اجازه این همیشه ومن منراؼافلگیرکرده همیشه سرنوشت

 وقت هیچ که احساسی.میکنم ارامش احساس کنارت خوشحالم من ولی کردی راعوض زندگیم توباامدنت

کنارمادروپدرم حتی نداشتم ! 

 

 کشیدم عمیقی نفس.داد بهم خوبی حس استکان هواوگرمی گرفتم،خنکی رادودستی چای استکان

 زندگیت وارد وقتی دونی نمی!دارم کنارت خوبی حس منم:گفتم میکردم نگاه کوروش به وهمانطورکه

 تودلم محبتت لرزید عقددلم سرسفرۀ نگاه ازاولین بازم ولی...تندو اخالق توبااون چقدرترسیدم مشد

 کردیم شروع که ازاین ولی راتنهاگذاشتیم همدیگه وقهرتوحسابی باکارمن اول ماه سه. تندرفتیم افتاد،اما

 !خوشحالم

 انداخت هوا وبه برداشت بیسی کوروش.وخندیدیم شدیم خیره هم هردوبه وقهوه چای قوری شدن باتمام

 نصؾ:وگفت گرفت طرفم رابه سیب کوروش.نشست کوروش دست خوردوروی درهواچرخی سیب

خانومی؟ میکنی پوست ،برام نصؾ  

عزیزم اره: راگرفتم سیب ! 

 مامان کاش!خوبی هوای چه:کشیدم عمیقی نفس.رفتم پنجره های نرده طرؾ به ،من سیب بعدازخوردن

اینجابودن ایناهم ! 

بشم حساس میخای بازم:کردوگفت بؽلم بااخم وشکور . 

میکشی؟ ونشان خط من میکنم،برای درست:وبانازگفتم ریزخندیدم  
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 جزمن به ای دیگه کسی به ندارم دوست وتو،امشب من فقط:کردوگفت نزدیک لبهام رابه لبهاش کوروش

 .فکرکنی

 شدیم یکی وکوروش من بانش.برد اوج رابه وکوروش من که لؽزید،بوسۀ لبهام روی کوروش لبهای

رفتم بخاب عاشقانش وبانجوای شیرینش های بابوسه دراؼوشش بارکنارَمردم اولین برای . 

 طرؾ رابه دستم.بود شده دلنشین بادکولرگازی باخنکی هواکه وسنگین شرجی نسیم موج دریا،صدای بوی

 گلوم راه بؽض ناخوداگاه باندیدنش.برگردم سمتش وبه شدبترسم باعث جاش سردی بردم کوروش

 ریخت هام گونه راروی اشک دردکمرم.بودم چقدراحمق من من، خدای وای کرده ترکم یعنی راگرفت

رهاکردم را وبؽضم زدم راچنگ بالش.اورتربود عذاب برام نبودکوروش ولی . 

 شده چی:کرد زمزمه رابوسیدوارام سرم کشید،کوروش اؼوشش به مرا کوروش گرم دستهای

 هنوزدردداری؟

کجابودی؟ گذاشتی توتنهام:گفتم وباحرص زدم راپس دستش هقم هق ندرمیا ! 

 اون فدای. میکردی بگیرم،ازدردناله مسکن قرص برات بودم رفته:فشردوگفت منرادراؼوشش کوروش

بیدارشدی؟ راببینم،توکی دردت نکردم طاقت اشکات  

داشت تختت ندیدنت،سردی:شدم ارام کوروش حرفهای باشنیدن  ... 

بشی اروم رابخوریکم قرص عزیزم،بیااین اینجام:رابوسیدوگفت مچشمان کوروش . 

 رانوازش وموهام درازکشید کنارم کوروش.درازکشیدم ودوباره راخوردم قرص کوروش باکمک

گرفت جان بهترشدوبدنم حالم کمی مسکن باخوردن.میکرد . 

- گرسنمه من کوروش !! 

بیارن صبحانه تابرامون میزنم زنگ منم بگیری تاتودوش شدنت گرسنه اون قربون:گفت باخنده کوروش . 

 کوروش امدم وبیرون گرفتم دوش داد، جان بدنم به حسابی ابگرم.رفتم حمام وبه بلندشدم کوروش باکمک

 کردم خشک راباحوله موهام وزرد روشن ابی های باخط نفتی لبی وتاپ شلوارک.بود گذاشته لباس برام

ریختم شانم راروی نمدارم موهای کردم ارایش کمی . 

بفرماییدصبحانه!خانما خانم باشه عافیت:زدوگفت لبخندی بادیدنم کوروش . 

 

صبحانه شده میزچیده شده مرتب نبود،تخت خبری دیشب وپاش ریخت از انداختم اتاق به نگاهی . 
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-  مهمترشوهرمهربون ازهمه شده ومیزچیده مرتب بشم،اتاق بدعادت حسابی خونمون رفتیم بعدکه فکرکنم

بهترازاین؟ میخام چی قاخال وخوش  

حاالهستم؟ ولی نبودم ومهربون اخالق خوش من یعنی:گفت کردوبادلخوری اخمی کوروش  

تری حاالشیرین ولی بودی:گفتم کوروش واخم دلخوری به توجه بی !!! 

باشم؟ داشته طعم که شیرینیم ترم،مگه شیرین:گفت باتعجب کوروش  

کردی مزه من تودهن ولی شوروشیرینی یکم نشو زیادخوشحال:گفتم باخنده ! 

کردم؟ مزه دهنت به پس شیطون ای:وگفت خیزبرداشت طرفم به باشیطنت کوروش ! 

 شدم بودواسیرکوروش شده دیر که بدم جاخالی خاستم شدم ازحرفش کوروش برداشت متوجۀ تازه

 مزه تواین فقط تودنیا اخه طعمی چه نمیگم من ولی ای خوشمزه توهم:کردوگفت بلندم اززمین کوروش.

میمونی همتک همیشه تکی راداری . 

 حالت:وگفت انداخت بهم نگاهی کوروش صبحانه شدن باتمام.شد مون استارترصبحانه کوروش بوسۀ

 !خوبه؟بهتری؟

- بهترشدم خوردم که خوبم،قرص نباش نگران اره . 

 وقتی.نگرفتی واروم نشدی متوجه بازم ولی کردم میکردی،بؽلت ناله خیلی صبح دم:گفت نگران کوروش

یافکربدمیکنی میشی دلواپس نمیکردم فکر بگیرم، قرص برات رفتم منم رفتی خاب !! 

 کردی ولم نبودفکرکردم خودم دست:گذاشتم اش سینه راروی وسرم راگرفتم کوروش دست باشرمندگی

 هیچ جزتوبه اصالبه کردم رافراموش دردم.فکرکنم جزرفتنت ای چیزدیگه به ،نمیتونستم نیستی دیدم وقتی

فکرنکردم ای چیزدیگه . 

 حاالباهم بودولی کاؼذی ولی بودی زنم قبالهم درسته حاالتوزنمی:زدوگفت پیشانیم به ای بوسه کوروش

بخای خودت مگراینکه نمیکنم ترکت وقت هیچ شدیم یکی گرفتیم انس ! 

- بمون همیشه پس کن ترکم نمیگم وقت هیچ من ! 

کرد رااعالم رضایتش بالبخندش کوروش . 

-  ها یونانی کشتی میریم شدم خنک بزنیم؟هواکه وبازارهاش پاساژها به سری بیرون بریم خوبه تحال اگه

دیدنیه خیلی ؼروبش میگن ! 

- میفتی؟ وراه میشم اماده صبرکنی یکم اگه خوبم من اره  
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- رابکن حالت مراعات کنی نمیخادعجله ! 

شوهرخوبم چشم:وگفتم زدم چشمکی ! 

 برگشتیم هتل به خوردیم دررستوران ناهارهم ریدکردیمخ وکلی سرزدیم بازارها به باکوروش

رفتیم ها یونانی کشتی به ؼروب دیدن وبرای گذاشتیم را وخریدهامون . 

 میکردومن توجه بهم کوروش داشتم راکنارهم همه عشق شیرینه،محبت خوشبختی وطعم چقدرحس اه

میگرفتیم عکس سفرمون ازهرلحظۀ بودم کارش این عاشق . 

 ؼروب نارنجی و زرد میکردورنگ وتداعی رمانتیک فضای یک ها یونانی شتیواقعادرک ؼروب

بودیم شاهدؼروب هم دردست دست کنارهم بود شده زیبای ترکیب اسمان تیره ابی بارنگ خورشیدهمراه . 

 همیشه خوش ساعتهای روزهاو که افسوس خوشی ازاحساس پربودم من ولی دلگیره ؼروب میگن همه

 کردن واجاره چوبی دراسکلۀ زدن وقدم خریدکردن به بودیم درکیش که یمیشوندچندروز زودتمام

 ان واز گذشت زدنی برهم چشم به بودم عاشقش من که حافظیه به ورفتن تاریخی بناهای ودیدن دوچرخه

 خانه به ازعشق گرم بادلی. ماند باقی بیشتر یادگاری وفیلم عکس وتعدادزیادی خوش جزخاطرۀ به

 .برگشتیم

امدی خوش خونه به خانما خانم بفرمایید: گفت لبخند با و کرد باز را در کوروش ! 

امدی خوش توهم عزیزم ممنون:گفتم وبامهربانی شدم داخل ! 

نمیشه ادم جاخونۀ بوداهیچ شده تنگ دلم ولی:وگفتم کشیدم عمیقی نفس ! 

 برگردی خانه به بعدازمدتی قشنگیه حس ولی اره:دادوگفت تکان تاکیدحرفم رابرای سرش کوروش

گرفتی انس بهش چون میکنی دلتنگی احساس . 

 کوروش که رابردارم تلفن گوشی خاستم انداختم مبل راروی ومانتوشالم رابازکردم مانتوم های دکمه

 من قرارشدوقتی نرفته یادت که قولت:گفت وباشیطنت گرفت سرش وباالی رتبرداشت گوشی زودترازمن

مااااامیش حساس دوباره تلفن سراغ بری نبودم ! 

رسیدیم که بدم خبر مامان به میخام میکنم زودتمومش:گفتم وباحرص راریزکردم چشمهایم ! 

 شب که ایناست مامان مشکل اگه!بزنی زنگ جونیت جون دوست اون به نمیزارم:بلندخندیدوگفت کوروش

بمونه بایدتوخماری دوستت اون ولی خبربدی بهشون ندارم مشکلی ومن سرمیزنیم بهشون میریم ! 

 وصدای کنی حسودی میخای دارم رادوست مری من میدونی تو!!!حسود ای:وگفتم رابرگردوندم باقهرروم

میمونه منتظرم حرفهاست بیشترازاین ومری من عشق ولی مارادربیاری ! 
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 لبهام رابه بیشتره؟؟لبهاش عشقتون که:گفت بلندکردوباشیطنت رااززمین اومدومن سمتم به کوروش

حسود میگی من به باشه اخرت تادفعۀ میدم نشون بهت حاال:داد کردوادامه نزدیک !! 

 کنه تمومش قصدنداشت کوروش ولی اوردم کم نفس.زد لبام رابه مهرسکوت کوروش باحرص بوسۀ

رابرداشت ولباش زمین گذاشتم زدم،اروم سینش وبه کردم راگره دستام . 

میکردی خفم داشتی دیونه:وگفتم کشیدم عمیقی نفس ! 

 بگی بهم نشنوم دیگه اولشه تازه:گفت دوخت بهم خاصی حالت رابه وچشماش خندید کوروش

چیم؟ من بگوببینم حال ،خوب طرفی بامن مگرنه!!حسود !! 

ححححححسسود:وگفتم خندیدم باشیطنت !!! 

 تنت پس:گفت وباخنده درراگرفت کوروش که درراببندم دویدم،خاستم اتاق طرؾ به سرعت وبه

شمیخارونم برات خودم!میخاره؟ !! 

 وخودشم تخت روی وانداختم گرفتم راه درنیمه که برم حمام طرؾ به شد،خاستم دادوداخل هل درراارام

 .افتادروم

- چیم؟ من!!میگفتید؟ داشتید خوب !!! 

عزیزم توعشقمی هیچی:گفتم باخنده !! 

جدیدرامیگم؟ این بودی، گفته هم قبال اره که اون:کردوگفت نزدیک گردنم رابه لباش کوروش !! 

نمیاد یادم هیچی من:گفتم شیطنتبا !! 

خوبیه بهونۀ بدنیست:کرد زمزمه وارام گردنم بوسیدن کردبه شروع کوروش !! 

شدیم یکی هم دراؼوش  . 

 به شداول قرار. رفتیم هایمان دیدارخانواده وبه هارابرداشتیم پوشیدن،سوؼاتی ولباس گرفتن بعدازدوش

بریم اینا ماان خانۀ به شام برای هم بریم،وبعدهمراه پدر دیدن . 

 پذیرایی ازمون وباخوشرویی دودکرد اسپند برامون یحیی خانم.شد خوشحال ازدیدنمان همیشه پدرمثل

 .کرد

گذشت؟ بود؟خوش سفرخوب خوب:پدر  

خوبه برام باشه نفس هرجا که من بپرسید بایدازعروستون:وگفت انداخت من به نگاهی کوروش ! 
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 کروش حرفهارااززبان این بعید جدیدمیشنوم، حرفهای لمگ عروس:کردوگفت نگاه من به پدرباتعجب

کردی؟ اسیرش حسابی اینکه مثل بشنوم  

سبزبود حسابی بودجاتون سفرخوبی:وگفتم گرفتم راپایین سرم باشرم . 

میخاره؟ بازتنت نکنه:گفت زداروم بهم باارنجش کوروش ! 

 قابل:گرفتم طرفش ررابهپد وسوؼاتی پدررفتم طرؾ به وبالبخند رفتم بهش ساختگی ای ؼره چشم

بپسندید امیدوارم منه سلیقۀ شمارانداره !! 

چیه؟ ببینم کنم ،بزاربازش دخترم ممنون:رابوسیدوگفت پدرسرم  

میمونم گل دستۀ کنیدعین ونگاه من خوبه نترسیدپدرسلیقش:گفت باخنده کوروش . 

میمونی همون اره:کردم زمزمه اروم !!! 

جونها شما ازدست:فتکادورابازکردوگ درحالیکه پدرباخنده !!! 

دیگه خونه میریم:کردوگفت اخم کوروش !!! 

 گول منم میزنی؟باشه گولم لبخندت با داری:دادگفت راتکان لبخندزدوسرش هم دادم،کوروش بالبخندجوابش

 !!!خوردم

 انداخت من به ،نگاهی ای نقره ظریؾ بارگهای رنگ مدادی و خاکستری کراوات ست پدربادیدن

رنگ   خوش خیلی شدممنون ثابت اماحاالبهم سلیقۀ خوش نستممیدو:وباؼرورگفت ! 

- باشه پدرمبارکتون دارید لطؾ:زدم لبخندی . 

- عزیزم ممنون . 

 خونۀ پدرراهی شدن بااماده بودیم کنارهم ساعتی پدرازتؽییررفتارکوروش وتعجب کوروش های باشوخی

 .ماشدیم

 شده تنگ دلم.بوسیدمشون و گرفتمشون ؼوشدرا گرمی درامدن،به ماجلوی از استقبال برای بابا مامان

رفتیم سالن به بابا امدوباتعارؾ استقبالمون به هم بود،نادی  . 

برسه که االنه توراه هم مری:گفت وارام نشست کنارم نادی . 

تنهاست توخونه ،اونم کردید خوب:گفتم باخوشحالی  
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 درراگرفت کوروش که راببندمدر دویدم،خاستم اتاق طرؾ به سرعت وبه حسود:وگفتم خندیدم باشیطنت

 حمام طرؾ به شد،خاستم دادوداخل هل درراارام!میخارونمش برات خودم!میخاره؟ تنت پس:گفت وباخنده

افتادروم وخودشم تخت روی وانداختم گرفتم راه درنیمه که برم . 

- چیم؟ من!!میگفتید؟ داشتید خوب !!! 

عزیزم توعشقمی هیچی:گفتم باخنده !! 

جدیدرامیگم؟ این بودی، گفته هم قبال اره که اون:کردوگفت نزدیک ردنمگ رابه لباش کوروش !! 

نمیاد یادم هیچی من:گفتم باشیطنت !! 

خوبیه بهونۀ بدنیست:کرد زمزمه وارام گردنم بوسیدن کردبه شروع کوروش !! 

شدیم یکی هم دراؼوش  . 

 

 به شداول قرار. رفتیم ایمانه دیدارخانواده وبه هارابرداشتیم پوشیدن،سوؼاتی ولباس گرفتن بعدازدوش

بریم اینا ماان خانۀ به شام برای هم بریم،وبعدهمراه پدر دیدن . 

 پذیرایی ازمون وباخوشرویی دودکرد اسپند برامون یحیی خانم.شد خوشحال ازدیدنمان همیشه پدرمثل

 .کرد

گذشت؟ بود؟خوش سفرخوب خوب:پدر  

خوبه برام باشه نفس هرجا که من سیدبپر بایدازعروستون:وگفت انداخت من به نگاهی کوروش ! 

 کروش حرفهارااززبان این بعید جدیدمیشنوم، حرفهای گلم عروس:کردوگفت نگاه من به پدرباتعجب

کردی؟ اسیرش حسابی اینکه مثل بشنوم  

سبزبود حسابی بودجاتون سفرخوبی:وگفتم گرفتم راپایین سرم باشرم . 

میخاره؟ بازتنت نکنه:گفت زداروم بهم باارنجش کوروش ! 

 قابل:گرفتم طرفش پدررابه وسوؼاتی پدررفتم طرؾ به وبالبخند رفتم بهش ساختگی ای ؼره چشم

بپسندید امیدوارم منه سلیقۀ شمارانداره !! 

چیه؟ ببینم کنم ،بزاربازش دخترم ممنون:رابوسیدوگفت پدرسرم  

میمونم گل دستۀ کنیدعین ونگاه من خوبه نترسیدپدرسلیقش:گفت باخنده کوروش . 
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میمونی همون اره:کردم زمزمه اروم !!! 

جونها شما ازدست:کادورابازکردوگفت درحالیکه پدرباخنده !!! 

دیگه خونه میریم:کردوگفت اخم کوروش !! 

 گول منم میزنی؟باشه گولم لبخندت با داری:دادگفت راتکان لبخندزدوسرش هم دادم،کوروش بالبخندجوابش

 !!!خوردم

 انداخت من به ،نگاهی ای نقره ظریؾ بارگهای رنگ مدادی و خاکستری کراوات ست پدربادیدن

رنگ   خوش خیلی شدممنون ثابت اماحاالبهم سلیقۀ خوش میدونستم:وباؼرورگفت ! 

- باشه پدرمبارکتون دارید لطؾ:زدم لبخندی . 

- عزیزم ممنون . 

 خونۀ اهیپدرر شدن بااماده بودیم کنارهم ساعتی پدرازتؽییررفتارکوروش وتعجب کوروش های باشوخی

 .ماشدیم

 شده تنگ دلم.بوسیدمشون و گرفتمشون دراؼوش گرمی درامدن،به ماجلوی از استقبال برای بابا مامان

رفتیم سالن به بابا امدوباتعارؾ استقبالمون به هم بود،نادی  . 

برسه که االنه توراه هم مری:گفت وارام نشست کنارم نادی . 

تنهاست توخونه ،اونم کردید خوب:گفتم باخوشحالی . 

-  میمونه تواژانس وکمکش میاره امیرشام برای بیادگفت شام نکردبرای قبول کردیم هرکاری ولی اره

میاد بعدشام ولی بیاد تاعلی . 

 بیادنمیخام بعدشام همون بزار باشه ومهربونه بادرک که بس:متشکرم دوستی چنین داشتن خدایابرای

کنم راضایع کارش . 

کردیدا خلوت خوب:وگفتکرد نگاه ونادی من به کوروش ! 

نیومده کاری هنوزاصل تازه:خندیدوگفت نادی ! 

ورفت گفت ببخشیدی راصدازد،نادی نادی مامان . 

کیه؟ کاری اصل:گفت باتعجب کوروش  
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میبینی خودت سوپرایزه:گفتم خندیدم ! 

میبینیم:کردوگفت راکج لبهاش کوروش . 

 جان؟سفرخوش کوروش عجب چه:تگف کوروش به ورو نشست کنارم امدومامان چای باسینی نادی

 گذشت

 خوب کرده،سفرم گرفتارم حسابی کار شماهستم احوال جویایی ازنفس:زدوگفت مامان به لبخندی کوروش

نیست ازلطؾ خالی دیدنش زیبای جزیرۀ میریم باهم حتما یکبار شاهلل ان.کردیم وهواعوض اب بودیکم . 

میزاره جای به خاطره کلی بعدهابراتون نرابدونیدسفررفت تاجونیدقدرجونیتون:گفت بابادرجواب . 

میخورم را جوانی حسرت دارم که میفهمم پیرمرد واقعا،من:گفت.کشید پدراهی ! 

ارزید می جوان صدتا شماماشاهللا اردشیرخان نفرمایید:وگفت پدرانداخت به نگاهی بابا . 

کنید شماتعریؾ اگه ساالرجان اره:پدربلندخندیدوگفت !!! 

 نادی همراه من.شدن مشؽول باهم تؽییرکردومردها شدوفضاکامال تمام بودن روجوانپی بحث علی باامدن

بدهیم راانجام سفره چیدن تاکارهای رفتیم اشپزخانه به ومامان . 

 براتون سفرحسابی که میبینم: گفت میریخت کوچک سبدهای راتوی ها خوردن سبزی درحالیکه نادی

بهترشده نوددرجه کوروش بوده خوب . 

 قولی وبه میکنه ماعادت به داره یواش یواش بودولی خوب ازاولش کوروش:رفتم نادی به ای ؼره چشم

بابایی؟ خبرازاقایی چه توبگوببینم!بازمیشه داره یخش  

شماهستن ومنتظراجازه دارن سالم:زدوگفت لبخندی نادی ! 

-  یدم،راستیخبرم بهت خودم صبرکن ولی باشه خوب شب شنبه پنج برای فکرکنم میکنم صحبت بامامان

چطوربوده؟ مدت تواین اینا ومامن باعلی رابطت  

بپرسی هم بادازخودشون ولی کردم رعایت که من:گفت واروم انداخت مامان به نگاهی نادی  ! 

 ! حتما-

زشته دیرمیشه داره رابندازید سفره زودباشید: مامان ! 
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 خورشت بادیدن ستیم،کوروشنش دورسفره ومامان بابا باتعارؾ. راکشیدیم وؼذاها کردیم راپهن سفره

. نمیکنه درست نفس که وقتیه دارم،خیلی دوست فسنجون خیلی من:گفت مامان زدوروبه لبخندی فسنجان

پلو میخورم،یکروززرشک یکروزفسنجون باشه من اگربه !!! 

سلیقه خوش چه:گفت باخنده سفره طرؾ ازان علی !!! 

 درست برات خودم بگو داشتی تدوس هروقت:وگفت گذاشت کوروش راجلوی خورشت ظرؾ مامان

داری؟ دوست ببین بخور میکنم  

 دستتون قربان است، خوشمزه میپزن مادرها که همۀؼذاهای:وگفت نگریست مامان به بامهربانی کوروش

کشید خورشت وکمی . 

 دوست فسنجون منم مامان:گفت شیطنت به امیخته باحسادتی بود وکوروش مامان شاهدمکالمۀ که علی

ندارم مادرزن ؾحی ولی دارم !! 

افتادی مابزار،اقاراه برای هم کالس یک اقاکوروش:داد ادامه خنده درمیان وعلی خندیدیم همه  ! 

عزیزم؟ مادرخانم مگرنه!!حسودهرگزنیاسود درس اولین باشه:گفت باخنده کوروش  

 خندان شما:داد شدوبالبخندجواب بودگلگون کرده خطابش صمیمیت بااین کوروش که ازاین مامان

حسودهرگزنیاسود پسرمه با حق:کردوباخنده علی به نمیخاهم،بعدنگاهی ازخداهیچ باشیدمن وسالمت !! 

 قبول دامادتون ولی بامنه حق گفتم منم:نیومدوگفت کوتاه بازم بودولی خورده شکست کامال که علی

 !!نکردن

اقا علی بود کوروش منظورازپسرم:کردوگفت نگاه وکوروش من به مامان !!! 

ببر وباخودت من مونم اینجانمی دیگه پدرمن:پدرکردوگفت روبه وشیطنتبا علی ! 

تنهام منم پسرم بیابریم کردوگفت علی پدرروبه کردن نگاه هم به باباوپدرباخنده  !! 

پدر دربیاین شماازتنهای پیداکنه عشق مرغ یه براتون میگم مامان به خودم من:راگزیدوگفت لبش علی . 

موافقم منم:وگفت اوانداخت به یدقیق نگاه پدرخندیدوکوروش ! 

شد خیره کوروش به پدرباتعجب . 

کردید؟ پیدا برادر یک هستیدبدشده یکدونه شماهردویکی:وگفت انداخت وعلی کوروش به بابانگاهی  

میکنه راخراب بازیهام اسباب کوروش نمیخام: باقهرگفت علی !! 
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رسید ذهنم به م،فکرجدیدیبود پدرشده وتعجب کوروش حرؾ متوجۀ که من.خندیدیم همه بازم . 

 گوشش نزدیک واهسته پدرانداختم بشقاب به نگاهی.کردن خوردن به شروع همه علی های بعدازشوخی

ندارید دوست خورید،اگه پدرچرانمی:گفتم ... 

نیستم زیادگرسنه عزیزم نه:امدوگفت حرفم میان پدربه ! 

 خداحافظی ازهمه سفره،علی کردن زجمعبعدا.سراکتفاکردم دادن تکان به فقط پدرشدم حال متوجۀ که من

نشست لبم لبخندروی زنگ واردشد،باصدای چای باسینی نادی. رفت اژانس کردوبه . 

بودی؟ منتظرکسی:کردوگفت نگام باتعجب کوروش  

ِ   اره،هوت:بالبخندگفتم !! 

 کردیم همدیگررابؽل گرمی به.واردشد مری وبعدازچنددقیقه تادررابازکنم،دررابازکرد بلندشدم

رفتیم سالن طرؾ به وهمه امدن استقبالش به ونادی وسیدیم،مامانوب . 

 طوریداقا چه سالم: خندیدوگفت رسیدباشیطنت کوروش به وقتی.کرد واحوالپرسی سالم باهمه مری

 !داماد؟

 هوبازیها این اگه ماخوبیم سالم:کشیدوگفت خودش طرؾ رابه من زدوباشیطنت لبخندی کوروش

 .راکناربزارید

 نکن کاری! باشه حواست دارم وگل اب حق پس کردم پیداش اول من:گفت وباخنده اگرفتر دستم مری

رابزنم زیرابت !! 

نفسم؟ میگی توچی:وگفت انداخت من به نگاهی کوروش  

ودودلبره دل یک جریان میکنم سکوت من:گفتم باخنده  

میدم نشونترا ودودلبربودن دل خونه،یک میریم:دادوگفت راتکان راریزکردوسرش چشمهاش کوروش ! 

فکرکردی؟ چی شیرکنارشم مثل خودم:کردوگفت اخمی مری ! 

بیارم چای تابراتون بشینید:انداخت ونادی من به ونگاهی چراسرپاایستادید؟!کنید بس:گفت باخنده مامان . 

 من کناردستی مبل روی هم نشستم،مری کنارکوروش.کشید خودش طرؾ وبه راگرفت دستم کوروش

 .نشست
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 کوروش که بینم می:وگفت انداخت من به نگاهی مری.نشست وکنارمری اورد ومیوه یچا برایمون نادی

شده وابسته سفربهت بااین حسابی !! 

دیگه خوب:وبانازگفتم گرفتم راباال ابروم تای یک  !! 

 بودهمیشه نفس به چقدرحواسش توشرکت رفته یادت بوده،مگه نفس مواظب همیشه خان کوروش:نادی

راداشته هواش دورادور !!! 

زیادشده طرفداراشم که میبینم:زدوگفت لبخندی مری !! 

 خط مری. بود شنونده اون همیشه باربرخالؾ این میکردولی صحبت باهاش پدرافتاد،باباداشت به نگاهم

شده؟ چیزی:گفت وبانگرانی کرد رادنبال نگام  

ساکت   خیلی پدرم نگران نه،یکم:وگفتم راازپدرگرفتم نگاهم ! 

شده کردم،شایدخسته شک منم اره:وگفت داختپدران به نگاهی مری  . 

- ناراحته ازچیزی بودفکرکنم خوب حالش نه ! 

میگین؟ چی دوتادارین شما:گفت کنارگوشم کوروش  

نمیزنیم سرتوحرؾ پشت نترس:وگفتم زدم لبخندی . 

بیارن؟ تشریؾ هوخانوم گفت کی اصال:گفت باحرص کوروش  

باشه حواست نداشتیما:فشردم رام دستش ! 

 نگاه کوروش به باتعجب دیدم رفتن پدرراامادۀ وقتی.برگشتیم سمتش رابه وکوروش پدرمن ایصد با

 .کردم

میریم باهم میشیم اماده االن صبرکنیدماهم:پدرگفت وروبه انداخت من به نگاهی کوروش . 

میرم خودم شماباشیدمن امده نفس دوست تازه میرم خودم من نه:کردوگفت من به پدرنگاهی . 

- میایم ماهم نیست ؼریبه که پدرمری نه . 

میرم خودم که گفتم عزیزم نه:پدر . 

وبرمیگردم میرسونمتون من پس:گفت است فایده دیداصراربی که کوروش . 

میرم بااژانس من نه:پدر . 
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برود همراهش ندادتااژانس اجازه باباهم به کردورفت،حتی خداحافظی همه تعجب پدردرمیان . 

 خان اردشیر نکنه:کردوگفت نگاه بودیم نوزازرفتارپدرمتعجبه که ومن کوروش به باتعجب مامان

شده ناراحت علی ازحرفهای  

اخالقهانداره پدرازاین بعیدمیدونم:وگفت نست مبل روی کوروش . 

شده دلتنگ گفت پرسیدم شدازش ساکت خیلی ازبعدشام:بابا ! 

هنوزنرفته ببینم برم بااجازتون.میزدم بایدحدس خودم اره:بردوگفت موهاش رابه دستش باحرص کوروش . 

 باکوروش مردجهنمه برای داره،تنهای حق خوب:گفت بادلسوزی مامان.دررفت سمت به سریع کوروش

بکنه تنهایی این برای بایدفکری کن صحبت !! 

 صحبت ازش طوری وابستست خانمش به بشه،خیلی راضی فکرنکنم:کردوگفت مامان به نگاهی بابا

است انگارزنده میکنه ! 

بگم؟ چی:وگفتم انداختم مبل راروی خودم بگم چی درجواب نمیدونستم ! 

نگرفتی سردرد بخورتا بیانفس:اوردوگفت چای بزرگ استکان یک رادیدبلندشدوبرام حالم که نادی !! 

عزیزم ممنون:زدم ولبخندی دوختم رابهش متشکرم نگاه . 

میخوری؟ چای قبل هنوزمثل:زدوگفت لبخندی نادی  

- راببینی؟ خاهرت خونۀ یکباربیای میخاین.نشده کهکم بیشترشده اره  

نیومدم ومن کردی تودعوتم:زدوگفت لبخندی نادی !! 

- کنم؟ بایددعوتت پس باشه  

میکشیدم خجالت ولی بیام دارم دوست خیلی که من:رابوسیدوگفت لپم نادی ! 

کجاموند؟ کوروش حاالاین.میریم باهم یکروز:گفت باوساط مری  

 ؼمگین وصدای خورد راگرفتم،چندتابوق کوروش وشمارۀ اوردم نرابیرو وگوشیم رفتم کیفم سمت به

کرد رامیخکوب من کوروش . 

- نفسم؟ جانم  

پدررسیدی؟ به کوروش کجای:گفتم بانگرانی  
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خونه میبرمش دارم اره:گفت ارام کوروش . 

پدرخوبه؟ حال:گفتم بانگرانی ! 

 یاامشب دنبالت یامیام میزنم زنگ بهت خودم کن عذرخواهی ازبقیه نباش نگران اره:گفت کوروش

 !!اونجاباش

 دلت باشه:باشد کنارش میخاست کوروش بودکه قدربدحال پدراین کردیعنی نگرانم حسابی حرفهایکوروش

خبرنزار وبی من ونزنه شورمن ! 

- عزیزم باشه  

شده؟ چی:گفت بانگرانی دوختن،مامان چشم من به همه تلفن شدن باقطع  

- کرد عذرخاهی کلی کوروش.همیکن خبرم باپدررفت،گفت کوروش هیچی . 

 مامان به رو.باشه راحت خیالت هستن کنارهم که حاالهمین میاد پیش همه برای نیست الزم عذرخاهی:بابا

اژانس میرم من خانم:کردوگفت . 

نشست وکنارمون کردوبرگشت بدرقۀ بابارا مامان . 

میده مزه دورهمی بیارم برم گرفتم تخمه یکم:گفت باخنده نادی ! 

شده قبل مثل نادی که میبینم:گفتم مامان به ادین بارفتن ! 

شده قبل مثل هم بهترشده،باعلی خیلی اره:مامان . 

بیان خاستگاری برای اینها بدیم اجازه وقتشه طوره این خداراشکر،حاالکه:وگفتم کشیدم اسودهای نفس . 

 کردن اقایی انواردشیرخ کوروش.هستم اش جهیزیه بیشترنگران ندارم حرفی من:گفت بانگرانی مامان

شن نمی هم مثل که خاستن،همه جهیزیه وتورابدون ! 

 درست میکنه حاالهم کرده کمکمون همیشه نکن خدارافراموش:وگفتم گذاشتم مامان دست راروی دستم

میکنیم کارش میخریم،یک قسطی میشه . 

 که میبینم:وگفتم کردم نادی بالبخندروبه.رفت اتاق نمازبه نخوندن بهانۀ بلندشدوبه مامان نادی باامدن

کردی روسفیدم ! 

 پس پول یکم من نفس راستی برداشتم دست بازیم ازبچه فقط:دادوگفت جواب رابالبخندش لبخندم نادی

بگیرم برقی چندتاوسایل بریم باهم بیای اگربشه اندازکردم،میخام . 
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افرین اندازکرده پس خانوم ایول:گفت باتعجب مری  

میریم باهم توبگی هروقت بودی؟باشه نگفته:گفتم باخوشحالی . 

 چندتا واالنم موندم کاری اضافه مدت یک اره:کردهبود خوشحالش ومری من رضایت که نادی

 ازجهیزیه تاتیکه دامادسه که دارن رسم مهردادمیگه البته.کمترکردم انشگاهمم خرج شاگردگرفتم،بدنیست

 !رابخره

خوبیه رسم:گفتم باتعجب ! 

- کنم جورش کم چیزهارابایدکم بقیه ولی گازرامیگیره واجاق سشوییولبا یخچال که میگفت اره،خودش . 

- عروسیت برای من هدیۀ رامیخرم وناهارخوریت مبل میکنیم،منم جورش ماباهم ! 

خوبه؟ رامیگیرم مکروفرش بکارشدید،من دست شمادوتاچه باباهنوزنیومده:گفت باخنده مری  

عالیه:گفتیم هردوباخوشحالی !! 

ماراتنهاگذاشت خابیدن بهانۀ به ت،نادیگذش زدن حرؾ به ساعتی . 

ها دامادخبربده به رفت:گفت باشیطنت نادی ! 

تو ازدست:وگفتم روپاش زدم وبادست خندیدم ! 

رسیده االن تازه شورنزنه،دیرنکرده دلت:رادیدگفت حالم که مری.کردم نگاه ساعت به ونگران کالفه ! 

نباشه جدی ه،خداکنهشد طوری یک فهمیدم دیدم پدرراکه حال:گفتم بانگرانی . 

 نمیخای:وگفت دوخت رابهم شیطونش نگاه مری.نیست چیزی که انشاهللا:وگفت راگرفت دستم مری

گذشت سفرخوش کنی تعریؾ ! 

 خوش نیست قبل کوروش اون اصال مری شده عوض خیلی بود،کوروش خوب خیلی:وگفتم زدم لبخندی

 شکلی روزاین یک فکرنمیکردم. بود کرده گلو پرازشمع رابرام اتاق نمیدونی رمانتیک مهربون اخالق

کاؼذی وشوهربودن جدااززن دارم برخوردکنه،حاالواقعادوستش ! 

 کوروش یواش یواش مهربونه توقلبت گفتم بهت که من!شدی؟ عروس باالخره پس:گفت باخوشحالی مری

نزد ازشیرین حرفی دیگه میشه،راستی درست هم !!! 

شیرین؟؟:وگفتم خوردم ازترس تکانی ها گرفته انگاربرق مری باحرؾ !! 

نگفتم؟ چیزی که پریدمن چرارنگت چیه:گفت پاچگی شدبادست من حال متوجۀ که مری  
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 رفته یادم قضیه این بهکل که بودم خودمان قدرمشؽول این مری وای:وگفتم گذاشتم پیشانیم راروی دستم

 .بود

 ازش مناسب وقت ویکبزارت نشده طوری که حاالهم خوب:کشیدوگفت کمرم راروی دستش مری

 .میپرسی

میمیرم مری چی؟وای باشه درارتباط هنوزباهاش اگه:گفتم بانگرانی !!! 

- کرده راحل مسئله حتمااین پس کرده شروع اون اعتمادکنی بایدبهش نفس کن بس . 

- فکرنکردم موضوع این به اصال من نمیدونم . 

کنم ناراحتت نمیخاستم میبخشی:گفت باشرمندگی مری !! 

- کارکردی؟ توباامیرچی.کردی یاداوری که مرصی رانزن حرؾ این اصال نه،  

 بهمون بخاد اگرخدا نمیخام بچه من میگه پاداره یه مرؼش هیچی:زدوگفت سینه رابه دستاش مری

نیست صالحمون حتمابه نداده که میده،حاال ! 

- نگفتی؟ رابراش هنوزجریان  

 مشکل بفهمه اگه واستاده قدرپام این که ازمنه مشکل فکرمیکنه اون بگم جوری چه:گفت بابؽض مری

کنه تحمل تونه امیرنمی نفس کنه ولم ازخودشه،میترسم ! 

 جوری چه بگیره زن بره کنن راضیش مامانش اگه کارکنی چی میخای پس:گذاشتم اش شانه راروی دستم

بگی؟ بهشون میخای  

 خسته کاراش ازدست!همیکن نطق وکلی میزنه زنگ هرروزصبح مامانش فعالکه:زدوگفت پوزخندی مری

 نمیتونم درجوابش واشک جزسکوت به ولی میگم بهش دفعه این میگم میزنه زنگ که هردفعه شدم

دارم دوست خودش رابرای امیر بدم،من ازدستش نمیخام ازامیرمیترسم بکنم ای کاردیگه !! 

تواینجوری اینجوری من داره جورمشکلی یه توزندگیش هرکس:وگفتم کشیدم اهی ! 

کوروش؟:جوابدادم سریع کوروش شمارۀ بادیدن رابرداشتم گوشیم سریع موبایلم زنگ باصدای  

 اینا ازمامان درم دم ،من جانم-.کرد رایخ بدنم گوشی طرؾ ازاون کوروش وخستۀ ؼمگین صدای

بیا کن خداحافظی ! 

کردم راقطع وگوشی میام االن باشه:گفتم ارام . 
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؟:پرسید بانگرانی مری کوروش  ! 

 یادم تازه ها سوؼاتی پاکت بادیدن.نیست خوب حالش اینکه مثل برم ،من اره:وگفتم رفتم ملباسها طرؾ به

رابدم سوؼاتیها کردم فراموش افتادکه . 

میری؟ داری:امدوگفت طرفم به مامان  

 کردم اشاره ها سوؼاتی پاکت به.بخشی می دادیم زحمت خیلی اره:رابوسیدم اش وگونه زدم لبخندی

فعال نداره رفت،قابلی نشدیادم وقت اوردم سوؼاتی براتون:وگفتم . 

بزن زنگ بهم تشکرکن ازکوروش ماهم ازطرؾ:وگفت انداخت پاکت به نگاهی مامان . 

- کردم وخداحافظی رابوسیدم مری.حتما باشه . 

 کنم رانندگی نمیتونم:زدوگفت لبخندی من نگرانی بادیدن لرزید،کوروش ازترس تنم کوروش بادیدن

بشینی؟ تو میشه ماورد یحیی تااینجاهم  

 راروی سرش کوروش.بود راپرکرده وسیگارماشین الکل افتادیم،بوی وراه کردم راروش وماشین رفتم

بشه عوض ماشین تاهوای کشیدم راپایین پنچره شیشۀ کرد،کمی حلقه رادورکورم ودستش گذاشت پاهام . 

 کردم راپارک خابیدماشین امپ روی کوروش نشدم،تاخانه خاطرمانع همین به نداره طبیعی حال میدونستم

رفت اتاق به شدویکراست داخل کوروش اومد،دررابازکردم تاخانه خودش.شه تاپیاده کردم وکمکش . 

 فنجان یک با بعد چنددقیقه.رفتم اشپزخانه به قهوه کردن درست وبرای انداختم مبل راروی ومانتوم شال

 تصویری سیگاراولین دود از ای درمه وشکور بود،سایۀ روشن بانوراباژور اتاق.رفتم اتاق به قهوه

 تازه کردم،هوای وبازش رفتم پنجره طرؾ وبه گذاشتم راکنارش قهوه وفنجان رفتم طرفش به.دیدم بودکه

هنوزسیگارمیکشید نشستم کنارکوروش کشیدم رانفس . 

ها میشی خفه کن بس:گفتم ارام ! 

 مادروپدرم شدم باعث ،من هتقصیرمن همش نفس:کردوگفت خاموش سیگاری جا سیگاررادر کوروش

 نخاستم منم ولی کنم مادرراراضی میتونستم من مادرم ،لجبازیهای پدرم اصرارهای!دورباشند ازهم

 به هم سرمزارش بره حداقل دلتنگیش موقع پدرم اینجاکه رابیارن مادرم جنازۀ ندادم اجازه حتی.برگردم

پنهونیش اشکهای وریختن پدرت تنگیدل دیدن سخته خیلی نفس وای!! پدرم به هم بدکردم مادرم !!! 

میگفت؟ چی من به پدر میدونی:گفت بابؽض کوروش.شدن جاری ارام کوروش اشکهای  

 ندارم دلی دیگه من!!افتادی من فکرتنهای دیربه گفت بهم بابؽض: کوروش.دادم تکان نه عالمت رابه سرم

باشم داشته دلداری بخام که !! 
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 توکوروش به لعنت ای!!!دارنبود اینقدرتنهاوؼصه پدرم االن رمیخاستماگ من من،فقط فقط سخته برام نفس

کردی راتباه پدرومادرت زندگی وخودخواهی بالجبازین تو که !!!! 

 کردنش ارام برای کشیدم،نمیدانستم رادراؼوش کوروش!!! کن بس هیش:راگرفتم سردکوروش دستهای

دادم راترجیح سکوت کارکنم چه . 

 رادراوردم وبلوزش خاباندمش،کت تخت روی.رفت بخاب وکمکم تگرف ارام دراؼوشم کوروش

بردم اشپزخانه رابه کوروش ای نخورده دست وفنجان رابستم وپنجره انداختم پتوراروش . 

 دم بسوزدو هنوزم عشقش دادن باازدست حتی باشدکه عاشق چنین پدراین فکرنمیکردم وقت هیچ

میکرد لجبازی باپدرش شمادر نبایدبعدازمرگ کوروش حال بااین ولی!نزند !! 

رفتم خاب بعدبه وکمی خزیدم کنارکوروش ارام.گذشت فکروخیال به ساعتی . 

 

 هنوزچمدان. راچیدم صبحانه ومیز رفتم اشپزخانه بود،به هنوزخاب کوروش.سروصدابلندشدم بی صبح

 به داختم،یکمان توماشین را لباسها.ارودم رابیرون ولباسها راجداکردم چرک بود،لباسهای توحال هامون

تاظهربخابه روزتعطیلش تواخرین کوروش گذاشتم بودپس امروزتعطیل خوشبختانه رسیدم سرووضعم . 

 کوروش پای صدای که میکردم ساالددرست کردم،داشتم وناهاررادرست خوردم تنهاصبحانه

نکردی؟ چراصدام:وگفت گذاشت ام شانه راروی سرش کوروش.راشنیدم ! 

 ناهارتا بخور صبحانه یکم کنم،حاالبشین نیومدبیدارت دلم.خاب یزم،ساعتعز سالم:وگفتم زدم لبخندی

حاضرمیشه دیگه یکساعت . 

بگیرم دوش میرم ندارم میل:رابوسید گونم کوروش . 

نیست خبری ازناهارم نخوری صبحانه اگه:گفتم بااخم !! 

؟ برم بخورم،حاالمیزاری ناهارراکامل میدم لطفاقول:وگفت فشردم کوروش  

- دادی قول باشه یادت ولی برو !! 

تونمیای؟:گفت باشیطنت کوروش  

کنم؟ روانت یاباکتک میری: گفتم بااخم ! 

بخاد دلتم:گفت وبادلخوری رفت اتاق سمت به کوروش !!! 
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 وبساط کردم راجمع میزصبحانه بارتنش.بود عالی بودبرایم سرحال که همین ولی گرفت خندم ازلحنش

 ناهارراچیدم

 بیرون خودش دادم ترجیح ولی سرزدم بهش مختلؾ های بهانه ندچندباربهما درحمام یکساعتی کوروش

کنم صداش بیادتامن . 

شد وارداشپزخانه میکرد راخشک سرش کوچکی باحولۀ که درحالی کوروش . 

- دیگه؟ است انداخته،قرمه راه بوی چه خانمم به به  

 نترس:گفت باشیطنت بود شده من تعجب متوجۀ که کوروش.کردم تعجب لختش باالتنۀ وبادیدن برگشتم

نمیخادزیاددیدبزنی خودته مال !!! 

بگردی لخت توخونه ندارم دوست بپوش برولباس:گفتم رابگیرم خندم جلوی میکردم سعی که درحالی !! 

درارم؟ اینم که،میخای نیستم لخت:کردوگفت اشاره شلوارکش به بادست کوروش ! 

دراوردی؟ زبون ناهارنخورده اینکه نکرده،مثل الزم نه:زدم بازوش به محکم باحرص  

میپوشم توبخای اگه:کردوگفت بؽلم کوروش !! 

گهگاهی نه همیشه ولی موافقم منم راحتی اگه سرمانخوری که نگرانتم فقط من:زدم لبخندی . 

چرا؟:گفت کردوباشیطنت نگام کوروش !! 

کنم چشمت میترسم:گذاشتم اش برهنه سینۀ راروی سرم ! 

 باخنده کوروش.بیام بیرون باحرص وازاؼوشش بکوبم اش سینه رابه شدمشتم باعث کوروش خندۀ

حاضرجوابی میادهمیشه خوشم:گفت !!! 

گفتم بهت که تقصیرمنه:وگفتم برگردوندم باقهرروم ! 

بایدبدی صدتابوس قهرکنی:رابوسیدوگفت گونم کوروش !!! 

 !صدتا؟؟؟؟؟-

کن احسابر دقیقش یک ،حاالخودت یکروزقهرصدتابوسه برای اره:بالبخندگفت کوروش . 

کنیم باهمحساب بدیدتابعدا رضایت این فعالبه:گفتم رابوسیدم بانازگونش . 
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 لبهام راروی لبهاش!عزیز باشمادوست حتی نداریم دفتری عزیزماحساب مشتری:کردوگفت بؽلم کوروش

 .گذاشت

 نوروزجشن در تا بود وقرارشده بودن مهردادامده خانوادۀ میگذشت وکوروش من برای خوبی روزهابه

 برای راهی ودنبال کارکرده از پشیمان بیشترازهمیشه بودوکوروش خودش پدرهنوزتوپیلۀ.بگیریم نامزدی

بود جبران . 

 سین هفت خرید برای بامری.بگیرم جشن بهارئنوروزراکنارکوروش تااولین شدم اماده بهار،منم باامدن

رفتیم وخریدنوروز وشیرینی . 

 نادی نامزدی روزسوم قرارشد.بود مانده سین هفت چیدنکار وفقط بودم کرده اماده راازقبل خانه

 شمال راهی باهم همگی هم نامزدی،بعدش کردن اعالم برای کوچک مراسم یک.بگیریم ومهردادراجشن

 .بشیم

 

راچیدم سین هفت میزدمسفرۀ حرؾ بامری تلفن با درحالیکه . 

بپوشی؟ میخای چی جشن حاالبرای:مری  

- رامیپوشم اورده،یکیش سلبا ازکاناداچندتای برم کوروش . 

- میری؟ هم حتماارایشگاه!!بده خداشانس  

راندیده موهام اره،هنوزکوروش:وگفتم انداختم ام شده زنگ تازه موهای به بالبخندنگاهی !! 

- اخر؟ کردی رنگی چه  

 !عسلی-

عسل بزاریم برات که نیست شیرین اسمت فقط عسل موهات ،رنگ عسل چشات رنگ:بانازگفت مری ! 

گفتی؟ بازم مری:گفتم باناراحتی شیرین اسم باشنیدن  

حاالشماببخشید!نداشتم بابامنظوری:گفت من کردنم ارام شدبرای سوتیش متوجۀ که مری ! 

 کوروش نداری فعالکاری!بزنم حرؾ حسابی تابعدباهات باشه:وگفتم زدم درلبخندی جلوی کوروش بادیدن

خانما خانم برو فهمیدم:گفت باخنده مری.امده . 

دیدم کوروش راتوچشمای رضایت برق.رفتم کوروش طرؾ وبه گذاشتمرا گوشی . 
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- عزیزم نباشی خسته سالم . 

خانومی ترکردی ،خوشگل نباشی خسته توهم سالم:زدوگفت لبخندی کوروش . 

- پسندی؟ می  

- شدی ماه . 

بودم؟ چی قبلش:وگفتم راریزکردم چشمام  

هستی ماه توهمیشه:خندیدوگفت کوروش ! 

 

راچیدم سین هفت سفره حاالشدبیاببین:وگفتم مزد لبخندرضایتمندانۀ . 

 خیلی نفس وای:گفت قرمزباذوق ماهی وتنگ سین هفت سفرۀ شدبادیدن واردسالن من همراه کوروش

قهرکردم ورسوما رسم این بعدازمادرباهمۀ نگرفتم نوروزراجشن که وقته خیلی من قشنگه . 

دیرنشده میکنی اشتی دوباره:وگفتم راگرفتم دستش . 

 همۀ من.میشد تحویل سال دیگه یکساعت.باشه اماده سرسفره نشستن تابرای فرستادم حمام رابه کوروش

گذاشتم کنارسفره راهم کوروش عیدی بودم کارهاراکرده . 

 رابه موهام ای وقهوه مسی ارایش شدکمی ست وچشمام مو بارنگ که کردم تن به تیره ای قهوه بلوزدامن

 اینکه برای ولی بزنم حرفی خاستم دلگیرشدم تیره رنگ لباس همانبا بازم کوروش باامدن ریختم دورم

راخوردم حرفم نشه ناراحت  

 سال شدن باتحویل.گرفتیم راجشن نوروززندگیمان اولین هم دردست ودست کنارهم

باشی داشته خوبی سال عزیزم:وگفتم گرفتم کوروش راجلوی کادوم جعبۀ.نو،یکدیگررابوسیدیم ! 

 طرفم اوردوبه بیرون کوچکی جعبۀ و کردتوجیبش گرفتم،دست برات نمم:زدوگفت لبخندی کوروش

 .گرفت

 خیلی:گفتم باذوق پررنگ ابی های بانگین زیبایی ساعت بادیدن.رابازکردیم هامون هردوعیدی باذوق

کوروش قشنگه !! 

 وباعصبانیت میزگذاشت راروی پیراهن جعبۀ راگزیدم،کوروش لبم کوروش اخموی چهرۀ بادیدن ولی

نمیپوشم رنگی این من کن لطفاببرعوضش:گفت !! 
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کنی؟ امتحان خاطرمن به حداقل نمیخای:کردم زمزمه واروم شدم خیره جعبه به باناراحتی ! 

نمیخام نه:میززدوبافریادگفت روی به باعصبانیت کوروش !!! 

 چندپک زدوباحرص اتش سیگاری. نشست مبل بلندشدوروی کردم،کوروش نگاه کوروش به بابؽض

تو حتی بگیره تصمیم ای دیگه کس جزخودم به لباسم راجب ندارم وستد:زدوگفت !!! 

 میبخشیدنمیخاستم میکنم، عوض برات باشه:رابرداشتم وجهبه کشیدم عمیقی خونسردباشم،نفس کردم سعی

کنم ناراحتت . 

توهوارقصیدوبازشدوپیراهن بیرون،جعبه کردم پرت راازبالکن جعبه وباحرص رفتم اتاق به  

 تاهواعوض رابازکردم برگشتم،پنجره سالن به ودوباره دادم راقورت بؽضم.شد وبابادهمراهافتاد بیرون

 چنددقیقه این برای:گفتم ای دلجویانه وبالحن گرفتم کوروش وجلوی رابرداشتم شیرینی ظرؾ.بشه

بدی؟ بایدبهم بوس قهرچندتا !! 

چی؟:گفت باتعجب کوروش !! 

 وبوسهام کن حساب بعدم کن راشیرین دهنت اول!رفت؟ تیاد زودی این به قرارمون:وگفتم زدم لبخندی

کن رازودتسویه !!! 

 میشدم نبایدعصبانی میبخشی:بشینم کنارش تا ودستوراگرفت برداشت کوچکی بالبخندشیرینی کوروش

 .عزیزم

 من میکردم کاررا فکراین بودنبایدبدون ازمن اشتباه:گففتم کنم راپنهان بؽضم میکردم سعی درحالیکه

خاممی معذرت ! 

 درموردش ندارم دوست کنیم تقصیرتونیست،بیابس عزیزم نه:کرد وزمزمه کشید اؼوش رابه من کوروش

بدی؟ شام بهمون میخای کی بگو بزنیم حرؾ  

 وتبریک بگیریم وپدرتماس اینا مامان به قبلش میزامادست،فقط االن همین: امدم بیرون کوروش ازبؽل

بگیم نو سال !! 

 

 واحوالپرسی سالم پدرباذوق راگرفتم،باصدای خونمون وشمارۀ رابرداشتم لفنت.کرد باسرموافقت کوروش

 ومامان بابابا ،کوروشم دادم کوروش رابه بعدگوشی کردم صحبت هم بامامان گفتم وعیدراتبریک کردم

گفت کردوعیدراتبریک احوالپرسی . 
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 باتعجب یحیی خانم صدای خوردباشنیدن بوق پدرراگرفتم،چندتا شمارۀ وبابا مامان با کردن بعدازصحبت

سالم:گفتم  ! 

- نومبارک سال خانم سالم ! 

کنم؟ باپدرصحبت باشه،میشه مبارک شماهم برای:زدم لبخندی ! 

 ازچی زدنمیدونم حرؾ باهاشون نمیشه اصال شدن حوصله کم خیلی خابن اقا:گفت دلخوری با یحیی خانم

میکنن؟ طوری این که ناراحتن !! 

خدانگهدار فعال باش نخوربیشترمراقبش ؼصه شماهم میکنم بتباپدرصح من باشه: کشیدم اهی ! 

 کاناداشایداگربه ببرمش پدربکنم،شایدمجبوربشم برای فکری بایدیک:کشیدوگفت موهاش به دستی کوروش

بشه ارام بزندکمی مزارمادرسری . 

 بخو حالش پدر اگرمطمئنی:وگفتم انداختم گرفتش چهرۀ به کرد،نگاهی مشکوکم کوروش حرؾ ازاین

کاررابکن این میشه  !! 

باشد داشته کنم،شایدنظردیگری صحبت بایدباهم:دادوگفت راتکان سرش کوروش !! 

 کوروش شام بعدازخوردن.جابود همه فکرم ؼذارامیکشیدم طورکه رفتم،همین اشپزخانه وبه بلندشدم

 ادابهانهکان به رفتن کن،یعنی مشکوکم نخوردکاراش هم قهوه حتی.رفت تخت کردوبه رابهانه خستگی

 شمارۀ بادیدن رابرداشتم گوشیم بلندشد،باتعجب گوشیم س م س زنگ صدای.خاطرپدربود به بودیافقط

کردم بازش نااشنا . 

مبارک نو ل سا  . 

 بازم دارم دوست وقت ان میام بعد بشه تمام تایکسال دادی؛صبرمیکنم ازدواج این به چراتن فهمیدم خانمی

 حاضرم بخای هم االن اگر حتی.باشی کنارم میخای که بگی بزنی حرؾ باهم باچشمات همیشه مثل

 جوابی منتظر فقط من نفس تااخرکنارتم بگوبمانم بهم فقط ماه شش کنم،میبخشید راتمام کنارتویکسال

باشم کنارت تاهمیشه کن صدام فقط کنم توزندگی بدون تونم نمی دیگه عزیزم ازتوهستم . 

 خورد بوق چندتا.راگرفتم شماره باحرص.دارد اطالعات اندازه تااین که کیه راخاندم،یعنی متن باتعجب

بلندشد گوشیم س م س زنگ صدای شد،دوباره وقطع : 

 من ولی رابشنوی صدام مشتاقی ازاینکه مرسی!! بزن حدس فقط کیم من بفهمی اینکه برای زوده االن

 کنارمن دیگه سال باش نمطمئ باش خودت مراقب!!رابشناسی من ماه شش این شدن بعدازتمام میدم ترجیح

عزیزم باش خودت هستم،مراقب روزها بیقراران من بود خاهی ! 
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 دیگه بود کرده عصبیم کوروش حدکافی به.کنم تامیزراجمع ورفتم مبل روی کردم راپرت گوشی باحرص

رفتم تخت وبه چیدم راتوظرفشویی ظرفها.رانداشتم ؼریبه این به فکرکردن حوصلۀ . 

 نشد،ازطرفی خوشحال همیشه مثل هم من ازدیدن بودحتی بیشتردرخودش دروپ بود سردشده کوروش

 عصبیم عاشقانش بامتنهای گاه وبی گاه که دیگرؼریبۀ وازطرؾ دیگرپدر طرؾ واز کوروش

نمیدونستم صحیح پدر احوال با ولی بزارم درمیان بودمیشدباهاش اگرپدرسرحال.میکرد . 

 ناهارراروی. بیام ازخانه منم ببره ارایشگاه رابه نادی یمر قراربودکه.رسید ازراه نادی نامزدی روز

ریختم ساک راتوی ووسایلهام گذاشتم گاز . 

میایم پدرباهم دنبال میرم من:گفت حوصله بی کوروش . 

-  قدر چرااین افتاده اتفاقی کوروش: انداختم بهش نگاهی.باشم تنها ندارم دوست زودبیاین فقط باشه

 !سردی؟

کن ولم نفس ندارم حوصله:تزدوگف پوزخندی کوروش ! 

 بوسه.زودبیا پدرناراحتی،فقط خاطرحال روزهابه این میدونم عزیزم باشه:وگفتم کردم نگاه بهش باتعجب

عشقم میبینمت: زدم گونش روی ای . 

میام بایحیی راببرمن ماشین:زدوگفت لبخدی کوروش . 

ممنون باشه:وگفتم رابرداشتم سویچ . 

 میدونستم چون بخونمشون بعدا دادم ترجیح من دراومدولی س م س زنگ دوبارصدای راه درطول

است حتماکارؼریبه . 

بود ها گرفتارمشتری حسابی بودوشیرین شلوغ اینبارارایشگاه.رفتم بالبخندکنارشون ومری نادی بادیدن . 

چراهنوزاینجای؟:گفتم نادی روبه  

 

بیا دیگه ساعت یمن گفت شیرین بایدیرم دیگه االن:وگفت انداخت شیرین به نگاهی نادی . 

قدیمی عروس زودامدی:زدوگفت لبخندی مری ! 

باپدرمیاد اومدم،کوروش باماشین:وگفتم خندیدم . 
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بپوشی؟ میخای چی:وگفت انداخت ساکم به نگاهی مری  

تاحاال ندیدیش کوروش سوؼات:بانازگفتم ! 

کنه خدارحم:دادوگفت سروکمرش به قری مریم ! 

 الحق.کرد ازشاگرداش دوتا مارابه راباخودبردوسفارش نادی نشیری.برگشتیم طرفش به شیرین باصدای

کاربلدبودن خودش مثل شاگردهاشم که . 

 حالت به که فرشده باموهای ای نقره بودباارایش کارشده دورکمرش که مشکی ساتن دوبنده بالباس مری

بود شده بودزیباتر شده بازارایش نیمه . 

 ارایش بودبا کرده رادرخشان اش سینه قسمت طالیی ایه ملیله با که ای سورمه دکلتۀ لباس با منم

 باشال ست وکیؾ کفش.بود راپوشانده هام شانه روی که داده بازوحالت باموهای ای طالیی،سورمه

 .حریرطالیی

بودوماخبرنداشتیم سلیقه خوش هم باباکوروش نه:کشیدوگفت سوتی بادیدنم مری ! 

میدوختم براش کوچک کت یه کاش بازه خیلی ولی اره:وگفتم زدم چرخی . 

میشه خوب هم هات روشانه رابندازی شال ولی داده پوشش موهات نه:وگفت انداخت نگاهی مری . 

شد؟ حاالخوب:کردم نگاهی ائینه وبه انداختم دوشم راروی شال  

 خرجتون یکم بیارن،ولی راازبیرون شام گفتی کردی خوب:دادوگفت تکان عالمتاره به را سرش مری

تره باکالس باالولی میره . 

 خداروشکرکه دادم امشب هارابرای ازخونه یکی اجارۀ یکماه پول ولی اره:گفتم وارام نشستم کنارنادی

بگیریم لباس نمیخاستیم . 

کارکنی؟ چه میخای اش جهیزیه برای گفت باناراحتی مری  

-  پول این برای اونم هرحال به بگیرم ازش نمیخام من ولی بده بهم تادومیلیون میتونه کردم صحبت باعلی

 بایدیکی فکرکنم رابگیرم مبلش سرویس براش میخام منم داره ونیم یک هم کشیده،خودنادی زحمت

بدم رارهن ازاپارتمانها . 

- نشده؟ هنوزتمام که موعدشون  

- ندارم ای دیگه راه ولی میدونم اره . 
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 وام ازبانک همیکن کمکت اشناداره نمیگیری؟خیلی فکری،چراازشکیباکمک یک: گفت باخوشحالی مری

بدهی پس شدبهش تمام موعدمستاجرها که بگیربعدازاین قرض راازش پول یااین بگیری ! 

 بسته خبره بی قضیه ازاین قدرکه همین!!میکشتم بفهمه کوروش اگه!!حتما:انداختم بهش نگاهی باحرص

کنم کاری پنهان بیشتازاین نمیخام . 

شدی؟ کوروش کامالعاشق که میبینم:گفت باشیطنت مری  

 که بدتراینه ازهمه!چیکارکنم؟ بشه رازم یکروزمتوجۀ اگه نمیدونم ولی اره:گفتم. زدم گره رابهم دستام

 مرگما مکش های س م س برام ساعت به وساعت باخبره ازجریان وادعامیکنه پیداشده هم نفرسومی

 .میفرسته

تاحاال؟ نگفتی؟ازکی چرابهم:گفت باتعجب مری  

چیزخبرداره ازهمه مینویسه طورکه تحویل،این سال ازشب:وگفتم کردم فوت رابیرون نفسم . 

نگفتی؟ که کوروش به:پرید رنگش ازترس مری  

-  نیست زیادخوب روزهارابطمون این بزنی حرؾ باهاش نمیشه پدرکه حال اوضای تواین اونم بگم چی نه

 من رارهایوق قول ازهمۀ که دارم مزاحم یک بگم منم که این به برسه میزنه،چه حرؾ زوربامن به

میکنه اذیتم وحاالداره باتوخبرداره ازدواج برای وپدرت !!! 

کارکنی؟ چه حاالمیخای:گفت راگرفتوباترس دستم مری  

-  بهانۀ به هم کاناداوکوروش بخادبره که ازاینه میپرسم،ترسم بعدازش تاپدربهتربشه صبرمیکنم هیچی

راببینه شیرین دوباره ندارم دوست.بره بااون همراهی !! 

 پیش بره پدرش حال بهانۀ به امده پیش اوضای بااین کوروش میترسی پس:دادوگفت دیوارتکه به مری

 !!شیرین؟

 زنگ صدای باشنیدن.فکرکنم چیزها این به نمیخام مری کن بس:وگفتم فشردم رابهم دندانهایم ازحرص

 ازصبح کن بس:گفتم باحرص ؼریبه وشمارۀ س م س وبادیدن اوردم بیرون راازکیفم ،گوشییم گوشیم

ازجونم؟ میخای ،چی س   م س پانزدهمین تاحاالاین ! 

 

؟:گفت ارام مری خودش   

بفهمه کوروش نمیخام کنم راعوض اره،بایدخطم:وگفتم انداختم راتوکیفم گوشی باحرص . 
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باشه؟ امین نکنه:وگفت گرفت دندان رابه لبش گوشۀ مری  

 این ولی راداشتم امین شمارۀ من لیبود؟و فهمیده من موضوع ازکجا ولی باشه امین میتونست اره

نبود امین شماره،شمارۀ . 

 هردفعه ولی بگم بهت استعفاداد،میخاستم پروژه شدن بعدازتمام امین:داد رادیدادامه من سکوت که مری

میرفت یادم . 

 پدربی حال استعفاداده؟نکنه امین که نگفت بهم هارامیده؟چراکوروش س م س این داره امین یعنی وای

بدم راازدست کوروش نمیخام کن خدایاکمکم نباشه؟وای موضوع این به ربط ... 

 سیلورتزیین تا بادو که شده جمع باموهای صورتی ملیح وارایش روشن صورتی لباس نادی،تواون باامدن

 رافراموش ها وتشویش ها دلشوره اون وهمۀ نشست لبم بودلبخندروی شده ها فرشته مثل بوددرست شده

 .کردم

خاهرگلم شدی ماه:وگفتم رفتم رفشط به بامری . 

میاد بهت چه لباس این شدی ماه توهم:زدوگفت لبخندی نادی ! 

ممنون:وگفتم رابوسیدم اش گونه . 

شاهپرکی میدونم ای،شهابی،چه بگیدستاره منم به شدیدحداقل ماه شماهاکه:گفتم باخنده مری  . 

 زشت که شاهپرکهای ازاون اومدی،اونم راخوب شاهپرک اره:گفتم ومن انداختیم هم به نگاهی ومن نادی

 !!!وسیاهن

خوشگلی این به من میادنفس لت:برچیدوگفت لب مری !! 

رفتیم طرفش راصدامیزدبه نادی اسم که ارایشگاه ازشاگردان یکی باصدای . 

ماراصدازدید؟ چی ببخشیدبرای:مری  

 شده اماده که یانه،االنم تامادس عروسشون کنم چک که خاستن اقادامادچندبارازم وهللا:شاگردخندیدوگفت

هوله خیلی اینکه مثل منتظره بگم گفت !! 

نیست؟ مگرگوشیدهمراهت:وگفتم کردم درست نادی لباس راروی شنل باخنده  

شده بیارمش،حتمادلواپس رفت یادم:وگفت انداخت راپایین سرش نادی . 
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 خیلی نره یادت داخل هبروتادامادنیامد خانوم عروس خوب:وگفت انداخت سرنادی راروی شنل کاله مری

بگیرید قشنگی نچسپی،عکسای بهش . 

 بشینه،اشک کردتاتوماشین وکمکش رابوسید نادی مهرداددست وقتی کردیم دربدرقه راتادم نادی باهم

افتاد روزعروسیم به زدویادم حلقه توچشمام . 

میکنی راخراب ارایشت داری عزیزم کن بس:وگفت راگرفت بازوم مری . 

دادبزم فقط یکجای برم میخام بخیربگذره،بعدش امشب قطف مری:گفتم بابؽض  

 مانتوپوشیدم مری باکمک.میشه درست چیز همه میشه درست:وگفت گرفت دراؼوش رامحکم من مری

 شایدبتونیم بده مخابرات رابه مزاحم شمارۀ امیربگم به میخای:وگفت نشست کنارم مریم.افتادیم وراه

پیداکنیم؟ ازش چیزی ادرسی  

 نداره سندومدرک که اعتباریهاست ازاین شمارش کرده کاراراهم فکراین اون برم قربونت اخه:تمگف باخنده

تاحاالمیرفتم صددفعه مگرنه  . 

وارده حسابی معلومه خوب:خندیدوگفت مری . 

 ازصداش میترسه نمیده،فکرکنم جواب میزنم زنگ بهش هم وقتی تازه رادیدی کجاش:وگفتم کشیدم سوتی

 .بشناسمش

 ترسویعنی هم اشناست،خیلی طرؾ که میرسیم نتیجه این به پس:گفت دادومتفکرانه راتکان سرش مری

 وهمه بشه شناخته میترسه ولی راداره حرفش گفتن جسارت بگیم بهتره ولی بشه شناخته که میترسه

 بایدبهش باشه اگرکاراون راپیداکنم بایدامین!!دقیقا:وگفتم کشیدم فرمان روی دستم.کنه خراب چیزرا

نداره ربطی ازدواجمون قبل پیشنهادپدرش به اصال واین دارم رادوست کوروش من که فهمونمب . 

 

وشکننده حساس اندازه تااین اونم بشی یکروزعاشق فکرنمیکردم:وگفت انداخت بهم نگاهی مری . 

 ولی مخالفیم دوقطب وکوروش من باشم شده عاشقش تفاوت همه بااین نمیشه باورم منم اره: زدم لبخندی

طورفکرمیکنم این من الاقل وعاشقیم،نمیدونم خوشحال باهم بازم . 

-  ولی باکالس قولی پولداروبه خانوادۀ طوریم،امیرازیک همین وامیرهم من میکنم درکت میگی چی میدونم

 امیر وراضی خندان چهرۀ وقتی ولی میده ازارم انهابودن درجمع همیشه ومعمولی عادی من خانوادۀ

 بازی شلوغ عاشق امیرهمیشه ولی سکوتم عاشق من.میمونم کنارش رضایتیمنا باهمۀ رامیبینم
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 هااززمین موهبت این بادادن میکردحداقل یاری باماهم دنیا کاش ای:وگفتم کشیدم اهی!وسروصداست

نمیفرستاد مشکل برامون وزمان . 

موهبتی چه اونم:کشیدوگفت اه هم مری !! 

 من بادیدن مامان. بودن مده شدیم،هنوزخانوادۀمهردادنیا وداخل کردم راپارک ماشین.خندیدیم هردوباهم

 دوشم راروی رادربیاریم،شال مانتمون تا رفتیم اتاق به بامری.گرفت رابوسیدودراؼوش هردومون ومری

ریختم دورم وموهام کردم مرتب  . 

وروش  ک کار حتما شیکه خیلی شدی،لباستم خوشگل همیشه مثل:زدوگفت لبخندرضایتمندی بادیدنم مامان . 

میاد بهتون ودامن کت این چه شدی ماه شماهم:وگفتم زدم لبخندی . 

 ازسالن وکورش علی صدای.نیومده خوشم فکرنکنه بپوشمش گفتم دامادگلمه سلیقۀ:گفت باذوق مامان

 بهم من کرد،بادیدن واحوالپرسی سالم ومری بامامان کوروش.رفتیم سالن به ومری مامان میاممدهمراه

رفت هم رفتن،علی اشپزخانه به ومری مامان.ردک شدوسکوت خیره . 

فکرمیکردم اشتباه اینکه مثل ولی!نداری؟ رادوست لباس این فکرمیکردم:گفت باحرص کوروش !! 

 

 وکنایه گوشه وبا عصبی اولش روزهای بودمثل شده باشه کوروش نمیشداین باورم شدم خیره کوروش به

 خیلی فکرنمیکنی:کوبیدوگفت بازوهام روی ادستب کوروش!میارم؟ درش نداری دوست اگه:میزد حرؾ

 !!!بازه؟

 وقتی:گفتم دردراکمترکنم،باحرص تاشدت کشیدم بازوم راروی ودستم شدم خیره کوروش به باتعجب

 دفعۀ:گرفتم روبروش تهدید نشانۀ رابه انگشتم!خوب   خیلی که نظرمن به!رامیکردی بایدفکرش میخریدی

میکنیبلند من راروی دستت که باشه اخرت !! 

 این ندارم دوست دیگه ولی بیاری نمیخاددرش خاهرت خاطرجشن به امشب:زدوگفت پوزخندی کوروش

بپوشی لباس طوری ! 

میشی هم ؼیرتی خوبه:وگفتم بردم راباال ابروم تای یک ! 

 سرم کمترسربه اگه نیست خوب روزهاحالم این گفتم قبالبهت فکرکنم:وگفت رفت ای ؼره چشم کوروش

میشم ممنون بزاری . 

 میکنم اشتباه دارم یامن کوروش سردشدی:گفتم کنارگوشش واروم راگرفتم وبازوش دادم راتکان سرم

رانمیخا اگرمن ..... 
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ندارم حوصله نفس کن بس:سردگفت لحن باهمون وبازم راگرفت دستم کوروش !! 

 رفتن جبباتع. رانداره ام حوصله شده خسته ازم میشه شروع داره بلندشد،پس خطرقلبم زنگ صدای

راتماشاکردم کوروش . 

اومده بیانادی ایستادس چرااینجا:گفت شدوباتعجب نزدیک بهم مری ! 

بشه کوروش همون دوباره راحت طور نمیشداین بودم،باورم کوروش حرفهای هنوزتوشک  . 

 خانوادۀ کشیدنهای وک ل دست ومهردادباصدای رفتیم،نادی نادی استقبال برای بامری

نشستن وداماد عروس مخصوص یمهردادواردشدندودرجا . 

 

 رابه بزرگترهاانگشترنامزدی مادرمهردادبااجازۀ بعد ساعتی ورقص پایکوبی به کردن مهمانهاشروع

دادواورابوسید نادی به چادری ویک پارچه قواره کردویک نادی دست  

 راتر هام گونه وخوشحالی شوق یکدیگرگذاشتن،اشک ودردهان رابریدن نامزدیشون کیک ومهرداد نادی

کردن پایکوبی به شروع مهمانها دوباره کیک بعدازصرؾ.کرد . 

رابگیرم خودم نمیتونم دیگه مردم که بابامن پاشو:وگفت راگرفت دستم مری ! 

 راتنهاگذاشت من امیر باامدن مری میکردم رااحساس کوروش نگاه شدیم،سنگینی واردسن اصرارمری به

رقصیدم وهماهنگ موزونو ارام باعلی.پرکردم راباعلی خالیش جای که . 

وسط بیارمش رابگیرم بزاردستش شده شاکی خیلی کوروش اینکه مثل:گفت باخنده علی ! 

بدنیست گفتنش بیادولی فکرنکنم:گفتم بارقص وهمراه انداختم راباال هام شانه . 

شدم خیره کوروش به امدن،باتعجب طرفم هردوبه وچنددقیقه رفت کوروش طرؾ به علی  

 پارتنردیگه یک خودم برای برم برقصیدمنم شماباخانمتون:زدوگفت کوروش به کیچشم باشیطنت علی

 !!پیداکنم

بلدی؟ رقصم نمدونستم:وگفت راگرفت دستم کوروش ! 

رادیدی کجاش تازه:گفتم وباعشوه زدم لبخندی !! 

واردی؟ حسابی ا پس:باالبردوگفت را ابروش تای یک کوروش ! 
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 الحق هم رقصیدن،کوروش به کردم شروع وعشوهوباناز بردم کوروش طرؾ رابه هایم شانه

بود مؽروربودنش دهندۀ تشان رقصیدنشم حالت مرقصیدحتی زیباوموزون . 

عزیزمی؟ دارم دوستت:گفتم وجودم باتمام بردم راکنارگوشش سرم  

واقعا؟:کردوگفت نگام متعجب کوروش  

داری؟ شک:گفتم بااخم  

اره:زدوگفت پوزخندی کوروش !!! 

واقعا؟:فتموگ ایستادم باتعجب !!! 

 باتعجب نبودپدرشدم متوجۀ نشستیم،تازه بردوکنارهم ها صندلی طرؾ وبه راگرفت دستم کوروش

ندیدمش؟ اصالمن کوروش،پدرکجاهست:گفتم ! 

نیامد کردم نیامدهرچه:زدوگفت پوزخندی دوباره کوروش !!! 

راحتتره تنهاباشه ندادگفت نشان رؼبت سفرفرداهم برای حتی ! 

اخه؟چرا:گفتم باافسوس ! 

 دوتابلیط برامون دیگه هفتۀ برای کردم صحبت ازدوستام بایکی:گفت انداخت راپایین سرش کوروش

بشه ارام کانادا به کرد،شایدبارفتن رزرو ! 

بری؟ میخای چی توبرای بپرسم میتونم:شدم خیره کووروش وبه راریزکردم چشمام  

 تنهاش نمیتونم من:گفت عادی یلیخ شیرین موضوع به من حساسیت وبادیدن من تعجب درمیان کوروش

میرفتیم باهم بودهرسه شده درست توهم اگرکارهای بزارم . 

 نگفته خیلی امشب اینکه مثل!میدی؟ انجام راهم من کارهای داری بودی نگفته:گفتم باتعجب

 !!!هارابایدبشنوم

چیه؟ العملت عکس شنیدی؟ حاالکه خوب:گفت باخونسردی کوروش !!! 

میری؟ بازم نرو بگم اگه:وگفتم ختمراباالاندا هام شانه  

فکرمیکنی؟ توچی:کردوگفت نزدیک رابهم سرش کوروش ! 

- توبگی میخام من !!! 
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کنم وتعارؾ مهمانهاراراهنمایی تا بلندشدم شام صرؾ برای علی باصدای . 

تشکرکردن کلی اش شدومهردادوخانواده صرؾ ابرومندانه شام خوشبختانه . 

 باهم وتااخرمجلس ماپیوستن به ومهردادهم اینبارنادی کردیم بیپایکو به شروع دوباره بعدازشام

 شب وامیر مری.فرداگذاشتیم رابرای اش بقیه ولی راتمیزکردیم خانه کمی مهمانها بعدازرفتن.رقصیدیم

 سفرکوروش تاتکلیؾ برم خانه به دادم ترجیح ومری مامان بااصرارهای حتی من ولی ماندن راانجا

کنم راروشن بودیم کرده تعیین ازقبل که وپدروسفرشمال . 

 

 مسئلۀ به اندازه تاچه من میدید اینکه.زجراورتربود برام نزد،سکوتش حرفی خانه به تارسیدن کوروش

میکشیدم اتش بودبه ساکت بازم ولی حساسم رفتنش . 

شد واردسالن سرم پشت هم شدم،کوروش وداخل بازکردم درراباحرص . 

 یکم منم ومیزنم،اخه دلت زودی این به نمیدونستم!!نبودی؟ اکتس قبال:وگفتم کردم نگاش باعصبانیت

 !!!شیرینم

 

نمیزنی دل نترس یکم،پس میگی که خودت:گفت باخنده کوروش !! 

 زیپ بازم که رادربیارم لباسم رفتم،خاستم اتاق وبه انداختم مبل وروی رادراوردم ومانتوم شال باحرص

بازکنم راتونستم لباسم . 

رابازکنی؟ لباست زیپ نمیتونی بازم:زدوگفت لبخندی من شدبادیدن وارداتاق دست سیگاربه کوروش !! 

 قیچی یابرم میکنی کمکم خوب:وگفتم انداختم بهش نگاهی ائنه ازتوی بستم سرم باالیی باکلیپس موهامو

 !!!بیارم؟

 خالص لباس ازشراین دیگه خوبه هم طوری این:وگفت انداخت وگردنم شانه به نگاهی کوروش

بپوشی ها لباس ازاین ندارم ،دوستمیشیم  !!! 

 بازش رسیدوتونستم دستم به سرزیپ رابازکنم،خوشبختانه زیپ کردم وسعی بردم سرم پشت را دستم

 همه امشب اخه کنی عادت جورلباسها این پوشیدن بایدبه اینکه مثل:وگفتم زدم کنم،لبخندرضایتمندی

میاد بهم خیلی میگفتن !! 
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 کردم وشروع نشستم میزتوالتم صندلی روی راپوشیدم خابم ولباس گذاشتم ختت وگوشۀ رادراوردم لباسم

کردن پاک را ارایشم . 

 زدنت حرؾ مواظب پس نفس رواعصابم میای چیه؟داری منظورازهمه:شدوگفت خیره بهم بااخم کوروش

 !!باش

 بهم نبددیگرا میخوری حاالچراحرص شدم خوب امشب نگفتی بهم یکبارم توحتی:وگفتم زدم پوزخندی

شدم؟ خوشگل بگن !! 

 زبونی چرب برات نکرده الزم کردن ؼلط دیگران:رابازکردوگفت کرواتش گرۀ باعصبانیت کوروش

 !!کنن

نبود طوری این قرارمون مردسردنمیخام من:وگفتم راتمیزکردم صورتم !! 

اره؟ میخاره تنت اینکه مثل:شدوگفت مانعم کوروش که توتخت برم وخاستم بلندشدم  

فهمیدی تواالن میشه یکهفته اره:تمگف باعشوه !!! 

 که من میگفتی وازاول این خوب!!میسوزی شدازکجاداری معلوم پس:زدوگفت داری لبخندمعنی کوروش

توبگی میخاستم فقط نداشتم حرفی !!! 

 میمیرم تابرگردی بری اگه کوروش:کردم زمزمه زیرگوشش وارام وبوسیدمش گذاشتم لباش راروی لبهام

 بری باش ولی بزن حرؾ بهم باکنایه اخموباش سردباش باش.کنم راتحمل نبودنت نمیتونم بزارپدرتنهابره

 بزارم راحت نمیتونم افتاده بینمون که اتفاقاتی بااین دفعه این!!برنگردی دیگه دفعه این میترسم

نشودارم من شکستن به بری،راضی . 

 گرم وتواؼوش رابستم شمامبوسیدنم،چ کردبه وشروع گذاشت لبام راروی کردولباش بؽلم کوروش

شدم ؼرق کوروش . 

 هم صبح بودم خاب من میامدتوتخت هروقت هفته یک تواین بلندشدم ازخاب کوروش گرم تواؼوش صبح

؟ بیداری:گفتم وارام مالیدم اش سینه رابه خودم.کنم نمیامدبیدارش دلم بیدارمیشدم بودمن خاب وقتی  

نفسمبخیر عزیزم،صبح اره:رابوسیدوگفت سرم کوروش . 

 میل چی صبحانه:وگفتم رابوسیدم اش سینه.بود خودم خوب کوروش همون شداین پررنگ لبام لبخندروی

قربان دارد ! 

 مامان ناهارخونۀ مگه کنه،راستی درست برام عشقم هرچی:دادوگفت فشارم توبؽلش محکم کوروش

 اینانمیریم؟
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دادم تکان اره نشانۀ رابه سرم  

 بیفتیم وراه بشیم تااماده دوازدست ساعت االن باشه صبحانه خوردن به مالز فکرنکنم:گفت باخنده کوروش

شده دیرمونم !! 

بودیم؟ ماتاحاالخاب کوروش وای:شدم خیره ساعت وبه نشستم تخت روی باتعجب  

باشیم خاب تاحاال بایدم میکردی شیطونی خوب که دیشب بپرس ازخودت:خندیدوگفت کوروش !! 

خابی؟ توچراتااالن کردم شیطونی من:وگفتم زدم کوروش پهلوی به ساختگی بااخمی  

زدی توگولم خوب:گفت بودباخنده بلندشده اخش صدای که کوروش !!! 

بگیرم تادوش توحمام رفتم ویکراست امدم بیرون ازتخت بااخم . 

بیام منم بازکن:زدوگفت حمام ای درشیشه به ای ضربه کوروش !!! 

 میام دیگه چنددقیقۀ میزنم؟صبرکن گولت دارم من همحاال:گفتم وباخنده زیرش ورفتم رابازکردم دوش

بگیر بعدبیادوش توهم ! 

بدجنس:درزدوگفت به ای ضربه کوروش ! 

 نمدارم وموهای کردم تن به مشکی ای امدم،بلوزقرمزوشلوارپارچه وبیرون گرفتم دوش سریع

دادم وحالت کردم راباسشوارخشک . 

 وبیسکوییت کردم درست قهوه کوروش برای.مرفت سالن وبه کردم ارایش رفت،کمی حمام به کوروش

 گرفتم کوروش راجلوی شدم،قهوه وارداتاق دست به قهوه شدندبه بسته باصدای میزگذاشتم وشیرراروی

قهوتون بفرماییداینم:وگفتم ! 

تشکرکرد سرد خیلی ودوباره راگرفت قهوه کوروش . 

کردی؟ یخ دوباره توکه:گفتم باتعجب  

میکنی؟ یخ باشی توهم:گفت زیرلب کوروش !! 

رفتم؟ حمام تنهابه دلخوری:وگفتم شده؟لبخندزدم چرا؟چی وقت اون:کردم اخم ! 

نه:شدوگفت خیره بهم کوروش ! 

شده؟ چی بگی نمخای:گفتم رامیخوردباحرص اش قهوه باخونسردی که کردم نگاه کوروش به باتعجب !! 
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 بعدبرات بفهمم خودمم ات صبرکن یکم ولی بهت میگم:وگفت گذاشت میزتوالت راروی فنجونش کوروش

توشوکم فعالخودمم!میدم توضیح !!! 

بیفتیم راه رداصبح!پدره؟ به مربوط:وگفتم راگزیدم لبم ! 

مربوطه پدرهم به اره:وگفت رفت کمدلباسیش طرؾ کردوبه راخشک موهاش باحوله کوروش !! 

-  بهشون بگم چی کنیم حرکت کارکنیم؟قراربودفرداصبح راچی شمال بگوسفربه فقط صبرمیکنم من باشه

شده کنسل بگیم زشته دادیم قول ! 

-  میکنیم صحبت پدرباهاش پیش میریم شب! عزیزم میریم:وگفت رابست پیراهنش های دکمه کوروش

شدی؟ راضی میشیم،خوبه راهی هم فرداصبح میکنیم راضیش ! 

میشه وتوحتماراضی خاطرمن پدربه که میدونم ممنون:وگفتم رابوسیدم کوروش گونۀ . 

میاد حتما خاطرتوومن به اره:کرد زمزمه کشیدو راعقب ودشخ کوروش . 

 بیرون وازخونه رابرداشتم شیرم بالیوان چندتابیسکوییت راپوشیدم مانتوم منم کوروش پوشیدن بالباس

 .امدیم

 صدای باشنیدن.شیرخوردم وکمی زدم گازازبیسکوییت افتادیم،یک کردوراه راروشن ماشین کوروش

افتادم سرفه وبه یدتوگلومشیرپر گوشیم س م س زنگ . 

 هوی حتما کیه ببین ست م س نشوزنگ ؟هل چیه:زدوگفت پشتم به وبادست انداخت بهم نگاهی کوروش

 !منه

خوبم بسه:وگفتم کشیدم عمیقی نفس ! 

کیه؟ ببینی نمیخای:کردوگفت نگام کوروش ! 

یانه افتادم راه میخادببینه حتمامری نه:گفتم بادستپاچگی ! 

باشن داشته الزم شایدچیزی:کردوگفت نگاه ائینه به کوروش ! 

 اوردم بیرون راازکیفم گوشیم دلیل همین به میکردم پافشاری س م س نخاندن برای نمیشدبیشترازاین

باشم مسلط خودم به کردم وسعی کردم بازش.کرد لرزیدن به شروع دستم ؼریبه شمارۀ وبادیدن . 
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 هام س م س که میزنم حدس دیدمت امدی بیرون ازازایشگاه وقتی رامیدیدم خابت دیشب عزیزم سالم

 همین میده بیشترانرژی بهم خوندنش ندم،دیدن س م س بهت نتونستم سرتم پشت که االن ولی رانمیخونی

میده شدن برنده حس بهم فکرکنی بهم کنارکوروش مجبوری که !! 

منتظرتم همیشه مثل  

مندید چیزمشکوکی هیچ ولی کردم رانگاه اطرافم بادستپاچگی . 

بود؟ مری:کوروش  

اره:گفتم بالکنت ! 

پریده؟ چرارنگت چیه:کردوگفت نگام باتعجب کوروش  

کردم ضعؾ فکرکنم هیچی:وگفتم گذاشتم هاش شونه راروی سرم . 

 االن پام روی رابزار سرت:کشیدوگفت خودش طرؾ رابه ومن گذاشت هایم شانه راروی دستش کوروش

 .میرسیم

بلندشد، س م س زنگ صدای دوباره که گذاشتم کوروش پای راروی سرم  

کردم بازش سریع . 

بدهی؟ کشتن رابه تاییمون هرسه میخای یااینکه کنی راامتحان من میخای !! 

 نکن واذیت من لطفا پس نداری دوسش که میدونم نچسبون وبهش خودت من واینقدرجلوی بشین درست

ببینیرا من کارهابخای بااین االن نیست الزم زیاده وقت من دیدن برای . 

میاوردچی؟ سرمون وبالی میگفت راست کارکنم،اگرواقعا چه نمیدونستم ! 

برداشتم کوروش پای راازروی سرم ارام . 

؟ بیمارستان بریم نیست؟میخای خوب حالت چیه:گفت بانگرانی کوروش ! 

 عکس چه اگربفهمه میشد چی رازم تکلیؾ ولی میگفتم بایدبهش گرفت ام گریه کوروش ومحبت ازنگرانی

 نمیتونم میکنم سکوت فعال کنم،نه حساب پدرهم کمک روی نمیتونم که میده؟مخصوصااالن نشان لعملیا

نه بدم راازدست کوروش نمیتونم نه. رابگیرم درست بایدتصمیم بدم راازدست کوروش !!! 

کردید؟ قبول که ممنون:گفتم وارام کنارپدرنشستم.شد امدن به راضی کوروش پدربااصرارهای باالخره  
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 خیلی روزهاکوروش این چرا نمیدونم میکنم،فقط خاطرشمادنیاراعوض به:شدوگفت روبروخیره ربهپد

بیفته فاصله بینتون خاطرمن به توفکرمیترسم !!! 

 شماارام اگربارفتن میکنه،ولی اذیتم بیشتر سکوتش شدم متوجه منم:وگفتم گذاشتم دستش راروی دستم

میکنم تحمل هم میشیدمن . 

 هیچ االن میخرم،میدونم جان به رادارم دردی چه بانبودنش نمیدونی:وگفت گذاشت دستم راروی پدرسرش

کنم کنه،حسش حسم تاحداقل کنارمزارش برم میخام ولی ببینمش دنیانمیتونم جایی . 

باشه حدعاشق تااین مردی بودم ندیده حال کردم،تابه پدرنگاه به بابؽض . 

شده؟ چیزی:کرد کردوزمزمه نگاهم وپدر،باتعجب من حال ودیدن کوروش باامدن ! 

میکنیم درددل خوبم،داریم نترس:وگفت رابرداشت سرش پدرارام !!! 

نامحرمم؟ من:کردوگفت لبخندی کوروش ! 

نکن حسودی پسرم نه:پدرباصداخندیدوگفت !! 

بشه حساس داره تخصص کوروش:وگفتم بردم راباال ابروم تای یک ! 

به؟خو نشم اصالحساس من:کردوگفت نگاهم باحرص کوروش  

نه:بانازگفتم.گرفتم رادراؼوش وبازوش رفتم کوروش طرؾ به ! 

 کنه بس بگو بانو مریم این به راگشت خودش گوشیت بروببین ندارم حوصله کن ولم:گفت بااخم کوروش

بشی وابسته کسی قدربه این ندارم بازیهارادوست بچه این ! 

خوندیشون؟ :گفتم اینقدرعصبیه،بالکنت که هاراخونده س م س پریدنکنه رنگم ! 

بازیهاراندارم خاله این حوصلۀ من نه:کشیدوگفت بیرون راازدستم زدوبازوش پوزخندی . 

نباشه شایدمری:وگفتم کشیدم راحتی نفس . 

کیه؟ پس:شدوگفت خیره چشمام به کوروش  

باشن ونادی شایدعلی نمیدونم:وگفتم راباالانداختم هام شانه . 

میکنی؟ طرفدری ازش داری پس اهوم:بردوگفت راباال سرش کوروش ! 

میشی حساس داری بازم:وگفتم زدم لبخندی . 
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جزمن به نفس نمیخام من حساسم،ولی میگه بهم پدرهمش میبینی:کردوگفت پدرنگاه به کوروش ... 

،اونم مثل کارهات همۀ میدونم اره:دادوگفت تکان تاسؾ نشانۀ رابه پدرسرش  میکردبه رادیوانه من مادرت 

 اتش اطمینان کردواین پیدا اطمینان کم کم ولی ودوستانم خاهرم برای یبودحت حساس شماخیلی قول

 ادمهاراکورمیکنه بودن حسود بیا راه باهاش کن درکش من مثل توهم عزیزم نفس!زندگیم همۀ کشیدبه

وتوهم کس همه االن ولی خوبیه دوست که بشه،میدونم حساس خانم مریم نزارروی  ِ  کس همه توکوروش 

 !کوروشی

بشه حساس نمیزارم پدردیگه باشه:وگفتم مزد لبخندی . 

کن بیشتررعایت توهم کوروش:کردوگفت نگاه من به پدربارضایت ! 

میفرمایید مرخصی قربان،حاالاجازۀ چشم:کردوگفت کوچکی تعطیم کوروش  

میکنیم؟ حرکت ساعتی چه صبح:وگفت رابست پدرچشماش  

- خوبه؟ 3 ساعت  

- میای؟ خودت عالیه،توباماشین اره  

- باماهستن بانو یرومریماره،ام ! 

 میگم نیست ماخوب برای رانندگی میریم باهم نیارن بگوماشین اینا بابا به عزیزم نفس پس:پدرخندیدوگفت

ببرتمون یحیی . 

- خبرمیدم بهشون من ممنون . 

خابم گیج من دیگه بریم:کشیدوگفت ای خمیازه کوروش ! 

 کنیدبااجازه استراحت برید شماهم:وگفتم دمرابوسی اش گونه پدررفتم طرؾ وبه بلندشدم وازجام خندیدم

میبینمتون فردا مامیریم . 

رامیبینیم فرداهم خدا دست:زدوگفت پدرلبخندی . 

افتادیم راه دادوهردوبه پدرتکان برای دستی کوروش . 

درامد صدا به گوشیم س م س زنگ دوباره که بودم نشسته توماشین تازه . 

 ای دقیقه اعصابم روی میاد داره نفس برداره دست بگو بهش:وگفت رفت بهم ای ؼره چشم کوروش

؟ شوهرنداره خودش مگه بابا میده س م س یکبارداره ! 
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 دستم کوروش.نکن راناراحت توخودت عزیزم:وگفتم کردم وخاموشش اوردم رابیرون گوشی باحرص

نگفت وهیچی راگرفت . 

 باپدرراهی فرداصبح که خبردادم ااین مامان به تلفنی رسیدیم که خانه بودوسیگارکشید،به ساکت تاخانه

 .میشن

اورد رابیرون وگوشیم رفت کیفم طرؾ به کوروش که میکردم صحبت بامامان داشتم . 

کردم نگاش وباتعجب نشستم وکنارکوروش کردم خداحافظی بامامان سریع . 

نفس کن روشنش:وگفت گرفت راجلوم گوشی کوروش ! 

نفس؟ شدم حاال بودم وعزیزم خانمی برات تاچندروزقبل شده چی:گفتم باتعجب !! 

 صدات وعزیزم خانمی ای دیگه کس جزمن به دونستم نمی تاچندروزپیش:گفت باعصبانیت کوروش

 !!!میزنه

میگم مری به من کنی راناراحت نمیخادخودت که گفتم:وگفتم گرفتم راازدستش گوشی ! 

 

اره میده هارامریم س م س تومیگی یعنی:گفت شدوباعصبانیت خیره بهم کوروش  

داری؟ شک بهم یعنی:کردم وزمزمه شدم خیره بهش ! 

کن روشنش پس واقعامریمه اگه نمیدونم:زدوگفت پوزخندی کوروش ! 

کنم روشنش نمیخام:وگفتم بلندشدم ازکنارش باحرص ! 

کن روشنش:دادزدگفتم کشیدوباعصبانیت خودش طرؾ وبه راگرفت دستم کوروش  

کنم روشنش نمیخام که گفتم کوروش کن ولم:وگفتم دادزدم ! 

 خیانت چرابهم!هستم؟ عاشقت که من کاروکردی چرااین!چرانفس؟:شدوگفت خیره بهم زده حیرت کوروش

؟ کردی ! 

کن روشنش میگم:دادزدوگفت که رابگیرم دستش خاستم ! 

 من! منی عشق اخرین تواولین نکردم خیانت بهت من:گفتم دادم دستش وبه کردم راروشن موبایلم باگریه

خبرداربشی موضوع ازاین نمیخاستم فقط ردمنک خیانت بهت ! 
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 خیلی طرفت اینکه مثل ولی!خرم؟ من فکرکردی:زدوگفت وپوزخندی گرفت راازدستم گوشی کوروش

بدم زودترطالق توراهرچه که کرده دادوتهدیدم س م س منم به عاشقته ! 

زدی؟ن حرفی من چرابه!داده؟ س م س توهم به یعنی:وگفتم کردم نگاه کوروش به باتعجب  

بخره میخادتوراازمن اینکه مثل!اره:شدوگفت خیره بهم باعصبانیت کوروش ! 

ها س م س خاندن کردبه شروع من به توجه بی کوروش . 

هستن؟ بسته هنوز که هارانخاندم،میبینی س م س حتی من: کردم زمزمه ارام ! 

نگفتی؟ چرابهم:گفت دادوارام راتکان سرش کوروش ! 

کنی بدبرداشت تو،نمیخاستم گیری بدپدروگوشه حال یول بگم میخاستم:گفتم بابؽض ! 

 یکسال شرط به وتو من میدونه که کیه این!نگونفس دروغ:گفت زدوباعصبانیت پورخندی دوباره کوروش

کرده؟ توراراضی پدرباچی!کردم؟ ازدواج باهم ! 

شد گم هایم هق هق درمیان زنگ وصدای زیرگریه بلندشد،زدم س م س زنگ صدای موقع همون . 

برم میخام تاببینمت پنجره بیادم عزیزم:رابلندخاند س م س کوروش ! 

 گذاشت کناردهنم را واون شماره گرفتن کردبه دادوشروع هلم پنجره طرؾ کردوبه بلندم سریع کوروش

رابازکرد ایستادوپنجره کنارم هم وخودش . 

بود کرده راکرخ ام ازگریه سرخ هواصورت وسردی میریخت ام گونه روی اشکهام . 

میخاند اسم رابه من که نگرانی صدای.شد خوردووصل چندتابوق .... 

 تاببینم بده رانشان بیاخودت چراپایین:فریادکشید عصبانیت وبا برداشت گوشم راازروی گوشی کوروش

یازن؟ مردی ! 

تقصیره بی اون باش نداشته نفس به کاری فقط میام من باشه ارام باشه:گفت باالتماس ؼریبه ! 

بیاری زبونت رابه اسمش نداری حق! کثافت:دکشیدفریا کوروش !! 

گرفتم رابادستم کوروش پای میکردم گریه طورکه ،همین دادم دیوارتکیه وبه نشستم زانوهام روی . 

 بدون ولی!بخاد؟ اگرخودش فقط میدم توضیح چیزرابرات همه ترسیده؟من نمیبینی!باش اروم باشه: ؼریبه

کیم من نمیدونه حتی اون نیست بودولی کاش:کشیدوگفت ،اهینیست اون..ون من بین ای رابطه هیچ ! 
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توچرا طوره اگراین:دادکشیدوگفت باعصبانیت کوروش .... 

 ازدواج چرامجبوربه میدونم من ولی رانمیشناسه من اون!باش ارام میگم بهت:دادزدوگفت ؼریبه

 لعنتی یکسال تااین میکنه دگیزن باهات داره خاطرخانوادش به که میدونم!نداره دوستت که میدونم!باتوشده

 ضعفش ازنقطه اینکه نه میخام خودش رابرای نفس من میفهمی مهمه برام ،خودش عاشقشم من!بشه تمام

کنم استفاده خودم نفع به بخام ! 

میگه؟ چی داره این نفس:گفت زانوزده وکنارم انداخت من به نگاهی کوروش ! 

 دروغ داره بگواین فقط عزیزم نکن گریه نفس کن بس:گفت کردوبامحبت راپاک هام گونه روی اشکهای

 میگه

رفتم ازحال گذاشتم هاش شانه راروی سرم . 

کجاست؟ کوروش:کردم زمزمه دیدم،ارام بودکه چیزی اولین مری نگران چهرۀ بازکردم چشمهام ! 

خوبه،توخوبی؟ حالش بیرونه:وگفت راگرفت میکردخونسردباشددستام سعی که درحالی مری  

دادم تکان شدوسرم جاری هام هگون روی اشک . 

شده؟ نفس؟دعواتون شده چی:وگفت نشست کنارم مری ! 

چیزرافهمید؟ همه کوروش نه،فکرکنم:گفتم باگریه ! 

گفته؟ بهش میگی؟کی چی:گفت باتعجب مری  

- بیاد؟ بگی کوروش به میشه!گفت کوروش وبه چیزرامیدونه همه که میدونم نمیدونم،فقط ! 

پیشت زدتابیام زنگ من به بعدشم بیمارستان به تورارسونده:گفت ارام مری ! 

بیرونه؟ گفتی توکه:گفتم باناباوری ! 

زده زنگ اونم به کوروش اینکه مثل بهرادبیرونه اقای:وگفت راگرفت دستم مری . 

کارکنم؟ حاالچی!فهمیده کوروش مری وای:نشستم تخت روی  

میکنید؟ مرخص ماراکی دوست:وگفت انداخت بهش نگاهی پرستارمری باامدن ! 

 امدهمیتونیدببریدش که بهوشم:وگفت انداخت من به شده،نگاهی تمام که سرمش:زدوگفت پرستارلبخندی

شده دعواتون بودکه معلوم شوهرتون واحوال ازحال.بوده عصبی شوک یک فقط ! 
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 شوهرت بده حاالپاشوبریم هستی عزیزنازی که بس دیگه اره:زدوگفت انداختولبخندی من به نگاهی مری

ظرت  منت ! 

کردورفت خداحافظی وپرستارم بیام پایین کردتاازتخت کمکم مری . 

 راپایین سرم پدربابؽض بادیدن میرفت سیاهی وچشمانم داشتم گیجه هنوزسرم افتادم راه مری باکمک

 .انداختم

نکردی کاراشتباهی راباالبگیرتوکه سرت:گفت امدوارام کنارم پدربه . 

فهمید؟ کوروش:گفتم بابؽض ! 

 میخاست امدفقط دیدنم به بودوقتی گفته رابراش داستان همۀ ؼریبه همان اینکه مثل:شیدوگفتک پدراهی

شود مطمئن . 

فهمیده؟ پس:وگفتم زدم چنگ مریم دستهای به !! 

 جدایی بینتون میکنم،نمیزارم چیزرادرست همه من باش ارام:گفت نداشت خوبی حال خودش پدردرحالیکه

 !بیفته

جدایی؟:گفتم وبانگرانی شدم پدرخیره به !! 

 

میکنیم صحبت مفصل توخانه بریم حاالبیا:وگفت گذاشت ام شانه راروی پدردستش . 

 کوروش داشت بودوسعی باکوروش صحبت امدیم،امیرمشؽول بیرون وپدرازبیمارستان مری همراه

عصبیست خیلی میشدفهمیدکه کوروش صورت بودازسرخی بیفایده کندولی رااروم . 

 بایدباهم:وگفت راگرفت دستم پدرومری به اعتنا امدوبی طرفم به من ،بادیدنپرکشید اؼوشش برای دلم

کنیم صحبت ! 

نیست؟ خوب حالش نمیبینی کوروش بسته امشب برای:کردوگفت پدرمداخله ! 

منرامیبینید؟ نیست،شماحال خوب حالم هم من:پدرکردوگفت روبه کوروش ! 

 انداخت من به باشید،نگاهی نداشته من هب کاری:فریادکشید کوروش رابگیردکه کوروش دست پدرخاست

باپدربری؟ میدی ترجبح یااینکه میای همراهم:وگفت ! 
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 بایدباهم ،میرم خوبم نباشیدمن نگران:پدرگفتم بودم،روبه کرده تعجب باپدرش ازرفتارکوروش که درحالی

کنیم صحبت ! 

بزن زنگ حتما داشتی کاری بیدارم من:گفت بانگرانی مری ! 

رابستم چشمهام وتاخانه دادم تکیه پنجره رابه شدم،سرم سوارماشین کوروش وهمراه دادم راتکان سرم . 

بابود هنوزپنجره شدم واردخانه کوروش شدم،همراه وپیاده رابازکردم درچشمهام شدن بسته باصدای . 

بشین:وگفت نشست مبل راکشیدوروی وپرده رابست پنجره کوروش ! 

بود؟ ازکجافهمیده!بود؟ کی:وگفتم زدم هگر رابهم نشستم،دستهایم روبرویش مبل روی ! 

 دروغ چرابهم بگی میخام فقط!وازکجافهمیده بوده کی نیست مهم برام:کشیدوگفت عمیقی نفس کوروش

کرده؟ راضی پدرتوراباپول چرانگفتی پرسیدم ازت اول شب ازهمان!گفتی؟ ! 

میگفتی؟ بودی من اگرجای:وگفتم انداختم بهش نگاهی ! 

بودم صادق باهات اول ازهمان حداقل!اره:تزدوگف پوزخندی کوروش ! 

 بادانستن نیست؟نمیخاستم کافی برات این دارم دوستت میکنه؟من فرقی توچه برای:وگفتم زدم پوزخندی

رانمیفهمی؟ تؽییرکنه،تومن وخانوادم من به نسبت دیدت موضوع این !! 

وامیرمیدونن؟ مریم:کشیدوگفت موهاش به را دستش کوروش ! 

وامیرمیدونن مری فقط اره:وگفتم دمدا راتکان سرم ! 

چندازپدرگرفتی؟:زدوگفت اتش سیگاری کوروش ! 

کوروش کن بس:گفتم ملتسمانه ! 

بگو فقط کنم بس میخام:زدوگفت سیگارش به پوکی کوروش ! 

- میلیون صدوبیست پدرتقریبا وعمل خریدخانه پول . 

بدنیست خوبه نه:زدوگفت پوزخندی کوروش ! 

تلخه واقعیت یک من برای ولی تتومسخرس برای:گفتم باحرص ! 

میمونم کنارت شرط بایک ولی نمیکنم مسخره باشه:وگفت راباالگرفت ابروش تای یک کوروش . 
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میمونی؟ کنارم باشرط:شدم خیره کوروش به باتعجب  

-  کارراکردی این خاطراونها به که بگی خانوادت وبه پدربرگردونی رابه پول همۀ میخوام!اره

رگردونیراب پول وحاالمیخای ! 

شدی تودیونه:وگفتم شدم خیره کوروش به باتعجب ! 

کاررامیکنی؟ این:کردوگفت میزخاموش روی رادرجاسیگاری بلندشدوسیگارش کوروش ! 

 تازه! نادی ازدواج وهوایی حال تواین اونم بگم چی بهشون برم!نه که معلومه:گفتم فکرکنم اینکه بدون

 توچی!بدم؟ پدرراپس تاپول رابفروشم خونه میخام میبخشیدمن بگم برم میگیره جون اژانس داره

 !فکرکردی؟

کنم اذیتت نمیکنم،میخاستم فکری هیچ من هیچی:زدوگفت لبخندتلخی کوروش ! 

 توبازم ولی تومیمیرم بی من نمیدونی:وگفت کشید رادراؼوش امدومن کنارم منبه تعجب درمیان کوروش

فکر به ... 

تومیمیرم بی من:گفتم وارام کردم قفل رادورکمرش گذاشتمودستام کوروش ای سینه راروی سرم ! 

شیرینه خیلی ولی دروؼه:وگفت گذاشت لبهام راروی لبهاش کوروش . 

 سینه وموهای رابازکردم پیراهنش های دکمه.کرد گرم اینده رابه دلم اؼوشش وگرمی کوروش های بوسه

کردم رانوازش اش  . 

 شدیم،دوباره نفس وهم درامیختیم بردباهم تخت وبه کشید رادراؼوش ومن رابوسید وگردنم لبها کوروش

فرورفتم خاب به دراؼوشش . 

 کردم رابؽل بالشش.رفته صبحانه کردن اماده سردبود،حتمابرای کوروش خاب جای بیدارشدم ازخاب

تومیمیرم بدون!دیونه دیونتم:گفتم کشیدم،اروم رانفس عطرکوروش وبوی ! 

 ارایش وکمی پوشیدم درامدم،لباس حالی ازبی سابیح گرم دوش وبایک رفتم حمام وبه بلندشدم

نشستی؟ تلویزیون پای که بس نشدی کجای؟خسته:راصدازدم کوروش باتعجب.کردم  

. کرد راگرم دلم چای وقوری صبحانه میزامادۀ.انجانبود رفتم،کوروش سالن به نیومدباتعجب صدای وقتی

فشرد رادرهم قلبم خالی اتاق ولی رابازکردم کارش برده،دراتاق کارخابش تواتاق حتماکوروش . 

 نشستم تخت زد،روی یخ بدنم کنارتلفن پاکت بادیدن ولی بگیرم تماس تاباموبایلش رفتم خاب اتاق به

شد جاری اشکهایم نامه بادیدن کردم بازش رابرداشتم وپاکت . 
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« نداره ای فایده کدومش هیچ گفتن هرحال خدانگهداربه یابگم کنم بایدسالم نمیدونم ! 

نیستم کوروش تومن بدون بدان ولی میرم شدی نفس،نفسم شدم شقتعا ! 

را خودم توراهم هم باختم همیشه مثل باشم کنارت نمیتونم ! 

 تومن گفتم بهش من ولی گفت چیزرابرام همه زدم حرؾ باهاش شناخت،اره تورابهترازمن ؼریبه اون

 راست!تورانشناختم که گفت بهم بکنی هرکاری وخودت وزندگیمون من برای وحاضری داری رادوست

، نمیبینی که توتنهاچیزی نفس میگفت  گذاشتم را شرط اون وقتی ندیدی را وخودت من ندیدی بازم خودت 

 یک راازداشتن راخودت من حاضرشدی گرفتی جبهه سریع فکرکنی بهم یااینکه راببینی من اینکه بدون

نزنی خانوادت به صدمۀ ولی کنی محروم عاشقانه زندگی . 

 ثابت توبهم میشدم مانعت خودم بودی کرده راقبول شرطم حداقل اگه!نه میشم حساس دارم بازمیگی دونممی

میخای خاطرپیشنهادپدرم منرابه فقط که کردی ! 

نمیخام،میرم امده پیش وضع بااین راهم کنارتوبودن وازطرفی کنم راتحمل توبودن بدون نمیتونم ! 

 کردنش نام به پدرکارهای گذاشتم برات راهم ماشین کردمش نامت به پیش وقت خیلی توست اینجاخانۀ

بده راانجام طالق کارهای لطفاخودت میده،فقط راانجام !» 

شدم خیره تخت روی وسردکوروش خالی جای به ناباوری ودرمیان راخوندم نامه دوباره  

 باخبر کوروش ازرفتن همه حاالدیگه.بودم رفتنش هنوزدرشک ومن میگذشت کوروش ازرفتن یکهفته

 ازنگاههایشان بودولی کرده فعالساکتشون روزبدمن بود،حال سئوال همه برای رفنتش دلیل ولی بودن

چقدرکنجکاون که ببینم میتونستم . 

 کنارمن روز بعدازدو بااصرارمن وباباهم بودن،مامان رفته شمال مهردادبه خانوادۀ ومهردادهمراه نادی

پیوستن انها به بودن . 

 تلفنی.بود پرازسئوال مامانم نگاه نمیکردحتی ارامم باحرفهاونگاهش کس هیچ زنادینمیشدبج باورم اره

 بدون میکردحتی رانگران من بودکه بدتررفتنش خبربودوازهمه بی ازکوروش اونم کردم باپدرصحبت

 خبردارشدبه ازکوروش اگه دادکه پدرقول ولی راپیداکنم تاکوروش بمونه کنارم که خاستم رودروایسی

 وعذرخاهی کردم رابهانه بم حال که بده رابهم تاسندماشین برم دیدنش به خاست بده العاط منهم

 دلم رابرگردونم کوروش نمیتونم دیگه اگرپدربره چرافکرمیکردم نمیدونم پدررانداشتم رفتن کردم،طاقت

ممیریخت اشک ودلتنگ خبری ازبی کالفه بودم خابیده تخت روی تنها حاالکه رامیخاست کوروش اؼوش . 

رابکشم شام بگیرمیخام پاشوبرودوش کردی رابؽل بالشت که بازم:رابازکردوگفت دراتاق مری ! 



هام فاتحیلپیشنهادیک سال زندگی | ا  
 

www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان Page 198 
 

 این کوروش نبود فکرنمیکردم میگیرم اتش ازداخل دارم مری ندارم میل:وگفتم کردم راپاک اشکهایم

 چه رادیدی؟دیدی باباومامانم! رادیدی؟ نگاهاشون مری:بابؽض!بشه خراب سرم روی طورزندگیم

 کنارش همیشه من رفت یادش نادی دیدی!!خانواده نفسم،نفس من کردن ورفتن؟فراموش کردن وررهامط

 بگوبااینکه من به مری!کردی تمام رادرحقم دوستی که موندی توبرام فقط مری راندارم کس هیچ بودم

 ریباشن،م وخوش برن چطورمیتونن خبری ازبی میخورم دل وخون میریزم اشک اینجادارم من میدونن

 رادارم دربالکن بازکن مری وای!!گذاشتن تنهام راه ابتدای همین اونها ولی ریختم پاشون رابه زندگیم من

 راارام کردومن سکوت راببینه من اشک نخاست حتی اون مری وای!! رامیخام کوروشم من میگیرم اتیش

بگردم؟ دنبالش باید کجا کجاست؟ حاال! رانبینه کردتاشکستنم  

 سرحال نسیم باخنکی حرفهابودکه داؼترازاین من تن پیچیدولی تواتاق بهاری بازکردنسیمرا مریدربالکن

 اونم برمیگرده کوروش!رامیکشی خودت داری نفس کن بس:گفت کشیدوباگریه منرادراؼوش مری.بشم

 تکان راباتاسؾ وسرش گذاشت داؼم پیشانی راروی دستش!باش صبرداشته بیاره بدونتودوام نمیتونه

 سرم یک حداقل درمانگاه پاشوپاشوبایدبریم نخوردی، چیزی بجزاب است یکهفته!داری هنوزتب:دادوگفت

بهترمیشی بزنی ! 

 ودیگه دادم تکیه مری به میرفت سیاهی میچرخیدوچشمام دورم بلندشدم،اتاق تخت ازروی مری باکمک

نفهمیدم هیچی . 

 بدم جواب بهش بتونم که ودمب بیحالترازاونی ولی رامیشنیدم اسم مری گریۀ صدای درمیان گاهی

میگرفت رادراؼوش من بازسیاهی . 

 ارام بوددلم نشسته کنارتختم که ای مردانه قامت وبادیدن راچرخاندم رازدسرم چشمانم اتاق روشنای

کجابودی؟ کوروش:گفتم زیرلب گرفت  

تومییرم؟ وبی دارم دوستت باورکردی:گفتم وبابؽض رابستم چشمهایم ! 

 ازخاب پرستار باصدای صبح.فرورفتم خاب به میدادوباره رانوازش سردم ایدسته که دستی باگرمی

 .بیدارشدم

 رانگران همه دیشب خوب خابیدی خوب خانمی سالم:کردوگفت نگاهم خندان پرستاربالبهای

بگیری ارام ودعاکردبلکه ریخت اشک سرت باالی تاصبح خاهرت!کردی ! 

خاهرم؟:گفتم باتعجب ! 

- بزنه سروصورتش به بیتاا رفت االنم دیگه اره . 

کجاست؟ شوهرم پس:گفتم بالکنت ! 
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منتظره حتماپایین بیادتوبخش مردی ندیدم که شوهرت؟من:گفت پرستارباتعجب ! 

بود کنارم دیشب ولی:گفتم سریع ! 

 مری باامدن!بهتره بپرسی ازخاهرت ولی ندیدم مردی گفتم که من:وگفت راباالانداخت هاش شانه

 اگربازم تکرارنشه دیگه لطفا اینجابوده شوهرشون دیشب میگه اهرتونخ:وگفت رفت طرفش پرستاربه

عصرمرخص   تا نمیتونیدبمونیدالبته شماهم تکراربشه ! 

اینجانبود؟ کس هیچ دیشب ولی:کردوگفت نگاه بهم باتعجب مری ! 

چیه؟ جریان:وگفت نشست کنارم مری.رفت بیرون مازدوباعصبانیت به پرستارپوزخندی  

 خابم بزنم حرؾ باهاش نتونستم کردولی راارام ومن راگرفت اینجابوددستام وروشک دیشب:زدم لبخندی

 .برد

 باالیی وقت تمام دیشب اینجانبوده،من کوروش دیدی خواب عزیزم:گفت ودلسوزانه راگرفت دستام مری

 رابهت بودسندماشین امده دیدم خونت بدشدشکیباراپایین حالت که دیشب فقط عزیزم بودم سرت

بود داده بهرادبهش نکهبده،مثالی ! 

بود کوروش میدونم من:وگفتم دادم راتکان سرم بابؽض ! 

 راازبین خودت طوری این ولی سخته که میدونم باش ارام:وگفت گرفت منرادراؼوش مری

 خودت کنیدبایدنیروی شروع وازاول باشی توبایدکنارش اونوقت دیریازودبرمیگرده میبری،کوروش

کنی راحفظ ! 

 عادت نبودنش بایدبه برنمیگرده کوروش مری نه:گذاشتم مری های شانه راروی رموس زدم پوزخندی

 !کنم

 چراغ اینکه پاگذاشتم،بدون سردوخالی خانۀ وبه کلیدراتودرچرخوندم.میگذشت کوروش ازرفتن یکماه

 انداختم مبل راروی شالم.گذاشتم گاز وروی کردم رااب وکتری رفتم اشپزخانه طرؾ به کنم هاراروشن

 هام شش رابه ماه اردیبهشت عطر خوش هوای رابازکردم وپنجره راکنارزدم وپرده رفتم پنجره سمت وبه

 زدم اتیش وسیگاری اوردم رابیرون سیگاروفندک وپاکت بردم مانتوم راتوجیب دستم وبابؽض کشیدم

کرد ام زدم،دودسیگاراحاطه بهش محکمی وپک . 

 بادداده به کوروش برگشت رابرای امیدم نامروزاخری بشه،اتفاقات جاری اشکهام دادم اجازه

 نام که میلیونی ده بانکی وحساب وزنش یحیی ازپدرونبودن خبری وبی شرکت خبرواگذاری.بود

 به که ازاونداشتم یاادرس شماره یک حتی ازکوروش سرنخی بدترنداشتن نبودوازهمه معلوم واریزکنندش

کرد چیزکوتاه راازهمه من دست فتنشبار اونم پدربودکه شانسم مهرۀ اخرین بگردم دنبالش . 
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 که اوایل مثل دودمیدادم بوی!ناهاروشام خوردن جای سیگاربه وکشیدن توخیابانها زدن بودگشت شده کارم

زیادسیگارمیکشید کوروش . 

 اززبان مری.بودن شده مشؽول کارامین تازه امیرهردودرشرکت بودوهمراه امده بیرون ازشرکت مری

 امکان هرلحظه بودوفکرمیکردم کوروش مشؽول هنوزفکرم ولی بپیوندم انها به که میخاست ازمن امین

 حالم بازم خبرهاازشکیبا لین امروزباشنیدن ولی باشم منتظرش میخاستم پس هست برگشتش

برم زیرسرم وضعؾ فشارم بودن پایین دلیل به ودوباره بزنم درمانگاه به سری بدشدومجبورشدم . 

 کردم خاموش جاسیگاری وسیگارراروی سیگارزدم به کرد،پکی راپاره مافکار رشتۀ گوشیم زنگ صدای

دادم راجواب وگوشی . 

 .سالم-

- بفرمایید سالم . 

بزرگمهر،شکیباهستم خانم ! 

دارید؟ خبرجدیدی!بله:کشیدم عمیقی ونفس نشست مبل روی ! 

بله متاسفانه:گفت شکیباباناراحتی ! 

بفرمایید پس سوپرایزشدم خیلی امروزمن:وگفتم زدم پوزخندی ! 

-  کانادا رابه سرمایه تمام اینکه بگیرم ازشون تونستم که خبری تنها کردم بهرادصحبت اقایی اصلی باوکیل

زدن کاری به دست انجا اینکه مثا دادن انتقال . 

- بشم مزاحمشون من نمیان زدپس میشدحدس بله ! 

شماهستم نگران خیلی قدربدونیدکه همین بگم چی نمیدونم من خوب:شکیبا . 

- دادم زحمت شماخیلی به داریدمن شمالطؾ . 

- شمابدم؟ به تاپیشنهادی گرفتم بیشترتماس نفرمایید،راستش میکنم خاهش  

پیشنهادی؟ چه:پرسیدم باتعجب  

بگیرم کمک ازتون میخاستم راستش:کردوگفت من من شکیباکمی . 

 ازمن؟-
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-  کمترتو کنیدمن دفترکمک ادارۀدر من به باشیدمیخام اگرمایل ولی کنم ناراحتتون نمیخام اره،نمیدونم

 اول حال به اینکه برای فکرکنم ولی ندارم ادبی قصدبی.داده استعفا تازگی به هم منشیم دفترهستم

کارخودتون باشیدمثل ونمیخادزیاددقیق رانمیگیره وقتتون زیادی مدت کاره بهترین برگردیداین  ! 

 راهم اون جورای یک برم امین پیش تمنداش دوست میزدم جااستارت بایدازیک نبودباالخره فکربدی

 به ازاینکه:بود امین روی شکم بیشترین ولی بودم باخبرنشده ؼریبه هنوزازهویت بااینکه مقصرمیدونستم

واردنیستم دفتری توکارهای بدونیدکهخیلی میخام ولی میکنم شکیبا،قبول اقای هستیدممنونم فکرمن ! 

 من خوب! کردیدممنونم قبول که میفتیدهمین هرا کم کم نیست اصالمهم:گفت شکیباباخوشحالی

دارید؟ راکه ادرس هستم فردامنتظرتون  

 .بله-

- تافردا خوش شب تودفترم من صبح منتظرم پس خوب خیلی . 

- خوش شب ! 

 زندگیم ازپس خودم میتونستم حداقل ازاینکه درازکشیدم کاناپه روی وخودم انداختم مبل راروی گوشی

برم خاب به صداباخیالراحت تاباشنیدن کردم راروشن ونتلویزی.بودم خوشحال بربیام . 

 حالم اوردم راباال خالیم ومهدۀ رفتم دستشویی به وسرگیجه تهوع حالت نبود خوب حالم بیدارشدم ازخاب

 اولین رساندم اشپزخانه رابه وخودم برداشتم قدم ارم ارام وبلندشدم دیوارزدم رابه نیوددستم اصالخوب

 بازم بهترشدولی کمی حالم خوردم عسل کمی وباانگشت رابازکردم بودسرش عسل شیشۀ دیدم که چیزی

 تلفن رابه خودم بودفقط نمانده برایم درتن جانی دیگه.راباالاوردم عسل ودوباره بیارم دوام نتونستم

بیا مری:گفتم وگنگ اروم باصدای مری صدای باشنیدن زدم زنگ مری وبه رسوندم ........ 

 به رنگ که مری به باتعجب میگفت لبخندمیزدوتبریک سرم دکترباالی ارستانبیم وبازم سرم بزم

میگن؟ روتبریک چی:کردم وزمزمه شدم خیره رونداشت ! 

 چسباندم خودم رابه کرد،مری گریه به وباصداشروع گذاشت ام سینه راروی وسرش راگرفت دستم مری

شده چی:شدم بودخیره مانده مات ازتعجب دکترکه وبه  

مادرمیشید شمادارید میگم تبریک:لبخندزدوگفت هدکتردوبار !!! 

من؟:گفتم باتعجب  

دخترم اره:وگفت گذاشت ام شانه راروی دکتردستش . 
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 انهم زودی این به فکراینکه ولی نمیکردیم جلوگیری بچه نخاستن برای بااینکه نداشت امکان

بود دونفرمون شب یناخر یادگاری حتمااین شدم،اره شوکه کامال خبررابشنوم این درنبودکوروش . 

 اشکهایش میریخت، اشک هنوزدراؼوشم کنم؟مری چه امده پیش وضع بااین نمیدونستم بودم درمانده

دونستم رانمی اش گریه دلیل میسوزدولی بچه درحسرت میدانستم رابوسیدم . 

شد خارج وازاتاق انداخت راباال هایش دکترشانه  

 ولی رانمیکردی فکرش حتی درحالیکه مادرمیشی یتودار نفس میبینی:گفت وگریه بؽض درمیان مری

 ....من

توهم حتی!بشه خبرخوشحال این ازشنیدن که راندارم کس هیچ ولی مادرمیشم دارم اره:زدم پوزخندی  ... 

- خوشحالم برات ولی همین افتادم یادخودم من نه ! 

- میدونم،میشناسمت بیشترنگرانی نیستی نگوخوشحال دروغ مری نه ! 

 راجمع توهنوزخودت!هستم بچه تواون بیشترنگران ولی خوشحالم برات:وگفتکشید اهی مری

کارکنی؟ چی خبر،حاالمیخای بااین یکدفعه وجورنکردی  

رابرگردونم کوروش بتونم شایدباوجودش مری نمیدونم،نمیدونم:دادم دیورتکیه وبه رابستم چشمهام ! 

خبربدی؟ بهش میخایچطور نداری ادرس یک حتی توازکوروش:دادوگفت راتکان سرش مری  

شایدبایدبندازمش نمیدونم:گفتم بابؽض .... 

زندگیته سرمایۀ داره،اون قلب االن اون کاررانکن این نفس نه:گفت ملتسمانه مری !!! 

- دارامش بگم میترسم که سرمایۀ اره ! 

 رانجات میادچطورخانوادت یادت نمیترسه ازهیچی میشناشم من که نفسی نه:گفت باتعجب مری

برمیگرده کوروش روشنه دلم من بدی رانجات خودت خانوادۀ وقتشه همدادی؟حاال ! 

 بردوعلی پیشانیش به بابادست.شد خیره لبهام به زده بهت افتاد،نادی زمین روی مامان ازدست چای سینی

امد طرفم لبخندزدوبه بودکه سی تنها . 

میشم؟ دایی دارم پس برم قربونش:گفت وباشوق گرفت رادراؼوش نحیفم بدن ! 

دنیامیاد به دیگه ماه تاهشت!اره:کردم وزمزمه زدم لبخندی بابؽض ! 

کنی؟ سقطش میتونی دیرنشده پس:فریادزدوگفت نادی ! 
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گفتی؟ چی نشنیدم چی:گفتم باعصبانیت ! 

کنی؟ پدربزرگ بدون بچۀ میخای:وگفت نشست زمین روی مامان ! 

 راهم ام بچه حرفها بااین میزارمن! دادم خاطرشماازدست رابه پدرش!پدرنیست بی من بچۀ:گفتم بااشک

کنید احترامی بی ام وبچه شوهرم نداریدبه حق میگم دارم بگیریدحاالهم ازدستم !! 

 تازه! رفت رازدیداونم خان کوروش دل اینکه مثل! عزیزم نه:وگفت رفت بهم ای ؼره چشم نادی

میکنی؟ طرفداری داری بازم مارابیکارکردی  

 رفتیدشرکت اینکه مثل حاالچرادلواپسی!سرکار بودمت گذاشته خودم هک خوب:کردم نگاه نادی به باخشم

کارکردید به وشروع امین ! 

 رفته یادتون!تنهابزاریم اوضاع راتواین مانبایدنفس!نادیا کن بس:کردوگفت نادی وروبه راگرفت دستم علی

باشیم تاکنارش ماست حاالنوبت کرده ما کاربری همه نفس ! 

 خرج خودمون رابرای خودمون بابای پول چیکارکرده برامون مگه علی کن بس:فریادکشیدوگفت نادی

 ولی داشتیم ای خونه یک وقت اون حداقل میدیم پس تقاص خانم این خاطرکارهای به داریم هنوزم کرده

نشینیم حاالاجاره ! 

حرفهانیست این وقت االن نادیا کن بس:کردوگفت نادی به نگاهی بابا ! 

 خانواده این بعدخودت به ازاین!خاست دلم کردم خودم خرج رافروختم خانه من! رابزنه بابابزارحرفش نه

کارمیکنی؟ چه ببینم کن راهدایت  

کنید راخالی زودترخانه بایدهرچه بگردید خانه دنبال:وگفتم رابرداشتم کیفم ! 

داریم؟ وقت تایکسال فعالکه:گفت باتعجب مامان ! 

 همراهم زدم،علی بیرون وازخانه!!کنید هماهنگ بانادی یگهد نمیدونم من:وگفتم راباالانداختم هایم شانه

نیست خوب کوچولو واون خودت برای بشی عصبی طوری نبایداین نفس کن بس:گفت اومدواروم ! 

 وقت هیچ که منی نکردن دفاع ازم بابومامان حتی علی دیدی:کردم وگریه کشیدم شکمم راروی دستم

نیازداشتم بهشون حاالکه نگذاشت چطورتنهام میبینی نگذاشتم تنهاشون ! 

 خبرم بااین هستن شوکه اونهاهنوزازکارکوروش نفس بیخیال:بردوگفت موهاش رابه دستش باحرص علی

صبوربودی؟ همیشه توکه دررفتن ازکوره  
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 کردتامن ترکم رنجوندم باحرفام بخام اینکه رابدون کوروش!علی شده تمام صبرم:وگفتم زدم پوزخندی

 حرفهاوزخم دیدی هستندولی کنارم گذشتم اززندگیم خاطرشون به که خانوادۀ فکرمیکردم باشم راحت

رامیکشه من داره زبانشون ! 

 برای برم تومیخام حاالبیابریم:رابوسید کشیدوسرم میدم،دراؼوشم حق بهت:دادوگفت راتکان سرش علی

بگیره جون که بگیرم کباب خاهرگلم ! 

ماخونۀ توبیابریم خونه میرم علی نه:زدم لبخندی ! 

من مهمون البته وبرمیگردم بخوریم شام میام ولی بایداینجاباشم کاردارم نه:گفت علی ! 

بودیم کبابها منتظرامدن محله بعدتوکبابی شدیم،چنددقیقه راهی باهم . 

 نگام باتعجب علی قدرکه ان خوردم دادوحسابی راقلقلک اشتهایم حسابی تازه وریحان گرم کباب

بودی؟ گرسنه خیلی:کردوگفت ! 

 دلی باوجودتوحسابی امشب ولی تنهاؼذامیخورم وقته خیلی البته!اره:وگفتم راخوردم ام لقمه اخرین

 !ازعزادراوردم

میخوریم وکباب میایم باهم خاستی هروقت جان نوش:خندیدوگفت علی . 

دادششی ممنون:زد لبخند . 

 درازکشیدم کاناپه روی.مبرگشت خانه به توخیابانها زدن پرسه بعدازکمی وخودمم درخونه رارسوندم علی

 شکمم روی بوددستی کرده راگرم سردم دل باوجودش حاال تنهانبودم کردم،دیگه راروشن وتلویزیون

نمیزارم تنهات ولی تنهام که بااین کنارتم من عزیزمامان:کشیدم ! 

رابرداشتم خورد،گوشی زنگ گوشیم . 

- هستم شکیبا سالم . 

- بیام ونستمنت امروزعذرمیخام شناختم،بابت بله سالم  . 

افتاده؟ اتفاقی:گفت باتعجب  

- مادرمیشم دارم من اره ! 

-..... 

- هستید؟ شکیبا اقای  
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شدید؟ امروزمتوجه میگم تبریک هستم ،اره اره:گفت بالکنت  

- شنیدم امروزخبرخوبی اره . 

- کوروش؟ دنبال برین کارکنیدحتمامیخاین چی هستیدحاالمیخاین خوشحال که خوشحالم  

-  وبچه خودمم برای:گفتم ودوباره زدم کنم،لبخندی زندگی خودم برای میخام اررابکنمک این نمیخام نه

کنن راخالی خانه دیگه ماه تایک بگیدکه گرفت تماس اگرخاهرم دیگه زحمت یک!ام ! 

مانده؟ قراردادشان شدن تمام به هنوزچندماهی ولی:گفت باتعجب شکیبا  

- نیستن راضی میکنن زندگی راحتدارن باخیال هک ازاین کنم اذیتشون یکم میخام ولی میدونم اره ! 

اذیت؟:باتعجب  

-  درموردخانه باشیدولی نداشته مؽازه به کاری بهتره خاهرم برای وری چیزهابیخبریداین شماازخیلی اره

بکشید وشان خط براشان حسابی . 

میخام فقط ارمند کارزیادی!کنید وتودفترکمکم شمابیاین هنوزمنتظرم من میکنم،ولی سعی باشه:خندیدوگفت  

..... 

-  ندارم دوست منم حتمامیام هستیدباشه فکرم به خوب دوست یک مثل که ممنون خوبه حالم باشید مطمئن

اسیرکنم راتوخانه خودم . 

- بیارید داشتیدتشریؾ دوست هروقت میدونیدپس خودتون رادوست من که ممنون . 

- بشم نشین خانه بیشترازاین نمیخام ازفردامیام من . 

- ظرتونممنت من . 

- تافردا پس باشه . 

 بالشش. میخابیدم تخت روی کوروش بعدازرفتن بودکه شبی رفتم،اولین تخت وبه کردم راقطع گوشی

پدرمیشی داری میگم تبریک:جسپاندم ام سینه وبه رابوکردم !! 

بودی کنارم کاش کوروش بودی کاش...یا میشی خوشحال نمیدونم حتی  

 بازم مخالفتش باوجود ولی دفترشکیبامیرفتم هنوزبه.میگذشت رشدمماد فهمیدم که روزی ازاون ماه هفت

 کردتاروحیۀ کمکم خیلی مدت بوددراین ومهربانی مردخوی شکیبا.بودم سرکارم ده سرساعت فرداصبح

رابازگردانم ام رفته ازدست . 
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 دلم کوتاهش بادیدارهای هم وگاهی تلفنی علی وفقط بودم کرده قطع خانوادم رابا ام رابطه

بودن نگرفته ازمن سراؼی وبابا مامان حتی مدت شادمیکردتواینرا . 

 نادی.بودن کرده اجاره اژانس درنزدیکیه کوچکی خانۀ اینا بودومامان شده قبول دانشگاه علی

 انها میشدولی تنگ برایشان دلم گاهی.کارمیکرد وهمچنان کنه رااماده اش بودجهیزیه هنوزنتونسته

رابیشترمیکرد دردم واین زدن پس دلیلی هیچ منرابدون . 

 دوقلوهستن هام بچه میدونستیم بود،حاالکه فکرم به همیشه خوب خاهری بودومثل کنارم همیشه مثل مری

باشم خودم حال مواظب ؼرمیزدتا وقت سرمیزدوتمام بیشتربهم مری . 

 مزد زنگ دکترم به.ومیلرزیدم بودم کرده بودومنازدردعرق صبح سه ازدردکمربیدارشدم،ساعت شب

 که وگفت بگیرم تماس اورژانس به سریع خاست درازبکشم،ازم واصالنمیتونم درددارم که گفتم وبهش

رامیرسونه خودش هم اون من وتارسیدن نترسم . 

 بیمارستان رابه خودش خاستم وازش راگرفتم مری شمارۀ زدم،بعدش زنگ اورژانس به سریع

 که بیمارستان به.میخاستیم وازخداکمک یادمیکشیدمازدردفر شدم بیمارستان راهی اورژانس باامدن.برساند

شدم دلگرم کمی مری نگران چهرۀ نداشتم،بادیدن دادزدن نای دیگه رسیدم . 

،دخمل تقصیراین همش میدونم که من:زدوگفت لبخندی مری تقصیره مابی گل پسرشیطونت  ! 

 باامدن!جونش خاله یشپ بیان میخان کردن یکی به دست دوتایشون دفعه این:وگفتم زدم لبخندکمرنگی

 به سالم هام بچه بودخوشبختانه مانده ماهم نه تا هفته هنوزسه که بااین.رفتم عمل اطاق به دکترسریع

میرفت ضعؾ دلم گرفتنشون دراؼوش برای که وشکمو وپسرتپل دختر یک دنیاامدن . 

 من سراغ به هارابوسیدوبعدش بزرگ،بچه گل دسته سفیدویک بزرگ خرس یک امدبا علی فقط بازم

بچلونتشون میخادازبوس دلش ادم گلهای دسته چه خاهرگلم میگم تبریک:امدوسرمرابوسیدوگفت ! 

نمیزاره می این ولی ببوسمشون دارم دوست خودمم میبینی وهللا ،اره گلم داداش ممنون:وگفتم زدم لبخندی ! 

راببوسید دستش اریدد دوست خیلی اگه!میشه اذیت لطیفه پوستش نوزادرونمیبوسن:کردوگفت اخمی مری ! 

رابچلونم ام بچه حسابی دارم دوست که من حرفا واچه:گفت امیرباخنده ! 

شاهللا ان:شدوگفت امیرخیره به باحسرت مری ! 

بزاری؟ میخای راچی حاالاسماشون خوب: علی  

- واریا اتریسا  ! 
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نمیشه بهترازاین عالیه: گفت باذوق مری . 

بودن فرورفته خاب به درارامش که شدم خیره زندگیم دوتافرشتۀ بالبخندبه . 

 می گریه به اتریساراهم هاش باگریه وگاهی دردداشت دل همیشه اریا بودولی اتریسااروم

 تعجب شیرین خاطرات همه ازاین فکرمیکنم روزها ان به که بوداالن شیرینی روزهای.انداخت

 برای انها کردن وتالش شستنبودن همراه واسهال باتب که دراوردنشون دندان اولین لبخندزدنشان.میکنم

میاوردن کوچکشان زبان به که وشیرینی کوتاه وکلمات رفتن راه . 

میدیدم رادرلبخندفرزندانم ساله،همۀزندگیم ادسه بزرگمهرمادراتریساواریابهر نفس من االن اره !! 

 به حتی مدت دراین.بیخبربودم وروزش هنوزازحال ولی میگذشت کوروش ازرفتن چهارسال تقریبا

 برای میکردم سعی بااینکه.بگیرم طالق ازش ؼیابی بخام که این به برسه چه بودم همنیفتاده کرطالقف

 برای درپارک که پدرهای دیدن واتریسابا اریا که میدیدم گهگاهی بازم مادرولی هم پدرباشم هم فرزندانم

میشدن خیره انها وبه کزمیکردن ای وگوشه میکردن بؽض میخرن وشکالت بستنی هاشون بچه . 

 کنم محبت بیشتربهشون میکردم امدسعی برنمی ازدستم کاری خوردن وؼصه ریختن جزاشک به

بود بیفایده ولی کنن تاکمترکمبودپدرراحس . 

 حسابی تصمیم بااین بودن گرفته عهده رابه ای یکساله دختربچۀ حضانت تازگی به که وامیر مری

 سایه دنبال نمیفتادودائم لباش ازروی ندهخ مری.بودن اورده اشان خانه رابه زندگی شوروشوق

 میرسیدن هم به وهروقت بودن شده دوست باهم حسابی واریا مبادابیفتد،اتریساوسایه بودکه دخترزیبایش

میکردن بازی باهم حسابی . 

 توشرکت بازم بودولی عالی بوددرامداژانس فکرازدواج میکردوبه راتمام درسش کمکم هم علی

بود عالی حسابی ودودرامدشکارب مشؽول کامپیوتری . 

 ولی نمیگرفتن سراؼی ازمن هنوزم بودپدرومادرم شده پسری صاحب تازگی بودوبه کرده ازدواج نادی

بود کافی من برای وهمین خوبه حالشون که میشنیدم ازعلی . 

 به یمپدربرا که پولی اون میشدومنبه تامین واپارتمانها خانه هاازاجارۀ وبچه من ومخارج خرج مدت تواین

بودم نزده بوددست ریخته حساب . 

 باچشم که مری.کنن بازی تاباهم رفتن اتاق به سایه ماامدن،اتریساواریاو دیدن به وسایه عصرمری

خبر؟ چه خوب:میکردگفت راهمراهی رفتنشون  

خبر؟ توچه نیست خبری:گفتم خندیدم  

دارم برات خبرخوبی من:وگفت انداخت من به نگاهی مری ! 
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بگوببینم برخوبخ:گفتم باتعجب  

 کنه صحبت بامن که ازامیرخاسته همین چندروزپیش:وگفت گذاشت بشقاب راروی چایش فنجان مری

کنم تاباتوصحبت . 

کنی؟ صحبت بامن چی راجب شده،حاال شیرتوشیری چه:گفتم باخنده  

کنیم خاستگاری تورابراش که خاسته:جاشدوگفت جابه سرجایش مری . 

شدم خیره مری به باتعجب . 

 تاکی نداری ازکوروش هم خبری صبرکردی توهم صبرکرده چهارسال!نداره تعجب چیه:داد ادامه مری

کنی؟ زندگی وتنها تک میخای واجبترخودتی،تاکی ازهمه پدرمیخان ها بچه صبرکنی؟نفس میخای  

 کوروش به دارم هنوزم نمیتونم من مری:وگفتم کردم رابؽل مبل روی کوسن کالفه

شایدبرگرده؟!فکرمیکنم ! 

 تابری رانمیزلشت وسندازدواجتون خودش شناسنامۀ برگرده میخاست اگه!برگرده؟: گفت باتعجب مری

بدی؟ راانجام طالق کارهای ! 

- بگیرم شناسنامه ها بچه برای تونستم حداقل بدنشدکه خوب ! 

-  که؟ یمیبین نشسته پات به وقته کلی پسرخوبیه امین!ندارن پدراحتیاج اسم فقطبه ها بچه ولی تونستی اره

 توبراش های بچه اصالگفته دارنشین بچه توبگی تاهروقت کرده نداره،قبول کم چیزی هم ازنظردارایی

داشتی تودوست اگه ولی کافیه ..... 

 چرامن امین نمیدونم!بسته برام واریا اتریسا من داربشم بچه نمیخام من نه:رفتم مری حرؾ میان به

؟دردسر وبی دخترخوب همه این کرده راانتخاب ! 

عاشقته... مثل بازم ولی نیستی سوزی دهن اش نمیدونه طفلک مؽزخرخورده:گفت باخنده مری ! 

حساسن؟ موضوع تواین ها چقدربچه میدونی خودت بایدفکرکنم مری نمیدونم!تو ازدست:وگفتم خندیدم ! 

-  ای دجلسهچن مدتم تواین طالق کارهای دنبال بری رابگم،اول جریان بهت گفتم خاطرهمین به میدونم اره

 چطورن هاباامین بچه ببین خودت وبعدش کنی اشنا هاراباهاش بچه کم کم کن صحبت باامین خودت

میگیری راحتترتصمیم انوقت . 

کنم راراضی خودم بایددل اول ولی نمیدونم:وگفتم راجویدم لبم ! 

- فکرکرد امین روی میشه بگم خاهرانه ولی صدالبته . 
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-  گفت کوروش چیزرابه همه که باشه ای ؼریبه اگراون،همون دارم شک هنوزبهش ولی رامیدونم این اره

 !چی؟

 این بافهمیدن کوروش که میدونی میکنه؟توازکجا فرقی چه حاالدیگه:کردوگفت رافوت نفسش مری

بوده؟ رفتن برای بهانه دنبال شایدخودشم رازرفته ! 

نمیرفت میگفتم وادمخان چیزرابه همه شایداگرمن نمیدانم:وگفتم انداختم راباال هایم شانه ! 

 کوروش بهانست اینهاهمش ولی کنم دفاع ای دیگه یاکس ازامین نمیخام:وگفت راگرفت دستم مری

 بهرادوبیخبرگذاشتن بارفتن!میدادی راارجعیت توخانوادت اگه حتی مینشست پات به داشت اگردوستت

کنم ناراحتت نخاستم بازم اومدولی من ذهن به بودکه فکری این توازاوضا . 

 خودت برای بیاتاجوانی خودت به!میکنه زندگی داره وباکی کجا نیست معلوم وحاال رفته کوروش نفس

بگیر تصمیم درست وزندگیت . 

 مسئله این بایدروی بازم من ولی باشه درست میتونست مری حرفهای کشیدم موهام به دستی

داشتم دوستش روزی هک مردی کنم،حتی کوروش راجانشین مرددیگری هنوزنمیتوانستم.فکرمیکردم ... 

شانزدهم فصل : 

 رانداشتم گرمش ونگاه اؼوش این کردن ترک بودم،دل هنوزدودل بیدارشدم ازخاب توبؽلش وقتی صبح

 این خاطرمن میشدبه راضی ایکاش گرفت منرانادیده بودنفس راشکسته ؼرورم حسابی حرفهایش ولی

 خانواده به ولی بده راازدست بودمن راضی اون ولی دروغ به حداقل.کند فاش اش خانواده رازرابرای

واردنشه ای صدمه اش ! 

 ارام کشیدم رانفس تنش رابوسیدوبوی پیشانیش.جایزنبود هم ماندن بودولی سخت خیلی برام کردنش ترک

برخاستم ازکنارش . 

 

 چیدم رابرایش میزصبحانه.راببینم شکستنم نداشتم دوست بودولی شایداشک شدم،نمیدانم خیره ائینه به

 راکنارتلفن نامه وپاورچین ارام.کردم ترکش دلیل کدام تابداندبرای گذاشتم ای نامه کردم،برایش دم وچای

شدم خیره باراخربهش وبرای گذاشتم اتاقمان . 

 خاستم.میکرد بیدار رادرمن رفت به میزدومیل اتشم خیالیش بی بود،شایدهمین خابیده تخت روی خیال بی

کردم نگاش لحظه تااخرین کردم نگاش شایدبیدارمیشدفقط شدم پشیمان راه وسط ولی ببوسمش . 

کرد خطابش اسم به شد،صدای خیره بیرون کشیده فلک سربه برجهای زدوبه اتش سیگاری . 
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- بازی شن میخادبره پارک ببرمش دادم قول که میدونی بیرون میرم باارمین دارم اینجای؟ کوروش ! 

پدرکجاست؟:سیگارزدم به محکم پوک  

کنی شون همراهی بیرون،نمیخای برن شام برای میخان!لیلی پیش:ندیدوگفتخ شیرین  

ندارم باباحوصله نه:زدم پوزخندی . 

دیدی؟ خاب بازم:گرفت امدوسیگارراازدستم طرفم به شیرین ! 

 راحس بوش میبینمش وروشن هنوزواضح ولی گذشته چهارسال:گفت شیرین سیگاردردست به خیره

 باشوهرجدیدش خانوادش کنار یااینکه فکرمیکنه من به اونم شیرین نمیدونمراتوخاب، لبخندبیخیالش میکنم

کرده؟ شروع جدیدی زندگی ! 

 گذشت با فکرمیکردم باشی؟ قدرعاشقش این فکرنمیکردم:کرد مچاله جاسیگاری سیگاررادرون شیرین

 اینجامخالؾ به باامدن که دایی!میکنی بیقراری روزاول هنوزمثل ؟ولی میکنی فراموش زمان

 دیرنیست برگشتن برای هنوز کوروش.کرده چیزرافراموش همه لیلی باامدن که بودحاالدوساله

کن زندگی راحت باخیال بعدش برگرد،برگردوببین تادیرترنشده ! 

چی؟ نباشه من مال دیگه اگه:نشستم مبل روی ! 

 حق ردیک ترکش که موقع راباالببری،توهمون تحملت بایداستانۀ:گذاشت دستم راروی دستش شیرین

 من!رابکنی چیزی بایدفکرهمه میادپس حساب تومجردبه بارفتن نفس!عزیزم دادی راازدست مالکیتت

بیام باهت میتونم میکنم کمکت ! 

بشه دیویدحساس نمیخام کافیه برم خودم نه:وگفتم کشیدم موهام به دستی ! 

 

 حاالهم!رابگیر صمیمتت رابگیر،تادیرنشده تصمیمت!!نیست توحساس دیویدمثل نترس:خندیدوگفت شیرین

سیگارنکش هم پاشوبروخونه،دیگه  

ومیرم میکنم جمع هم توبرومن باشه:خندیدم . 

 

- فعال!نکن راخسته زیادخودت باشه،پس . 

- راببوس ارمین فعال، . 
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- خوش حتماشب ! 

- بگذره خوش . 

؟...یااینکه مونده منتظرم تااالن یعنی!شدم ؼرق نفس دررویایی دوباره شیرین بارفتن  

 راازاینکه میکردخودم دیوانم نبودش که درحالی کردم ولش من!ازش دارم توقعی چه راببین هدیون من

کردم زندگی بااون هرلحظه ولی کردم محروم باشم کنارش . 

پسرشیطونه یک جداکردحاالبادیویدصاحب راازمن فهمیدوراهش اول روزهایی همان شیرین ! 

 زمان هرچه ولی کردم ترکش که کردم اشتباه ومن بهترینه نفس میکردکه نصیحتم کلی اوایل پدرهم

 عوض حسابی لیلی شدن باپیدا بودولی وبیشترتوخودش برداشت ازنصیحت شدودست حرؾ پدرکم گذشت

 که کردوحاالتنهاکسی ازدواج بالیلی وشیرین عمه باکمک کردن زندگی دوباره کردبه شدوشروع

بود کرده سرگرم بادوستاش راباسفررفتن خودش هم عمه حتی بودم تنهابودمن . 

میدادم دلداری خودم وبه سیگارمیکشیدم ام خانه تنهاتوبالکن هرشب . 

 سازراروشن قهوه.رسیدم خونه به ترازهمیشه رفتم،خسته خانه سمت وبه کردم راروشن ماشین

 خانه بودشمارۀ بودوتقریباعصرایران گذشته ازنیمه شب.شدم خیره تلفن وبه زدم اتش کردم،سیگاری

کرد راخراب رویاهایم تمام ای پسربچه خوردوصدای نتظرماندم،چندتابوقوم راگرفتم . 

- هستیم ماخونه سالم ! 

سالم:زدم لبخندی ! 

هستید؟ کی شما:گفت باتعجب پسربچه  

من؟:شد پررنگ لبخندم ! 

میزنی؟ حرؾ داری اریاباکی:ازامد دختری صدای  

نداده هنوزجواب نمیدونم:اریا ! 

میزنی حرؾ ها باؼریبه که میگم مامان به:دختر ! 

اقا؟ نیست؟مگرنه اقاؼریبه این ولی:اریا ! 

گرفتم؟ اشتباهی فکرکنم ولی نمیدونم:وگفتم خندیدم ! 

ایددیگه ؼریبه پس:اریا ! 
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کنم؟ صحبت بامادرتون میشه:کردم خندیدن به باصداشروع ! 

کنید؟ صحبت بامادرمن میخاین مادرنداریدکه مگرشما:گفت اریاباعصبانیت ! 

شدی؟ حساس بازم ادب بی!اریا:فتگ دخترباعصبانیت ! 

نمیزنم حرؾ دیگه بیامن:گفت اریاباعصبانیت ! 

بزنید بعدازنگ میشه نیست منزل االن میبخشیدمامانم!سالم:راگرفت گوشی ! 

چندسالتونه؟ بپرسم میشه:اومد خوشم کردنش صحبت قلم لفظ همه ازاین ! 

هستید؟ مامانم شمادوست:باتردیدگفت ! 

هستم پدرتون دوست عزیزم،من نه:نبود برسه،درست پدرشون گوش اگربه بشم سوتفاهم باعث نمیخاستم  ! 

برگشتید؟ شماازمسافرت نکنه خدامسافرت،اهان پیش مارفته بابای ولی:گفت دختربابؽض  

بگم؟ بابات به میخای چی!عزیزم اره:گفتم بابؽض  

 خوب میکنه قتهاگریهو بعضی شده،مامان تنگ براش واریادلمون من بگیدبرگرده بهش:گفت دختربابؽض

شده تنگ دلش اونم ! 

چندسالته؟ حاالمیگی میگم بابات حتمابه عزیزم:شد جاری هام گونه روی اشک  

سالمه سه:راباالکشیدوگفت بینیش دخترک ! 

- ازتوبزرگتره؟ برادرت!خوب چه ! 

- هستم خونه فرشتۀ من ولی اریامردخونمونه میگه مامانم اره ! 

- اینجا؟اومدید تازه!میگه راست مامانت  

- اینجانبودیم که قبلش ولی!اینجا دنیااومدیم،اومدیم به ماوقتی نه ! 

میگیرم بعدتماس من عزیزم ممنون:رافروخته خانه یانفس گرفتم رااشتباه یاشماره پس ! 

- میگم مامانم به من باشه ! 

- خداحافظ عزیزم باشه ! 

- بای بای ! 
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امد بهامل ولبخندروی خندیدم کمی بعدازمدتی راگذاشتم بالبخندگوشی . 

 بلیط پروازایران اولین وبرای راگرفتم روزی شبانه هوای اژانس بارشمارۀ این برداشتم رادوباره تلفن

 .گرفتم

 وسه رفتم تخت به بانگرانی.کنم استراحت کمی دادم ترجیح وبعدش رابستم چمدانم سریع عصرپروازداشتم

خابیدم حسابی چهارساعتی . 

 که خبردادم پدروشیرین به افتادم،تلفنی راه فرودگاه طرؾ به وردنوبعدازخ کردم رایکی ناهاروصبحانه

 وبیشترترؼیبم نیاوردن روم به ولی میگم دروغ دارم که فهمیدن اونهاهم! ترکیه میرم تعطیالت برای

 .کردن

 رانداشتم،فکردیدنش بانفس روبروی شهامت شدم پشیمون خودم بلندشدازکردۀ هواپیمااززمین وقتی

 وبه راببندم چشمهام کردم وسعی مالیدیم رابهم بود،دستانم کرده عرق دستانم. بود برده باال قلبم ضربان

چیزفکرنکنم هیچ ! 

- میداشتی شون نبایدنگه هم مدت تواین!کنی راجمع کوروش های بایدلباس نفس کن بس ! 

 اخندهب انداختم خودم به نگاهی ودرائینه کردم مرتب سرم راروی وشال کردم اسبی دم راباکش موهام

برگرده خاطرلباسهاش به شایدکوروش درثانی نمیکنه راتنگ من جای:گفتم ! 

خوبه؟ اینجوری:کردم باش؟اخم جدی یکم بکشی دست کارهات ازاین میخای کی:زدوگفت پوزخندی مری  

نمیزنم حرؾ دیگه من باشه:گفت عصبی مری ! 

میدهم میکنم،قول براشون فکری یه باشه:رابوسیدم اش گونه کردم بؽلش . 

 کوروش من.کنی راتلؾ عمرت بیشترازاین میگم،نمیخام خودت خدابرای به:زدوگفت لبخندی مری

نمیبخشمش وقت توهیچ کردن ترک برای ولی میدونم رامردخوبی ! 

 عصبی چقدرازش میپرسن ازم درموردش واریا اتریسا وقتی نمیدونی!نمیبخشمش منم:کردم زمزمه

شدم خسته بگم دروغ بایدبهشون ازاینکه!میشم  ! 

شکیباچیه؟ مادر حاالجریان.عزیزم،میدونم میدونم:گفت ارام مری  

میگم برات توراه بیابریم:خندیدم . 

 شاپ بامادرشکیباتوکافی هم ومری من بودشهربازی هارابرده افتادیم،امیربچه راه بامری

مادرشکیباچیه؟ ،جریان بگوخانمی خوب-.افتادم وراه کردم راروشن ماشین.قرارداشتیم ! 
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بزنم حدس میتونم ولی نمیدونم:راباالانداختم هام هشان . 

 

خوب:گفت باتعجب مری  

- کن مشورت بامن تادرموردموضوعی دفتربزنم به سری شکیباازخاست چندروزپیش  

- موضوعی؟ چه  

- کرد خاستگاری ازم نبودفقط خاستی موضوع . 

خوب؟:شد خیره بهم ومبهوت مات مری ! 

 ازگرفتن قبل که خاست زدوازم زنگ دیشب مادرش ولی فکرکنمباید که گفتم منم،منم خوب:زدم لبخندی

کنه صحبت بامن تصمیمم . 

- بدهی؟ مثبت شکیباجواب به تومیخای یعنی ! 

-  که نمیان،جمعۀ راه باامین اصال ها بچه ازطرفی ن باشکیبابیشترکنارمیادتاامی دلم ولی مری نمیدونم

 درحالیکه.میاوردن بهانه همش قولی وبه ردنک بدؼلؽی اونهاکلی کنه هاصحبت بودتابابچه امده امین

 پدرهارفتارمیکنه مثل میادوحسابی راه دلشون وشکیبابه میشن قدم پیش وخودشون طورنیستن باشکیبااین

هااشنانیست بچه زیادباروحیات امین ولی ! 

نگفتی؟ من چرابه پس:انداخت من به نگاهی مری ! 

- کنم اشتباه بازم ارمند دوست فکرمیکنم دارم فقط نگرفتم هنوزتصمیمی . 

- توموافقی؟ فکرکرده اون میشه چی امین تکلیؾ پس ! 

-  یکباراشتباه نمیدهم کس هیچ رابه هابله زودی این به من فکرکرده چی امین!!! مریم ندادم بهش قولی من

 تکیه پنجره رابه سرش مری!کنم اشتباه نمیخام ها خاطربچه اینباربه گرفتم وزودتصمیم کردم

 کل به امین رااوردیم سایه ازوقتی نگفتم بهت یعنی نمیدونی مهمه خیلی بچه!میگی چی همممیف:دادوگفت

 دارم چندساله االن نفس شدم خسته!!جدابشم شایدبایدازش فکرمیکنم شدم،دارم ؼریبه براش شده عوض

میکنم داشتنش دوست کارهارابرای واین دارم دوستش من که نمیفهمه حتی اون ولی میدوم دنبالش ! 

 صحبت باامیرهم!تووامیرهستم ازدورشاهدکارهای که مدتیه عزیزم میدونم:وگفتم کردم نگاش احسرتب

خیلی چراولی نمیدونم امیرخستست ولی کردم ...... 
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 صبرکردم خاطرسایه به فقط حاالهم ترم خسته من ولی خستست خیلی میدونم:زدوگفت پوزخندی مری

فکرکردن درست به میکنی شروع توداری که شحالمخو بازم ولی!نداره ای فایده که میبینم ولی ! 

بدنیست ولی دیرشده اخیلی اره:وگفتم کشیدم اهی ! 

 تکان دستی ما بودوبادیدن شکیبازودترازماامده خانم.رفتیم شاپ کافی داخل وبه کردم راپارک ماشین

نشستیم شکیبا خانم دعوت وبه کردیم واحوالپرسی سالم دادوایستاد،باهم . 

برگشت ودوفنجان قوری زودبایک وخیلی رفت گارسون دادیم سفارش هردوچایامدو گارسون . 

 شمابامن دربارۀ پیش وقت کردی،اریاخیلی خوشحالم باامدنت:گفت من روبه چای بعدازخوردن شکیبا خانم

 تشریؾ ازوابستگانتان بایکی گفتم:داد ادامه کردودوباره مکثی... کردن باترک بودولی کرده صحبت

 کنم صحبت اریاباهاتون به دادن ازجواب قبل داشتم دوست.کنم صحبت درمورداریاباهاتون یتاکم بیارین

 خیلی من برای هاداره شماوبچه به که عالقۀ!کنه صحبت باهاتون رودربایسی بدون اریانمیتونه چون

 !شیرینه

 شموپدر شوربودمن پارچه هااریایک وقت اریا،اون سالگی بیست به برمیگرده موضوع این راستش

 برایش بشه نشدکه دیگه بعدشم راداشتم یدونه همین من خوب بودیم کارهاش نگران همیشه

 .خاهریابرادربیاریم

 دل رابه بزرگ حسرت مابخشیدامایک به اریا،اریارادوباره تصادؾ:داد کشیدوادامه شکیبااهی خانم

 !اریاوماگذاشت

 اینکه نه!داربشه بچه اریانمیتونه:داد تکان افسوس نشانۀ رابه شکیباسرش.شدم شکیباخیره خانم به باتعجب

داره مشکل دارشدن بچه برای فقط ،نه مردنباشه . 

 مطمئنم ومن هست هاهم بچه اریاعاشق ولی خودش توجای داشتن دوست بدونی که بگم بهت بیای گفتم

وخوشبخته درکنارشماخوشحال ! 

گذاشتیدممنونیم رابامادرمیان مسئله این که ازاین:وگفت انداخت من به نگاهی مری . 

 خوب دوست داشتم راکنارم کوروش که وقتی بودحتی کنارم دلسوزانه اریاهمیشه ولی بگم چی نمیدونستم

 شروع قبل راکمی داشتنش دوست یازیادنمیکنه کم ازاون چیزی نقص این بود،داشتن بهتربرایم ومشاوری

بودم داده راهش قلبم به کم وکم بودم کرده . 

میگین؟ شماچی دخترم خوب:گفت یشکیبابامهربان خانم  
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-  هستم هنوزمتاهل من میدانیدکه ولی نیست اصالمهم من نقص،برای این داشتن ندارم حرفی من وهللا

 دارم بدهیددوست اگراجازه ولی بگیرم شکیباتصمیم بااقای کردن ازدواج بعدبرای تامجردبشم بایدصبرکنید

بدونیم بیشترازهم . 

میدانیم ومهربانی رامردخوبشکیبا هااقایی بچه وهم من هم . 

شمارابشنویم تاجواب صبرمیکنیم:زدوگفت شکیبالبخندی خانم . 

لبخندزدیم هرسه  

بابا؟ عموشکیبابگیم مابایدبه مامان  

داری دوست چی خودت:کشیدم سرش روی دستی خندیدم  

؟چرانمیاد؟ مامانی ماکجاست بابای! مانیست بابای که اون اخه:اریا  

 شماکه.تاحاالبرنگشته که کرده راگم راهش مسافرت،فکرکنم شمارفته بابای:کردم بؽلش بامهربانی

داشتید عموشکیبارادوست ! 

میشه؟!بابا بگیم بهش نداریم مادوست ولی خوبه عموشکیباخیلی اره:کرد اریانگاه به اتریسا ! 

 

نیاداینجا؟ نداریداصالمیگم دوست اگه!چرانشه؟ عزیزم اره:کردم بؽل واوراهم زدم لبخندی  

نداریم دوست رااصال عموامین ولی!داریم مادوستش مامان نه:اومد بیرون ازتوبؽلم ریاا ! 

برسم؟ کارهام به تامنم بریدشهربازی باعمواریا هستیدقراره حاالاماده:رابوسیدم اش نه.وگ خندیدم  

 خوشحالشون خیلی دوباره بودکه هامعلوم بچه دررفتن،اریابودازصدای طرؾ هابه بچه زنگ باصدای

دررفتم طرؾ به دهکر . 

 زوداماده برید:گفت وباخنده گذاشت زمین هاراروی زدوبچه لبخندی من بودبادیدن کرده هارابؽل بچه

دیرنرسیم که بشین ! 

دویدن اتاقشون طرؾ هابه بچه . 

سالم،بیاتو:زدم لبخندی . 

 خوش یاینم مطمئنی تادیربرنگردیم زودبریم نباشید،ممنون خسته خانمی سالم:داد درتکیه به شکیبا

 !میگذره
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-  طالق کارهای میدم،راستی بهترانجامشون هانباشن بچه اگه که هست کارهای سری یک ولی میدونم اره

کارکردی؟ راچه  

هستی موضوع پیگیراین که داری،خوشحالم وقت دیگه هفتۀ:زدوگفت شکیبالبخندی ! 

کافیه کنم،صبرکردن زندگی میخام:وگفتم دادم درتکیه رابه سرم ! 

بزن زنگ داشتی باش،کاری مواظبشون:کردم شکیبانگاه امدن،هردورابوسیدمبه کنارم دههااما بچه ! 

کنید بای بای مامانتون هابرای باشریالبچه مطمئن عزیزم باشه:هاراگرفت بچه شکیبادست ! 

ازدوربوسیدمشون دادم تکان دست ورفتن،براشون دادن تکان دست هابرایم بچه . 

 چشمم توی اشک کوروش لباسهای رابازکردم،بادیدن درکمدکوروش رفتم خودم اتاق هابه بچه بارفتن

 زدم بهش محمی پوک زدم اتش اوردم،سیگاری رابیرون چمدانش.ریختم تخت زدلباسهاراروی حلقه

کوروش؟کجایی؟ کجایی:گفتم وبابؽض زدم سینه وبه لباسهارابوییدم.نشستم تخت وروی  

 کردم راپاک اشکهایم سریع ایستادم درجایم زنگ ریخت،باصدای هایش لباس وروی شدن جاری اشکهایم

 کردم خاموش سالن جاسیگاری سیگارراروی جاگذاشتن هاچیزی حتمابچه دررفتم طرؾ وبه

 .ودررابازکرد

شدم خیره بهش وبابهت کشیدم هام چشم به دستی کوروش چهرۀ بادیدن . 

- داخل؟ بیام کنی تعارفم نمیخای ! 

شد خیره اطراؾ به اکنجکاویشدوب داخل درکناررفتم،کوروش ازجلوی . 

- نفس همون وتوهم دکوراسیون همون اصالتؽییرنکره !! 

بودم نشستم،هنوزتوشک مبل وروی رفتم سالن به کوروش وهمراه دررابستم . 

رابشنوم صدات میخام بزنی حرؾ خوبی؟میشه:کرد نگاهم کوروش ! 

کردم نگاش . 

- نکن نگام طوری این کن بس ! 

کجابودی؟:یدمپرس ارام بگم چی نمیدونستم  

کانادابودم:زد لبخندی کوروش . 



هام فاتحیلپیشنهادیک سال زندگی | ا  
 

www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان Page 218 
 

برگشتی؟ چی اونجا،حاالبرای میری بودکه معلوم:زدم پوزخندی ! 

همیشه برای!! باشم کنارت میخوام....تا برگشتم:شد خم طرفم به کوروش !! 

هستم ای دیگه کنارکس االن من دیراومدی:خندیدم  

منی توهنوززن که میدونم نگومن دروغ:گفت باعصبانیت کوروش ! 

 نمیخام میدم راانجام طالق کارهای دارم نداری اینجاجای تودیگه شایدولی" چی؟اسمآ که:گفتم باعصبانیت

باشه ات توشناسنامه اسمم دیگه !! 

کنیم درستش بزارباهم:شد خیره بهم متعجب کوروش ! 

 برگشته البعدازچهارس کوروش نمیشدکه خوردم،باورم اب وکمی رفتم اشپزخانه به بلندشدم خودم ازجای

بلندگریستم وباصدای نشستم اشپزخانه شدکؾ جاری هایم گونه روی اشکهایم...اینجا واالن باشه . 

 نشسته زمین روی من تقریباچندمتری کناردراشپزخانه هم کوروش پریدم ازجایم زنگ باصدای

هستی؟ یمنتظرکس:گفت بلندشدوباتعجب که ردشم ازکنارش کرده،خاستم گریه بودکه معلوم بودازچهراش  

خابمون؟زودبرمیگردم تواتاق بری میشه اره:کردم رامرتب وخودم کشیدم صورتم به دستی ! 

 بچه درصدای بابازشدن دررفتم طرؾ رفت،به خواب اتاق طرؾ به کردوسریع نگاهم فقط کوروش

شد جاری واشکهایم گرفتم هابلندشدهردورادراؼوش . 

وردمشون؟زودا که من شده چی:شدوگفت خیره بهم شکیباباتعجب  

مریم؟ خونۀ هاراببری بچه میشه: کردم راپاک اشکهایم  

میاد خابم نمیام من:الودگفت خاب اتریسا ! 

میکنم بازی باسایه میرم میام من ولی:گفت اریاباشوق ! 

افتاده؟ باشه،اتفاقی:گفت وبانگرانی گرفت شکیبااتریسارادراؼوش ! 

هاراببر بچه فعال میگم شکیبابعدبهت لطفا:گفتم کالفه ! 

رفتم اتاق وبه شکیبادررابستم هارابوسیدم،بارفتن بچه . 

بود هاتودستش وبچه من عکس میکردوقاب نگاه را لباسهایش کوروش . 

هستن؟ مری هایی بچه این:امدوگفت طرفم به من بادیدن ! 
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نه:کشیدم راازدستش وقاب زدم پوزخندی !!! 

هستن؟ کی هایی بچه پس:گفت باتعجب کوروش ! 

 ودرخشان زیبا وچشمان میانداخت یادکوروش رابه من ریا لبخندهای همیشه تمنداخ عکس به نگاهی

نبود ها شباهت این متوجۀ کوروش کوروش،یعنی مجذوب رایادنگاه اتریسامن . 

میکنیم؟ راشروع جدید زندگی یک داریم که اومدی؟االن چرااالن:گفتم باحرص ! 

نفری؟ یک توکه چی یعنی میگی؟داریم چی ببینم بزن حرؾ درست:گفت باکالفگی کوروش ! 

بودم:گفتم بابؽض !!! 

 درست میشم دیونه دارم نفس میگی چی:وگفت گرفت رادردست اومدوبازوهام طرفم به باتعجب کوروش

تابفهمم؟ بزن حرؾ !! 

 داری خبربدم تابهت نبودی کوروش دیراومدی:گفتم وباگریه گذاشتم هاش شانه راروی سرم

 دختر؟نبودی پسریکی یکی دوقلومیشیم صاحب داریم خبربدم بهت فیسونوگرا تواولین که نبودی!پدرمیشی

 وگریه میزدم توحرؾ راجب باهاشون تادیروقت شبها وقتی باشی،نبودی راکنارم تکانهاشون تااولین

 کجابودی؟ انتخابم اسم براشون میخاستم نبودی،وقتی کنارم دنیااومدن به که روزی.باشی کنارم میکردم

کنم؟ فراموشت همیشه برای میخاستم که االن اونم گشتیچرابر کجابودی کوروش !! 

چیززجراوربود ازهمه برام واین میکردم ؼریبی کوروش رسیددراؼوش اوج به هام گریه صدای . 

 سوختم درنبودت منم دیگه کن بس:بود ازاشک خیس هم خودش کرد،صورت راپاک اشکهایم کوروش

رانمیخای من رمیکردمفک بودولی زندان برام توبودن بدون هرلحظه نفس ! 

-  حتی کردی رهام خبری ودربی کردی ترکم وقتی نبودی کنارم میخاستمت،وقتی بیشترازهمیشه من

بودنمونه باهم شب اخرین یادگاری ها بچه کوروش میدونی!بدکرد درحقم پدرهم !! 

زدم حرؾ باهاشون:گفت باشوق کوروش ! 

کی؟:گفتم باتعجب ! 

 گانه بچه صدای باشنیدن ولی بزنم حرؾ باهات که زدم گزن دوروزپیش:زدوگفت لبخندی کوروش

 لبخندروی اریابعدازمدتها وباحساسیتهای دخترانه های زبانی باشیرین ولی زدم زنگ اشتباه فکرکردم

 که اینه برای اینجام االن وبرگردم،اگه بیفتم راه شب شدهمان بااونهاباعث زدن شایدحرؾ نشست لبهام

کنیم شروع لبیاازاو باشم کنارت میخام ! 
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دیرامدی کوروش نه:گفتم وباحرص کشیدم بیرون راازبؽلش خودم ! 

نکن بدقلقی همیشه مثل پس منی مال حاالکه:کردوگفت بؽلم باحرص کوروش ! 

داشت راهمراه سکوت حکم لبم روی کووش لبهای !!!  

اخر فصل : 

کردم جداش ازخودم زورم وباتمام زدم صورتش به محکمی سیلی . 

نفس:کرد شدوزمزمه خیره بهم باتعجب کوروش !!! 

 قبل مثل برونمیتونم داری دوستم واقعا برو،اگه ازاینجااززندگیم برو بروکوروش!!!مرد نفس:فریادزدم

 باهراس بری بیرون کاری برای میخای که هردفعه نمیخام!نمیخام االن میخاستم قبال اگه باسم کنارت

میفهمی؟ رابازکنم چشمهام باترس باشم،هرصبح منتظرت وترس ! 

 بابودنت نمیخام زده ضربه اونها به کنن،رفتنت زندگی نرمال فرزندانم میخام کوروش مجردم االن من

بخورن بیشترضربه وشناختنت !!! 

راگرفت نفس دستهای لرزان بادستانی کوروش . 

 یکسال همون!شده تمام پیش وقت خیلی وتو قراردادمن.کشیدم بیرون راازدستهایش دستهایم باعصبانیت

کنم باتوتقسیمش نمیخام دارم جدیدی زندگی من رامیگم،االن ! 

هستن هم من های بچه اونها:گفت لرزان باصدای کوروش ..... 

 نمیزارم میمونن هم وکنارمن هستن من مال فقط اونها!هستی وجودامدنشون به باعث توفقط نه:بلندخندیدم

ببینیشون حتی ! 

 کنی سعی اگر!هستم ها تووبچه سرپرست من پس زنمی تواالن نمیدم رابهت حق این:فریادکشید کوروش

ازخودکنی دفاع رامجبوربه من نکن سعی میگیرم هاراازت بچه شی جدا ازم ! 

توذاتته؟ بودن پست میبینی:زدم پوزخندی ! 

شدم خیره کوروش به صورتم،باتعجب وسوزش دهنم توی خون تلخ مزۀ . 

رفت بیرون وازاتاق زد موهاش به چنگی کوروش . 

 که تنهاچیزهای بیااینم:کردم پرتاب وطرفش بردم سالن وبه چپاندم چمدان راتوی لباسهایش تمام باحرص

میشن بدخاب هارابیارم بچه بایدبرم!!!توه اینجامال !!! 
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ندارم جزایجاجای به فعالمن:دادوگفت لم مبل روی کوروش ! 

 مهمترهم ازهمه ینجاببینتتا اون نمیخام نامزددارم االن من کوروش کن بس:ایستادم کمرکنارش به دست

ببیننت نمیخام هاهستن بچه ! 

 هنوزبهشون چی؟نکنه راببینن من نزدی؟انها داشتنیت دوست ازخانوادۀ حرفی:زدوگفت پوزخندی کوروش

کردم؟ چراترکت نگفتی ! 

 خاب وعروسک لباس مقداری هارفتم بچه اتاق وبه برداشتم لباسی راازچوب وروسریم مانتو

راسدکرد راهم کوروش که دربرم طرؾ به خاستم رابرداشتم گذاشتم،سویئچ ساکوتو اتریسابرداشتم . 

- بخابن نمیتونن من بدون هام بچه بروکنارکوروش ! 

- برگرد بروولی . 

؟!امده باباتون بگم برم:زدم پوزخندی  

داره؟ خنده اره،کجاش:دادوگفت راتکان سرش کوروش ! 

کردن؟ یاراقبولار اونها که االن نمیشه:دادم دیوارتکیه رابه سرم ! 

داری؟ اریاست؟دوستش اسمش پس:فشردوگفت رابهم دندانهایش باحرص کوروش  

- میکنم امنیت احساس کنارش هاست بچه میخادوعاشق خودم رابرای من چون دارم دوستش اره ! 

 فقط باشی زوربامن به میرم،نمیخام باشه نداشتی رادوست من طوری تواین:نمدارشد کوروش چشمان

هاراببینم چهب یکباربزار ! 

رادیدن هاعکست ازدوربچه ولی باشه:بیام کوتاه نمیخاستم ولی رادیدم شکستنش ! 

بعدمیرم میبینمشون بودن خاب وقتی توبروبیارشون میمونم اینجا امشب باشه ! 

کردم حرکت ماشین شدن روشن محض به افتادم وراه راهمانجاگذاشتم کناررفت،ساک راهم ازجلوی . 

 برام خودش کسی وبی تنهایی سال بعدچهارونیم انهم کوروش بود،دیدن کرده سراخی صورتم اشکهایم

 مری خوردشمارۀ زنگ دادم،گوشیم تکیه پنجره رابه وسرم زدم اتش سیگاری. بود شوک بزرگترین

 جواب واروم کنم راپنهان کردبؽضم مجبورم گوشی پشت مری نگران صدایی رابرداشتم گوشی.بود

شده چی میگم برات میام نشودارم نگران:دادم ! 
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 میکنه گریه همش اریاهم میگیره اتریسابهونه ولی باشه:گفت بادلواپسی بود شده بیشترنگران که مری

بشه تااروم کن صحبت بیاباهاش . 

شد جاری درداورداشکهایم رابه اریاقلبم گرفتۀ صدای . 

کجایی؟ مامانی:گفت اریاباگریه  

 نمیکنن گریه مردها که نگفتم بره،مگه ردشم قربون مامان:کنم رامعمولی صدام کردم سعی

میکنی؟ گریه خودت وقت اون کنی توبایداتریسارااروم  

مارانمیخاین شما فکرکردم اخه:کردوگفت راپاک اشکهایش اریا ! 

- میکنیم صحبت بعدباهم هستم توراه االن فکرکردی اشتباه ! 

- زودبیا مامنتظرتیم مامانی باشه . 

- ها نکنی گریه دیگه باشه ! 

- شهبا  . 

 صورتم روی رداشک انداختم به ائینه به نگاهی.بودم مری بعددرخانۀ چنددقیقه کردم راقطع گوشی

 کردم راپاک صورتم وبادستمال کردم رامرتب کردم،شالم گریه خیلی میدادکه نشان چشمهایم بودوسرخی

شدم درداخل بابازشدن رافشاردادم ایفون وزنگ دررفتم زنگ طرؾ وبه شدم پیاده وازماشین . 

 

وبوسیدم، کشیدم دویدن،هردورادراؼوش سمتم به واتریسا اریا  

مامانی قهرم باهات من:گفت بابؽض اتریسا ! 

 ببینم مری خاله پیش بریم بود،حاالبیاین اومده پیش کاری براش نیست،مامان قهرکارخوبی:زدم لبخندی

کارهاکردید؟ چه شما  

 هاراروی شده؟بچه چی:گفت بادلواپسی الودم واشک کرده پؾ چشمهای بودبادیدن کناردرمنتظرم مری

نشستم مبل اولین وروی شدم داخل مری باتعارؾ کردم روبوسی وبامری گذاشتم زمین . 

 بگی نمیخای:وگفت نشست کنارم چای باسینی شدن،مری بازی ومشؽول رفتن سایه اتاق به اتریساواریا

مرگونمت می که خاطرکوروشه کردی؟نگوبه گریه چی برای ! 

برگشته کوروش:وگفت زدم دتلخیلبخن ! 
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خوبه؟ حالت نفس میگی چی:وگفت شده خیره بهم باتعجب مری ! 

هستم هنوزتوشک مری میمیرم نیست،دارم خوب حالم نه:وگفتم دادم راتکان سرم ! 

کجاست؟ االن:شد خیره لبهام به باتعجب مری ! 

- هاراببینه میخادبچه است خونه ! 

- گفتی؟ بهش پس  

- دیدبره اراکهه بچه داده قول اره . 

- کجابره؟!بره؟ ! 

باشه کنارم ونمیخام دارم دوستش وخیلی نامزدکردم گفتم بهش:وگفتم دادم تکیه سرم رابه دستم ! 

 بیرون ازفکرش نمیتونی میگفتی شدی؟تادیروزکه دیونه:تقریبافریادکشیدوگفت باعصبانیت مری

نفس؟ خوبه توحالت!داری؟ رادوست ای دیگه کس گفتی بهش بیای؟حاالمیگی ! 

 اتش یه مثل بگم چطوری نمیدونم کرده ترکم ازاینکه هستم نیستم،عصبانی خوب نه:وگفت کشیدم اهی

میترسه بازم ولی کنه وحاالمیخادفوران کرده راسرکوب خودش مدتی که میمونم فشانی ! 

بخوری بعداحسرت که نکن کاری برگشته که حاال ولی میکنم درکت:وگفت رابست چشمهاش مری ! 

-  سالهاچه تواین من تومیدونی ندونه هرکس ببوسمش وازخوشحالی توبؽلش هابپرم بچه مثل نداریانتظار

گذرندم تنهای رابا های سختی ! 

-  کوروش ودوباره بشی احساساتی نه بزنی وحرؾ بگیری تصمیم منطقی میخام من ولی میگی چی میدونم

بودی؟ چقدرپشیمان نرفته که یادت پیش چندسال مثل درست بدهی راازدست ! 

امیرکجاست؟:رابلندکردم سرم  

فکرمیکنی؟ چی خودت:زدوگفت پوزخندی مری  

 

هنوزنیومده؟:گفتم باتعجب ! 

نیومدن اصال یا دیرامدن به کرده شروع که هست روزی ده االن نه:جوشید مری چشمهای توی اشک ! 

رانداریم؟ خوشبختی ادماچراظرفیت ما کنه؟نمیدونم راثابت میخادچی:دادم تکان راباافسوس سرم ! 
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 شایداوضاع داشتیم بچه اگه:گفت شدوبااهی بودخیره دیواراویزون کهروی عروسیشون عکس به مری

 امیرراازمن میکنم سایه به من که ترشده،هرمحبتی امیرحساس باوجودسایه االن میکردولی فرق

 ایچقدرکاره داره؟منم گناهی چه بیچاره بچۀ نمیگیره رادراؼوش سایه امیرحتی.دورترمیکنه

امیرهستم زندگی کجای االن باوجودسایه نمیدونم بریدم دیگه نفس شدم خسته امیرراکاورکنم ! 

 شود جاری اشکهایمان دادیم واجازه گرفتیم یکدیگررادراؼوش متفاوت وهردوباؼمهای راگرفتم دستش

برگشتیم طبیعی حال به درسکوت کنارهم ،بعدازساعتی . 

هانمیاد؟ بچه صدای:گفت اهسته مری  

- خابیدن ماحت . 

 رادراؼوش سایه عروسک خاب اتریساگیج ولی بودن رفته خاب به کنارهم وسایه رفتیم،اریا اتاق هردوبه

رامیخام خانومم عروس مامان:گفت بااشک من بودبادیدن وهنوزنخابیده داشت . 

بردیم ماشین وهردورابه گرفت رادراؼوش اریا هم کردم،مری وبؽلش بوسیدمش . 

 به سریع خیلی بودومن خلوت خبربدهم،خیابانها افتادبهش اگراتفاقی دادم وقول مکرد خداحافظی بامری

رسیدم خانه . 

 عروسکش اتریسابه نشست،وابستگی راتااسانسوراوردوهمانجا اتریساخودش ولی کردم اریارابؽل

 بلندشدوبه سریع من بودبادیدن درازکشیده مبل روی کوروش.دررابازکردم اوردسریع لبهام لبخندرابه

کناررفت بادلخوری شدم وبترسه،مانعش بیداربشه ترسیدم ولی بگیره راازاؼوشم اریا امدخاست طرفم . 

 بره من اتاق به که گفتم کوروش به برگشتم،سرراه اتریسا اوردن برای ودوباره گذاشتم تختش راروی اریا

 سریع دادم رادستش ودررابستم،عروسکش گرفتم اتریسارادراؼوش.شد راهی کوروش تااتریسانبینتش

رابست کشیدوچشمانش دراؼوشش . 

 کنم اذیتش بیشترازاین هنوزبیداربودنمیخاستم اتریسا انداختم،ولی وپتوراروش کردم راعوض اریا لباسهای

امدم وبیرون هردورابوسیدم کردم رامرتب وپتوش رادراوردم کفشش فقط . 

 دوش اول دادم ترجیح بودم ودخستهب گرفته حتمادوش.شدم نمدارکوروش موهای متوجه رفتم،تازه اتاق به

گرفتم ودوش رفتم حمام به بگیرم . 

 نمدارم رابستمموهای وروبدوشانم پوشیدم خاب لباس بودنش اعتنابه بودبی درازکشیده تخت روی کوروش

پیچیدم حوله راالیی  . 

- داری زیبایی هنوزهیکل ولی دارشذی بچه بااینکه اصالتؽییرنکردی ! 
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بیدی؟خا فکرکردم:زدم پوزخندی ! 

بخابم؟ ومن باشی توکنارم میشه:زدوگفت لبخندی کوروش  

باشه؟ دیرشده خیلی حرفها این گفتن برای فکرنمیکنی:کشیدم اهی  

درازبکشی؟ کنارم میشه:زدوگفت ؼلتی کوروش  

 پشیمانم خودم من:شد خیره وبهم گذاشت رازیرسرش درازکشیدم،دستش وکنارش خزیدم تخت روی ارام

نزن ماتش باحرفات تودیگه ! 

-  میشه،اونوقت سنگین خابشون دیگه هاتایکساعت بچه!نداره وتوسودی من توبرای وپشیمانی من حرفهای

 .بروببینشون

بدهی؟ بهم قهوه فنجان یک میشه:اوردوبوکشید بیرون راازحوله ازموهایم ای تکه کوروش ! 

میخوری؟ هنوزقهوه:زدم لبخندی  

- رهتوراندا های قهوه مزۀ کدامشون هیچ ولی اره . 

نمیکرد؟ درست برات شیرین مگه:گفتم باحرص ! 

چیزدیگست تویک های قهوه:زدوگفت برق کوروش چشمهای ! 

 برای فردامیرم باشم بزارکنارت نفس امشب فقط:کشیدوگفت دراؼوشم ازپشت نذاشت که بلندبشم خاستم

کنه ناراحتت وجودم نمیخام همیشه ! 

باش بیجانداشته توقع یول رااینجابمون امشب باشه:زد چنگ گلویم به بؽض ! 

 بچه به همیشه ومثل بلنذشدم.باورکنم نمیخاستم ولی میدیدم رادرچشمهاش عشق ماندم کنارش کمی

 خیلی هامون بچه:گذاشت هایم شانه راروی کردوسرش سربؽلم امد،ازپشت همراهم کوروش هاسرزدم

 !نازن

توراداره واتریسانگاه سهتوحسا توهستن،اریامثل شبیه خیلی اتریساواریا:وگفتم زدم لبخندی ! 

- راداشتی واریا اتریسا مدت تواین خوشحالم ! 

 نخاستم دیدم هایش گونه راروی شد،اشک انهاخیره وبه هارفت بچه تخت طرؾ جداشدوبه ازمن کوروش

رفتم بیرون ازاتاق باشم بیشترشاهدشکستنش . 
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 کنم درست تاچای ازگذاشتمگ راروی کتری سریع بایدخوددارمیبودم نبودولی بهترازکوروش خودمم حال

دارامد نم باچشمهای کوروش بودکه شده تمام قهوه،کارم سراغ رفتم وبعدش . 

بود ،واقعاالزم ممنون:زدوگفت لبخندی قهوۀ بادیدن . 

میکنم خاهش:وگفتم گرفتم راجلوش فنجون  ! 

- بیدارمیشن؟ هاکی بچه  

- تاظهرمیخوابن بخابن اگربزارم ! 

- هارامیدادی؟ وبچه تخود ازکجاخرج مدت خوبه،تواین  

بود خریده برام پدرت که ای خانه ازهمون:زدم پوزخندی ! 

میکردن؟ زندگی خانوادت اونجاکه:دادوگفت راتحویلم پوزخندی کوروش ! 

- راترددکردن تومن اونهابعدازرفتن.تنهاهستم حاالمن ولی اره،میکردن ! 

 میگن این ازتوبه خاطرمن نهابهواو گذشتی خاطراونهاازمن توبه!!جالبه خیلی:بلندخندیدوگفت کوروش

روزگار دست ! 

 خودم رابرای من کدامتون هیچ شدکه معلوم!شدم له ازدوطرؾ ،من اره:میزکوبیدم روی باحرص

میکردید راتحمل بودمن خودتون نفع به چون نمیخاستیدفقط !!! 

بخاد؟ خودت تورابرای که راداری کسی تواالن اینکه مثل:کرد روشن بلندشدوسیگاری کوروش ! 

؟!دیرباشه فکرنمیکنی ولی دارم االن اره:زدم پوزخندی  

-  مریم،داشتن مثل خوبی دوست ایستادی،داشتن زندگیت ممکن جای توبهترین تواالن عزیزم نه!دیر؟

میخاد خودت تورابرای که مهمترعشقی دوفرزندزیباوازهمه !!! 

 کس هیچ کوروش تنهام ی؟منچ قبلش ولی خوبه جام االن اره:زدم اتش وسیگاری سیگاررابرداشتم پاکت

کسم بی خیلی من نمیکنه رادرک من ! 

کردم راپاک اشکهایم وباحرص سیگارزدم به محکم شد،پوک جاری اشکهایم . 

 کناراون بعدازمن فکرمیکردم تنهام خیلی هم نمیکردم،من ترکت کاش ای:کشیدوگفت اهی کوروش

تو ولی میکنی راشروع شیرینی زندگی باخانوادت .... 
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کیه؟ اون:گفتم باتعجب !! 

-  فهمیدم راگفتی اسمش وقتی ولی کنی ازدواج باهاش میخوای گفتی که باشه شخصی همون فکرمیکردم

نیست اون !! 

- کیه؟ پس ! 

- میشناسیش؟ بودمش،فکرمیکردم یکباربانادیادیده ولی نمیشناختمش من ! 

بودیش؟ دیده بانادی تومطمئنی!!نرفتم نادی دانشگاه به وقت هیج من نه:شدم خیره کوروش به باتعجب ! 

- نکردم رافراموش اش چهره وقت هیچ امده جزوه گرفتن برای میگفت بودشرکت اره،امده . 

 بهانه فکرکنه نمیزنیم،نمیخام حرؾ باهم که چهارساله االن ونادی من نمیدونم:راباالانداختم هام شانه

 !میارم

 چی قضیه این کنی،بایدبدانیم راروشن این بایدتکلیؾ ولی:کردوگفت من به اندرسفیهی عاقل نگاه کوروش

شاید؟!بوده ! 

شایدچی؟:گفتم باتعجب  

- چی؟ کارباشه گناه مسئله تواین نادی اگه  

کنم خراب گذشته رابامسائل زندگیم نمیخام نیست مهم برام حاالدیکه:گفتم تفاوتی بابی ! 

داری؟ اهدادگ وقت کی گفتی!ام ازگذشته جزئی منم!معلومه کامال اره:زد پوزخندی کوروش ! 

دیگه هفتۀ فکرکنم:گرفت خودش به کوروش بودولی مدنظرم مسئله اون نبودمن کوروش منظورم ! 

میام باشه،حتما:دادوگفت راتکان سرش کوروش ! 

میشم ممنون:کردم نگاه کوروش به ! 

 طوری لطفااین!نفس میزنه اتشم داره چشمات سردی:گفت راسرکشیدوباعصبانیت اش قهوه فنجان کوروش

نکن نگاهم !! 

 ؼریبگی داشتم جدیدی بارحس اولین برای کشیدی دراؼوشم وقتی شدی ؼریبه برام توهم:زدم پوزخندی

بشه؟ اینجاکشیده به کارم االن داشتم دوستت عاشقانه که من رانمیکردم فکرش کردم بؽض!کردم ! 
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 سالها تواین!نمیبینی وتنها ؼریب را خودت گاه باشدهیچ اگرعشق نفس نه:دادوگفت راتکان دستش کوروش

 بیایی تومیتوانستی ولی کردم ترکت که ازاین پشیمانم!بودی ودریادم درقلبم همیشه ولی نبودی کنارم جسما

چرانیامدی؟ درونکورم درکانادا من که میدانستی حداقل راپیداکنی ومن ! 

 توقع اشتینگذ هم نشان تویک!پرویی؟ خیلی:گفتم وباخنده زدم سرم پشت رابه وموهایم دادم راتکان سرم

توبگردم دنبال وبه شده کشورؼریب روانۀ بارداربودم بعدازرفتنت بااینکه شهرت باوجوددانستن داری !!! 

نه چراکه قولی به:گفتم وباخنده راباالانداختم ابروهایم !! 

راببینم تفاوتیت بی نمیتوانم باشم کنارت بزارامشب:امدوگفت طرفم به باعصبانیت کوروش ! 

راشکارکرد لبهایمکشیدو رادراؼوش من . 

خودش؟ بودولی گرم خابش نبودجای خبری ازکوروش بیدارشدم،بازم که صبح ! 

کردی؟ ترکم بازم:کردم زمزمه شدارام جاری اشکهایم ! 

کردم بازش وسریع رفتم طرفش به نامه پاکت شد،بادیدن خشک میزتوالت روی نگاهم . 

{  اومدتوتختمون،لذت اتریسا بودیم خاب وقتی!فتمبایدمیر بودولی رفتنم تداعی نبودنم میدانم نگاهت فدای

 خیلی گلم بوسیدمش ارامی وبه کردم بردبؽلش خابش راندیدوقتی من نترس!راچشیدم کشیدنش دراؼوش

توه شبیه !! 

 بیشترازاین ازدورنمیتونم ولی هستم بارکنارت امااین میرم دارم بازم!!نبود حقم این خدایاحقم

 امیددارم ومن جدامیشویم رسماازهم وتو هفتۀدیگرمن یک اببخشر خاطرمن این ه ب ازشمادورباشم

باشی خوشبخت داری دوستش که تودرکنارمردی ! 

باش عزیزانم مواظب } 

زدم که حرفی واسطۀ به انهم کنارکشیدی شد،پس جاری اشکهایم ! 

کنم راپاک واشکهایم کنم پنهان رازیربالش نامه شدتاسریع هاباعث بچه پای صدای . 

وبوسیدنم کردن وبوسیدم،هردوسالم کشیدم رادراؼوش اتریساواریا . 

گرسنمه من مامان:اریا ! 

شما توتخت اومدم دیشب دوباره من مامانی میبخشی:گفت باخجالت اتریسا !! 

بودی؟ بابارادیده خاب بازم:رابوسیدم سرش  
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خاند الالیی رابوسیدوبرام من بودم توبؽلش تازه اره:خزیدوگفت اؼوشم اتریسابه ! 

فشردم ام سینه رافشردهردورابه یمگلو بؽض . 

 درگذشته من ولی شدن مشؽول سریع ها شد،بچه جاری اشکهایم بودبازم شده چیده میزصبحانه

 .سیرمیکردم

رابرداشت دویدوگوشی تلفن سمت به خورد،اریا زنگ تلفن . 

کردم سالم باسردی گوشم بودروی راگذاشته خوردم،اریاگوشی یکه گوشی شکیباازپشت صدای باشنیدن . 

- خانومی،خوبی؟ سالم  

- بگیرم تماس باهات نتونستم که میبخشی دیشب برای بهترم،ممنون ممنون ! 

بودی؟ شده چی بگو داری دوست حرفهاچیه،حاالاگه این عزیزم نه:زد شکیبالبخندی ! 

برگشته کوروش:کشیدم رفتم،اهی سالن وبه راگرفتم گوشی !!! 

چی؟:گفت باتعجب شکیبا ! 

تکرارکردم دوباره . 

بوداونجا؟ اومده:گفت کردوبعدش سکوت چندلحظه شکیبا ! 

 !اره-

- هارادید؟ بچه  

- هانه بچه ولی اره اون ! 

- چطور؟!چی؟ یعنی ! 

 صحبت اینجاباهم بیای میشه:راببینم العملش عکس میخاستم ولی میشدم ساکت یااینکه میگفتم بایدبهش

 !کنیم؟

منید مهمان همگی نکن میفتم،ؼذادرست راه حتمااالن:زدوگفت شکیبالبخندی ! 

منتظرم باشه:زدم لبخندکجی ! 

کردم حمام هاراروانۀ وبچه کردم میزراجمع رفتم،سریع اشپزخانه وبه کردم راقطع گوشی . 
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 ضعؾ براش دلم رامیدادم عطرتنش بودهنوزبوی ریخته بهمم کوروش،حسابی امدن کارکنم چه نمیدانستم

بزنم رابهش دلم حرؾ راحت نمیگذاشت ؼرورلعنتی این ولی میرفت !! 

کارونمیکرد هااین باوجودبچه چون بعیدمیدونستم ولی بزنه بودشایدزنگ تلفن به گوشم . 

رفتم حمام به هم شدن،من بازی ومشؽول کردن هاحمام بچه . 

 پیش چهارسال به برمیگشت میشدزمان ریختم،کاش واشک رابوسیدم کوروش های بوسه جای

کنه ترکم ونمیگذاشتمم ! 

امد گل دسته بعدشکیبابایک شدم،کمی واماده پوشیدم لباس حوصلگی بابی . 

اومد سالن به بامن صحبت بااانهابرای کردن بازی وبعدازکمی هارفت بچه سراغ اول . 

کردی؟ گریه:وگفت رابرداشت گرفتم،استکان راجلوش چای سینی  

نبایدمیکردم؟:زدم پوزخندی  

باشه؟ شده حل برات فکرمیکردم:کردوگفت من به اندرسفیهی عاقل شکیبانگاه ! 

نمیشه حل وقت هیچ من برای:دادم راتکان سرم باناراحتی ! 

چرا؟:کرد راجمع لبهایش شکیبا  

 نمیتونمم برگشته که االن ولی کرده ترکم دارم،درسته دوتابچه ازش من نمیبینی:دادم راتوهواتکان دستهایم

اش ندیده  

 !بگیرم

اینجاباتوبوده؟ تاصبح دیشب کوروش:زد شکیباپوزخندی ! 

بودن هاهم بچه ماتنهانبودیم اره،ولی:شدم خیره بهش ! 

بودن هاخاب بچه ولی:کرد زمزمه شکیباارام ! 

بدهم؟ توضیح بهت باشم موظؾ فکرنمیکنم:دادزدم وتقریبا بلندشدم باعصبانیت ! 

- ندارم دوست پس کنیم شروع راباهم مشترکی زندگی میخایم توومن!باشی فکرمیکنم من ولی ..... 

نداره توربطی به باشه،االن ای رابطه اگه هنوزشوهرمنه اون ولی:دزدمدا باعصبانیت ! 
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 کوروش که کنی خاطرنشان من توبه اینجاکه نیامدم من نفس کن بس:شکیبابلندشدوباعصبانیت

نیستم کوروش من باش مواظب!شوهرته  ! 

نیستی؟ توکوروش که چیه منظورت:راریزکردم چشمانم !! 

 بتهم بگیرنمیخام لطفاارام نداشتم منظورخاستی میبخشی:زدوگفت چنگ موهایش به شکیباباعصبانیت

 وبرگشتن دارم مالکیت شما به احساس نباشم،من توحساس به نسبت نمیتونم مردم من نفس!دعوابکنیم

 بگواگه بهم االن!رابرمیداشتیم قدم اولین داشتیم که مخصوصاوقتی بوده سنگینی ضربۀ برام کوروش

شدی؟ پشیمان ! 

 چندسانت بینمان شد،شکیبانزدیکترامدفاصلۀ قطع که برم تلفن طرؾ به امدخاستم فنتل زنگ صدای

بود دلسوزی وکمی احترام فقط بهش نسبت من احساس بودولی . 

 دوباره کوروش بادیدن وبگوکه کن نگاه بهم:کرد رابلندکردوزمزمه اوردوسرم طرفم رابه شکیبادستش

من زوهایار همۀ به پابزنی پشت ونمیخاهی نلرزیده دلت !!!!!!!!!! 

 میشدباوجودبودن راضی دلم ونه برگردم کوروش به میتوانستم نه من خدای جوشیدوای توچشمهایم اشک

امتحانیست؟ چه شوم،خدایااین باشکیباهمدل کوروش  

داره باباکارت مامان،دوست:اورد بیرون اریاماراازانحالت گانۀ بچه صدای ! 

بابابگه دادبه قول برسونه باباسالم به گفتم من !! 

 واون من بایدامروزتکلیؾ بیانفس:گرفت سمتم وبه گرفت راازدستش کردوگوشی شکیباسراریارانوازش

کنی؟ روشن راتوزندگیت ! 

 شدگوشی راهی باناراحتی.برود اتاقش به وخاستم شد،بوسیدمش خیره من به اریامتعجب

بدم؟ جواب سرعت این به نمیتونم من داری توقعی چه:راازشکیباگرفتم ! 

کن گوش قلبت به:کردوگفت اشاره قلبم به دیگرش وبادست راگرفت شکیبادستم ! 

بله؟:کردم نزدیک گوشم رابه ؛گوشی رابستم چشمانم  

 یک کنم زندگی نمیتونم هامون تووبچه بدون من!کنم صحبت بایدباهات نفس:کوروش گرفتۀ صدای

بده دوباره فرصت !! 

 بهتون نمیدونم من:کشیدم شکیبابیرون راازدست ستمد کوروش،کالفه صدای به شکیباوگوش دردست دست

بگیرم تصمیم نمیتونم بدهیدهمین فرصت بهم میخام فقط بگم چی ! 
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 نباشدرانمیخام من دنبال که چشمانی من!کنی دلسوزی برام نیست الزم:شد شکیباپررنگ لب لبخندری

هستی کوروش توعاشق کامالمعلومه ولی هرچقدرسخت ! 

باشی خوشبخت امیدوارم:اورد دوپایینبر سرش رلبه شکیبادستش ! 

بیا نداره رفتنی امدنت اگه:گفتم لرزان بود،باصدایی من هنوزتودست گوشی ولی شکیبارفت !!!!!!!!! 

 

 پایان

 

فاتحی الهام  

 

. 

. 


