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 داشتم نگه وایش شرکت یجلو رو نیماش
 آره؟ گهید نیهست یراه فردا یگل خانوم:وایش

 اهووووووووم:من
 یعشقول بگذره دخترخوش کوکه فتیک و یفیخرک یحساب پس:وایش

 الفم؟دوسیخرک دایش یا خجسته یلیخ:دورنموند ازچشمش که زدم یپوزخند
 کرده فراموش منو االن اون گذشته

ستموگرفتیش سم یم من که یمان وگفت واد شت محاله شنا  انومخ کنه فرامو
 یگل

 شهیم مشخص یچ سفرهمه نیتوا زدموگفتمیلبخند
 شد ادهیپ نیوازماش*ب*و*س*ی*د* اهوووووم،لپمو:وایش
 بانو؟؟ یندار یکار بامن گهید ،خب:وایش

 خاتون نداشتم ازاولشم:من
 شهیم داتیپ نورایا کنه یرمیگ من به کارت توهروقت دونمیم که اونو:وایش

 گرجوووونیج یایم ویدون یم که خوبه گفتم درآوردمو زبونمو:من
 یگل یبا امین شهیم مگه رفاقتم نیا دیشه گهید چکارکنم:وایش

 کم شرت:من



 پرروووووووو:دایش
 خونه یجلو...کردمو حرکت خونه سوومت ،گازشوووگرفتموبه هه که ینیهم:من

 میمسووتق یوعمل حرف چیه وبدون شوودم خونه داخل زدمو موتیر ترمزکردمو
 شدم ولو اتاقمووروتخت رفتم
 خورمویم شووکسووت ینی،سووفر،احسوواسووم،یرفردا،مانیدرگ ربودیدرگ فکرم

 شد پاره افکارم رشته میگوش یباصدا گردم؟؟یبرم سرخورده
 
 رادیه یییییییییاو دمیکشوو غیییییییییییییییییج ویروگوشوو زدم رجهیشوو بود رادیه

 بود دهیتنگ واست دلم یجون
 خورد سالمتو موشه که باز غویج غیج یآ یآ دوگفتیخند رادیه

  سالم خب شدم زده ذوق دیببش
 تممنتظر در دم نییپا بپر بود شده تنگ واست دلم منم طال خانوم رادسالمیه
 ؟؟ییییییییییییییییییییچ

 دیسبز رپامیز عتیطب که بپر یخانوم یدیشن درست
ش یخدافظ ،بدون اومدم یاک سرعت کردمو قط ویگو  ادریدره دم دمیپر جت با
 پاش نیدجیسف بودوشلوار تنش جذب یمشک لباس هی بود زده هیتک شیفرار به

 کردیم نگام یخاص طنتیباش و جذاب شهیهم مثه و بود
 چشات یآ یآ:  گفتم جلوو دادم نمویس روکمرمو گذاشتم دستامو سمتشو رفتم
  یکرد تموم مردمو خوجگل هیدخ آقاهه کن شیودرو

 شهمو خانوم یشینم تموم حاالها حاال نچ نچ وگفت دیخند کردو باز و دستاش



 یرادیه بود شده تنگ واست دلم گفتم بغلشو دمیپر
 لمد منم گفت کردو تنگتر کمرم ودور دسووتاش فشوووردوحلقه محکم منو رادیه

 ..رونیب اومدم بغلش از بال طونیش بود شده تنگ واست
 مازل ماد نیسوارش نیدیم افتخار:گفت کردو باز واسم نیدرماش

  سوووتین یا چاره یکنیم اصوورار که حاال کردموگفتم نازک یچشووم پشوووت
 شدم سوار و دمیم افتخارشو

 
 شد سوار اونم

 میکجابر خوشگله خانوم خب:رادیه
 پاپا شاپ یکاف میبر اووووووووووم:من

 پاپا یسو به شیپ پس باشه:رادیه
  یجون رادیه:من

 ،جووونم:رادیه
 یرادیه:من

 جونم:رادیه
 رفت ادمی:من

 ؟یکرد اسکول منو دختر تو ازدست یوا دوگفتیکش لپمو رادیه
 پسر آق تو ینشد مغزا فرار چطور ایهست باهوشم اوووووووم:من

 ... گهید گهید دوگفتیخند: رادیه
 ایمان:رادیه

 جووووووونم:من



 آره؟؟!!نیسفر یراه فردا دمیواشنیازش:رادیه
 آره:من

 کجاس؟ مقصد نویاهمسفریباک حاال بگذره خووش:رادیه
 وخانوادش،مشهد یمان:من

 !؟ییییییییییییچ: دوگفتیکش درهم ابروهاشو کردو ترمز هوی رادیه
خداین یترمزکرد ابونیخ وسووط کن حرکت شووود چت رادیواه:من  گاتورو

 ... ا ا ا ا شد بلند ملت یسروصدا
 ...افتاد برا جت باسرعت یحرف چیه بدون

  ترمزکرد ژییییییییییییییییییییق
 ایشومان ادهیپ گفت شدو ادهیپ کنه نگاه بمن نکهیا بدون:رادیه

 ..شدم ادهیپ نیازماش
  آورد رو منو گارسون و مینشست دنج یجا ی
 یخوریم یچ ایمان:رادیه

 یبستن جیهو شهیهم مثه:من
 لطفا یبستن جیدوتاهو:رادیه
 

 زورفتیروم گذاشت ارویبستن جیهو گارسون بعد قهید چند
 ایمان: رادیه

 رادیه جونم:من
 ؟!یناراحت ازم کردم چکار دمینفهم ریدرگ فکرم یخانوم دیببخش:رادیه



 نه که معلومه یرادیه یشد وونهید گفتم نمازدمو دندون لبخند هی:من
 اشووکاو خوامینم یزیعز واسووم یلیخ ایمان یسووتین ناراحت که یمرسوو:رادیه

 هووووم؟؟؟ که یفهمیم نمیبیب تویناراحت
 یفکرم به که یسیم یرادیه فدات اهوم:من

 میبر میخوایم که بخور داد اشوواره ابرو با کردو ایبسووتن جیهو ب گاین ی:رادیه
 یگرد تهرون

  باووشه اهوووووووع:من
 کنه حساب رفت رادیه شد که تموم

... 
ش سوار شو رادیه میشد نیما ست ش موهاش نیب د  ردک *گ*ن*ا*ه* نهیآ به دویک
 ها وردلته پیوخوشت رعنا جووون که کن فیک جون یدخ گمیم گفت

 
 رفت میکورشد بابا درآورد وچالمونو چش گمیم اوهههههههههع:من

 درآورد وچالتو چش ی؟چ! ییییییچ:رادیه
 گهید یکنیم باز خودت واس که ییها نوشابه:من

 ایا وونهید ایمان یوا:رادیه
 شتریماب:من

 کرد کردوحرکت روشن و نیماش رادیه
  شد سکوت قهید پنج

سهال حوصلم رادیه اههه شو حداقل یگرفت یاللمون توکه شد ا  ندلمو بزن پخ
 :بود زادهیعل آهنگ که وزدم پخش واشه



 بامنه امادلت دورم ازت
 روشنه دلم اما یدور ازم

 من یچشما عکس تو یتوچشما
 تو یچشما عکس من یتوچشما

 زدم چشووم  ی کردمو گاشین کردمو حس رشوووروخودمیخ نگاه ینینگیسوو
 :کردم زمزمه وباهاش

 ازت دورم که ییها لحظه نیتوا
 خط به خط هامونو خاطره همه
 کنمیم نگاه ذهنم ازتو دوره
 کنمیم صدا یه اسمتو دارم

 کشمیم دست تو عشق از گفته یک
 کشمیم نفس التیباخ دارم
 یآرامش چه یبیعج حس چه

 یکشیم نفس المیباخ توهم
 یخوریم بغضتو من مثل توتوهمیدلخور من مثل توهم دونم یم

 فاصله نیا شهیم تموم خب یول دله درد و پرازحرف نگاهت
  میقد یروزا اون مثه دوباره

 میزدیم قدم توبارون باهم که
 میکنیم حظ گهیهمد ازاحساس

 کشمیم نفس التیباخ دارم کشمیم دست تو ازعشق گفته یک



 ....یکشیم نفس المیباخ توهم یآرامش چه یبیعج حس چه
 ها خوبه صدات ایمان گمیم:رادیه

 یجون رادیه یسیم خخخخخخ:من
 ؟؟؟؟یشهرباز میابریمان:رادیه

مت میبر بزن یجونم ،آخ:من مت نه ژیییییییییییییق د مت نه زییییییییییج د  د
 یرادیه گررررررررررررم دمت بابا یا  سرررررررررد

سرم یکی زدویم قهقه گهید که رادیه  غوطه اتیتوادب ایمان ایشینم آدم گفت زدتو
 کن ختم بلند صلوات ینش غرق یور

 رهیم مگس رو گاله ببند شییییییییییییا:من
 داد تکون متاسفم نشونه سرشوبه رادیه

  یاک باش متاسف خودت واس پسر آق یهوووو:من
 یاک:رادیه
 
... 

 شو ادهیپ یدیل:گفت ترمزکردو یجلوشهرباز رادیه بعد ربع هی
 نیمه میرفت یشهرباز به رادیه همراه شدمو ادهیپ کردمو نازک یچشم پشت من
 گرفت وحشت تونل طیبل و شهیگ سمت رفت رادیه میشد داخل که
 :گفت دادو ابروشوباال یتا هی کردو گامین یخاص طنتیش هیرادبایه

 هووم؟ یترسینم اتوکهیمان
 پسر؟؟ آق یجازد ویدیترس خودت نکنه هیعمراچ ترس منو بروباوا:من



 یدیرسنت ینی گفت کردیم گامین ومات بود گردوشده هی اندازه چشاش که رادیه
 واقعا؟؟

 وشوووالسک ین ین برا ترس گفتم افتادمو را تونل سوومت به گرفتمو دسووتش:من
 افتاد؟؟

 کرد آزاد سقوط:رادیه
شگیج زیج یآ رادیه یریبم یا کردم بارون فحش رادیه تودلم یببن یم منو  یر

 ونمدونم هیمخمل گوشوووام یانگار شوووریراد،بیه بپزم حلواتو خودم یآ رادیه
 سمتریم وحشت تونل از یچ مثه من دونهیم کرد انتخاب وحشت تونل ازقصد

  میکردونشست انتخاب اول فیرد همون رادیه میدیرس که تونل به
 فتادما خوردن یپ یپ به دمید زیانگ خوف تیوضووع ویکیتار به چشووم که نیهم

 غلط من خوردم یپ یپ من خوردم زیج من جونم خدا یآ فکرکدم باخودم
 که ییکجا ننه یآ شوود پر پر اتیمان که ییکجا ننه یآ برسووم سووالم فقط کردم

  رخندهیز زد یپق رادیه هوی..د ینیبب که ییکجا نه نه یآ الزمم شلوار
 فکرکدم بلند بلن دوباره من!!!؟ ییییییچ هناق:من

س بچم یاله یاوخ:رادیه ست شد کباب دلم دهیتر  یوگولگ نیپل پز باکباب وا
 کنمیم پوشکت ووخودم واست رمیگیم فیالیزیا کن یا قهوه خودتو نداره عب

 خوجگله
 کوفته:من

 ؟یزیتبر:رادیه
 یقلقل:من



 گچن رادیه یبازو به دمویپر ازجام ملخ هومثی امونیسر پشت غیج یباصدا
نل میرفتیجلوترم یهرچ زدم ناکترم  یتار تو  منم و شووودیترووحشوووت

 مچاله شووتریب دمویکشوویم وقرمز یصووورت و بنفش یغاییییییییییییییییییییییییج
 بغلتو کوشولوا ین ین مثه دمید اومدم خودم به شد تموم میتا که نیهم شدمیم
ند سوورم رادمیه گاه کردمو وبل   یسوورشووونزد کردم حس رادویه رهیخ ن

 نترس میبر شد تموم موشه خانوم وگفت*ب*و*س*ی*د* مویشونیآوردوپ
 فتر یحرف چیه بدون رادیه مینشووسووت درختاروچمن ریز رونیب میاومد ازتونل
 برگشت  یک و وهیم وآب یمعدن آب هیبا و بوفه سمت

س که بزن صورتت به آب هی ایب گفت گرفتو سمتم یمعدن آب:رادیه  ادیب تحوا
ستمو صورتمو شد تموم نلرز دختر سرجاش  وشنو کویوک وهیم آب بعدش ش

 کردم جون
 قلبم هک رادیه یریبم یا خوندمایوم یخدافظ غزل داشووتم شییییییییییآخ:من

 شلوارم تو اقتاد
 االن ی،بهتر خامیم معذرت من:رادیه

 بهترم اهووم:من
نتیمان گمیم بزرگس با کهیکوچ روده یعروسوو تودلم اوه اوه:رادیه  اتوگرسوو
 ست؟؟؟ین

 یپپرون ایعشقول رستوران یجونم آخخخخخخ:من
  باشه پز رادیه قراره امروز ناهار نچ نچ نچ:رادیه

 !!!هن:من
 مررررغ:رادیه



  بامن  شیییییا:من
 گهید نمکم اچهیدر:رادیه

 مهبرنا ندمیآ واسوووه من رادیه نیبب ریبگ لیتحو خودتو کم بابا اووههههع:من
 یکن یکش فیضع ادیم دلت ینبود رحم یب توکه دارما

 یبکوشوو مظلومو منه ادیم دلت چطور شووم دار بچه شوووورکنم خامیم من رادیه
 ها یبکش معصومو منه

 انقد یخورد یچ مگه دختر بسووه غویج غیج یزنیم غر چقد یخون خفه:رادیه
ستوگرفتو وروره یزنیم حرف ش سمت به جادو،د شت عمال راافتاد نیما  نوم دا

شیم ش به بالخره دیک س نیما ش مویدیر سوارکردو واکردو نیدرما ش منو  مخود
 ...کرد حرکت خونشون سمت وبه شد سوار دورزدو نیماش

 اخدای نجاکجاسیا...!!!!!!!!!جاااااااااااان
  کرد پارک نگیتوپارک نیماش وزدو موتیر رادیه

 سوومتو واومد شوود ادهیپ نیازماشوو که کدمیم گاشین داشووتم جورمنگیهم من
 شو ادهیپ دروبازکردوگفت

 !!!!!!!!!؟؟؟ییییییییییچ
 شو ادهیپ باتوام ایمان:رادیه

 زدم ارور:من
س سمت کردو بغلم نداره دهیفا دید یوقت.. شو ادهیپ گمیم باتوام رادیه سورآ  ان

 میشد ازآسانسورخارج ۶طبقه رفتو
 میشد داخل کردو وا درآپارتمان



 کجاس جایا یهوووو گفتم اومدم خودم به تازه که من
 مهیمجرد خونه: رادیه

 جایا بگو په گهید اننیدرجر گرام مادر پدرو روشوون چشووم یآ یآ یآ:من
 منپخت واست یآش هی نگفتم همه به اگه روشن چشم شهیم انجام18+ اتیعمل

ش هی ست یآ  نهک کهیچ روغن سطل سطل کش شیپ روغن من هی رادیه بپزم وا
سرم خاک مردم یآ سرم تو هواار یآ ست که..یآ شد بر  دهنم جلو رادیه باد

 دیماس روزبانم حرفم هیبق
  روسرمون زنیریم موروملخ مثه االن یبرد آبرومو دختر سیییییییییییییییه:رادیه

  گرفتم گاز دستشو کف نکردمو ینامرد منم
  وونهید دختره آخخخخخخخخخخخخخ:رادیه

 من هب عمو یهوو وگفتم گرفتمو خودم به یجد افهیق هی رفتمو عقب عقب من
 رادیه ز*ا*ب *س*و**ه کهیمرت یخایم ازجونم یچ کثافت اینزد یزد دسووت

 بود خنده یخدا افشیق یآ کردیم گامین داشووت ومات گردشووده یباچشووا که
 که یدیر توروخدا کن گاشین وگفتم خنده ریز زدم یپق
شت زیخ سمتم رادبهیه ستم بزار خل دختره یکنیم سگایا منو:بردا  برسه تب د

  دمیم نشونت
 خشپ نکهیتاا کردیم وغرغر دیخندیم اونم کردمویم فرار دمویکشوویم غییج منم
 آخخخخخ شدم نیزم

شت بود روم رادیه اوه اوه اوه شمیم له دارم کردم حس  ردکیم گامین ثانهیخب ودا
شاش شدو عوض گاشین کم کم  ورتمص به شتریوب شتریب صورتش و خمار چ
 نیا شد سرم هووارتو اخدای کردمیم گرمشوحس ینفسا و شدیم   ینزد



 
 بستمو ؟؟؟؟؟؟؟؟چشمام!!!!!!!!کنهیچکارم داره نیا

 ایربودمنظ نیکن گاشیون نیاایشد طونیش یآ یآ وگفت رخندهیز زد یپق رادیه
باواعمو:من  و لیکروکود سین وزن که وزن وگفتم دادم هلش وازروخودم برو

 شدمبلند ازجام
___________________________________________________________

_ 
 رادیه
 
 

 سوورهم پشووت یجد یلیورورکردوخ به کرد بخارشووروع اسووب باتوان ایمان
فتیم مادرگرام روشووون چشوووم یآ یآ:گ  پخ بگو گهید اننیدرجر پدرو

شم شهیم نجاانجامیا۱۸+اتیعمل شم چ ش هی نگفتم همه به اگه رو ست یآ  وا
  شه کهیچ روغن سطل سطل پزمیم یآش هی نپختم

شتیهم اونم  بودم مات من  خاک مردم یآ شد هوارتوسرم یآ:گفتیم جوردا
 سسسسسسسسسسسسیه وگفتم جلودهنش گذاشتم دستمو..یآ...شد برسرم
 قبع ورفت دسووتوگازگرفت کف روسوورمون زنیبر که االنه یآبروموبرد دختر
باق فهیو ناک ا  یچ کثافت اینزد یزد دسوووت من به عمو یهوو:گفت یغضووب

 کاریچ من مگه ایخدا زدم ارور من ز*ا*ب *س*و*ه کهیمرت یخایم ازجونم
 میکن حااال آوردمش کنهیفکرم نکنه یوا فکرکرده یچ باخودش نیا کردم



 گفتو خنده ریز زد یپق که افکاربودم یتوا دونسووتمینم مویجورآدمیا من ینی
 که یدیر توروخدا کن گاشین

 بت سوتمد بزار خل دختره یکنیم سوتگایا منو وگفتم زبرداشوتمویخ سومتش به
  دمیم نشونت برسه

 رکردوپخشیگ مبل هیپا به پاش که کردیم فرار دویکشیم غیج سرهم پشت امیمان
شام روش خوردم یسکندر منم شدو نیزم شش چ سل شدو قفل توچ  هیمحوع

شاش شام گرگرفت وجودم تموم شدم چ  سرخوردو شیا قلوه یلبا سمت به چ
 شووتریب نفسوواش  ینزد لبش به لبم بردمو کشیصووورتونزد شوودم خودیب ازخود

سه زدیم شمیآت سو ستم شدیشترمیب نش*ب*و*س*ی*د* وو  ارمبز لبام خوا
 ادتی احمق کهیمرت یکنیکارمیچ پسر یخرشد رادیه گفت وجدانم که رولبش

ش بود تیخواهر رفته  ،به سرپ که یدیر ینبود فیضع انقد توکه یبود شیدادا
شاش دمید اومدم خودم سو چ ست شه خدامنو یا لرزهیم لباش داره ب  ارکیچ بک

 یچ منتظر ایشوود طونیشوو نگاش نویا گفتم و دمیخند ی،الک آخه کنمیم دارم
 تو یبود
باباعمو دادوگفت هول ازروخودش منو  دبلن ازجام  وزنته لیکروکود اندازه برو

نه رفتم شووودمو چالیواز توآشووپزخو عه آوردمو رونیب آب یبطر هی خ  الجر
ش شتم من من شدم نیچراهمچ آخه شده چم من اووووووف دمیسرک  چه دا

 ..کردمیم یغلط
 مثه نمروشو وگذاشت سرش گذاشتو روشکمم دستاشو کردو بغلم اازپشتیمان
  دمیپر ازجا فنر
 تجاوزکنم بت یدیترس خخخخخخخ:ایمان



 شدیچ ناهار باوا نترس
 دهز آمپرم نکن دختر نکن گفتیم تودلم کردمویم گاشین جورداشووتمیهم من
  دادم دستت یکار یدید هوی باال

 باتوام یکر مگه ی ی ی ی ی یهوو دادیم تکون جلوچشووم ومرتب دسووتاش
 تو ییکجا
  یگفت یچ یچ: من
باش: ایمان مد یباک مارو با دودور ددر میاو  ماه بزرگه وروده هیکوچ روده با

 آره یکرد مارواسکول شدیپزچ رادیه ناهار نیا په گرفتن عسلشونم
 ایمان کرد استپ میقل ایرینگ بغل منو گهید وونهید دمیترس:من
 دیببخش باشه خب یلیخ:ایمان

 رفت رونیب وازآشپزخونه
  کردم درست املت آوردمو مرغ تخم و گوجه وچنتا رفتم چالی سمت

 رادیه بزنن گندت اهههه کنما درست پاستا واسش بود قرار رسرمیخ
 حاضره ناهار ایب ااااااااااااااااااااااایمان کردم صداش حاضرشد غذاکه

 نیا یکرد رادپزیه پز رادیه همه نیا گفت افتاد املت به که اومدوچشووش ایمان
  آخه یکرد مارومچل بود

 خوردن هب کرد شروع ونوق وبانق متهیغن نمیهم که غرنزن نیبش وگفتم نشستم
 

 ایمان
 



 دممر بود چش نیا وا آشپزخونه رفت یحرف چیه شدوبدون بلند ازجاش رادیه
ضع خل شت شدنامنم و ست ییهووی شد مرگش چه نمیبب رفتم سرش پ  مخوا

 مث هوی که روشووونش گذاشووتم کردموسوورمو بغلش ازپشوووت کنم تشیاذ
  دیپر فنرازجاش

 آفتاب دونمیم باوا نترس تجاوزکنم بت یدیترسوو خخخخخخخخخخخخ:من
 شد؟؟؟یچ ناهار باوا نترس یا دهیند مهتاب

 ییییییییییهوووووو گفتم دادمو تکون جلوچشش دستمو ییییهوو الوعموباتوام
 تو ییکجا باتوام یکر مگه

 ؟؟؟؟یگفت یچ!یچ:رادیه
 نمعسلشو ماه وبزرگه کهیکوچ روده بابا دودور ددر میاومد یباک ماروبااااش:من

 آره؟؟؟ یکرد مارواوسکل شدیچ رادپزیه ناهار نیا په گرفتن
 غلب منو گهید وونهید دمیترسوو زد داد بایتقر دار خش یوباصوودا یعصووب:رادیه

 ایمان کرد استپ قلبم ایرینگ
ستوبابغض دلم:من شه خب یلیخ گفتم شک ش با شپزخونه دیببخ  ارجخ وازآ

شنtvو وارفتم شدمورومبل ش اهههههه کردم رو  گندت سه شبکه یاخبارورز
 اناهاریب اااااااااااااااااایمان:رادیه که کردمیم نییپا باال هارو شووبکه داشووتم بزنن

  حاضره
 رفتم آشپزخونه وبه گفتا راس واقعا نکهیا مثه نه اوووم:من

شام افتاد املت به که نگام  یردک پز رادیه پز رادیه همه نیا شدوگفتم چارتا چ
 آخه یکرد مارومچل بود نیا

  متهیغن نمیهم که غرنزن نیبش رادنشستوگفتیه



  هیچراساکتهوجد نیواا خوردن به کردم وشروع باشه شیییییییا:من
 رادیه:من

  جانم:رادیه
 ؟؟یلنتیچراسا شده یزیچ رادیه:من

  نیهم کنهیدردم سرم کم هی نه:رادیه
 بدم؟؟؟ بت یخایم دارم مسکن:من

 وبخور غذات شمیم خوب خودم نه:رادیه
شه:من ش که میبود خوردن سرگرم باووو  رمگسبرخ شییییییخورد،ا زنگ میگو

  اهههههه محل یب خروس لعنت معرکه
  بده جواب تیبروگوش حرفا نیا یبجا:رادیه

  بود یمام مآورد رونیب فمیوازتوک میوگوشییرایپذ رفتم جستمو ازجام عیسر منم
 الو:مامان

 ی،خوش ی،خوف یچطول مام الوسالم:من
  یستیون یسحررفت کله ازصب ییکجا هست معلوم سالم:مامان

 خب جوونمم یرادیه شیپ خونه اومدم یزنیچرام وامامان:من
 برگشته،؟؟؟ رادیه مگه:مامان

 خونشونم االنم دنبالم خونه دم اومد صب اهوم:من
 کن دعوتش شام واسه برسون سالم په خب یلیخ:مامان

 باشه:من
 خداحافظ:مامان



 یسعد:من
 

 خونمون یایب شام واس گفت رسوند سالم بود مامان رادیه:من
  گهید وقت هی باشه تونمینم کاردارم ییجا هی یول باشه سالمت: رادیه

 رادیوه هیخال ظرف دمید که کنم نوش ناهارمو هیبق نمیبشوو خواسووتم یاوک:من
 کرده کوفت رو همه

 یچ من په کمتیتوش یچپوند رو واهمه
 نبود حواسم دیببخش اوه:رادیه

 نیازاشووتریب برم دیبا گهید گفتم ورداشووتمو وازرومبل فمیک سوووتین مهم:من
ستم شمینم مزاحمت ستگ رو د ش خودش سمت به منو رادیه که بود رهید  دیک

 ؟یاقهرکردیمان: دادوگفت باال چونمو بادستش رادیه بود نییپا سرم
 ستین مهم:من

 مشوو فدات یدلخورشوو خواسووتمینم ینبود لوس توکه یخانوم:کرد بغلم:رادیه
شتم یمنظور نیهم کردیم درد سرم فقط س سرم ندا صدا نشیرو  شقلب یبود
 یعطر چه اوووووووم دمیشنیم یراحت وبه
  جونم یرادیه ستمیدلخورن:من

 باورکنم؟؟ وگفت*ب*و*س*ی*د* موهام رادیه
 باورکن یرادیه آره:من

 گل خانوم یخوب که یمرس: وگفت ترگرفت منومحکم:رادیه
 گرفت دردم ایچلونیم بدجورمنو یدار یول یرادیه نداره قابل:من



 دوجداش ازم بعدش رسونمتیم خودم کن صبر نبود حواسم دیببخش آخ:رادیه
 میآسانسوررفت سمت به و میبر: دروواکردوگفت

 
 رادیه
 
 

 شیییییا: زدن نق کردبه اشووروعیمان خورد زنگ شیگوشوو که میغذابود سوورگرم
 محل یب خروس لعنت معرکه برخرمگس

 فتر دویپر ازجاش عیسوور بده جواب تیبروگوشوو حرفا نیا یجا به: گفتم من
مانش کنم ف  داد وجواب شیگوشوو  و کردیم شیبازجو داشوووت که بود ما
نه شیپ دادیم حیتوضوو قدر م کارم غرق ان ظه یب که بود دراف  املتو کل مالح
 سووالم مامان: سووتادیدرا چهارچوب ایمان  که بود دسووتم لقمه نیآخر خوردم

  خونمون یایب شام واسه رسوندوگفت
 ماا باشووم شووشیشووترپیب برمو خاسوووتیم دلم اما چوندمیپ یالک بهونه هیبا
 په، ونمچیبپ و نرم داد حیترج نیبنابرا اعتمادش از بودم شوورمنده و دمیترسوویم

 گهید وقت هی باشه تونمینم گفتم بالخره
شاش هیخال ظرف دید که زاومدیم سمت ابهیمان : گفت شدو ینعلبک اندازه چ

 !؟یچ من په کمتیتوش یروچپوند واهمه
  نبود حواسم دیببخش اوه زدم یگند چه که اومدم خودم به تازه من



 رمب دیبا گهید: گفت رفتو ودلخورازآشووپزخونه انداخت باال یا شووونه ایمان
  نمشم مزاحمت نیشترازایب

 ازبودنش فکرکرده باخودش ناهار خوردن حاالم و دهید منو یاخما نیخداا یوا
 ازکنهدروب خواست بود خنرفته هنوز وشکر خدا دمیدو سمتش به عیسر ناراحتم

  دمشیکش خودم سمت به که
 یکرد قهر ایمان گفتم دادمو چونشوباال بود نییپا سرش

 ستین مهم:ایمان
 خدا یوا صووورتش کل و رولباش سوورخورد نگام شوودمو چشوواش یمحوعسوول

 دماکوربو که انگار نشدم متوجهش تاحاال چطور خوشگل بودو یخواستن چقد
 نمیوسر وسرشوگذاشتم توبغلمو دمشیمهاباکش یب که بود ینازوخواستن انقد
  دیوبکیم گرفتو شترضربیشتروبیب هرلحظه قلبم گرگرفت تنم تموم

ستمینم ینبود انقدلوس توکه یخانوم:من  رمس فقط شم فدات یدلخورش خوا
 نداشتم یمنظور نیهم کردیم درد
 جونم یرادیه ستمیدلخورن:ایمان

 خوشووگل بودو نرم شوومیابر مثه موهاش کردیکارمیچ بامن داشووت دختر نیا
 باورکن یرادیه آره:ایمان باورکنم؟؟؟ وگفتم مو*ب*و*س*ی*د* موهاش
 یکنیترم وونهید من یکنیم صوودام یرادیه هردفعه یدونیم دختر گفتم باخودم

 گل خانوم یخوب که یمرس: گفتم کردمو تربغلش ومحکم
 گرفت دردم ایچلونیم بدجورمنو یدار یول یرادیه نداره قابل:ایمان
 نمترسویم خودم صبرکن نبود حواسم دیببخش آخ: گفتم اومدمو خودم به من

 .. میرفت آسانسور سمت به کردمو شل دستامو وحلقه



 رموک سکوت رویمس کل میکرد حرکت خونشون سمت به مویشد نیسوارماش
 .. نگفت یچیه امیمان
 داشوووت عجله رادیه وبگو بده سووالم جون میمر به گل خانوم میدیرسوو:من

 دیببخش
 

 ایمان
 
 
 
 ..میرفت آسانسور سمت به

 کرد رسووکوتیمسوو وکل کرد حرکت یحرف چیه یب مویشوود نیسوووارماشوو
میز هش یرچشووو گا ماش کردم ن خ هم ا خودم بود تو م با کر  کردمیف

 ...وا اصن شد چش شد ینطوریا که کارکردمیاچیخدا
 داشووت عجله رادیه وبگو بده سووالم جونم میمر به گل خانوم میدیرسوو:رادیه

 دیببخش
 ؟؟؟یستین ناراحت ازم یمطمئن یجون رادیه گفتم وگرفتمو دستش:من

 رفته ادتی یزمنیچ توهمه آخه چرادلخورباشم شم فدات:رادیه
 یدبو لنتیوسوووا ینگفت یشوویه آخه گفتم ها بچه مثه کردمو غنچه لبامو:من

 همش



ستمیه شت محکمترگرفت رادد شوپ صت ش ستم و شیم د  شهیوهمت دوگفتیک
 یدخ ازت دلخورشم بخورم یپ یپ من: زدوگفت چشم  هی گلم یبود خوب

 بال
ناگوش شوومین:من عدش یبا یبا په ولیا بازشووودوگفتم تاب  راشب بوس هی ب

  شدم ادهیپ نیازماش فرستادمو
 رفت رادیوه

 نگید نگید زنگوزدم
 اتویب ییاتویمان:مامان

 خونه خوشووگل که قرمزبنداز فرش بگم اومدم امکمیپ دیجد ورژن من نه:من
 ادیم داره

 زیبر نم  اتوکمیب:مامان
.. 

 سووالااااااااااااااااااام گفتم بغلشووو دمیپر منتظربود در دم مامان شوودم که داخل
 جون یمام

 په کو رادیه ماهت یرو به سالم: وگفت*ب*و*س*ی*د* لپمو:مامان
باش اسووتقبال یاومد رادیبخاطره که نگو مامان ااااااا  مهتاب میکد ف  مارو

 داشتم عجله شرمنده یجون میمر بگم بت گفت رادیه درواومده، طرف ازکدوم
 امیم گهید وقت هی کاردارم ییجا هی

  فداسرش باشه دختر شدم خفه: وگفت داد منوهل مامان
 بخدا کرده نابود منو که محبتته همه نیا یمامان گمیم اهههه:من

 کن وعوض لباسات برو ینشد تانابود شم فدات من یاله:مامان



 دیسووف شوولوارک هی ویآب تاپ هی کردمو عوض لباسووام اتاقمو ورفتم باشووه:من
 نییپا رفتم و ربختم رودوشم موهام دمویپوش

 
 رادیه
 
 

 بعر هی که ادبودیز انقدسوورعتم دورشوودم ازش گازشوووگرفتمو زد زنگو که نیهم
 تداش مخم رفتم آپارتمانم سمت به عیسر بعدش زدمو موتیر دمیرس بعدش

  زدم چنگ موهام و گرفتم دستام تو رو سرم ولوشدمو رومبل دیترکیم
  دورمن که زن دخترو همه نیباا من شدم فیضع انقد چرا شده چم امنیخدا
 شیداداشوو که ییای،مان ایکنارمان امروز اما اما، کنم سوورکوب ازمین تونسووتم بازم
 رفتمو آشپزخونه به کنم سرکوب ازمین تابتونم کندم جون بودم

 یچشووما  یپهر با خوردن به کردم شووروع آوردمو خچالیوازیسووکیو شووهیشوو
سل ست یم نقش شترتوذهنمیب شیع  رصاومدوباح بدم ازخودم بودم کالفه ب

 شد نیزم شپخ یسکیوو شهیش یها کهیت وترق دمیوارکوبید به ویسکیو شهیش
. ..یلعنت بفهم.... بفهم تهیخواهر احمق... یلعنت....یلعنت زدمیم ادیفر

س شتیو شنیس گارپ  ادریه من گرفتیم عقم ازخودم بودم داغون کردم گاررو
 ت*و*ه*ازوشین حس بود خواهرم مث که که یکس به امیبچگ دوست به رادفر

 ونا  وزیپف کهیمرت دادمیم فحش زدمویم محکم زدمیم یلیسوو خودم به داشووتم
شغال خواهرته شروع خواهرته اون ،آ  چند ساعت دونمینم رفتن رژه به کردم و



سته خره بال یول بود شدمو روتخت و تواتاق رفتم شدمو خ  به مکرد یسع ولو
 شد گرم چشام کمکم نکنم ف  یزیچ

________________________________________________
 ایمان____________________ 

 
 
 
 
 ردنب داشووت بود نشووسووته رومبل مامان نییپا ورفتم ختمویر دوشووم رو موهامو 

 دیدیم گلهارو
 یدیل که نمیبیم اووههع: گفتم زدم چشم  هیو دمویکش دار کش سوت هی: من

 یجوون یمام: گفتم گذاشووتمو وروشوونش سوورم نشووسووتمو وکنارش مشووغولن
 شوومایم منحرف دمیند وشووب مهتاب بسووتم وگوش چش من ها داره یبدآموز

 یسته یخوجگل داف شمام ستین دمیم بتیترت وخودم خوادیم هودلمی یگینم
 ینگفت که ینگ بودا گفتن ازمن

 
 خل ایستیبشون آدم: گفت *ب*و*س*ی*د* لوپمو یمامان
 جونم یمامان خلوچلتم: گرفتم شمینیوب کردم غنچه لبام دمویکش لوپش منم

سه:مامان سه ب شوبرو زیبر نم  کم ب  یخال یخال طوریهم میبخور اریب وهیم پا
  دید لمیف که نمشه

  قربان چشم به یا: گفتم کردمو ینظام اطاعت



شپزخونه به شتم آوردمو خچالیرواز وهیم ظرف رفتمو آ سل یرو گذا  دوبع  یع
 ا؟؟؟یآ یدار لیم یگرید زیچ بانو: زدم زانو مامان یروبرو
 بخور یب خودتو گلم ممنون: دوگفتیخند مامان

ستمو ش شتمو ظرف از انگو دونه چند ن شق خوردم ملوچ باملچو وردا  طوریا عا
 یحساب دیچسبیم بودم انگورخوردن

 نکارویا نکن زشته ایکرد عادت ایمان چندش اهههه:مامان
  شترهیب وفازش مزش یمامان آخه:من

............ 
 جانمونه یزیچ کن حاظر فردا واسه لتویوسا گفت مامان شد تموم که لمیف

  ردمک باز لباسووارو وکمد رفتم اتاقم وبه یمامان باشووه: گفتم پاشوودمو ازجام من
 یومشووک یوآب وسووبز وزرد وقرمز دیسووف یرنگها فیباط وشوولوارک تاب چنتا

 رفتم رفتایم ادمی داشووت اوووووم  ومسووواکم حموم لیوسووا بعدش ورداشووتمو
شگلگتره ازهمه که ییاونا ارم؟؟یب کدومارو اوووم مانتوهام کمد سمت  رو خو

  کنه کف یمان خامیم ارمیب دیبا
 بودن خوب دیدوشووایبا اونطورکه چکدومیه اهههه کدم پرو شووونویکی یکی بعد

  دمیوازنگیش به عیسر فکر نیباا و  رمیبگ چنتا برم دیبا
 الو:وایش

 پخخخخخخخخخخخخخخخخ:من
 لنگه کجاکارت باز اینبرد زادیازآدم ییبو: دوگفتیواخندیش



شولوا لحن با و کدم خودمولوس اووووووم:من  میبر یایم یواجونیش: گفتم کو
 ؟؟؟؟ دیخر

  چند؟؟ ساعت باشه یزد مخم که بازم: دوگفتیواخندیش
  4:من

 دنبالت امیم گهید ساعت هی یاک:وایش
  یاک:من

  یبا:وایش
 یها تا یبا:من

 
 کردیم وحاظر لشیوسا داشت مامان رفتم یمام اتاق به

 دیخر میبر اددنبالمیم وایش گهید ساعت هی مامان:من
 رفت کمدش سمت به بعد و برودخترم باشه:مامان

 شال دویفس یتفنگ لوله شلوار هیبا جلوبازمو یمشک مانتو رفتمو خودم اتاق به
 کردم ست دمیسف فیوک

سکما خودم یول) شدنمه خوجگل نوبت حاال اووووم شم گفته عرو  خوامیم با
 ملیر و چشم خط رژو هی فقط عروسکم خودم که ییازاونجا(  ترشم عروس 

 زممال
 ملیخوجگلترر یلیخ روهم هام مژه دمیکشوو یوخوشووگل  یبار چشووم خط
   زدم میا قلوه یلبا به قرمزم رژ بعد زدمو



 واسووه نهییازآ بوس هی  ووووووووووووووووونژ شوودما یگریج چه جوووووون
 و خوجگل میراضوو ازخود که ناینزن نق) کردم  یال وخودم فرسووتادم خودم
 ( گمیم راس قسم برکت نیهم به میخوردن

 خورد زنگ میگوش
 الو:من

  نییبپرپا درم دم:وایش
 بود خوجگلش دیلکسوزسف نیتوماش وایش یاک:من
... 
ساژرس به   دوقرمزیسف یمانتو دوتا بالخره نایتریو کرده نییپا باال بعداز مویدیپا

شمو شه دایش کردم داشیپ جون آخ: گرفتن چ شمش ژووووووون خود  چه بپو
 شمایم یریگیج

 خوجگلن؟؟؟ قرمز دویسف مانتو نیا وایش:من
 کن پرو میبر کنیش آره:دایش

 کردمون قبول که بره داخواستیش میشد خونه یراه کردن وحساب بعدپروکردن
 بردمش خونه به بزور

 که بدو ییکجا قایدق ییکجا یهوووووووووووووووو ،مامان خبر دارم خبر:من
 ماماااااااااااااان میدار مهمون

 نجامیا توسرت یصداتوانداخت چته رفت سرم امانی:مامان
 جوون میمر سالم:وایش



ش دایش اوا:مامان سم گلم دیببخ  در چرادم شم فدات یاومد خوش نبود حوا
  گلم  نیابشیب یواساد

 حواس دهیورپر نیا مگه یجوون میمر خواهش: گفت ولوشوودو دارومبلیشوو
 زارهیم آدم واسه

به اوه اوه:من  مظلوم کردمو زونیآو ولبولوچمو ناجوانمردانسوووت نیا  ی دو
  نیکنیم یکش مظلوم نینامرد یلیخ: گفتم کدمو نگا بشون
 نکن لوس خودتو بسه بسه:مامان

شه رنگه گل:من شون رومو دادمو باال شونمو و باوو  هرق ام یآ: گفتم گرفتمو از
 اصن

 نمیبب گهید نشووو لوس شووم میدختر یفدا من یاله: کردگفت بغلم اومد مامان
 یگرفت ایچ
 

 انتوم ماما یوا: وگفتم یمامان سوومت برگشووتم دمویکوب هم به دسووتامو باشوووق
 دادم نشونش رو مانتو باعجله زردآلو هلو گریج گرفتم مانتو پسرکش گرفتم

 گلم باشه مبارکت: گفت*ب*و*س*ی*د* مامانلوپمو
 شه؟یدامیپ توخونتون آب ایمان گمیم:وایش

 ...هاااان:من
 ست؟؟؟یچ آب:وایش

 است اتیح عیما آب:من
 دایشد الزمم اتیح عیما دونستمینم یگفت شد خوب:وایش

 شد هالک بچم که اریب واسش آب وانیل هیبپر مامان:من



 یدیم توردس مامانت به یکشینم خجالت تیترب یب:زد بم یگردن پس هی وایش
 ا؟یآ نییشما گنیم که یمدافع لیوک:من

 چیگرهیود:داد تکون متاسفم نشونه به یواسریش
 دیخندیم غش غش مامان

 یبخند هرهرروآب:من
 وا:شد گرد چشاش مامان

 واال:من
 هیبق شیپ ورفتم ورداشتم وانیباچندل آلوبالورو شربت رفتم آشپزخونه به

 تخدمت دادم نیبر بهشت نیریشهدش یخواست اتیح عیما واخانمیاشیب:من
 گرفتش بازشدوازم تابناگوش ششیوانیش

 دردنکنه دستم:من
 درآورد زبونش وایش

سته اووووووف:مامان شد خ شد نیزد ف  انقد نین شپزخونه به و پا  من: رفت آ
 نمشه شب شام واسمون موندن نجایا که بپزم شام برم
 احتر که یبپوشوو توام بدم یچ هی میکن عوض لباسووامون میواپاشوووبریشوو:من
 یباش

 میبر باش:وایش
 میکرد عوض لباسامون دادموهردو بش شلوارک و تاب هی میرفت اتاق به

جب ژووووووووون:من نهیخب ایهسووت یمال ع فت که  کردمیم گاشین ثا  ر
 ادارم صاحب من کن شیدرو عموچشات ییییییییییییییییییهو:عقب



 شووه خفه ینک ریگ گلوش تو صوواحبت خودتو شووور مرده شییییییییییییییا:من
 اههههههههه

 ؟؟؟؟یدید رادویه ی،راست یخون خفه:وایش
 امروز انیجر کل اومدبعدش آره: ولوشووودموگفتم تخت ورو زدم یلبخند من
 دیخندیم غش غش دادم حیتوض واسش رو رادیباه
 جلف دختره هناق:من

 حاظره شام دیایب وااااااااایش_ اااااااااااااااااایمان:مامان
 بود خوشمزه یخال جاتون پزبود مامان یسبز قرمه شام

 
 اسووتراحت واسووه شووعورداشووت یلیخ که ییازاونجا وایشوو شووام ازخوردن بعد

شدنمون شون خونه رفت یزود وحاظر سه خود شقش نمیهم وا  یزمان بودم عا
 ...داشت داشتیم شعور دیبا که میزمان بودیم بودیم اسکول که

 ادشیم یک خانوم حهی،مل مامان:من
 شورمیم خودم یبشور ظرفارو شهیم تیتنبل هیچ: کرد اخم مامان

 مامان یول بوسوووهیتوروم خوجگل یدسووتا ظرفا آره که اون اوووووووووم:من
 باشه؟؟ خونه مراقب خادیم یک ستماین دوهفته

 خونه ادیوم تهران رسهیم آخرشب نترس:مامان
 ریبخ شبت په باوووشه:من
 وقشوو یباکل رفتم ونرمم گرم روتخت لمیوسووا کردن بعدازچ  رفتم اتاق به

 شد گرم چشام فردا واسه وذوق



 شدمداریب ازخواب بود وایش خفن یغایج غیج که میگوش باآالرم7ساعت صبح
ش بلند ازهیخم هی ص کش دمویک  فتمر شدمو بلند وازروتخت دادم بدنم به یقو

 آشپزخونه رفتم شستم سروصوتمو کردمو شیج ییدسشو
شت خانوم حهیمل صبونهیم دا  یامم و من اما بود کارگرمون نکهیباا دیچیم رو ز

سش شت دو ضا مثه میدا سمون بود خونواده یاع سه نه وا  مدیپر نیهم کارگروا
 وندلم ینمگ آخه ی،کوجابود  من بلم قولفونت یجون حهیمل دالااااااام: بغلش
 شهیم تنگ واست

 نیبشوو یخانوم بود شووده تنگ واسووتون منم دل شووم فدات:کرد بوسووم حهیمل
 یریبگ جون بخور یچ هی حاظره صبحونه

 گرفتم هیسوووتغذ من ینبود که چندوقت نیا یجون حهیمل یسوویم یوا:من
 بود یسومال کدخونمونینم درست یچیه اصن یمامان

 نیهم دیسووف چش دختره ااااااا رو چشووم یب ندازهینم کنتور که دروغ:مامان
 نیا هاههههه ایجون میمر پز مامان یسبز قرمه فقط یسبز قرمه یگفتیم شبید

 دسپختش بااون حهیمل
سرم گازگرفتم لبمو من ص همش شدم اغفال بوخدا: گفتم و گرفتم نییپا و  ریتق

  حهیمل بود وایش
 وصبونش اومد وخودشم نیش مشغول نداره بیع شم فدات: دوگفتیخن حهیمل

 خورد
  میبر رمویبگ دوش هی برم من پرواز ۱۰ ساعت مامان:من

 باشه:مامان



 یبا یبا فعال:من
 گرفتم دوش عیوسر اتاقم تو باال رفتم

 حاظرشم دیحاالبا اووووم
 یمشووک شووال هی و بود باسوونم یباال وتا بود کج هاش دگمه مدل که قرمز مانتو

 کردم تس قرمزم فیوک مویسانت پنج یمشک دار لج یوکفشا یمشک وساپورت
  خودمه کدن گلیج نوبت  باشه مینبوت اووووووم

  روش لبم برق و ظیغل قرمز رژ هی ویمامان ملیور خوجگل نازک چش خط هی
 رونیب ازاتاق ینیتضووم صووددرصوود کش یمان شوودما یعروسووک چه اوووووف

 :رفتم
 میبر حاظرم من یمام

 عدشب سوواعت مین مویزد زنگ آژانس به دخترم میبر: بود منتظرم نییپا مامان
 کرد آف  یت مایهواپ وبعدشم میبود فرودگاه

ظه من بهیشووتروبیب هرلح ندترم وقلبم شووودمیم  ینزد یمان شووتر  دیپت یت
  دمشیدیبودوم اومده فرانسه از یمان دوسال بعد بود یوصف رقابلیغ یخوشحال

 میدیرس اگلمیمان: گفت مامان که بودم درافکارم غرق
 
 رادیه
 
 



 به حالموجاآورد یحسوواب که دوش هیبعد و دارشوودمیب بود صووبح8 یحدودا
 تگند اهههه بود رفته پام کف شووهیشوو کهیت هی آخخخخخخ رفتم آشووپزخونه

  زدم یگند چه شبید اومد ادمی تازه بزنن
 انسمانشستشوپ بعداز ورداشتم رو هیاول یکمکها جعبه نتیازکاب لنگان لنگان

  دمش شرکت یخوردموراه پرتغال آب وانیل هی زکردمویروتم آشپزخونه پام کف
 بود یبامنش صحبت دامشغولیش

 زشدهیسحرخ نیا دروامده طرف ازکدوم آفتاب اوه
 ورا نیازا کردن یزیناپره خانوما ،خانوم خانم وایش به به:من

 ندیب نتواند هرآنکه روکمرش گذاشت دستش:وایش
 اخم هیبا بابزرگترته صووحبت طرز چه نیا یآ یآ: دمیکشوو شوووینیب نوک من

 ها تکرارشه نمینب: گفتم یساختگ
  چشم: انداخت نییپا وبعدسرش کرد گامین واتغثیش

سر:من  یخوایم یشیآت چه باز  هوووم یاومد زود چرا بگو عیحاالشد،زودتند
 ؟؟؟یبسوزون

 یخبر دهیرندیخ یایمان ازاون دوهفته تا ازامروز  هیچ شیآت داداش ااااااااا:وایشوو
 زمیخ سحر شهیهم من درضمن حاظرشم زود تونمیم منم ستین

 شیگوشوو به نیهم واسووه نکردم یوخدافظ بودن یراه اامروزیمان اومد ادمی تازه
 ایمان)اس هی نیهم واسووه ماسیهواپ سوووار االن ،حتما بود ،خاموش زدم زنگ
 شوورکت یکارا به بعدشووم( یخدافظ بدون گهید حاال بگذره خوش یجون
 کردم یدگیرس



___________________________________________________________
___ 
 ایمان
 

 میدیرس اگلمیمان: گفت مامان که بودم درافکارم غرق
 م؟؟؟یریم کجا االن ماما یراست: میشدیم خارج ازفرودگاه میداشت

  کرده رزرو ازقبل یمان الماس هتل:مامان
 میگرفت دربست رو یکی بودن فرودگاه دم که ییها یازتاکس بعدش

 .... هااااااآااااان میدیرس هتل وبه
ستم گانیشا سالم: رفت شنیرزرو سمت به مامان  رزرو قبال فرهمند یآقا ه
  کردن
  اتاق کارت نمیا دییبفرما بله اوه نیصبرکن:شنیرزرو

 چیدرپ چیپ یه باپله طبقه9یساختمان بودم ییبایوز عظمت همه نیا هنگ من
 آپارتمان ۴۰الویرو اتاق108 که  نیوا داشووتن ربط بهم جالب یها بانرده که

قه بود واحد۱۰۸مجموعآ که نرمال نه رسووتوران هتل ۸وطب  یخور وصووبحا
شرف ییبانما  کافه یودارا دحرمیباد کنفراس سالن۹وطبقه بود مطهر حرم به م
سه دوتخته یاتفاقها و یسنت سه تخته و سوئ الیرو و  یمعمول یآپارتمانها تیو

 النوس کودکان یباز واتاق یوجکوز سونا یدارا وکانکت خوابه ودو خوابه  ی
 یردم بود حرم به بودن  ینزد شیژگیو نیمهمتر که انیوآقا بانوان ژهیو ماسوواژ

شون بود 7طبقه که اتاقمون تا بود همراهمون که ستش وچمدونام بده رون  بود د



ساو دهن تر ادهیپ فکم منم و دادیم یرگبار اطالعات نیا  هپ صدریعل باغار یم
 بود نایبهتر عاشق شهیهم اون بود کرده انتخاب جارویا یمان که نبود خودیب

 
 هی میشد اتاق وارد زد و کارت مرد اون انعام دادن بعد مامان میدیرس که اتاق به

شگل اتاق سل هی و ییوطال دیسف یها یتخت رو با دوتخته خو  که  یکوچ یع
تارو ها بود جداکرده ازهم تخ پارت  شووکوالت کرم یوارهاید و چوب طرح یو
مد  که  یکوچ یا ه قهو زیم هی و قرمز یومبال یا ه قهو یها یوارید وک
 کرده ترقشنگ اتاق جلوه شییطال یسلطنت پرده و داشتن باهم یقشنگ یهارمون

 بود
 ناهار میبر پاشووو پاشووو: دیکشوو دسووتمو مامان که کردم ولو تخت رو خودمو
   ربخوابیبگ بعدش

 پراز و خوشووگل چه اوووووف میرفت بود هشوووت طبقه که هتل رسووتوران به
 جون یمام شوونهادیپ به کنه انتخاب کدومو دونسووتینم آدم که متنوع یغذاها

 میبود خوردن مشغول  میکرد انتخاب رو پلو یسبز
 (گمیم رو یمان مامان)رسنیم یک جون یسحر مامان یراست:من

  برسن تاشب احتماال دونمینم:مامان
 انینم ییهوا مگه واچرا:من

 گذرهیم خوش شتریب خودش نیباماش گفته نکرده قبول یمان نکهیا مثه نه:مامان
 میباهم سفرو کل نکهیا و



 تفاوت یوب سوورد یبالحن یول گرم دمش جوون آخ بود یلیو یلیق تودلم من
 هاهههه ادیب بکوب مشووهد تا اصووفهان از داره یا حوصووله چه شیییییا: گفتم

 ... واقعا کنندس خسته
 هی و قرمز تاپ هی و کردم عوض رو لباسووم و  میرفت اتاق به ناهار ازخوردن بعد

ش دیسف شلوارک سل یوموها دمویپو شم رو رو میع  ولو روتخت و  ختمیر دو
  دمیخواب شدمو

مان یوا: دارشووودمیب ازخواب خوردمیم که ییها تکون باتکون  هیچ ما
  بخوابم یزاریچرانم
 داره کارت خطه پشت زده زنگ وایش شم فدات شو داریب: مامان

 مزاحم اه:من
 الو:من

 زهرمار:وایش
 یچکاردار هیچ ادف یب:من

 یقطب رسخ امثی ینیبب اروی اونجا یرفت  یزک یگفت خرس به خب یلیخ:وایش
شگل شیدید شدیچ یبخواب  عیسر ندت زود نیاگفتیچ گرفت لتیتحو بود خو

 بگو
  گمیم اومدن دنینرس هنوز: من

 بزار روشن تویگوش په باشه: وایش
 فعال باش: من

  داشتم رادیه از امیپ هی کردم روشن که مویگوش
 داد جواب اول بوق همون چون بود منتظر نکهیا مث زدم زنگ بهش



 شومیم لب به جون یگینم بود خاموش تیچراگوشو یخوب گلم ایمان الو:رادیه
 یفکر یب چراانقد دختر آخه
 ادمی االن بودم خواب نکهیا دوم سالم نکهیا اول یرادیه ریبگ نفس هی یوا: من

 یتوچطور خوبم خاموشه میگوش افتاد
  خوبم منم:رادیه

  شو آماده پاشو دنینارسیسحرا ایمان:مامان
 یبا فعال برم من اومد یمان رادیه ی،وا مامان باشه:من
 میرفت هتل یالب به یبامام کردمو دیتمد روژمو شدمو حاظر عیسر

 
 رادیه
 
 
 
 

ش نبود دلم تو دل ست به یگو ش که ابودمیمان منتظر د  عیرس خورد زنگ میگو
 لمگ ایمان الو: کردم وارشروع مسلسل که داشتم جانیه انقد دادم جواب ویگوش
 چراانقد دختر آخه شوومیم لب به جون یگینم بود خاموش تیچراگوشوو یخوب

  یفکر یب
 فتادا ادمی االن بودم خواب نکهیا دوم سالم اول یرادیه ریبگ نفس هی یوا:ایمان

 یچطور تو خوبم خاموشه میگوش



 داد رو یمان دنیرسوو خبر مامانش که یتوچطور بگم خواسووتم خوبم منم:من
  کرد قط رو یگوش شدو زده ذوق ها بچه مثه واونم

 هه کردینم رهام یا لحظه حسادت حس یریبم یمان ،یمان ،ی،لعنت یلعنت اهه
  نفهم بفهم یشیزندگ هیهاش فقط تو رادیه خوادیوم یمان

 ......رونیب زدم ازخونه یوعصب کالفه
___________________________________________________________

__ 
 ایمان
 
 

مد رژمو حاظرشووودمو عیسوور مام دکردمویت تل یالو به یبا  ومنتظر میرفت ه
  اومدن بعدش قهیدق ده بایتقر که مینشست

شک شلوار هی و بود باز قشی که دیسف جذب رهنیپ هی یمان ش نیج یم  دهیپو
ند ناگفته بود کرده جذابش یلیخ  که بود ما  که بود خاص موهاشووم مدل ن

 وچهره بلندش یوابروها اهیسوو یچشووما نیبرا وعالوه کردیباترمیز چهرشووو
  بودم غرورش نیهم عاشق منم بود کرده شیخواستن واقعا که واخمش

س واحوال سالم از بعد اومدن سمتون به دنید که مارو س و یپر  کردن یروبو
   ومامان ومن یسحر

  نیهست خوب خانوم میمر سالم: کرد سالم وداد دست مادرم به یمان
 ریخ به دنیرسوو یخوب دیببخشوو رفتا ادمی تورو شووم فدات پسوورم یوا: مامان

 یبرگشت که خوشحالم



  ممنون:یمان
 نچ نچ داره غرور خودش فقط کرده فکر  یچ عمرا کنم سووالمش بود منتظر هه

  سالم یب سالم
  ؟یکشیم خجالت نکنه یچراساکت دخترم  کن سالم ایمان:مامان

 و کردم اکتفا سوور دادن تکون به منم دورنموند ازچشووم که زد پوزخند هی یمان
 عالف برم من دیبد اجازه اگه خستم من دیببخش: کردم یخدافظ ازشون عیسر

 مامان یخون خفه ینی زدم یچشوومک که بزنه یحرف خاسووت متعجب:مامان
ست مثه شتریب میراحت باهم یلیخ یمام منو ستماین ادب یب)گرام  تامادرو میدو

 برو گلم خواهش:سووحر( بود مونیسوون اختالف سووال ۱5 لیدل به اونم دختر
 هیکل استقبال یاومد که نیهم بخواب

 فعال واقعا شرمندم بازم: م*ب*و*س*ی*د* لوپش من
 یزنیم پوزخند هیک کرده فکر آشووغال پسووره خوردیم خونمو خون رفتم اتاق به

شونت ض دمیم ن ستیم دلم یعو  شماره شم آروم که کنم صحبت یکیبا خا
 ازهمونب گرفتم گمیبارد دوسووه کردم قط بود مکالمه درحال که گرفتم رو وایشوو

ستمش هروقت وایش یریبم اهههه بود مکالمه درحال  ستین معلوم نبود خوا
 زننیم ف  انقد که گنیم یچ نیباشرو

 نییپا ناص کاش بودم کالفه افتادم روتخت حالیی کردمو پرت تخت رو یگوش
 عیسوور زد جرقه که یبافکر کردیم یخال خودمو دیبا بود گرفته بغضووم رفتمینم

  گرفتم رادیه شماره
  الو(کسل:) رادیه



  شد شروع میدوگریترک بغضم دفه هی:من
 یدینم چراجواب باتوام یدار صدامو ایمان الو ها شدهیچ ایمان ا ی ن ا م:رادیه

 کردم هیگر فقط بزنم حرف تونستمینم من
 اچر هاااا شووده چت سووتمیباتون مگه  ایمان: زد داد بایتقر شوودو یعصووب:رادیه
 یگینم یچیه

سم اون  نداره سم دو دو د ا ر یه:من شم: گفتم هق باهق نداره دو  کرده فرامو
 رادیه
 
 ؟یک ایمان نداره دوستت یک:رادیه

  نداره دوستم یراد،مانیه یخنگ چقد تو اه:من
 شدهیچ بفهمم بگو شمرده باش،شمرده آروم گلم باش آروم:رادیه

 دادم حیتوض واسش ماجرارو کل هیوگر بابغض:من
سره یزد:خنده ریز زد یپق رادیه سفالت رو پ  تو بابا هیباق متمیدوقورتون  یکرد آ
 دختر ایدار ییرو عجب  یهست یک گهید

 کردم چکار من مگه!!!! وا:من
 یول ون،ا نه یکردیم سالم اول تو دیبا بزرگتره ازتو اون ینکرد چکار بگو:رادیه

  ستین بهتر نباشه ازتو بدتر حالش خخخخ اومد خوشم
 راد؟یه یگیم یجد:من

 اهووووم:رادیه
 جونم یرادیه یسیم یوا گفتم زده ذوق من

 ادیم بهت شتریب خنده که گلم بخند ایشد آروم یآ یآ دیخند رادیه



  شدم آروم واقعا رادیه یهست که یسیم اوهووم:من
  یش آروم دمیبا گهید مسکنتم:رادیه

 وجود یرادیه: درگفتم کردن باباز وهمزمان دمیوخند  شدم بلند وازجام درزدن
 یرادیه هستم که یهست دهیم آرامش من به شهیهم تو
  بود یمان دیماس رولبم خنده خدا یوا ییییییییییییچ
 یگیم نیا به اگه البته شوودم اسووتراحتت مزاحم ببخش: گفت زدو پوزخند هی

ستراحت سه گفت میمر ا ست ۸۱مااتاق یایب شام وا  یا گهید حرف وبدون میه
 رفت
 یدیر میحساب یدیر یزد گند ایمان بزنن گندت اههه
 ردک قط بالخره من چندبارصدازدن بعد رادمیه رونداشتم یصحبت چیه توان

___________________________________________________________
_______ 

 رادیه
 
 
 
 ایمان خورد زنگ میگوشوو که زدمیم ابونارودوریوخ بودم فرمون پشووت هدف یب

 الو: دادم جواب کالفه بگه عاشقانش لحظه از خاستیم حتما هه بود
س آن  ی کردیم هیگر افقطیمان  لوا ها شده یچ ایمان ا ی ن ا م: کردم هل دمیتر
  یدینم چراجواب باتوام یدار صدام ایمان



 باتو گهامیمان: زدم داد  نداشتم شویگر دنیشن تحمل من کردویم هیگر افقطیمان
  ینمگ یچیچراه ها شده چت ستمین

 نداره دوسوم اون نداره سوم دو دو د را یه: گفت دهیبر دهیبر و وار هق اهقیمان
  رادیه کرده فراموشم

 رو پسووره ف  زده جوونم یا خخخخخ بگه انیوجر باشووه آروم خاسووتم ازش
 هیباق ممتیدوفورتون یکرد آسووفالت رو پسوورو یزد رخندهیز زدم یپق کرده ادهیپ

  ایمان یدار ییرو عجب یهست یک گهیباباتود
 دیوبا بوده ازخودش اشتباه که کردم هشیتوج ومنم چکارکرده مگه دیپرس ایمان
سم یزیازهرچ نیوا بود شده آروم ایمان  دادهیم سالم بزرگترش به   ودمهمترب وا
  ادیم شتربتیب خنده بخندگلم ایشد آروم یآ یآ:

  شدم آروم واقعا رادیه یهست که یسیم اهووم:ایمان
  یش آروم دمیبا گهید مسکنتم(: کردنایم قندآب تودلم من)

  یرادیه دهیم آرامش من به شهیوجودتوهم: گفت وخنده باذوق
ست ستم که یه  اما( نطویش ایکنیم وونمید یدار گفتنت یرادیه یفدا یاله) ه

 واسووه دنبالش بود اومده بودچون روبروش یمان کنم وف  شوود سوواکت دفه هی
 :زدم صداش شام
 اکخ رفت ادشی منو دید عشقشو هه شد قط کنم ف  ایمان یهست الو ایمان الو

 یعصب نداشتم میخدافظ ارزش هه یشیزندگ ی هیهاش همش که رادیه برسرت
 کردم قط

 
 یمان



 
 
 

س کل صفهان ریم شهددل تا ا سه تودلم م  میدگزن که ییایمان دنید دوباره نبودوا
 ازاحساسم شیپ دوسال همون کاش دارم ادوسشیدن تموم قد دونستیونم بود

 نکهیا ومهمتره نبودم مطمئن واحسوواسووم ازخودم چرا دروغ اما  گفتمیم بهش
 مغرور نداشتم دوس وقت چیه من  هیچ من به نسبت اون احساس دونستمینم
سته دختر هی خاطر به سه غرورم فرهمند یمان من هه  شه شک  فیلط جنس ووا

شکنم سه ایمان اما وبس وبود حیتفر ساعت هی فقط من دید از زن عمرا ب  من وا
 زدمیم روپرپوبودم ودلتنگش بودم فرانسوووه که یدوسوووال تو رو نیا نبود حیتفر

 نیا نمیوا بگم مامان به ویچ همه گرفتم میتصووم نمیهم واسووه دمیفهم واسووش
 خواستمیمن چون کنم عاشقش بتونم و کنم اصحبتیبامان تامن داد بیوترت سفر

 ایمان ینی نبود دلم تو دل میدیرسوو هتل به بالخره  کنهقبولم هیبق بخاطر صوورفا
 منوایمان گفتیم چراحسووم دونمینم منتظرمه؟ اونم االن کرده یرییتغ چه االن

ش بود مامان نگاکردم متعجب خورد شهیش به ییصدا  داره دوس  ادهیپ نیازما
  زدیم شهیش وبه بود شده

 دادم نییروپا شهیش
 ینش غرق: دیخند مامان

 نبود حواسم دیببخش خخخخخ:من
  یپدرعاشق بسوزه: مامان



 میفتر سوومتشووون به بودن هتل یالب جون میاومریمان میرفت هتل به شوودمو ادهیپ
شون بااحترام  به روهامارابیاخت یب دمید اروکهیمان شیوآرا پیت شدن بلند ازجا

صوصا خورد گره هم سرم نکهیا مخ شتن دوتاپ  رمزق رژ به خوردنشیم درسته دا
سب قرمز مانتو و غیج ساپورت چ شک و ستام یم شت د  خونمو خون کردم وم
 از بعد *ب*و*س*ی*د* مامنو داشووت که یخاصوو هیولوند باعشوووه خوردیم

  معمول یایاحوالپرس
  یکشیم خجالت نکنه یچراساکت دخترم کن اسالمیمان:  گفت میمر

 خجالت گذاشته اجرا وبه کرده دوزک بزک خودشو خجالت هه زدم پوزخند هی
 زمنا یالعمل عکس منتظر یوحت داد تکون سووالم نشووونه سووربه هی تفاوت یب

  فعال برم من دیبد اجازه اگه خستم من دیببخش گفت مامان روبه نشد
شم  هی شمم که زد مامانش به چ شت هه نموند دور ازچ  کردیم فرار ازمن دا

 اومده بزورمامانشم معلومه
 

 هیکل استقبال یاومد که نیهم بروبخواب گلم خواهش گفت مامانم
 رفت اتاقش به و فعال واقعا شرمندم بازم وگفت*ب*و*س*ی*د*و مامان لپ

سرمیخ باش مارو خوردیم خونمو خون ستمیم ر ستگار ازش خا  اما کنما یخا
  چوندیپ ندادو محلمم اصن نگا

 نیم چند تنگذشوو از بعد  میرفت بودم کرده رزرو ازقبل که یاتاق به هیبق اتفاق به
  شام واسه ایمان  دنبال برو پسرم گفت خبرداشت من احساس از که مامان



 اما گرفت شوومارش زنمیم زنگ خودم یمان نکش زحمت نه نه گفت میمر که
 یک داکردنیپ دخترهمو نیوا وایشوو باز اههه گفت میمر  بود مشووغول نکهیا مثه
  خداعالمه کنن قط
 جازها اگه وگفتم کردم روکنترل احساسم اما بود یعروس تودلم یازخوشحال من
 چطورباهاش کردمیم ف  نیا به  اتاقش به دنیتارسوو دنبالش رمیم من دیبد

 که یهسووت دهیم آرامش من به شووهیهم وجودتو یردایه:کرد دروباز شووم روبرو
 یرادیه هستم

ستراحت هه سر دوس با زدن الس ینی خانوم ا  نهمو دیبا رادیه یک اونم گرام پ
سال  هب بودما یا دلتنگ که خربودم چغد من دمایمبفهم یمهمون تواون شیپ دو
 ستراحتا یگیم نیا به اگه البته شدم استراحتت مزاحم دیببخش:  زدم پوزخند

 اتاق به یا گهید حرف وبدون ۸۱اتاق دنبالت امیب شام واس گفتن ومامان میمر
  ادیم االن:  رفتم
 :کندواومد دل گرامش عشق از خانوم قهیدق پنج بعد

  خامیم معذرت رکردمید دیببخش
 انتخاب دهیکوب همه من شنهادیپ وبه  میرفت هتل رستوران به هم اتفاق به بعدش

 باهاش فقط چون نداشووت دوس غذارو نکهیا مثه ابودمیمان یروبرو من میکرد
ستگ فرط از ومن میرفت اتاقامون به شام خوردن از بعد کردیم یباز  عیرس یخ

 برد خوابم
___________________________________________________________

__ 
 ایمان



 
 سوورم نشووسووتم رومبل کردم پرت طرف هی هرکدوم لباسووام میاومد که اتاق به

  کردیم فکر یچ باخودش االن ینی بود یمان مشووغول وفکرم گرفتم وتودسووتام
 حضووور متوجه که بودم افکارم غرق انقد پسوورمه دوس رادیه کنهیم ف  حتما

 *ب*و*س*ی*د* لپمو دادو حلقه دورگردنم دستاش نکهیتاا نشدم کنارم مامانم
  گذشت یتومان نیب یچ ایمان: گفت گوشم دم وارد زمزمه

 !!!!!!!!! یچ:من
  ی،نخودچ:مامان

شت که نیاماهم دنبالت اومد شنگول یمان  پنج هک توام بود کالفه تنهااومد برگ
  ؟؟یچ هیقض هووووم یاومد بعدش  قهیدق

  ستین یا هیقض مامان یوا پاشدم ازجام مو*ب*و*س*ی*د*و مامان
 بغلش آره گهید میدوسووت تو منو: گفت مامان میبود هم یروبرو مامان منو حاال

 عدشوب  یمامان میکاردار یکل فردا که بخواب بدو آره که معلومه: گفتم کردمو
 میدیخواب

 
ساب دوش هی بعد کردو دارمیب یمامان صبح سه یح س میرفت صبحونه وا  تورانر

  میشد صبونه مشغول ریبخ وصب سالم از بعد بودن جونم یوسحر یمان هتل
صل صبونه هی ساب مف سب که یوح سل خامه کره اوووم دیچ  ییاچ پرتغال آب ع

 خوجمزه چه اوووم بود یچ همه اووووم
  حرم میبر دیموافق اگه گمیم:یمان

 کردم سکوت من اما میموافق که معلومه: گفتن گهید باهم سحرم مامانو



 ؟؟یستین موافق تو گلم ایمان:سحر
 ...... دارم دوس که معلومه هیحرف چه نیا ابدا: زدم حیمل لبخند هی

 داشووتم اشووکم نمه هیو بغض هی گرفت وجودمو آرامش میبود حرم گهید حاال
 ازاحسوواسووم یهرچ بود حرم عظمت بخاطر دیشووا کردم بغض چرا دونمینم

 ومن سووتنین سووحر و مامان دمید اومدم خودم تابه  گفتم کم بگم لحظه دراون
 نیولا هیعیطب حس نیا: سووتادوگفتیا روبرو یمان میبود هم کنار تنها یومان
  ادیم بهت چادرم یراست ؟؟؟یاک نباش نگران پس نهیهم واسه یاومد بارم

ند کردم گاشین گامون یا هیثان چ گام یمعن خورد گره درهم ن  دیفهم ن
ستیم شمییتا دنبال دون شاش د شونه به چ شت روهم مثبت ن  من :وگفت گذا
   باشه ادتی نیا کنمینم فیتعر یالک چوقتیه
 وسوحرم مامان دیدار شومالطف ممنون(: کردنیم آب عسول لویک لویک تودلم)

ستم که بود شلوغ انقد میرفت حرم ارتیز به شمونویپ اومدن  حیضر هب زور به د
 حرم نسح کل که میرفت حرم صحن به  بعدش وخاستم میازاقاخوشبخت دیرس

 مینیبب
___________________________________________________________

_________ 
 یمان
 
 

به گرفتم دوش هی صووبح  ایانم از هنوز میرفت هتل رسووتوران به  مامان اتفاق و
  نبود یخبر



 مودنین هنوز خوابالوا خخخخخ مامان
 اومدن اونها  گفتم کردم سرمامان پشت به اشاره هی

 زادنا حالل:مامان
 تنوعم صبونه هی بود یچ همه میشد صبحونه مشغول ریبخ وصب سالم از بعد
 میمر و مامان حرم میبر دیموافق اگه دمیوپرسوو وخوردم پرتغال آب فقط من اما

 کردم مامان به نگا هی کرد سووکوت ایمان اما میموافق که معلومه گفتن گهید باهم
 ؟؟یستین توموافق اگلمیمان دیپرس ایمان به خطاب گرفت ویچ همه زبودیت که

 هک معلومه هیحرف چه نیا ابدآ کرد بانمکش یحسوواب که زد لبخنخوشووگل هی
 ...دارم دوس

 بهش اواقع که بود دهیپوش یصورت زیر یباگال دیسف چادر هی میشد حرم یراه
شم  هی ومدیم  ومنو کرد دور میمر خوردن آب بهانه به مامان زدمو مامان به چ

شکو حلقه چون شده منقلب بود معلوم میاتنهاموندیمان شاش شدیم ا  دید توچ
 نیاول هیعیطب حس نیا گفتم ستادمویا روبروش شد مونییوتنها من متوجه تازه

  ادیم بهت چادرم ی؟راستیاک نباش نگران بارته
سل یا هیثان چند شاش یمحوع صوم شدم چ شگل بود مع شامو وخو  روهم چ

شتمو س یالک چوقتیه من گفتم گذا  شد راحت الشیخ کنمینم فیتعر یازک
 میومر مامان که دیدار شوومالطف ممنون گفت خاسوووت،یدومییتا انگارفقط

به شوومونیپ دنیرسوو فاق و   رفتم ومنم ارتیز واسوووه حرم خود رفتن ایمان ات
شق ستمیمان ازآقاع  هیبق میبر انیتاب ومنتظر رفتم حرم سحن به وبعدش اروخا

 مینیبب ومسجدگوهرشادم حرم سحن
 



 ایمان
 
 
 
 مینیبب روهم حرم یجاها هیبق تا میرفت حرم سووحن به وسووحر مامان اتفاق به

 نبود یخبر یاماازمان
 ادی؟چرانم پسرکجارفت نیواا:سحر

  عموشجاع خونه:من
 یختیر بازتونم : رفت غره چشم هی:مامان

 دخملو کنهیم نشیریش که نمکشه نیهم: دوگفتیزخندیسحرر
فابودا ازاون) م  حر جا افق ینیریشوو ن  خخخخ( محوشووم خوامیم که ییک

 پر،تاتونسووتم کالغ جلوچشوووام اومدن شیدد هیودد شیدد و میدد امرزیخداب
 دنممحوشوو واسووه لیتکم تشیظرف افق که ییکجا عمود یآ کنم کنترل خندمو

... 
  دیرس ازراه کلیه خوش یآقا بالخره

  منتظرن مادمازال که نمیبیم:یمان
 دیسبز رپامونیز بوته که یانقد بله:من
  نشده تادرخت په میبر اوه اوه:یمان



 اخم هیبا دمویکشوو توهم ابروهام دنیخندیم زداشووتنیر زیر وسووحرکه مامان
 یجا همهاز دیبازد از بعد  گهید میبر میسبزش خودمونم که االنه: گفتم یساخت
  هتل میبر بهتره شد تموم میباطر گهید: سحرگفت گوهرشاد ومسجد حرم
 که دیخر برم خاستمیم من تازه اما: گفتم کردمو شرک گربه هیشب چشام من
 ازارب سمت به دیخر میریم مام هتل رنیم نایا مامان: گفت وسط دیهوپری یمان

  بود گرسنم میکرد حرکت
 زهیچ گمیم

 ریپن:یمان
 گرسنمه:من
  میبزن بدن به سرد چیساندو هی فسفود نیا میبر په گفت یمان

________________________________________________
 یمان____________________

 
 منتظرن مادمازال که نمیبیم بودن منتظر دمیرس که سحن به

 همه نیا عسلم نیریش شم فدات من)دیسبز رپامونیز بوته که یانقد بله:ایمان
 نشده تادرخت میبر په اوه اوه(:تو یزبون نیریش

 که االنه: وگفت شووود یجد ایهومانی که دنیخندیم زیر داشووتن میمر مامانو
  گهید میبر میش سبز خودمونم

 هالبت هتل وبرن شووده تموم شیباطر که: گفت مامان  حرم یجا همه دنید بعد
 دیخر عاشق و عجول ایمان دونستمیم چون بود ازقبل یهماهنگ هی نیا



 تند زود منم دیخر برم خاسووتمیم تازه امامن کردوگفت مظلوم خودشووو ایمان
 که میرفت بازار سوومت به کادو اف میریم مام هتل رنیم نایا مامان گفتم عیسوور

  گرسنمه:ایر؛؟مانیپن زهیچ گمیم گفت ایمان
 بدن به میبزن سرد چیساندو هی هیفسفود نیا میبر پ شکمو خخخخ

 
 چشممو نقره خوشگل ست هی میشد رضا بازار یراه چیساندو خوردن از بعد

  بخرمش خوشگله نیا ایمان: گمیم  میرفت مغازه به ایمان همراه گرفت
  یپرسیچرام منو نظر دونمینم داد جواب سرد:ایمان

 عشووقم واسووه: کنم تشیاذ کمی گرفتم میتصووم کرد یحسووود خانوم جانم یا
  قشنگتره زایچ نیبراا قتونیسل شماخانوما خامیم

  قشنگه آره: گفت کردو مکث هیثان اچندیمان
 اهر ازمن بافاصووله ایمان میاومد رونیب ازمغازه کردنش چیوکادوپ بعدازحسوواب

 وشوودم یعصووب شوون  ینزد بهش بخوان پسوور چنتا شوود باعث نمیهم رفتیم
شو ست ش گرفتمو د  یخوب سح چه شیآخ  فتهیب بغلم تو شد باعث که دمشیک

 یشیم خودم خود مال روز هی ینی جونم یا
 هیچ کارا نیا: کردوگفت اخم ایمان
  یگفتیم نیهم بود جونت یرادیه االن ینی هه

  شن  ینزد بهت خواستنیم پسرا دوتا اون: گفتم کردمو ول دستش
 از عیرسوو و باشووه داشووته یربط بتو کنمینم ف  وقت اون یمن ی توچکاره:ایمان
  شد دور من



 ایمان کن صبر ایمان:من
 هیچ هاااااااا:ستادیا ایمان
 اما بگم بهش ویچ همه خاستمیم یناراحت نقره ست نیا خاطر به: من
  یتحر حسادتم حس دیشا بود رادیه شم ناراحت که نداره یربط بمن نه:ایمان

 ....رفت و شدیم
سته رادیباه واقعا ینی شدم مات س انفجار مرز به دو صبان باهمون و دمیر  تیع

  رفتم هتل به
 گذشت خوش شدیچ:مامان

 خادیم رادیه یفهمیم خادینم منو: زدم عربده و دمیکوب وارید به موشووتمو من
 دختر هی بخاطر فرهمند یمان من کردم هیوگر نیروزم نشووسووتم و مامان رادویه

   کردمیم هیگر
مان فت مسووکن هی و نکن هیگر شووم فدات یاله: کرد بغلم ما  بخور دادوگ

 دمیخواب بود یباهربدبخت قرص خوردن وبعد یش تاآروم وبخواب
___________________________________________________________

__ 
 ایمان
 
 
 



ضا بازار به چیساندو ازخوردن بعد ش نقره هی به یمان شنهادیپ به میرفت ر  یفرو
 ظرن من از ییپررو درکمال کردو انتخاب عشقش واسه خوشگل ست هی میرفت

 بخرمش؟ خوشگله خواست
  یپرسیچرام نظرمنو دونمینم دادم جوابشو خی:من
 مورد نیدرا بهتره قتونیسل شماخانوما خامیم عشقم واسه:یمان
 هشوو کوفتش یازحسووود دمیترکیم داشووتم سوووخت نمیچ نقطه تا یگیم منو
گه آره:رهیبم عدازحسووواب قشوون غازه کردن چیوکادوپ  ب  دلم  میزد رونیب ازم
ستینم سیم دیکوبیم تند قلبم انقد میبر راه باهاش خوا  بفهمه ابرمر باش دمیتر

شم شق سه عا صله نیهم وا ستمو هوی که رفتمیم را ازش بافا  دیشک منو گرفتو د
تادم ند گرفت برق وجودم کل توبغلش واف  ادمی هک بودم توبغلش یا هیثان چ

شه آغوش نیا اومد شق صب من نه ع صب اومدم رونیب بغلش از یع : موگفت یوع
  هیکاراچ نیا

   شن  ینزد بهت خواستنیپسرام دوتا: گفت کردو ول دستمو
 رتتیغ یفدا ژووووون یا

 ازشو باشوووه داشووته یربط بتو کنمینم وقت،فکر اون یمن توچکاره گفتم اما
  ایمان صبرکن ایمان زد صدام بودم نرفته شتریب یقدم چند دورشدم

  کنارم اومد ستادمیا
 هاااا:من
 یشد ناراحت دمیخر که یا نقره ست خاطر به:یمان

   دیفهم که ایمان برسرت خاک یا



 دیاش بود رادیه شم ناراحت که نداره یربط بمن نه گفتم یوجد نباختم خودمو
 شدیم  یتحر حسادتم حس

سوزه نتیچ تانقطه دوارمیام شقمه رادیه کنه فکر بزار هه ب  حاال هنطوربهتری،ا  ع
  دمیرس هتل به دورشدم وازش بفمه یزیچ دینبا طرفس هی حسم که

  مامان بغل دمیپر و اتاق وبعد
 وتاد چراشما گفته یزیچ یمان یکنیم هیچراگر ها شده چت ایمان دخترم:مامان

 خونه نیگردیبرم خراب هرکدوم بهم نیفتیم
 نداره یربط اون به نه:من

  هیچ داستان بگو یستین طرف که باخر ایمان کن بس:مامان
مانم وگفتم دوسوووال نیا انیجر کل و احسووواسووم از من  منو کردو بغلم ما

 ایشیرمیپ نخور غصه شم  فدات یاله گفت *ب*و*س*ی*د*
ستوران به مامان همراه شد شام وقتت بالخره...  یخبر یازمان اما میرفت هتل ر

 په کجاس یمان:مامان نبود
 بده خواب خورد دادم مسکن هی کردیم درد سرش یمان:سحر

 
 ایمان
 
 

سبت یمان  منو یها یمحل یب از بعد سخت روز چهار شت هم به ن  در و گذ
 تس)وایش یبرا یسوغات دیوخر وایش یها تماس من هیگرم سر تنها  مدت نیا

شت( یسرام ساعت)رادیه(اودکلن)نیشرو(نقره  بیعج مدت نیا ودر  گذ



 شووم مزاحمش خادینم و داره کار دیواقعا؟شووا چرا نبود یخبر رادیه از که بود
صبح شق  که  بود یمان یالیو  شیپ سال دو ادمهی میشیم شمال یراه ،  ور  ع
   ندارم  یخوب  حس  ومن  میبر  الیو  همون  به  که قرار حاال  کردم  تجربه

 انقد  هش خش  ایزود  نیا به عشقم  شکفته تازه. نهال  کردمینم فکر  چوقتیه
  دمیخواب و شد گرم چشام که بود  افکارم غرق

 هی اهکوت و جذب دیسووف مانتو هی  گرفتم دوش هی  شوودم  داریب میگوشوو آالرم با
شک ساپورت شک شال و یم شا یم شک یسانت پنج دار لج یکف  ردمک ست یم

 ملیر و پودر کرم باکم  شدم الغر و بود افتاده گود چشام دمید نهییآ تو خودمو
 به. ومنم  رفت رسووتوران به مامان شوود محو میدگیپر رنگ غمیج ینارنج ورژ

  الو  زدم زنگ رادیه
 ایمان یخوب الو:رادیه

 ؟،یبود خواب ممنون:من
  نه:رادیه

 گرفته صدات چرا په:من
 نیهم سین  خوب  حالم کمی یچیه:رادیه

 رم؟یبگ  رو یمان حال یا هیپا رادیه:من
 ؟چرا؟ییییییییییییییچ:رادیه

 گفتم براش  انیجر خودش  واسه  داره عشق هی  اون رادیه:من
 م؟یکن چکار  میپا باشه:رادیه

 باشه؟ بحرف وعشقوالنه  بزن زنگ:من



 یاک:رادیه
  یبا بزنگ عیسر انداختم سیم هروقت باشه:من

. لهت از  حسوواب  هیوتسووو  صووبحانه  صوورف  بعداز  میرفت  هتل  رسووتوران به
 زدم، رادیه  به ت  هی یواشکی  میشد خارج

 جلو مسحر  کنارم  مامانمم نشستم سرش پشت بود دیسف سیجنس نشیماش 
   خورد زنگ میگوش
 ؟یخوب  جونم رادیه سالم الو:من

 شده تنگ برات دلم  یخوب شم  فدات سالم:رادیه
 شده  تنگ دلم  منم یوا: کردم  لوس  خودم منم

 ایمان:کرد  رادبغضیه
 رادیه جوونم:من

 هشیهم مث  کردم  چراحس  دونمینم کرد قط  یوگوش ایمان عاااااااشقتم:رادیه
 !ن؟یا بود چش وا نبود

 ��یبسوز دوارمیام زنهیم دید داره نهییآ از یمان جوووون خخخخخ
___________________________________________________________

________ 
 رادیه
 

   ایمان  یخوب  الو:  زد  زنگ  ایمان  که  بودم  شرکت
 ؟یبود  خواب  ممنون:ایمان
   نه:من



   گرفته  صدات  چرا پ:ایمان
   نیهم  سین  خوب  حالم  کمی  یچیه( ممنوعس عشق نیا بخاطر)من
 ؟  رمیبگ رو  یمان. حال  یا هیپا  رادیه: ایمان
 ؟!؟چرایییییییییییییچ جاخوردم من
 شییییییییییآخ)داد  حیتوضوو  و خودش  واسووه  داره  عشووق  هی  اون  رادیه:ایمان

  میپا  باشووه(:یشوو خودم  واس  دمیم  قول  شوود  یمنطف  یمان  روشووکر  خدا
 م؟یکن  چکار

 باشه؟ بحرف  عشقوالنه  بزن  زنگ: ایمان
 یاک(:  خدامه  از  من)

 یبا  بزنگ  انداختم  سیم  وقت  هر  باشه:ایمان
  مبود  خوشحال  یلیخ شدیم  من برا ایمان  یبزود  نکهیازا نبود  دلم تو  دل

  گرفتم  شمارش انداخت ت  که  گذشت ساعت مین
 ؟یخوب  جونم  رادیه  سالم  الو:ایمان

  دهش تنگ برات. دلم  یخوب  شم  فدات  سالم(بود دل ازته  گفتمیم یهرچ)
 شده  تنگ  دلم منم:رفت ضعف واسش دلم که کرد لوس خودش ایمان

 ایمان: کردم  بغض. یلمیف  نه بود یدل حرفش  کاش یا
 رادیه جونم:ایمان
 ...کردم  قط  بشنوه  هقم هق. نکهیازا قبل ایمان  عاااااااااتشقتم:من

 
 یمان



 
 
 
 
 
 

  دید دور  از  رو ایمان  فقط  مدت نیا  یط  میمشووهد که  چهارم شووب  امشووب
صه از  جایا  من  ش،ههیسا به  هیسا  زدمیم شتم  ش غ  یول  کردمیم  دق  ،دا

سه خانوم سرش دوس  وا ساعت اودکلن پ  خوش شنگول  شادو  اون  خرهیم  و
شتم من گزروندیم سال همون کاش شدمیم پرپر دا شق گفتمیم شیپ دو  شمعا

 هاش هبوس گرمش آغوش نکهیا تصور بود خودم خود برا االن گفتمیم اگه دیشا
 دادیم آزارم بود گهید یکی سهم بودنش لذت

 داشووتنش واسووه منه سووهم فقط ایمان بدم وا ایآسووون نیا به نبودم یآدم من اما
 جنگمیم

  دز جوونه دلم تو ایمان عشق شیپ دوسال که ییالیو همون میشمال یراه صبح
 برد خوابم یخاصوو آرامش با شووهیدرپ یخوب یروزا کردمیم چراحس دونمینم

  رفتم هتل رستوران به مامان همراه گرفتم دوش نکهیازا بعد صبح
 بهش یلیخ بود دهیپوش دیسف مانتو هی بود، خوردن مشغول من به توجه یب ایمان

  میرفت نیماش طرف به هیتسو و صبحانه خوردن از بعد ومدیم
ست کنارم مامان ش شت ایمان و ن  که میکرد حرکت تازه کنارش ممیمر و سرم پ

   خورد زنگ شیگوش



 یط دمیشن حرفاشون همه یراحت به بود نشسته سرم پشت ایمان نکهیا خاطر به
 بااحسوواس یلیخ رادیه خوردیم خونمو خون کردمیم نگاش فقط مکالمشووون

 وزدم پخش عاشقشه بود مشخص زدیم حرف
  یکرد داغون منو آسون انقد ممنون یلیخ

 یکرد خون دلمو داشتم که یاحساس واسه
س چیه توکه صه نیا به یح شت ق سه یندا  مهمون دوروزه محبت به منو یچ وا
  یکرد
 یکرد رونیح عالمو وهمه یرفت اما رمیمیم یبر که دونستن یم عالم همه

  سرم به یآورد یهرچ واسه ممنون یلیخ
 گذرمینم ازت چوقتیه یول ممنون یلیخ

 هوا به سر دلت وتو بود تو به حواسم من
 یکرد رونیو منو تییهوا به سر نیباا

  شدم فرهاد تو نیریش بانگاه که من
 (......یشیقم اوشیس)یکرد مجنون منو که نبود یکاف نیا مگه
 ...میدیرس الیو به بالخره روانیش و قوچان نیب کوتاه توقف چند از بعد

 
 ایمان
 

 طشایح که بزرگ یالیو هی میدیرسوو یمان یالیو به کوتاه توقف چند از بعد
 یهرچ و ییایرو و بودن درخت دوطرفش که بود ابونیخ هی مث و  یبار اول



 طبفه هی رونیازب یاصل ساختمون  شدیم ضتریوعر بزرگتر اطیح یرفتیم شتریب
 وابخ اتاق چهارتا شوودیم دوطبقه چیدرپ چیپ یها پله لهیوسوو به ازتو اما بود

 میکرد انتخاب اتاق هی هرکدوممون داشت
 نییپا طبقه ومامان سحر یها واتاق بود هم یروبرو باال طبقه یمان منو اتاق

  دمیخواب رفتمو اتافم به شام خوردن بدون یخستگ ازفرط
  شدم داریب ازخواب که بود شب نصف از بعد۳ساعت

 غذا، مهلق هی از غیدر اما کردم وا خچالی رفتم بود نییپا طبقه که آشووپزخونه به
  االن بخورم یچ من په شه کوفتتون خب

 فک بزنم غیج خاسووتم نفر هی به خوردم که برم رونیب آشووپزخونه از خاسووتم
 دارمبر دسوومو تا نزن غیج یمان منم سیییییییییه: دهنم رو گذاشووت دسووتش

 باشه؟
  دادم تکون وار دیتاک سرمو

 کرد ول دستش
  شدمایم خفه داشتم شیییییییییییآخ:من
شت یمان شارش انگ شت ا  شنیم اردیب االن باش آروم شییییییییه: لبم رو گذا

 گرسنته؟
 بخت هی نینگفت نیخورد غذاهارو همه یبرق جارو مثه شوومام اوهووووم: من

 آخه؟ نخورده شام من مثه برگشته
 صبرب زریفر گذاشتم هست خامه شهیم گرسنت دونستمیم: دیخند زیر یمان

 مکنار وخودشم زیم رو گذاشت نونم بسته هی و گذاشت زیروم رو خامه بعدش
  نشست



 ؟یهست یچ منتظر په بخور:یمان
 !!!!!!؟؟؛یبخور یخایم توام:من
شت که یحال در یمان شتم آذقمون نخوردم شام منم آره: گرفتیم لقمه دا  گذا
مه و واسوومون زارنینم یچیه نایا دونسووتمیم دمیخواب و زیفر  طرفم رو لق

 دوس خخخخخ چنده چند باخودش نیا وا) ممنون: گرفتم ازش بخور:گرفت
 خوشووگلش یجا رهیگیم لقمه من واسوووه داره یمان االن بدونه گرامش دختر

 گهید مهیطانیش یخو خخخخخ زمیبر کرم گرفتم میتصم( سوزهیم
  رهیبگ دستم از خاست گرفتم لقمه واسش منم
 دهنت بزارم کن آآآآآآ  نچ نچ:من

 دهنش گذاشتم رو لقمه کردو آآآآ شد چهارتا چشاش خخخخ
سم رهیبگ لقمه که بود اون نوبت حاال شت گرفت که رو لقمه وا  دلم)دهنم گذا

 نچ تمگف واکرد که دهنش بردم دهنش سمت به گرفتم لقمه منم( بود یلیو یقل
  ینزد دوباره ادیب کترینزد میمان شد باعث که دمشیکش خودم سمت به نچ نچ

 ونا از اونم دمشیکشوو خودم طرف به و نچ نچ وگفتم کرد وا دهنش برمو لباش
حت یلیخ شووود کترینزد بود که یحد  کردمیم حس و گرمش ینفسوووا را

گاهمون کهیا یجا به کردم هول خورد گره توهم ن مه ن  و لبم به بخورم رو لق
شت یمان شد دهیمال اطرافش صتش انگ شت ش  خادیم کردم فکر و لبم رو گذا

  خمارشد چشام که یانقد کردیم یباز بالبم اما کنه پاک رو خامه
ما کوچولو بوس هی اول کردم حس* م*ب*ل* رو* ش*ا*ب*ل یداغ باره ا  دو

 نفس به دوتامون کردم شیهمراه و کردم حلقه دورگردنش دسووتام کرد شووروع



تاد نفس  گوشووم ریوز* ش*ل*غ*ب دتویکشوو منو حرکتش هی با یمان میاف
 نهیریش یلیخ نهیریش:گفت

 
 در نهیریشوو:  گفت رگوشوومیوز* ش*ل*غ*ب تو دیکشوو منو حرکتش هیبا یمان
 ستین یتکرار مزشم یدونستیم: گفت کنه شروع دوباره خواستیم که ینیه
کهیازا یییییییییییییییییچ ندگ* ه*س*و*ب* نیاول من ن بهتج و میز  کردمویم ر

 تو زدم و شووده یعصووب کردیم سوومیمقا قبلش یها تجربه با منو داشووت اون
 اندازه چشوواش موند ناکام خخخخخ رونیب اومدم* ش*ل*غ*ب*واز گوشووش

شت و شد هندونه شت کردیم گاین منو دا شارمو انگ  هیهاچ: گرفتم طرفش به ا
گام بر برو ب یدیند آدم یکنیم ن ب  منو یحق چه به تو یعوضووو نمیب
 هان ی*د*ی*س*و*ب
 ایمان یخواست خودتم تو ا،یمان اما... ا م ا:یمان
 ییییا)کنم تجربه باتو میزندگ عاشووقانه نیاول نخواسووتم نخواسووتم زدم داد:من

 (بسوزه دروغگو یاونجا
 بود بارت نیاول ینی یچ:یمان
ضم:من ستو بغ صل هیرگریز زدم شک سادتم خاطر به میگر درا  نکهیا نه بود ح
 *د*ی*س*و*ب* منو یمان
 شودست هی و نشیس رو گذاشت سرم و کرد* م*ل*غ*ب* و ستادیا روبروم یمان

  برد فرو موهام تو دستشم هی کمرمو رو گذاشت
 ا؟یمان بود اولت بار واقعا:یمان
 اهوووووووم:من



 تجربش رادیباه تاحاال یبگ یخایم ینی: وگفت *ب*و*س*ی*د* موهام یمان
 ؟ینکرد

سرم خاک یا  تو کردم فکر حاالم نه زهیچ: گفتم کنان من من دادم یسوت که بر
ست رادیه سته  من من یه  متنفرم خودم از کردم *خ*ی*ا*ن*ت* رادیه به ندون

 یم سووهیمقا منو یمان بترک یازحسووود خخخخخ) شوود شوول دسووتش حلقه
  جداشدم ازش نور سرعت به(یکن
ساب دمیرس که اتاقم به شقم رو نمیاول نکهیازا بودم فیخرک یح  کردم جربهت باع

ستمیم گهید حاال سبت دلش ته یمان دون  بهش ونمتیم و ستین لیم یب من به ن
 خخخخخ ختمیر یکرم عجب مایخودمون کنم نفوز

___________________________________________________________
____ _____ 

 
 یمان
 
 
 

 یبرا ور نییپا یاتاقها من بخاطر مامان میدیرس الیو به کوتاه توقف ازچند بعد
 ، ایمان و من یبرا باال طبقه ودوتااتاق کرد انتخاب میومر خودش

  بخوابه که رفت اتاقش به شام قبل شیخستگ بخاطر ایمان



 ایمان دونسووتمیم که ییاونجا از گرفتم سوورد چیسوواندو تا چند شووام واسووه منم
 حتما شووب مهیون داره خامه به میخاصوو ی عالقه و بگذره شووکمش از محاله

 نهیبن یتاکس زریفر گذاشتم گرفتمو خامه هیبق چشم از بدور شهیم داریب
نه رو یخسووتگ نخوردمو شوووام وخودمم تاقم به کردم بهو  تا ومنتظر  رفتم ا

 چه که مشنیبب خوابه یوقت داشووتم دوسووت یلیخ اتاقش وبرم ببره اخوابشیمان
 رفتم شاتاق به بخوابه کامال که شدم منتظر یساعت هی نیهم واسه شهیم یشکل

 نارشک روتخت راحت الیباخ په شووهینم داریب و نهیسوونگ خوابش دونسووتمیم
 عدب کردم ونوازش موهاش بود دهیخواب ملوس انقد که شم فداش یاله نشستم

 داریب خرهبال شووه داریتاب ومنتظر رفتم اتاقم وبه کردم نگاش ریسوو دل هی نکهیازا
 نفسم یخودم یشکمو شدخخخخخخخ

 
 پنچرشوود سین یخبر ازغذا دید کرد وا که خچالی در رفتم سوورش پشووت آروم

  خخخ
 غیج خواست دیترس یاله کردم صد راهش که بره آشپزخونه از خواست دیناام
 سووتموتاد نزن غیج یمان منم شییییییییه دهنش رو گذاشووتم دسووتم کف بزنه

 باشه؟ وردارم
  داد تکون مثبت نشانه به سرش

  ورداشتم دهنش ازجلو دستمو
  شدمایم خفه داشتم شیییییییییآخ:ایمان



 شوونیم ردایب االن باش آروم شییییییییییه رولبش گذاشووتم اشووارمو انگشووت
سنته؟مان  هی نینگفت نیغذاهاروخورد همه یبرق جارو مثه شمام اهوووووم:ایگر

 آخه؟ نخورده شام من مثه برگشتن بخت
 زربصبریفر گذاشتم خامه شهیم گرسنت دونستمیم دمیزخندیر

 ؟یهست یبخورمنتظرچ نشستم وکنارش زیروم گذاشتم ونون خامه
 !! ؟؟یبخور یخایم توام دیپرس متعجب:ایمان

 دمیوخواب زریفر گذاشووتم وآذقمون نخوردم شووام منم آره: گرفتم واسووش لقمه
 بخور گرفتم طرفش به رو ولقمه واسمون زارنینم یچیه نایا دونستمیم

 ازش خاسووتم گرفت لقمه منم واسووه دمید یناباور درکمال ممنون گرفت ازم
کن کردوگفت ینچ نچ رمیبگ ک کردم کپ نیگیم منو دهنت بزارم آآآآآآآ  ردموآآآ

شت رو لقمه سش لقمه  کردنیم آب قند یکل تودلم دهنم گذا  گرفتمودهنش وا
 هب اما کردم وا دهنمو طونیکردشوو یباز بالقمه اما گرفت لقمه دوباره گذاشووتم

ش خودش سمت شبند ختمیر کرم منم دیک  ارهدوب شدم  ینزد بهش لقمه وپ
باره گرفت سوومتم مه  ینزد دهنم ودو ما گرفتم لق مت به باز ا  خودش سوو

 هول کردمیم وحس نفسووهاش وحرم میشوود  ینزد بهم ناخواسووته دشیکشوو
مه مه کهیت هی دوخوردیمال ولوچش لب به رو کردولق گام موند رولبش خا  ن
شاش شت لباش رو سرخورد ازچ صتم انگ شتم ش  نمک پاکش که رولبش وگذا

شاش شد پخش رولبش رژ مثه خامه که دمیمال لبش انقد ستن ازچ  مدیود خوا
له تاه ی فاصووو که یکو پرکردم بود نمونیب رو  گذاشووتم* م*ا*ب*ول رو

 میهمراه انهیناش واونم کردم شروع دوباره  یکوچ بوسه هی اول* ش*ا*ب*رول



شه نیاول بود کردمعلوم شتم ش  شهیم امامگه) بار ستش(دا  لقهح دورگردنم د
 توگوشووش خودم ل*غ*ب دمشیکشوو حرکت هیبا میافتاد نفس نفس به کرد

 نمک شووروع باردوم یبرا خواسووتم نهیریشوو یلیخ  یدونسووتیم: وارگفتم زمزمه
ستیم وگفتم  خوابوند یکی عیسر چون گفتمینم کاش که ستین میتکرار یدون

 ومن یحق چه به: گرفت طرفم به اشووارش وانگشووت رفت ازبغلم رگوشوومویز
ست خودتم گفتم منم ها ی*ب*و*س*ی*د* ستم زد داد یخوا ستم نخوا  نخوا

 مطمئن هگید بود  بارش نیاول جونم ییییا  کنم تجربه باتو رو عاشووقانم نیاول
  لمه؟یف و ستین رادیه با ینی شدم

لت یاله هیرگریزدز بود؟ بارت نیاول ینی؟یچ:من جا  عیسوور دیکشوویم خ
 واون توموهاش دستم هیو نمیروس گذاشتم سرش خودمو* ل*غ*ب دمشیکش

 ا؟یمان بود بارت نیاول واقعا کردم نوازش موهاش گذاشتم روکمرش یکی
 اهووووووم:ایمان
 تجربش رادیباه تاحاال یبگ یخوایم ینی وگفتم م*ب*و*س*ی*د* هاش مو

 ؟ینکرد
فت یمن من ته من یرادیه کردم فکر: کردوگ  *خ*ی*ا*ن*ت* بهش ندونسوو

  متنفرم خودم واز کردم
  رفت اتاقش وبه وارفتم

 رفتم اتاق به کرده تجربه بامن رو نشیاول نکهیازا اماسرخوش من
 دمیخواب درافکارم غرق.... رادیه شهیم من امالیمان هه
 

 ایمان



 
 همه نیاماباا دمیکشوویم خجالت یبامان ازروبروشوودن شوودم داریب که ازخواب

 الاااامس »بودن صبحانه مشغول سحر و مامان رفتم آشپزخونه به صبحانه یبرا
  یگرام بربانوان ریبخ وصبح
  گلم ریبخ خودتم وصبح سالم:مامان

 مادرشوووهرت که نیابشوویب ریبخ صووبحت گلم یدیخواب خوب سووالم:سووحر
  داره دوست

 شوه بشینصو قرار  من یگل به یعروسو که مادرشووهرم خوشوبحال اوه اوه:من
شغول شنگول شاد یمان که بودم صبحانه وم  دل صبح سالااااااااااااااام: اومد و

 رگ کردم حس آن  ی نشست من یوروبرو  خوشگل یخانوما ریبخ زتونیانگ
  ریخب شمام صبح گفتم دمیشن خودم فقط که ییباصدا شدم وسرخ گرفتم
 پسرم ریبخ صبحت فهیخرک پسرم که نمیبیم به به:سحر
  جان یمان ریبخ صبحت:مامان

 امپ قلم کاش یا که میرفت ایدر به یمان شوونهادیپ به صووبحانه صوورف از بعد
 تالذیدر کرانیب یازآب مویبود نشووسووته سوواحل همه رفتم ینم و شووکسووتیم
 یخاصوو حس وامواجش وسووکوتش ای،در میدیخند یوم میگفت یوم میبردیم

 متونسوو به کنان غیج غیج دختر هی که ابودمیدر کرانیب یدرآب غرق دادیم بهم
 سوومتمون به یحاصوو یبالوند که بلند ش قد جذاب و بود خوشووگل اومد
 سحرجون غلب دیوپر سالم یسحرجون یییییییییییییییییییییییییوا:اومد



 بود زهیر هی واسوووت دلم دختر کجا نجایا توکجا یخوب گلم غزل یوا:سووحر
  ش*ب*و*س*ی*د*و

 یخوب عشووقم یمان یوا: یمان بغل دیپر کرد یمال تف سووحر نکهیازا بعد
  نمتیبب ابنجا کردمیفکرنم

ته بسوووه: کرد دور ازخودش رو غزل یمان جا،یا دخترزشوو  یتوچطور خوبم ن
 نمتیبیم نجایا خوشحالم

 بود خوشووگل داشووت حقم بود یمان محبوب عشووق غزل پس مبهوت اما من)
 (ببنده دل من به غزل باوجود شهیم مگه هه وبانم  برو وتودل

شد متوجه تازه نکهیا مثل ش اوه: گفت ما  رو ماش که بودم زده ذوق انقده دیببخ
  دمیند
 یورک هه نمتیبیم زیر ایمان ینی ندازهیم کهیت داره اول نیازهم شوووریب دختره)

 ( من زیعز
ست به مامان شکال ش*ب*و*س*ی*د* و داد سحرد شقم منم گلم نداره ا  ع

جا یجوون یهع دید ینم رو یکسوو چشوووام راونیغ دمیدیم  ادتی که ییک
 هستم میمر ر،گلمیبخ
 و نیجوون میلیخ سالتونه۳۶فقط تخته به بزنم یریپ شما گفته یک وامامان:من

  نیموند خوب
 منو به نگاه هی و کرد یمان به نگاه هی شوود منور من جمال به چشووش تازه خانوم

  سالم زد پوزخند



 که هیک فکرکرده بوس دس واسوووه جلو ادیب اول تاخودش ندادم محل بهش هه
 شوودم مانع که بغلم خواسووت جلواومد بالخره خانوم بوس دس برم من منتظره

 (برات دارم بدجور که گلم بسوز خخخخخ یسوخت هه) دادم دست بهش
 دارم؟ ویباک ییافتخارآشنا نمتیبیم خوشحالم:غزل
ست لیقند کنم ف  که خی یلیخ:من شنا شماافتخار دادم جوابش ب  منو اب ییآ
 دیدار

 وا:غزل
ست ایمان یول:سحر  شه ناراحت ممکنه نداره ازت یشناخت هنوز غزل تو ازد

 ایرینگ دل به طبعه شوخ من وروج : غزل به وخطاب
 جون سحر رمیگینم دل به ها بچه از که معلومه اوه کرد یزیر خنده:غزل

 ( آخه کنم دپرست بزنم تیشخص یب ننته بچه)
شت سال هی اندازه که بعد ساعت  ی  الیو به یا افاده دختره اون اتفاق به گذ

 میرفت
 

 یمان
 
 

 شدو هی بعد شوودم داریب ازخواب یانرژ یباکل شووبید نیریشوو اتفاق بخاطر
نه به یحسووواب له رفتم آشووپزخو مدمیم نییپا ها ازپ فتیمان که و  اوه اوه:اگ



 من یاله) شووه بشینصوو قرار من یگل به یعروسوو که مادرشوووهرم خوشووبحال
 (یش زنم یخایم تو که من خوشبحال عشقم میش فدات ومامان

نه به ما ریبخ زتونیانگ دل صووبح سووالاااااااااااااااااام:رفتم آشووپزخو  یخانو
 معلومه شد سرخ هاش گونه عشقم خخخخخ نشستم ایمان یروبرو خوشگل

 که کرد زمزمه یزیچ رلبیوز دهیکشوو خجالت شوووبید خاطر به یحسووواب
 ریبخ توام صبح گفت البد دمینفهم

 رمپس ریبخ صبحت فهیخرک پسرم که نمیبیم به به زد چشم  هی:مامان
 جان یرمانیبخ صبحت:میمر

 غزل که میودب بخند بگو مشغول میارفتیدر به من شنهادیپ به صبحانه بعدصرف
س بوداده جن مثه شوه بااون چندش دختره مامان دبغلیپر دویسرر : شیخرک ع

 انممام(کردم غلط خدا بود یا کنه عجب دختر نیا)سالم یسحرجون ییییییوا
 یمان: یوا من بغل دیپر مامان بعد ش*ب*و*س*ی*د* کردو یاظهاردلتنگ

 نمتینجاببیا کردمیفکرنم یخوب عشقم
 ناال  کارکنمیچ زونیآو نیباا حاال من دومن یگذاشت بود ینون  چه نیخداا یا

 نجا،خوبمیا دخترزشووته بسووه: کردم دورش ازخودم آخه کنهیم یفکر اچهیمان
 (عمت جون آره)نمتیبینجامیا خوشحالم یتوچطور

  دمیند شمارو که بودم زده ذوق انقده دیببخش اوه:غزل
 یم عشووقم منم گلم نداره اشووکال ش*ب*و*س*ی*د*دادو دس بهش میمر

  رکجابودیپ سالتونه۳۶وامامان: گفت امیمان دیدیگرونمید یکس چشام دمید
 که نیهم بودم داده نشووونش وعکسووشووم بودم گفته غزل واسوووه ایازمان قبال
 ایمان ینی پوزخند نیا)داد لشیتحو پوزخند هی کردو من به نگاه هی دیارودیمان



 جوابشسرد یلیاخیمان(رکنهیخدابخ شد شروع امیوبدبخت ستین من مال گهید
 وزهرشوو رمیگینم دل هابه ازبچه من باگفتن اماغزلم کردم حال یحسوواب که داد

 ختیر
 ...اومد غزلم زدمیم حدس که طور همون دیرس که الیو به رفتن وقت

 
 رفتم اتاق سمت ،وبه دارم کارت ااتاقمیب غزل:من

  امیم االن عشقم باشه: زد یلبخند غزل
 آماده االن زد یچشمک یبگذر ازم یتونینم دوستم یم:اومد غزل بعد نیچندم

 شمیم
 من اعصاب رو غزل نیبب یعوض دختره یگیم چراچرت: زدم وداد گرفتم قشوی

خه یگفت که بود یحرف چه اون نرو راه  یلعنت..د بچس اون آره بچس ایمان آ
 نباش میزندگ تو گهید نگفتم مگه ها یشد چراخفه

 ودنب بامن شب هی واسه رفته ادتی چرت؟ شد تاحاال یازک:زد یشخندین غزل
تاهش،قبال قد بااون بچس آره یزدیم له له  سبچ ایمان گمیم االنم گفتم کو
 بفهم یمان
 دوسووش توبفهم نفهم...د: گردنش رو گذاشووتم ودسووتم چسووبوندمش وارید به

 انه؟؟؟؟؟؟ی یفهمیم نویا یفهمیم عاشقشم دارم
 ؟جالبهیبود من خواب وهم یبود عاشقش شدم ،خفهیروان بردار دستت:غزل

 واقعا؟



 ریزو ینبود خواب هم تو نکهیا اول هیچ یدونیم شهیم جالبترم من باجواب:من
ست یبود خواب سال نکهیا ،دوم گهید یکیای من کردینم یفرق وا  من شیپ دو

 ایانم به ازاحساسم ،سومایبود یسرگرم وواسم ووطنم مامان تنگ دل بودم تنها
 رمدا دوسووت ارویمان که گفتم شوودم مطمئن یوقت ادتهی ،چهارما نبودم مطمئن

 واست کنم یادآوری؟ رفته ادتی انداختم ودورت چرک دستمال یوشد
 

له یکرد لهم چطور ادمهی وچون ادمهی  سوووتین الزم:غزل  ایمان به بزارم محا
 باش داشته ادی به ازمن نیا یبرس جونت

ششیز خوابوندم یکی شغال نیبب: رگو  یخایم ننک دیتهد منو خانووم کثافت  آ
 دیهدت که ییتو آره بودم خوابش ریز یگیم ایمان به البد هااااان؟؟؟ یبگ یچ

 میرکاره مردم هی من! من تا شترهیب ضررش تو واسه عواقبش یدونیم حتما یبلد
صتم ناز کردم شو هه افتاد ش  خودته یپا خونت نمتیبب فردا رونیب ازاتاقم گم

  گمشو
___________________________________________________________

___ 
 ایمان
 

 س*و*ه پسره تنده ششیآت انقد هه اتاقش بره کرد وصدا غزل یمان دهینرس هنوز
 ا*ب*و*س*ی*د* منو شبید نیهم ز*ا*ب

  عشقم امیم االن: کرد نازک یچشم پشت غزل



 من بدون یمان یدونیم: گفت من به خطاب غزل اتاقش رفت یمان که نیهم
 زد چشم  هی میباش باهم خوادیوم شده تنگ برام دلش االنم ،عاشقمه تونهینم

 ورفت
صبان منم ستم رومبل تیباع ش شتم ن ساب شدمیم مرگ دق دا  ردمآو جوش یح
شت قرن هی که یساعت مین بعد شالش موهاش نییپا اومد گذ  بود ختهیر بهم و

ساب که معلوم ستم دراومدن هم ازخجالت یح  تمرف اطیح وبه ارمیب طاقت نتون
 عدب زدم وازنگیشوو به عیوسوور نشووسووتم بود نما آب کنار که نفره دو تاب هیرو

  داد جواب دوبوق
 الو
  یخوب وایش سالم:من

 چراگرفته؟ صدات:وایش
 کردم فیتعر واسش امروز و شبید اتفاقات

 هک بهتر همون نداره تورو عشووق اقتیل اینخور غصووه برم قوربونت یاله:وایشوو
 شهیتوزندگ گهید یکی

ضم ش رمیمیم یمان بدون من تونمینم وایش یگیم یچ یفهمیم: دیترک بغ  ویوگو
شت اززمان چقد دونمینم کردم خاموش سه که گذ  ناهار کردن صدام ناهار وا

 مسووکن هی رفتم اتاقم به هیبق به توجه بدون خوردمو قاشووق دو حال یب بود مهیق
 که هیبق شیپ نییپا رفتم دارشووودمیب ازخواب غروب هفت دمیوخواب خوردم
 (لیفام اسم) بودن یباز مشغول

 میکرد شروع تازه مام که یبدوباز یاومد عه:سحر



 امیب و بزنم یدور اطراف نیا برم خامیم سین خوب حالم دیببخش:من
 امیب منم سایوا گلم:مامان

 دیببخش باشم تنها خامیم مامان نه:من
 ادیب کنار تاباخودش باشه تنها نیبزار:غزل

 اتفاق بهش نکنه ایخدا دورنموند چشووم از که رفت بهش غره چشووم هی یمان
 گفته؟ شبید

 حرف جونم یرادیباه اگه مگه؟ افتاده یاتفاق ام؟چهیب کنار باخودم دیچرابا:من
 ورشیب دختره شدم خارج الیو واز امیب کنار باخودم خوامیم آره اومدنه کنار زدن

 ، یطرف یباک یبفهم کنم لهت نیهمچ
 یآب از شهیهم من:بود یمان کنارمه یکی کردم حس که بودم نشسته ایدر ساحل

 کرد امونگ نشست وکنارم ایدر داره یعجب آرامش قشنگه یلیخ برمیم لذت ایدر
 ست؟ین طور نیا

 آرامششم نیهم عاشق اهوووووم:من
  ایمان خامیم عذر شبید بابت من:یمان
 ستین مهم دیکن فراموشش:من
  جالبه نیشد غرق توخودتون شبید از ستین مهم چون:یمان
 سرم فقط درضمن کردم فراموشش ستین مهم چون شدم رهیخ چشماش به:من
 نیهم کنهیم درد
 درسته؟ غزل بخاطر:یمان



 ینم غزل اصوون من فرهمند یآقا نیبب باشووم ناراحت غزل بخاطر دیچرابا:من
 کنار دیوبر دیبزار تنهام شووهیم اگه حاالم شووم ناراحت بخاطرش بخوام که نمیب

 بزنم حرف رادیباه یخصوص خامیم منم نینزار منتظرش عشقتون
 ...باشه ادتی نیا اما باشه:یمان
 یچ:من
 دیبرگرد نشده کتریتاهواتار شمام  یبا یچیه:یمان
 
 یکسو هک باشوم شواد یالک کردم یسوع برگشوتم الیو به یمان رفتن بعد ربع هی

 دیسف چش غزل اون مخصوصا نکنه ش 
 ؟یاومد عه:مامان
 بهترشد حالم زدم حرف یرادیباه یمامان آره: وگفتم کردم بغلش

 زد پوزخند هی یمان
 پسرته دوس رادیه:غزل
 داره؟ باشه داشته یربط کنمینم ف  دادم جوابش سرد:من

 شییییییا:غزل
ست: *ب*و*س*ی*د* سحرمنو ص هیزندگ گلم دخمل گهید گهیم را  شهیشخ

 بده حیتوض یکس به نخواد دلش دیشا
 به که میدار یچ شام گمیم فهم زیچ آدم قوربون یآ مش*ب*و*س*ی*د*:من
 کسیوکوچ بزرگه روده یعروس جونم یرادیه قول

 دخترم میدار پاستا:مامان



  پاستا واسه رمیمیم جوووون آخ: هوا دمیوپر دمیکوب  دستاموبهم کف
 یمان هک رفتمیم هاباال ازپله داشووتم کردم عوض لباسووام منم نینیبچ زیتاشوومام

 رفت االب ازمن وزودتر نیستین یخوب گریباز: گفت بشنوم خودم فقط که آروم
 هیو یگذاشووت جاش روتاب تیگوشوو نمیا:کرد سوود راهم یمان بود چش نیا وا

  ورفت زد پوزخند
 من، شم محو که ییکجا افق یا یحساب دمیر ینی

 ودب روبروم یمان من بد ازشووانس رفتم آشووپزخونه به لباسووم کردن عوض بعد
گاهش ینیسوونگ کهیباا کردمیم وحس ن  کردمیم حس یول دمیدینم خودمو ن

 جمع وبعد خوردم غذارو بود یکندن باهرجون شوودمیم رنگ به رنگ هرلحظه
 ... میرفت منینش به ظرفها وشستن زیم کردن

 ریبخ یهمگ شب:من گلها نبرد لمیف دنید بعد
 تهکش منو تونیهماهنگ خخخخ یبخواب خوب دخترم ریبخ شبت:وسحر مامان

 یبخواب یبر بهتره گهید توام غزل:یمان
 کدومه اتاقت:غزل

 ست؟؟یاچیح ه*ه*ر*ز* دختره هه
  رانینجاایا یاومد ازش که سین یا شووده خراب اون نجایا غزل اتاق برو:یمان

  غزل ادیم یبوسوختگ یمان گرم دمت کرد ادشیپ خخخخ
 نموند دور کدوم چیه چش از که زدم پوزخند هی

تاقم به وگرفتم غزل دسوووت  انتظار یبدجور ایرو که میبخواب میبر ایب: بردم ا
 (ایآ نیروداشت کهیت خخخخ) کشهیم



 وشر زد حرف ینطوریا نکنا گاشین:کرد شروع غزل میدیرس اتاق به که نیهم
 و*ب*و*س*ی*د* منو کرد ربغلمیسوو دل هی کرد صوودام ادتهی ظهر بگه نشوود
 شده تنگ برام دلش یلیخ گفت

  هم کنار نیش خوشبخت خوبه زدم یمحو لبخند من
 وابتوخ من بخواب نجایتوا گلم: گفتم که زد ف  انقد زد ف  تموم دوسوواعت

 که وتاهک قرمز ساتن لباس هی که خوابمو لباس یشیم تیاذ دارم ادیز یپرون لقد
 شوووریب دختره دمیکشوو دراز کاناپه یرو نییوپا دمیپوشوورو بود باز کامال قهی از

شق از اومده شق باش منو کنهیم وافتخار گهیم شیباز ع  خاک یا شدم یک عا
 رفتم فرو یقیعم خواب شدوبه گرم چشام ایمان برسرت

 
 یمان
 
 ؟ کو ایمان عه دمیپرس نبود یاخبریازمان رفتم که نییپا

  عشقم اطیتوح رفت: غزل
 ... ه*ه*ر*ز* دختره ستمیتون عشق من بگم بار چند:من

 ریز زد وهی کردیم صووحبت یوباگوشوو بود نشووسووته تاب رو ایمان رفتم اطیح به
  هیگر

شرده قلبم شات یدون ینم مگه یمان نفس نکن هیگر شد ف  عمرمه شهیش چ
 انقد دونسووتم یم اگه ختهیر بهم مش*ب*و*س*ی*د* که شووبیازد نفسووم
شهیم عذاب ش مش*ب*و*س*ی*د* ینم چوقتیه ک ستمیم بودم مونیپ  خوا



 مارتع به خودم عیسر تو بره نکهیا قبل کردن صداش شام واسه که کنم آرومش
 اما من اتاقش رفت بگه یزیچ نکهیا بدون غذاخورده دوقاشووق بزور رسوووندم

 ...عشقم شه فدات یمان یاله معصوم بودو دخترچقدپاک نیا دمیکشیم عذاب
 ازش مامان اومد امیمان که میشوود لیفام اسووم مشووغول جون میمر شوونهادیپ به

 باهاش خواسووت میمر بزنه دور اطراف بره خادیم گفت اما کنه یباز خواسووت
 خودشبا خادیم البد گفت م*ه*ر*ز* دختره نیا باشووه تنها خوادیم گفت که بره

با:کرد سیسوورو دهنش ایمان که ادیکنارب  یاقاتف ؟چه امیکنارب دباخودمیچرا
 امیب کنار باخودم خامیم کناراومدنه زدن حرف جونم یردایباه مگه؟اگه افتاده

 مین( رامب بود یکاف شد سیسرو غزل که نیهم یول سوختم منم نکهیباا)ورفتش
 ودب نشووسووته ایمان که یتاب روهمون اطیح رفتم که گذشووت یباز از یسوواعت

ستم ش ش دمید که ن  تمرف الیو اطراف به نور سرعت به جامونده روتاب شیگو
 شیگوشوو متوجه ازظهرتاحاال که بوده بد حالش انقد بزنم حدس تونسووتمیم

 بود کرده بغل بودوزانوهاش نشووسووته سوواحل زدم حدس که طور همون نشووده
 کرد نگام.. نشد حظورمن متوجه اول، ی قهیدق هی ابودیمحودر

 کنارش داره یبیعج آرامش قشوونگه یلیخ برمیم الذتیدر یازآب شوووهیهم:من
 س؟ین طور نیا شدم رهیخ وبهش نشستم

 آرامششم نیهم عاشق اهووم:ایمان
 ایمان خامیعذرم  شبید بابت:من
 ستین مهم دیکن فراموشش:ایمان

 توخودتون سووتین مهم چون: شوودم رهیخ چشووماش به  گهیم دروغ دونسووتمیم
  جالبه ن؟یشد غرق



 نیهم کنهیم درد سرم فقط کردم فراموشش ستین مهم چون اگفتیمان
ته غزل ازبودن کردم حس خاطرغزل: ناراح ته؟منو ب طاب میلیفام به درسوو  خ

به وگفت نهیبینم غزل اصوون کردوگفت  رادیاهب خوامیم منم برس عشووقت برو
سادت شدم مطمئن) بزنم حرف ش چون کنهیم ح ست شیگو  نیوا بود من د

 باشوووه ادتی بگم خواسووتم(واسووش رفت غنج دلم ته بخواد منو ممکنه ینی
 رگردب نشده  یتاهواتار گذاشتم ناتموم اماحرفمو ستیترن مهم غرورازعشقت

 زده حرف رادیباه که وتظاهرکرد داشووت شوواد یادما یاومدوادا بعد نیم چند
 کنار یبزار غرورت کنمیم یکار ایمان یخایم منو توام گفتم تودلم زدم پوزخند

 ... یکن اعتراف وخودت
 کنمیمن ف : مبارکش کلیه دیر قشنگ ایمان که پسرته دوس رادیه دیپرس غزل
شته یربط شه دا  (خاطره باخ یکرد خرابش ایمان گرم دمت خخخخخ)داره؟ با

 ..... بگه نخواد دیشا گهیم راس کردوگفت ادفاعیمان از مامانم
 کهیکوچ روده یعروس رادیه بقول که میدار یچ شام دیپرس من یشکمو خانوم

ستا گفت میمر وبزرگس سم گربه یم،الهیدار پا  دوش زده هاذوق بچه مثه ملو
ست س که االب طبقه به یستین یگرخوبیباز گفتم کنه عوض لباس بره خوا  دیر

 فتمر دوباره زدمو پوزخند هیو شیبود جاگذاشته تیگوش نمیا:  سدکردم راهش
 بود هدیفهم که نیازا کردیم عوض رنگ بود نشووسووته من یروبرو زیسوورم نییپا

 ...بود گرفته شدهحالش رو دروغش و گرفتم مچش
  رگفتیبخ گلهاشب نبرد لمیبعدف



ست ستمیم) بره خوا شب که کنهیم یهرکار غزل دون شه بامن ام سه با  نیهم وا
 چهره دومهک اتاقت گفت ییپررو درکمال دختره یبخواب یبر بهتره غزل  گفتم

 شد درهم ایمان
 

 یاومد ازش که سووتین یا شووده خراب نجااونیا ایمان برواتاق: گفتم یعصووب
 ...رانهینجاایا

 ایرو که میبخواب میابریب وگفت گرفت ودسووتش ززدیآم طنتیلبخندشوو هیایمان
 غزل یشد باعث که انداختنت کهیت واسه بجونم کشه،دردتیانتظارم یبدجور

 ...شه یا قهوه
شنم ستهنتو یاله خوابه روکاناپه ایمان دمید که بخورم آب نییپا واومدم شد ت  ن

 اسلب هی دمید باال ببرمش که کنارزدم ازروش پتورو کنه تحمل رو عجوزه اون
 کنم لتحم نتونستم داره یدیسف پوست چه اووووف) دهیپوش باز ساتن خواب

 هاباال ازپله بود سب  پرکاه مثه کردم وبغلش گرفتم کوچولو بوس هی ازگردنش و
ستم باپا ودراتاق رفتم شتمش ب سیم روش زدم رو وپتو روتخت وگذا  اگه تمدون

 رونیب زدم ازاتاق عیسر دمیم هردومون دست یکار هی بمونم اونجا گهید قهید هی
تاق رفتم مان ا نارش ما جایخواب ک مان که ییدم،ازاون ب  خوابش ما  بود سوو

 یکنیچکارم نجایتوا:دارشدیب ازخواب
 کنه تحملش نتونسووته امیمان که تحمل قابل ریغ ازبس شیسوور دختره نیا:من

 وابمبخ روکاناپه دمیترسوو نجایا اومدم من اتاقم بردمش بود دهیخواب روکاناپه
 بارکن یاروباقالیب خر ادیب غزل



 ینییاپ بدونه که میمر شیپ رمیم من بخواب نجایتوا باشووه وونهید: دیخند مامان
 نشه سوتفاهم فردا
 مامان ممنون:من

___________________________________________________________
___ 
 ایمان
 

 ودمب روکاناپه که من اخدای کنمیچکارم نجایا من وا دادم ارور بازکردم که چشام
 نهم اتاق یروبرو اتاق عه کردم هنگ رونیب اومدم که ازاتاق کجاس نجایا پس

 ووووفا کرده بغل ینطوریا منو نکنه یکو؟وا یمان په بودم یمان تواتاق من ینی
 بودن مشغول همه رفتم آشپزخونه ،به آخه ستین ادمی یزیچراچ په

 خخخ)ریبخ توام صبح: گفتن سرود گروه مثه یهمگ ریبخ یهمگ صبح سالم
 شدم صبحانه ومشغول نشستم(است وعشق تونیهماهنگ

 شبو یاکجابودیمان:غزل
 وزوز هاتواتاقش پشوووه شوووبید نکهیا مثه:دیرسوو دادم به یمان که زدم  ارور

سه ادکردنیز سیم بود برده خوابش شدوروکاناپه طاق تحملش نمیهم وا  تمدون
 رفت ومامانم دمیخواب مامان اتاق رفتم منم خودمو اتاق بردمش و شووهیم تیاذ
 رابه رهمهوکاف خرابه فکرت چون نبود هیتوج گفتم که نارمیا دیخواب میمر شیپ
 یفکرشوبکن که هیزیچ اون تراز پاک ایمام وگرنه گفتم خودداند شیک

 لحظه هی سوووخت نشیچ نقطه یاله خخخخخ بود یعروسوو اونجام یگیمنوم
 اصوون کنهیم شیا قهوه رابرا یمان چرا همن عاشووق یومان غزل اگه اسووتپ



 داد تشیعصووبان ،غزل ندارم خبر ومن داده دمیشووا نداد بهش رو نقره چراسووت
  خخخخخ شدیم بلند دود ازکلش زدویم

 یبود یراض کادوت از جونم یغزل یراست:من
 یچ یکادو کادو:چهارتاشد چشاش غزل
 ینداد بهش مگه یمان وا گهید نقره ست همون: من
 میرب پاشو غزل دمشیخر عشقم واسه گفتم خوامیم غزل واسه نگفتم من:یمان

 شد رتید
 لوممع فشیتکل باخودشووم نویا داره چندتاعشووق مگه رکنهیخدابخ یچ ینی)
 ستین

 
 یمان
 

 خوردن مشغول نشست گفت ریبخ صبح اومد امیمان که میبود صبحونه مشغول
 ؟یبود شبوکجا ایمان:گفت یتمسخر بالحن غزل که شد
 دیپر رنگش آن  یایمان

س  یش یلیخ منم س هی: گفتم کردمو شیا قهوه یومجل  زاحمم تواتاقش یمگ
ستمیم برد پناه کاناپه به و بوده خوابش  خودمو قاتا بردمش شهیم بدخواب دون
تاق رفتم خودمم  حیناتوجیا  گفتم ودرادامش میمر شیپ رفت ومامانم مامان ا

به فکرت چون نبود مه خرا به وکافره ند شیک را پیمان وگرنه گفتم خوددا  اکا
 یفکرشوبگن که هیزیچ ترازاون



 یبود یراضوو  ازکادوت غزل وگفت رفت فکرفرو به بگه یزیچ نکهیا ابدونیمان
 دونهینم خخ هیک عشووقم بفهمه کنه یریگ جهینت توفکرش داره خانومم یاله)

 (خودشه
شاش یازخوشحال ایمان یچ یکادو!!کادو؟:غزل  ست همون گفت زدو برق چ
 ینداد بهش مگه یوامان گهید نقره
 نیمه میپاشوبر غزل دمشیخر عشقم واسه گفتم خامیم غزل واسه نگفتم:من
 هک یگفت بهش یچ غزل کشوومتیم یعل یوال به گفتم شوود نیسوووارماشوو که

 ها یداد شیفرار شب نصف
 یچیه:غزل

 هاااان؟؟ یکرد لهیپ بهش اومد که نیچراهم ییهرجا دختره شووو خفه دادزدم
 اربز یآره؟کورخوند نینطوریهم میبق یرخوابی ز خودت چون یکرد ف  هیچ
 ارویمان خامیونم نخواسووتم جسوومش بخاطر ارویمان من کنم راحت التیخ

 کنم تیاحالی تهیحال خوامیم بخاطرخودش
 ازدواجش ییایرو شب بودنش لذت تنش بوسش داره رادشویه که اون هه:غزل
  تو نه رادیبراه
 یالیو به تمام هرچع وباسوورعت شوووآشووغال ،خفه شووو خفه توگوشووش زدم

 که الیو به زدم پرسه ابونایتوخ تاآخرشب بودم کالفه وانقد رسوندمش  خودش
 نبخاطرم کردم چراحس دونمینم نیبرگشووت عه گفت دمشید ها روپله رفتم

 ... رفت آشپزخونه به و رشیز زد اما داریب
___________________________________________________________

_________ 



 ایمان
 
 

 .... هیک پس ستین عشقش غزل اگه جیگ وهم بودم خوشحال هم
سه  به سحرجون نبود ازش یخبر هم شام... ومدیامان میبود ناهارمنتظرش وا

 بود اماخاموش زد زنگ شیگوش
 و ازحسووادت خاموشووه که معلومه مشووغولن نااالنیا زمنیعز نزن زنگ...د هه

 بودم جرقه منتظر انبارباروت مثه تیعصبان
  اومد یمان که کردمیم نگاه اطیح ازپنجره

 اهاشب که رفتمیم نییهاپا ازپله داشووتم اومدم رونیب ازاتاق خوردن آب بهونه به
 نیاومد سالم عه: شدم روبرو

 یدینخواب هنوز سالم:یمان
 بخورم آب اومدم بود تشنم:من
 یدیپوشیم خوابت لباس حداقل یستین یخوب یدروغگو گفتم هه:یمان
 ومدیم خوابم سرشب کر طونیش گوش آسمون به زده نفست به شمااعتماد:من

 کنم عوض لباس نتونستم برد خوابم عیسر بودم خسته انقد
 یکند انگارکوه یگیم یجور:یمان
 هب خوردمو آب وانیل هی یوالک رفتم آشووپزخونه به خب رفتم یرو ادهیپ هه:من

 ...رفتم اتاقم
 

 ناشناس که شمارشم بابا یا شدم داریب میگوش زنگ یباصدا



 الو:من
 شدم مزاحمت ببخش جون ایمان یخوب سالم الو...:
 شما؟؟ دیببخش:من
ستمیم گرفتم جون سحر از شبید شمارت گلم غزلم...:  صحبت باهات خا
 کنم
 شنوم؟یم خب بله اوه:من

 همننف  هیوبق یمان فقط بباخونم نمتیبب دیبا نمشه یگوش پشت:غزل
 نفهمه؟ یکس دیبا که هیمهم حرف چه نیا:من

 فتنگ ازمن یبشنو که الزمه اما یاین یتونیم یخوددان یفهمیم نجایا یایب:غزل
 بود

 اونجام گهید ربع هی تا بده آدرس باشه کردا  یتحر میکنجکاو حس نامرد
 ...غزل یالیو رفتم رونیب زدم سروصدا بدون خوابن دمیفهم خونه ازسکوت

 هی و قیوآالچ درخت از پربود الیو اطیح دیسووف بادوعمارت بزرگ یالیو هی
 اومد غزل که بودم الیو ییبایدرز غرق دوعمارت وسط درست بزرگ ینما آب

 و دبو ختهیر دوشووش یرو بلوندش یوموها بود دهیپوشوو زرد دکولته لباس هی
  اتویب نمتیبیم که خوشحالم کرد بغلم اومد سمت به یخاص یبالوند

 شنومیم نجابگویهم خبراومدم یب ممنون نه:من
 اریب ییرایپذ لهیوسوو نایم نا،یم مینیبشوو قیآالچ میبر په باشوووه یهان اوه:غزل

  قیآالچ
 خانوم دیندار یامر بامن: گذاشت زیم یرو،رو قهوه خانوم چشم



 یبر یتونیم:غزل
 شنومیم:من

 .. کنم ازکجاشروع دونم ینم راستش:غزل
 بگو فقط ستین ازهرجامهم:من

پدر پدرم شووراکت یمهمون شیپ دوسوووال من گمیم اول از پس:غزل  یمان و
 شدمینم کاش یا که شدم آشنا یبامان
 چرا:من

  شیم درلباس بود گرگ هی یمان:غزل
 ؟!یچ ینی:من

 ایمان دهیم شووونیباز بعد کنهیم انتخاب طعمش اول یمان هیچ یدونیم: غزل
 یبخور یباز من مثه توام خامینم

 شمیم جیگ دارم بگو تر واضح باهات کرده چکار مگه:من
 صووبح روزید دختراس جسووم دنبال فقط که ه*ز*ا*ب *س*و*ه هی یمان:غزل

سال کرد تیحما ازت یدید  دیتافهم کرد ادهیپ سرمن رو یباز نیهم شمیپ دو
 بهم اون اون ایمان هیگر ریز وزد دیکشوو خوابش تخت به منو دادم دلش به دل

 کرد دمیتهد بود باهام روزمید کل کنهیم دمیوتهد گرفت لمیف وازم تجاوزکرد
ست شیباز یبعد نفر توام دمیفهم حرفاش نیب افتاد جونم به وونیح هی ومثه  یه

 یش عاشقش یخرنش ایمان
 یشوود وونهید:زدم محو لبخند هی و نباختم خودم اما وهنگ بودم شووکه که من
 ببندم دل یمان به تونمیم رادیه باوجود مگه هستم میرادیه عاشق من



ستم غزل ست هیجونور چه یدونینم تو آخه آخه: وگرفت د  ایمان کن جمع حوا
 کتهس پدرم نترنتیا زارهیم لممیف زدم حرف باهات که ینگ بهش توروخدا فقط

 گمینم گلم تخت التیخ: گفتم زدمو بخش دیام لبخند هی کنهیم
 عاشقته یمان یگفت روزید اماتو
شکاش غزل سته ازم خودش آره کرد پاک ا س که بگم نویجاا همه خوا  ش  یک
 نکنه
فت ممنون:من ما ازلط  رونیب زدم الیازو خدافظ دارم دوسوووت رادویه من ا

 زدم زنگ رادیه به عیوسر
 یخوب ایمان سالم الو:رادیه

 پوکمیم دارم رادیه ستمین خوب ستم،ین خمب اصال رادیه کردم بغض من
 گفتم براش انیجر کرده تتیاذ یمان بازم ایمان شدهیچ:رادیه
 شتودام زارمینم هست بهت حواسم کنارتم من یخانوم نترس گلم باشه:رادیه
  یفتیب

 هیگر ریز وزدم *ب*و*س*ی*د* منو اون اون رادیه یتونیم ،چطور چطور:من
 هشب ایمان نکن تیاذ خودت:داد رونیب بلند کردونفسووش یکوتاه مکث رادیه

 واونجا میایم خودمونم پیاک ریبگ بزرگ یمهمون هی تولدته شنبه پنج نزار محل
 خوبه؟ یدار رابطه توبامن میکنیم شیحال یجور هی

 یشمیپ که یرادیه ممنون باتو مهمونا دعوت پس خوبه آره آره:من



 خامیم که کن قط یندار غم یودار رادیتاه شووم فدات من یاله: دیخند رادیه
 ورچط که وتماشووواکن نیبب فقط کنم دعوت ومهمون بترکونم آخرهفته واسوووه
 رمیگیم حالشو

 
 رادیه
 

 نداشووتم یخبر ازش کردم اعتراف عشووقم به که ایمان با مکالمم نیآخر بعداز
 تمداش وحشت واکنشش از چون رمیبگ تماس دمیترسیم دوروز نیا یط درواقع

 المسوو الو دادم جوابم زد زنگ ایمان که بودم باشووگاه...کنه جوابم بخواد نکهیازا
 ؟یخوب ایمان

صال کردوگفت بغض ستیم دلم)ستین خوب حالش ا   کنم وخفش یمان خا
 تتیاذ یمان بازم ایمان شوودهیچ( شووهیم بلند ازگوراون همش دونسووتمیم چون

 کرده؟
 قسووم رهیبگ ازم ارویمان تونهیم فکرکرده ه*ه*ر*ز* کهیمرت داد حیتوضوو انیجر

 نیبب حاال یمان شوووه من مال فقط ایمان خورمیم قسووم امیمان جون به خورمیم
شا شه:کن وتما سم کنارتم من یخانوم نترس گلم با ست بهت حوا  مزارینم ه
  یفتیب تودامش

 شوونبه پنج گفتم تولدشووه مرداد۷دونسووتمیم که منم یتونیم چطور گفت ایمان
 شیالح یجور هی انیم پمونیاک کل بده بیاونجاترت بزرگ یمهمون هی  تولدته

 ... گذاشت عهدم به کردن دعوت کردو خوبه؟موافقت یدار رابطه بامن کنمیم



 اسوهو زدمو زنگ هیوبق نیشوورو به زدمو یا روزمندانهیپ لخند شوود قط که تلفن
 من مال ایچطورمان که  وتماشاکن نیفقطبب جون یمان کردم دعوتشون شنبه پنج

 ه*ه*ر*ز* کهیمرت شهیم
___________________________________________________________

_________ 
  یمان
 

 وابهخ کردم فکر ایجزمان بودن همه رفتم آشووپزخونه وبه دارشوودمیب که ازخواب
 خانه براهل سالم تو اومد رونیازب که
 ایمان یواکجابود:میمر
  یگرد شمال بودم رفته:ایمان

 یراسووت: گفت کنه نگا بمن نکهیا بدون من یروبرو قیدق کنارمانشووسوووت
به پنج واسوووه رادیه سووحرجون مه که شوون  یالیو کرده دعوت آدم یکل تولد

 نداره؟ یاشکال نجایا انیب گفتم امامن خودشون
  گه؟ید شهیم سالت2۰ یاشکال چه گلم مبارکه ایمان یگیم یجد یوا:سحر

 شهیم سالم2۱سحرجون نه:ایمان
 ... گرفت حرصم بود کارشده به دست زودترازمن رادیاهیمان تولد نکهیازا
 میشیم زحمت باعث نجاکهیاماا:میمر

شق من گلم نه:سحر  هن مگه گذرهیم خوش یکل اتفاقا یزحمت چه میمهمون عا
 گذرهیم خوش که معلومه زدم ی؟لبخندیمان



 هآخرهفت  یولباسوووا نیبر راحت الیشووماباخ بامن زایچ هیوبق  یک یراسووت
 دیریروبگ

 شوودچطور..ادورفتیب بگو غزلم به یراسووت  ممنون  زدوگفت یشووخندین ایمان
 ...اد؟؟یب بگم غزلم

___________________________________________________________
_________ 

 ایمان
 
شپزخونه همه رفتم که الیو به ستمو یمان یروبرو شهیهم مثه بودن آ ش  فتمگ ن

 هدهع به دارویخر هم یمان بدم ینجامهمونیا خوامیوم تولدگرفته واسم رادیه که
  گرفت
 کنه دعوت روهم غزل که گفتم بهش

تاقم به مدم ا مه دادم امیپ رادیه به او  اول واونم بده دعوت یمان  یالیو رو ه
 ...اومد کوتاه دید که منو امااصرار کرد مخالفت یکل
 

 ایمان
 
سه یمان شییخدا میکرد نیالروتزئیو یومان رادیوه نیواوشورویشو اتفاق به  وا

  بود گذاشته تموم سنگ لیوسا دیخر
 نجایا زنیریم مورملخ مثه گهید ساعت هیتا میحاظرش میبر بهتره خانوما:من

 میا محاصره وامگه:وایش



 
 واسه میرفت وایمامانوسحروش اتفاق دن،بهیخند واهمهیش حرف نیباا
 

  میش آماده جشن
  بود کرده انتخاب رادیه که یریحر قرمز دکلته لباس هی من

 
 دنبالش ازپشوووت و بود روکمرم قایدق لباسووم چپ سوومت گنده ونیپاپ هی و 

 با رو بود قرمز ینهاینگ وپراز شدیم دهیکش نیروزم
 

  رو بلوندم یموها هی،حاش کردم ست یسانت ده قرمز دار لج یکفشها
 

  دمویکش ملیور چشم خط روهم ختم،چشمامیر دوشم رو و فرکردم
 
  دمیکش رولبم یا نقره لب برق و غیج رژقرمز هی

 
 امشب ژووووووووون یشد دخترمعرکه یوا دیکش غییییییج:وایش
 

 خخخخخ شه عاشقت یجد یجد رادیه ترسمیم میدیم ییفدا
 

  تا که ریحر ینبات دکلته لباس هی وای،ش وایش یشد خوشگل توام:من



 
  دختر: بود کرده ونیشن وموهاشم بود دهیپوش رو بود زانوش یرو
 

 ....یا تومعرکه یگیم من به بعد امشب یدیم کشتن به نیرویش توکه
 

  مارو اومدن ریمس داشتن یومان رادیه که میرفتیم نییپا ها پله از میداشت
 

ستمو اومد رادیه کردنیم نگاه شت گرفت د ستمو وپ  یفدا: د*ی*س*و*ب د
  خانوم

 
  زد چشم  هیو خوشگلم

 یشد خوشگلتر امشب که برم نفسم قوربون:کرد ل*غ*ب وارویش دیپر نیشرو
 
 بودم خوشگل کوفته زد نیشرو پشت به مشت هی وایش
 

 بعله که اون:نیشرو
 

 حرفم نیباا خوادیم دلم منم نیگینم خب زشته دمیند وشب مهتاب ام یآ:من
 
 مرده رادتیه مگه: چرخوند منو موندم هوا رو بایتقر کردو ل*غ*ب منو رادیه

 بمونه دلت به یزیچ که باشه



 
با یا گفتن همه مهمونا  که بوق مایآدم مام نیبمون اونجا نیخایم تاصوووب با

 میستین
 

  ونپمیاک خوشبختانه میرفت مهمونا سمت به رادیه اتفاق به و دنیخند همه
 
 و مسال بعداز کرد آسونتر مارو کار نیوا خبرداشتن یباز انیازجر بودن هیپا
 

مد خوش نا ییگو آ مت به رادیه منو مهمو  و السیگ از بود پر که یزیم سوو
  وانواع یسکیو و نیشامپا

 
  اسهو یکیو من واسه نیشامپا  یپ هی رادیه  میرفت بود ییرایپذ ی لهیوس

 
 میشد ومشغول ختیر خودش

 
 براوو باشه پیخوشت رادیه زدمیم حدس اوه: داد دست کنارمون اومد غزل

 
 هستم غزل  یال گیب قتیسل به ولیا

 
 دارم ارویمان چون منم قسیسل خوش که یاون اما خوشبختم:رادیه



 
 ...صددرصد که اون دیخند غزل

 
سرا ودخترا شدیم پخش هاپ پیه  یموز شغول همه وپ شا منم  بودن م  تما

 کردمیم
 
 یدیافتخارم رادیه

 اهووووم:من
 
  یج یود شد پخش تنگو وآهنگ گفت یزیچ هی یج ید وبه رفت رادیه
 

 یرادیه شودو روشون نور *ر*ق*ص* شود وبرقاخاموش خوندن به کر شوروع
  اومد

 
  ذاشتمگ چپمو دست میرفت ستیپ به باهم کردم قبول: داد *ر*ق*ص* شنهادیپ

 
 مرمک رو گذاشت دستش هی اونم تودستاش گذاشتم راستمو ودست روشونش

 خوردیم بهم گرمش ینفسا کنارگوشمو آورد سرش
 
  ازپشت حاال چرخوند منو وبعد یخوشگلتر شهیازهم یدونست یم:رادیه
 



 باهم داد فشووار خودش به شووتریب منو شووکمم یرو دسووتش بودم ش*ل*غ*ب
 هماهنگ

 
باره میدی*ر*ق*ص*یم وموزون  ونگاهمون شووود خم روم و چرخوند منو دو

  داشت یخاص برق خورد،چشاش گره توهم
 

ست و غیباج شن برقا مهمونا د سط وغزل یومان رادیه منو میدیوفهم شد رو  و
 ره،دوبا دوباره گفتنیم صدا  ی همه بودن یمهمون یا*ر*ق*ص* تنها ستیپ

 
  شدن اضافه بهمون نمیوشرو وایش دفه نیا کرد شروع یج ید دوباره

 میشد ومشغول
 
 ش*ل*غ*توب ومنم دی*ر*ق*ص*یم یا حرفه وکامال وموزون هماهنگ رادیه

 بودم هماهنگ
 

  کرده زووم روت همش ترکهیم داره گفت توگوشم
 

  یگیم یجد:من
 اهوووم:رادیه
 



  دمیوچرخ کرد ول که دستمو شن عوض ارای که بود نیا نوبت حاال
 
 شودست چرخوند منو نکهیهم نیشرو کردم فکر کرد ل*غ*ب منو ازپشت یکی

 ودورکمرم
 اشتمگذ راستمم ودست تودستش گذاشتم چپم دست یمان دمیفهم کرد حلقه

  روشونش
  چرا دونمینم یشد محشر واقعا گفت کردو سرشوخم گرفت محکم منو
 موهام نشیسوو رو گذاشووتم سوورم ناخوداگاه کردم حس گرمشووو ینفسووا یوقت
 د*ی*س*و*ب
 

 منو خاصووت شوود چشوواش قفل چشووام شوود خم روم  یموز ای وهماهنگ
 شد روشن برقا که ه*س*و*ب*ب

 ..رادیه بغل وشوا بود نیشرو ل*غ*ب غزل
 قلب باطرح طبقه سه  یک هی یمان شد شمعا کردن فوت زمان باالخره

 
 بزار: گفت رادیه شمعا کردن فوت موقع بود روش شمع2۱که بود داده سفارش
 کن فوت بعد میکن آرزو دوتامون

 
 رهیخ نگاه متوجه شوومع کردن فوت موقع کردم آرزو رو یمان چرا دونمینم من
 شدم روخودم یمان



 ومنم گذاشت دهنم و  یازک کهیت هی ردایوه دادم برش و  یک یمان به توجه یب
 کردم تکرار کارو نیهم

 بود کادوها نوبت حاال
 ینایگن پراز بود قلب پالکش که بود طال گردنبند هی بازکردم رادیه یکادو اول
 wowwwwwwwwگفتن همه یوصورت دیسف

 یکنینم بازش گفت رادیه
 ویچ:من

  گهید پالکشو:رادیه
 وشت دوتامون عکس کرد بازش وآروم گردنبندوگرفت رادیشه؟هیم باز مگه:من
 بود

 ارور خبرداشووت یازباز که کردم،مامان بغلش دمویکشوو غیج هی یازخوشووحال
 ردنمگ وبه گردنبند رادیه خخخخخ خوبه نکنه سکته یمان حال به یوا بود داده

 شد منقبض وفکش کرد مشت دستاش یومان بست
 

  هی داد نشونم رو فورد دمیفهم بعدا که دمیجد نیماش چیسو:مامان
 
مان یوا کردم وبغلش دمیکشوو فرابنفش غیییییییییج  یک شووم داتف یییییییما

 شیخرد
 
 



 خونه خودش خدمتت، چشیسووو نیا فعال بخره واسووت گفتم رادیه به:مامان
 ..کشهیم انتظارت

 
: کردم بغل سووحر بودن گرفته واسووم طال سیسوورو هی هرکدام هم یسووحرومان

 واقعا ممنونم
 ...دادن کادوهارو هرکدام هم هیوبق کردم یازمان سرد تشکر هیو
 

  سیسرو سلف غذاها همه دادن رو شام بودن آماده خبر وسحر مامان
 

ن بودو طا ل جه،سووو بابیجو ک ن ، تهیبرگ،الز  مرغ،کشووو  نیچ ا،
 پلو بادمجون،فسنجون،زرش 

 یندی،ویرازی،ش پاستا،بادام،بادمجون هی،علو فتوش یفصل،لبنان ساالد وانواع
 ... ودوغ نوشابه انواع

 ..کرد انتخاب رو فسنجون رادیوه کردم روانتخاب هیالو ساالد کمی فقط من
 

 یخوب به یچ همه که خوشووحالم:گفت رادیه میشوود خوردن مشووغول یهمگ
  داره

 هگید وقت چند میبرگرد باهم که مونمینجامیوهم رمینم تهران من رهیم شیپ
 ویمونیم که خوشحالم گفتم منم واحد انتخاب میبر دیبا شهیم شروع دانشگاه

 واسم شهیم تموم سفرم نیا



 نیا کل بیعج و کردن *ر*ق*ص* به شروع دوباره یهمگ شد صرف که شام
 نگاه مدت

  نیهم بخاطر شه مطمئن خواستیم که انگار بود زووم رادیه منو یرو یمان
 

 خودش سوومت به منو عیوسوور شوود متوجه راد،اونمیکمره رو گذاشووتم دسووتمو
 دیکش
 اومد سمتمون به یمان
 **ه*ر*ز کهیمرت ترکهیم داره:گفت توگوشم رادآرومیه
 

 یشد معرکه امشب مبارک تولدت: یمان
 لویک لویک شد آب تودلم قند حرفش نیازا
 

 دیگذاشت تموم سنگ نکهیا از ممنون دیدار شمالطف ممنون:من
ست:رادیه به خطاب که نکردم یکار:یمان سن به دیبا یرا  سنتاح قتونیسل ح

 گفت
 
نه هیزندگ کوچولو نیا: د*ی*س*و*ب لپمو رادیه  خودش به محکمتر ومنو م

 مهیزندگ:زدوگفت چشم  هیو فشرد
به: وگفت کرد کمرم رو رادیه ی شوووده حلقه دسوووت به نگاه هی یمان  که خو

 دیهست یمیصم



  ایمان به یدیچسب باوا ایب: وگفت وبرد دیوکش رادیه دست نیشرو
 

 کنهینم که فرار
 به دمیچسووب که رفتم عقب به قدم هی منم  شوود کمینزد میتنهابود یمان حاالمنو

 دید یراحت به شدیم ازچشاش خشونت دمیترس ازش راستش وارید
 

 گرویهمد تاحاال چطور دیهسووت یمیصووم انقد شووماکه: زد پوزخند هی یمان
 !د؟؟*ی*د*ی*وس*ب*ن
   چون: اومد من سمت به دیشن حرفاش بود یمان سر پشت که رادیه
 

 بوسووه هیو م*ا*ب«رول گذاشووت ش*ا*ب*ول ومدهین شیپ تشیموقع تاحاال
  بودم شکه انقد یطوالن

شکام که شت م*ا*ب*ازرول ش*ا*ب*ل عیسر رادیه شدن یجار ا  منو و بردا
 دیکش ش*ل*غ*توب

 کردم غلط من باش آروم نکن هیگر کردیم باور دیبود،با الزم ایمان ببخش:رادیه
 نمیبب اشکات ندارم تحملش توروخدا نکن هیگر ایمان خوبه

 
 منو؟؟ یدیبخش ایمان: گفت رادیه شدم که آروم
 نیهم شدم شوکه ببخش دمیبخش اوووهم: زدم محو لبخند هی من

 
  یمهربون انقد که شم فدات یاله:رادیه



 په؟ کوش یمان:من
 ورفت نداشت تحملش ت*م*د*ی*س*و*ب دید یوقت:رادیه

 رفتن رادیه یالیو به رادیه اتفاق به مهمونا همه شد تموم یمهمون
 

 برد خوابم جشن یلباسا باهمون که بودم خسته انقد
___________________________________________________________

_________ 
 :رادیه
 

  که تنرف خانوما نییتز بعد میشد ایمان تولد واسه الیو نیتزئ مشغول ازصبح
 ...شن آماده

 هک یلباسوو بااون ایمان دوسووتمیم من میبود ایمنتظرمان همه بودن اومده مهمونا
 درخشهیم گرفت من قهیباسل

 
 رهباالخ منتطره هم یمان شدم متوجه که کردمیم نگاه ایمان انتظار هاروبه پله
 

 ل*غ*وب دن*ی*س*و*ب از بعد بود شووده ماه واقعا ایمان اومدن وایوشوو ایمان
  به کردنش

 
شت م*ل*غ*توب که یوقت.. میشد ملحق مهمونا  باتموم دی*ر*ق*ص*یم دا
  خواستمشیم وجود



 
باره دنی*ر*ق*ص* بعد ،یلیخ بود یخواسووتن یلیخ  درخواسوووت ازمون دو

 کردن *ر*ق*ص*
 

 خون ه*ر*ق*ص*یم داره یمان ل*غ*ب دمیفهم شوود ارکهی کردن عوض وقت
 خوردیم خونمو
شن برقاکه ستیم یمان کردم حس شد رو  نیوهم ه*س*و*ب*ب رو ایمان خوا

 کرد میعصب
 

 دیشک منو نیشرو شمونیپ اومد یمان که میبود کنارهم ایمان منو شام صرف بعد
  وبرد

 یبامان دینبا: گفتم کردمو ول دسووتش ایهسووت یگریباز عجب ولیا بابا: وگفت
 بمونه تنها

 روگیهمد چطور دیهست یمیصم انقد که شما: گفت که بودم یسرمان پشت
 ن؟*ی*د*ی*س*و*ب*ن

  اشهب یالک خواستم اول م*د*ی*س*و*ب ارویومان نبود تشیموقع چون:گفتم
 

ماوقت خاطرهم نتونسووتم کردم حس ش*ا*ب*ل طمع یا  س*و*ب هی نیب
 گرفتم ش*ا*ب*ازل یطوالن

 دیتاد یکردم،مان تشیاذ نکهیازا شووودم مونیپشوو گرفته شیگر شووودم متوجه
 رفت ش*م*د*ی*س*و*ب



 
 کنمیم لهت یمان یدید کجاش خخخ

  هیگر ردکیباورم دیبا بود الزم ایمان ببخش:م*ل*غ*توب دمیروکش ایمان عیسر
 

 رمندا اشکات تحمل توروخدا نکن هیگر ایمان خوبه کردم غلط باش آروم نکن
 

 منو دهیبخش گفت شد که آروم
 سرد آب ردوشیز رفتم عیوسر میبرگشت الیو به یمهمون بعد

 
کهیازا حال هم بودم ه*د*ی*س*و*ب ارویمان ن حت هم بودم خوشوو  نارا

  چون خوشحال
 وشکه دلخورشد وجودم کل چون ناراحت م*د*ی*س*و*ب وجودمو همه

 
  راحتاست فردا دواسهیبا چون بخوابم رفتم خواب تخت به گرفتن دوش بعد
 ...بودم خوشحال گشتیبرم من اهمراهیمان فردا نکهیازا باشم داشته یکاف

 
 یمان
 

  بودم بامهمونا ییوآشنا سالم مشغول... دیرس ایمان تولد روز باالخره
 



  کردم دنبال رنگاهشیمس هاشدم پله به رادیه رهیخ نگاه متوجه که
 
  رادیه یوقت یلیخ بود یوخواستن ناز یلییییییخ دمیرس ایمان به
 

 خفش خواستیم دلم شد مشت دستام کرد ش*ل*غ*وب ش*د*ی*س*و*ب
 ... کنم

 
  تو دمید یوقت دنی*ر*ق*ص*و رفتن ستیپ وسط هم همراه رادیوه ایمان
 

  غزل دست اوردموین طاقت کنهیم نگاش بااحساس رادیه و راد،یه* ل*غ*ب
 

 و میدی*ر*ق*ص* مهمونا شنهادیپ به دوباره... ستیپ وسط رفتم و روگرفتم
 

  تو عیسر اری کردن عوض واسه که بود ایمان دنبال نگاهم *ر*ق*ص* مدت
 

 معرکه گفتم بهش و گرفتم شووود جدا رادیه از که نیهم رمشیبگ م*ل*غ*ب
 یشد

 
  دمویکش بو و موهاش عطر وجودم همه با نمیس رو گذاشت سرش

 
  خم روش و میدیچرخ یوقت داشتم دوست تنش یگرما کردم ش*ل*غ*ب



 
 شد روشن برقا که ش*م*س*و*ب*ب خواستم ارمیب طاقت نتونستم شدم

 
 گرفتما حس دوساعت واال کرد روشن برق که یهرک بشکنه دستت

 
 کردن آرزو باهم ایمان و رادیه که شد شمعا کردن خاموش موقع

 
 من، فقط شه من مال ایمان کردم آرزو منم اریاخت یب

 ایمان عکس پالکش وسط که بود گرفته واسش طال گردنبند هی رادیه
 

 من لحظه اون داشتم آرزو چقد که یآ بست گردنش وبه بود وخودش
 
 .. بودمیم رادیه یجا به

 و  بودن هم ل*غ*توب که رادیوه ایمان شیپ رفتم شام خوردن از بعد
 

  ینزد ایمان به قدم هی ومنم برد و رادیه نیشرو گفتم  یتبر تولدش
 

 نیهم ضهیونق ضد زشیچ همه دختر نیا شد دور ازم اما شدم
 
  یمیصم انقد شماکه: دا،گفتمی*ر*ق*ص*یم بود* م*ل*غ*ب شیپ ساعت هی



 
 بوداده جن مثه رادیه هوی* ن*ی*د*ی*س*و*ب*ن گروید هم چطور نیهسووت
 دیسررس

 
  به کرد شروع و بود ومدهین شیپ تشیموقع تاحاال چون: گفت

 
 نیهم خواستیم دلم مشت شدودستام منقبض فکم ایمان ن*د*ی*س*و*ب
 

 و الیو اطیح ورفتم رونیب زدم ببارم طاقت نتونستم کنم خفش االن
 

 رفتن همه و شد تموم یمهمون باالخره برن مهمونا ومنتظرشدم
 

 بخوابم تونستمینم من اما بخوابه خودش اتاق رفت یهرک یمهمون بعد
 پرکردم السمیگ برداشتمو یسکیو شهیش یعصب یلیخ بودم یعصب

 
  باهمون شدو نیسنگ سرم که یانقد خوردمیم فقط یکنترل چیه بدون

 
 برد خوابم لباسا

___________________________________________________________
________ 

 ایمان



 
 عوض لباسام برده خوابم شبید یلباسا باهمون که دمید شدم که داریب

 
 مرفت آشپزخونه به اومد جا یحساب که حالم و گرفتم دوش هی رفتم و کردم

 
 صبحانه، خوردن ومشغول زبودنیخ سحر شهیهم مثه وسحر مامان

 
 من یاله م*ب*و*س*ی*د* مامان ولپ ریبخ صووبحتون ایعشووقول دالم: من

 قربون
 

 ملوسه انقد که برم مهربونم مامان
 

 زیبر زبون کم خوبه خوبه:مامان
 

 نکن تیاذ دخترم میمر وا:سحر
 :وگفتم دادم ریتغ ها بچه مثه ،وصدام لوس وخودمم کردمو زونیآو لبام من

 
 گرفتم کمبودمحبت من مامان نیا ازدست یجون خاله ینیبیم
 

 مسعوله یمام شدیچ چرا نینگ افتادم ناباب دوست ریگ یروز فردا اگه من



 
 شاهد ام یآ: سحر

 من یاله وگفتم م*ب*و*س*ی*د*دوسحریرس بیازغ شاهد مامان بفرما:من
 

 ..بشم خوجگلم شاهد نیا یفدا
 

  شد ییرایپذ نکهیا از وبعد اومد رادیه که بود ناهار یکاینزد
 م؟یبر یکرد وجمع لتیوسا ایمان:رادیه

 اونوقت دیکجابر قرار:گردوشد اندازه چشاش مامان
 
  وقت چند میبرگرد واحد انتخاب واسه نگفته؟قرار بهتون ایمان مگه: رادیه
 
 شهیم شروع دانشگاه گهید
 

  میریم باهم فرداهمه ستین الزم:وگفت نییپا اومد ها ازپله یمان
 

 گرفت؟ اجازه ازشما یکس:من
 

 دانشگاه سییبار گهید دوروز شم دانشگاه همون استاد قرار منم اما نه:یمان
 

 دارم قرار



 دانشگاه؟؟؟؟؟؟؟ همون یییییییییییچ: دادم ارور من
 

 ستین وصنعت علم مگه:یمان
  آآآآره:من
 نشد من جواب ومنتظر ستین الزم میریم باهم همه فردا گهید په:یمان
 

 گرسنمه میدار یچ ناهار مامان:یمان
 ! خواب؟ ساعت: اومد سحرازآشپزخونه

 
 میدار یچ ناهار حاال دیببخش خسته یلیخ مامان بودم خسته:یمان
 

  آمادس گهید ربع هی پلو زرش :سحر
 یاک: نشست مبل رو یمان
 
 میبر باهم همه تافردا رمیم من په: شدوگفت بلند رادیه
 

  یبمون شمیپ خوامیم کجا جونم یرادیواه:من
 
 شهیم زحمت آخه:رادیه
 



 ....یزحمت چه پسرم نه:سحر
 شه؟؟؟یم آماده ناهار که یتاوقت یباز تاب میبر یایم یرادیه:من

 
  دادیم هولم رادیوه نشستم تاب رو امیم که معلومه: گرفت دستمو رادیه
 

 باهربار کرد شتریب سرعتش رادیه حرفم نیباا کن شتریب سرعتش رادیه: من
 

 ...دمیکشیم غیج جانیوباه گرفتمیم فاصله نیاززم شتریب دادنش هل
 

 حاظره ناهار نیایب: وگفت دنبالمون اومد مامان
 

  مشت ودستاش بود قرمز چشاش یمان میرفت داخل رادیه اتفاق به یوقت
 

  زدیم دید مارو آشپزخونه وچهارچوب بود شده
 

  میخورد غذا ظرف هی تو معمولمون عادت وطبق مینشست کنارهم رادیه منو
 

 اما کردمیم حس خودم یرو رو یمان نیسنگ نگاه ناهار مدت طول تمام
 

  دز زنگ سحر به غزل که میبود ناهار مشغول خونسردباشم که کردمیم یسع
 



  کرد مخالفت رادیاماه کرد دعوتمون شامم واسه ساحل میبر یهمگ گفت
 

 رهینم ییجا دعوت بدون که گفت انکار ازاون اصرار ازمن ادینم وگفت
 

 ...خودش یالیو ورفت
 

سه رو ومن ایدر رفتن همه ستم ساحل گرفته نم یها ما ش  که یروز ادی به و ن
 حکمم وقلبم گرگرفت روخوندوتنم ایدر آهنگ زدو تاریگ یمان بار نیاول یبرا

 روکه یآهنگ  گذاشووتم وهدفون کردم حس بار نیاول یروبرا عشووق دویکوب
  دادم روگوش بود شبام ییالال دوسال

 کردم زمزمه رلبیوز
 

 توبرسرراهم یآمد بازهم
 گمراهم دوباره یکن یم عشق یا

 سرکردم رابه یجوان من دردا
 ارخودسفرکردمیتنهاازد

 راستیس یازعاشق من قلب ستیرید
 راستیزنج یصدا از خسته

 یمرابرد عشق نیااولیدر
 یمراتوآزرد دم به ادمیدن



 ادآوری رابه اسرنوشتمیدر
 باور رومکن اسرگذشتمیدن

 پردازم قصه یبیغر من
  دررازم غرق یقیغر چون

 ایدر درغربت شدم گم
 آوازم هم یوب نشونیب
 ها ساحل به ها شب روم یم

 را دل خلوت ابمیتاب
 ایدر ی خسته موج یبو
 را ها غم اوج سمینو یم

 یبرد مرا عشق نیاول ایدر
 یتوآزرد دم به دم
  آور ادی رابه سرنوشتم ایدر
 باور رامکن سرگذشتم ایدن

گاه ینیسوونگ ثان کردمو وا چشوووام کردم حس خودم یرو رو ین ند  یا هیچ
 ک دیسووف بودوشوولوارک تنش وجذب اهیسوو یرکاب هی خورد گره درهم نگاهمون

 که بود ختهیر شیشووونیپ رو شیسوویخ خاطر به موهاشووم بودن تنش جذب
 بود کرده جذابش شهیشترازهمیب

 هب توجه یب ازدمویدر به تمام هرچه باسوورعت رفتارم یرو یکنترل چیه بدون
س بالخره... رفتم فقط رفتم هیبق شدمویردریا  گهید که ودمب منتظرمرگ تقال یب ا

 بود بخش لذت کردم حس ویمان گرم آغوش ،که آوردمو کم نفس



 سوورم بودمو رودسووتاش دوسوواله یها بچه دومثهیکشوو رونیب به رو من یمان
 ودشخ ب منو دیچکیم روگونم اشووکاش دویکوبیم تند تند قلبش نشیروسوو

شارداد سه گفتمیم بابغض  ف شات یمان نف شاتو یمان  هیای،دن واکن چ  واکن، چ
 ...رینگ ازم  عشقمو ایخدا زدیم ادیوفر *ب*و*س*ی*د*یم تند تند گونمو

 
 ایخدا کنمیم تحمل باشه زنده اما باشه رادشیباه بزار ایخدا رینگ نفسمو

 
 

 کردیم هق وهق بده پس ارویمان ایخدا
 

 زندس؟؟؟:دیپرس غزل بودنو من کنار همه گهید حاال
 

 فتمنگ مگه رونیبروب میاززندگ نگفتم مگه شو خفه کثافت شو خفه:یمان
 

  نکردم خفت دستام نیباهم تا چشم جلو از گمشو مهیزندگ ایمان
 

سحر مامان کنم ف  شام گفتنینم یچیه چون بودن شوکه و  رفت یاهیس چ
 دمینفهم یزیوچ

 
 بود اومده دمیشن وصداش بود نجایا رادیه دارشدمیب که ازخواب



   نهات باهم بدم اجازه تونستمینم شدم مانع ببره باخودش ارویمان خواستیم
 و ایمان یایوشاد کردنا غیج غیج یصدا یباز تاب رفتن ایرادومانی،ه باشن

 خفش وبادستام رادیه خواستیم دلم کردیم میوعصب دادیم آزارم رادیه
 خواست و کرد دعوتمون شام واسه زدو زنگ غزل ناهار صرف بعداز.. کردمیم

 ..ٔ..ومد،یون نکرد قبول رادیه ،خوشبختانه ایدر میبر باهم یهمگ
 یآهنگ همون ایمان شدم متوجه گذشت نیم چند ایمان جز میزد آب به یهمگ

 نیوا عاشقمه کردم حس کردیم زمزمه داشت خوندم رو شیپ دوسال که
  نویا هربار کردیم آرومم آهنگ نیا مدت نیا تمام منم چون دوطرفس حس
 دمیدیم ارویرمانیتصو دادمیم گوش

 نبود حواسش یشکیه ایدر وسط رفت ها وونهید مثه هوی شد نگام متوجه
  یوقت بود شناور ییتقال چیه بدون رآبیز  ربودید اما دنبالش رفتم

 شدم موفق باالخره اما کردیم مقاومت ارمیب رونشیب آب از خواستمیم
 چشات یمان هنفس گفتمیم بابغض بود هوشیب دیکشینم نفس بکشم رونشیب

 
 ادیوفر م*ب*و*س*ی*د*یم تند تند اش گونه واکن چشاتو یمان هیایدن واکن،

  ایخدا: زدمیم
  حملت باشه زنده اما باشخ رادشیباه بزار ایرخداینگ نفسمو رینگ ازم عشقم

 
  بده پس رو ایمان ایخدا کنمیم

  سراغش رفت ومامانم کردم غش دید حال تواون رو ایمان که نیهم میمر
 شو خفه: زدم داد داشتم سراغ ازخودم که یخشم باتموم  زندس دیپرس غزل



  مهیندگز ایمان نگفتم مگه رونیبروب میاززندگ نگفتم مگه شو خفه کثافت
  نکردم خفت دستام نیتاباهم چشم ازجلو گمشو

 ماا بودم پزش  خودم نکهیباا مارستانیب رسوندمش بود یکندن باهرجون
 یخودکش دیبا ایچرامان ایخدا...کردن شیبستر ارژانس بود داده ارور مغزم

 دعواش رادیباه حتما بود خوب که حالش تولدش بعد روز هی درست اونم کنه
 عیسر رادیه ریتغص نداشتم ش  اما بود خونمون ناهار رادیه اما شده

 گرفتم شمارش
 یمان جونم الو:رادیه

 داده یخودکشوو به تن که یآورد ایسوورمان ییبال چه یعوضوو کثافت: زدم داد
 ها؟؟؟؟؟

 شه کم سرش از مو تار ی اگه کشمتیم قسم یعل یوال به رادیه کشمتیم
 مکدو بگو کرده یخودکشوو ایمان یخودکشوو!!!!!!!!!! ؟؟یییییییچ: زد داد رادیه
 یمارستانیب

 هقید پنج دادم آدرس یمارستانیب کدوم بگو یلعنت د: زد داد کردم سکوت
 یخودکش من بخاطر اون: دیوکش گرفت قموی دید منو که نیهم دیرس بعدش

 ازش یخاستینم تو اگه کثافت.. د ه*ه*ر*ز* صفت یب آشغال تو ای کرد
 هک کنه یباز لمیف داداششم مثه که یبامن نبود مجبور یکن سواستفاده

 ارهیب طاقت نتونست دیکش عذاب تو بخاطر اون یلعنت شه خالص شرت از
 اشکاشم شاهد تموم ه؟؟دوسالیچ احساس هیچ ،عشق یفهمیم نتوست



 ینگذرو خوش شب هی واسه اونو یکرد توکار اما ختیر صفت یب تو واسه که
 یخواست

 ها یگینم یچیه یشد الل چرا..د حقش بود نیا
 بخوامش یگذرون خوش واسه من،من عاشق یمان دمیشنیم یچ بودم مات

 آخه خواستم یزیچ نیهمچ ازش گفته یک یگیم چرند چرا: زدم داد
 !گفته؟ دروغ بهش غزل یبگ یخایم ینی: زد داد رادیه

 غزل؟؟ یچ: من
 :هیچ داستان دمیفهمیم دیبا کردم،یم درک رو ایمان یرفتارا یمعن حاال
 شده یچ بگو شمرده شمرده باش آروم ایمان مرگ رادیه باش آروم

 (کنمیم نابودت غزل نمتیبب بزار)گفت رو هیقض مو موبه رادیه
 میآدم نیهمچ من یتوباورکرد رادیه س، مسخره واقعا خنده ریز زدم

 گمیم که رو ییحرفا دونمینبودم،نم دوسال فقط میبود باهم یازبچگ خوبه
 خودم یالیو یمهمون تو یوقت شیپ دوسال:بگم بزار اما انهی یکنیم باور

 کردم حس لرزوند دلم بود ایمان نگاه تو یچ دونمینم خوندم زدمو تاریگ
 گفتم بعدش قهید چند اما ستین یشگیهم یدخترکوچولو همون ایمان

  تو دختر چقد موقع اون یدونیم خودت شدم الشیخیب س*و*ه البد
 ستپ یانقد ،چون نرفتم شیپ شتریب یحد هیتا همه نیباا اما بود میزندگ

 طپشش قلبم دمید یم رو ایهربارمان من گذشت یمهمون اون از ماه ی نبودم،
 نبودم، اما ضمیومر دارم قلب طپش کردمیم فکر لیاوا شدیشترمیب
 کنم رشیدرگ نخواستم برام سیبق مثه امیمان کردم فکر خودم شیپ

  حسمم نیا فرانسه به رفتن با کردم فکر باخودم بود حرفا نیازا تر پاک چون



  لغز یوبابا بابام شراکت هیتومهمون سیپار هابو موقع نی،هم رهیم نیازب
 بیغر توکشور بود همصحبت هی برام فقط اون آشناشدم باغزل

 دوست ی فقط اما میبود یمیصم باهم غزل منو بود گهید یزایچ اون اماتوقع
 کردنیم فکر چون بودن خوشحال ییآشنا نیازا ن،پدرامونمیهم بود

 
 غزل شب هی خواستمینم من اما شتریب منافعشون ما باازدواج

 
 میباش باهاش شبو خواست ازم خونم اومد بود کرده مست

 
 جداش دخترونش یایازدن خواستمینم چون نکردم قبول اولش

 
 یکرد فکر یامل یلیخ گفت دیخند فقط دیخند گفتم بهش کنم

 
شو قبال ستین نترس باراولمه شتم تجرب سرمیخ  دا  هامون ادهخانو انتخاب به ر

 گفتیم قبلش یها رابطه از اما شه زنم بود قرار
 
  یفهمیم مردم هی من رادیه کرد کمیتحر بود که یقیهرطر به
 

  افتاد دینبا که یاتفاق شدمو  یتحر دونمیم یکنیم درکم
 



 که نیباا کنم فراموشش نتونستم بازم بودم ایمان دلتنگ بازم اما
 

 از یوقت خاستمیم ارویمان من اما بود باغزل رابطم نیاول
 

 گفت کرد موافقت گفتم پدرم به شدم امطمئنیمان به حسم
 امرزتش،یخداب بود فقمیر نیبهتر پدرش بهتر محمد دختر از یک

  تلفناشم یوتمام،حت بود بار هی همون باغزل منم رابطه
 

 فرانسه از ایمان واسه ازدواجم حلقه من دادمینم جواب
 

 نیا من شنهادیپ به ی،حت بپرس مامان از یباورنمکن گرفتم
 

  خواستیم تورو اون اما بزنم حرف باهاش که گرفت شکل سفر
 

 تو سوورش بود کرده چنگ موهاش رادین،هی*ب*و*س*ی*د* گرویهمد یحت
 دستاش

 
 سردت رفتار اما خواستیم تورو ،اونم آخه یگیم چرااالن: گفت

 
 بود دهیترس وزد رو حرفا اون غزل میوقت میکن یباز لمیف گفت دید
 



  اما نیهم همرازشم شویداداش منم خواهرو هی مثه اواسمیمان
 

 خواستمیم فقط گفته دروغ غزل دونستمینم من بوسه اون درمورد
 

  وایش اندازه ایمان یدونیم خودت یکن یدور وازش شه توباورت
 

 بگو بهش یگفت بمن که رو ییحرفا نیا همه برو زه،حاالمیعز واسم
 

  کنهیم باور
 بگو بهش تو رادیه ترسمیم: گفتم من

 ...ورفت کارخودت نیا نه: گفت رادیه
 
 رادیه
 

  یالیو برگشتم ناهار وبعد شد مانع ی،مان ایمان دنبال رفتم که صبح
 

 ایمان همراه نیهم واسه داشتم نفرت رفتن دعوت بدون از خودمون
 
 داشتم،حالم استرس بیعج برگشتم یوقت نرفتم غزل یمهمون به
 



  یسرعت نیباآخر داد رو ایمان یخودکش خبر یمان نکهیتاا نبود خوش
 

 قهی و مارستانیب رسوندم خودمو داشتم سراغ نیماش و خودم از که
 

 گفتم بهش دادیوب داد با رو بود دلم تو که ییوحرفا گرفتم رو یمان
 

 تیواقع کردن فیتعر به کرد شروع وبعدش دیخند و دیخند فقط یمان اما
 که نیباا دید شدیم وازچشماش التماس گهیم راست دونستمیم
 

 بزنم حرف باهاش من خواست ازم گذشتم ایمان از اما بود سخت برام
 

 ازو نتونستم بگم بمیرق یروزیپ از نفسم به ،نتونستم نتونستم اما
 
  و تهران تا بکوب یا گهید حرف چیه بدون رونیب زدم مارستانیب

 
 امیب کنار باخودم دی،با نداشتم باهم دنشونید تحمل کردم یرانندگ

 
 ....نشم روبرو باهاش ومدمین کنار که یتاوقت دیبا

___________________________________________________________
___ 
 یمان



 
 باانگشت ودب دستم تو ،دستش بود هوشیب هنوز بود یبستر ایمان که یاتاق رفتم

 کرد وا چشاش که کردمیم نوازشش داشتم شصتم
 
 ایمان یکشت منو توکه خانومم؟؟ یدارشدیب موگفتم*ب*و*س*ی*د* شیشونیپ

 
 رگردوندب وصورتشو دیکش رونیب ازدستم ادستشوی،مان آخه یکاروکرد نیچراا

 
 گفت بهم رادیه دونمیومیچ همه خانومم گرفتم،گفتم دستش دوباره

  شییییییییییییه:گفتم رولباشو گذاشتم اشارم دست...اما:ایمان
 
 کنمینم صبر هم قهیدق هی یحت گهیا،دیمان بزنم حرفام بزار نگو یچیه
 

 گفتم وبراش باغزل ییآشنا انیجر
 

کاش سوورخورد اشووکش چشوومش ازگوشوووه  چشووواش و کردم پاک اشوو
 :م*ب*و*س*ی*د*

 
  باشه من یبارون یجنگلها یپر شه یبارون چشات خوامینم
 



 خوشگلت یچشا یفدا نکن هیگر وقت چیه گهید زنهیم شمیآت اشکات
 

 ردمکیم باور غزل یحرفا دینبا کردمیم تتیاذ دینبا من یمان ببخش:ایمان
 ..نبا

 قمونعش به که حاال خاستمینم نزنه یحرف گهید که زدم لباش به و سکوت مهر
 

 خودمون حرف خاستمیم فقط باشه یحرف یا گهید یازکس میکرد اعتراف
 

 :دمیکش وعقب سرم شد خسته کردم حس خودمون فقط باشه خودمون وحس
  میردبرگ کنه چکت صداکنم دکتر برم من باشه نگو یزیچ ایمان شیییییه
 
 نگرانتن ال،همهیو
 

 ایمان
 

 کردیم نوازش دستم پشت رو شصتشو که یمان دست یگرما باحس
 

 توگف  *ب*و*س*ی*د*مویشووونیپ یمان شوودم داریب بود یکینوسووتالژ وحس
 چرا

 
 گرفت امادوباره دمیکش رونیب ازدستش دستم یکرد یخودکش



 
 بزنه حرف خواست فرصت ازم.. عاشقشم دونهیم که گفت

  
  هیگر کردو فیتعر کردم سکوت کردو فی،تعر کرد فیتعر رو همه

 
 کردم ش  امیبچگ یباز هم به یمان به من باورکنم تونستمینم کردم

 
 :وگفت *ب*و*س*ی*د* کردوچشام پاک اشکام یمان زدم، تهمت

 
 خوشووگلت یچشووا یفدا نکن هیگر وقت چیه گهید زنهیم شوومیآت اشووکات

 من یبارون یجنگلها یپر شه یبارون چشات خوامی،نم
 

 من یبارون یجنگلها یپر بود ادشی رو یباز همون هنوز گرفت خندم
 

 یحرفا دینبا کردمیم تتیاذ دینبا یمان ببخش: عذرخواستم ازش
 

 کوتمهرس اما  کردمیم کارو اون رادیباه دینبا بگم خواستمیکردم،میباورم غزل
 .. شد خفه توگلو حرفم زدو لبام به رو

 یحرف خودمون جز یزیچ چیه از میکرد اعتراف عشووقمون به که حاال گفت
 مینزن



 
 ...الیو میبرگرد کردنم ازچ  بعد که پزش  دنبال رفت

 ...برگردم تونمیوم شمیم صیترخ که گفت کردنم چ  بعد اومد پزش 
 

  ارجخ مارستانیب واز امیب نییپا تخت از کرد کمکم یمان پزش  رفتن بعد
 

 شدم نشیماش وسوار میشد
 کردیم گامین داشت طوریهم یمان
 منو ینخور واچته:من
 یشمیپ شهینم باورم هنوز موقعش به که اون زد چشم  هی یمان
 

  وفتیراب نشدم مونیتاپش:من
 بودم نگاش ینیسنگ متوجه رویمس کل کردو وحرکت چشم به یا:یمان
 شو ادهیپ میدیرس:کرد ترمز یمان
  تونمینم ضیمر ام یآ: کردم لوس خودمو من

 
 گرفت* ش*ل*غ*ب ومنو واکرد نیدرماش سایوا نوکرتم خودمو جونم یا:یمان

 عمارت تو برد و
 

 زشته نیزم بزار منو وونهید:من
 مآورد المیع نییکجا ملت یییییییزشته،آ کجاش ی،عشقمیخانومم:یمان



 
 آوردم عروستو ییکجا ننه ییییییآ

 
 آوردم عروس بدو بدو

 
 کردنیم نگا مارو زده بهت ومامان سحر

 
 بستم وچشام یمان نهیروس گذاشتم سرمو خجالت از منم

 
  دهیرس مارستانیب از تازه وچل خل دوتاعاشق زده چراخشکتون:یمان
 
 ا؟؟؟یآ نیدیند
 

 یمان
 

  خونه میبر میتونیم کردوگفت چ  ارویمان دکتر
  میشد نیماش سوار.. نییپا ادیب ازتخت کردم کمکش

 
 و دارم ارویمان باالخره شدینم باورم هنوزم بود یخواستن یلیخ
 



 داره دوستم واونم
 منو ینخور واچته:ایمان
 
 یشمیپ شهینم باورم هنوز موقعش به که اون: زدم چشم  هی

 
 وفتیراب نشدم مونیتاپش:ایمان
 

 وابخ دمیترسوویم کردمیم نگاش یچشووم ریز رو الیتاو مارسووتانیب ریمسوو کل
 باشه

 
 میدی،رس:کردم ترمز

 تونمینم مظلوم ام یآ:کرد خودشولوس
 خخخخخخخ نایب چشم هی خوادیم یچ خدا از کور گفت تودلم من

 
  بردمش الیو وبه نوکرتم خودم: کردم ش*ل*غ*ب
 

 بزارم اگه عمرا اما  نیزم بزارمش کردیم غیج غیج همش
 واال گرفتمش تازه

 
 آوردم المیع نییکجا ملت ییییییییآ:من

 



 آوردم عروس بدو بدو آوردم عروستو ییکجا ننه یییییآ
 

 کردنیم گاین مارو هنگ میومر مامان
 نفس شم فدات یاله نمیروس گذاشتم وسرش دیکش خجالت ایمان
 

  دهیرس مارستانیب از وتاره وچل خل عاشق دوتا زده چراخشکتون:من
 
 ا؟؟؟یآ نیدیند

 یباچشا باهم هردو بمن نگاه هیو کردن هم به نگا هی میومر مامان
 

 نههههههههههههههههههههههههههههههههه:دهیورقلمب
 

  آرههههههههههههههههههههههههههه:من
 خانومم واسه سوپ هی نییپا میایم تاما:رفتم باال ها ازپله

 
 نینش مزاحم میثانو تااطالع دستوره هی نیا باشه ادتونی نیکن ایمح

 
 

 روتخت وگذاشتمش بستمش باپا کردمو وباز دراتاقش
 



 خبره چه کننیم فکر حاال یزد بود یچ حرفا نیا وونهید:ایمان
 

 یگندگ نیا به خبر بخورم خانومم خامی؟؟م خبره چه:من
 
 

 رونیب برو یکرد غلط دیکش یییصورت فرا غیج هی ایمان
 
 

  الیخ نیریش طعم همون دوباره و برم کجا اومدم تازه نچ نچ نچ:  من
 
 کرد یوهمراه شد لکسیر بعدش اما شد شکه کم هی اول 

 
 آوردمو کم نفس

 کردم حلقه دورکمرش دستام و دمیکش دراز کنارش
 ایمان:من
 جونم:ایمان
 ؟ینزار تنهام چوقتیه یدیم قول بهم:من

 
  دمیم قول: دستم رو گذاشت ادستاشیمان
 

 کردیم وونمید واقعا عطرموهاش م*ب*و*س*ی*د* موهاش



 یمان:ایمان
 هووووم:من
 جونم بگو تیتبیب هیچ هوووم:ایمان

 جوونم:دمیخند
 

 دارم دوستت:ایمان
 

 شتریب من:من
 

  شتریب از شتریب من:ایمان
سار یتو تر محکم ستام ح س د سش کردم رشیا شتم دو سم دا  بهم نیوا بود نف

 دادیم یانرژ
 
  مامان عه خورد زنگ میگوش که گذشت اززمان چقد دونمینم
 

 میگوش به یزد چرازنگ مامان الو:من
 

 خلوتتون مزاحم یداد دستور خودت رفت ادتی گهید یعاشق:مامان
 

 آمادس سوپ مینش



 
 امیم االن باشه نبود ادمی اوه: من

 ببرم نیبد غذاش رفتم آشپزخونه به
 

 وا: مامان
 واال:من

 
 رتیغ اسم به هست رگ هی نیگیم:میمر
 

 ایخوند یپزشک ینکرد رو کل  نیآور نیآور جالب چه عه:من
 

 یدار ایمان با ینسبت چه االن شما:میمر
 یسووک گفتم خوابش اتاق بردم دخترش پررو پررو گفتیم راسووت کردم هنگ

  نشه مزاحم
 :انداختم نییپا سرم شرمنده نگفت یزیچ تاحاال بود شیازخانوم

 
  به دوسال بعد سین خودم دست خانوم میمر دیببخش

 
 خواب همش بفهمم بزارم تنهاش ترسمیم میکرد اعتراف عشقمون

 
  بوده



 ستین خواب نترس: دیخند میمر
 

 بخوره نیبد بهش خودتون زحمت یب پس زیروم گذاشتم سوپ ظرف
 

 یمان از دستوره هی نیبگ بخوره رو همه نیبگ
 

 کارخودته: دستم وداد برداشت سوپ ظرف میمر
 

 واقعا؟؟؟:من
 واقعا: وگفت گذاشت روهم چشاش

 
  اتاق به بردم سوپ ظرف جون هواآخ دمیپر ایرستانیدب بچه مثه

 
 زدیم حرف یباگوش داشت

 
 ایمان
 
  نکهی،ازا بود کنارم برد اتاقم به منو درآورد یباز خل که خورده هی

شتم یخوب حس بود کنارم سار نیب دا ستاش ح س د  زنگسحر که میبود هم ریا
 گفت و زد



 زد وازنگیش رفت یمان که نیهم آمادست سوپم
 الو:من

  باخودت یکرد چکار وونهید یاخوبیمان:هیرگریز وازدیش
 داد خبر بهت یک خوبم باورکن وایش خوبم دمیخند

 کشمتیم خودم یکن یخودکش یایب بعد دفه شوریب کثافت:وایش
 گفت اومد رادیه باشم،االن گفته

 تهران؟؟ برگشت مگه رادیه یییییییییچ:من
 بابا یکرد تیخر نکرده فکر باز تو دختر داغون داغون آره:وایش

 ستین کردنش اثبات به الزم یخر میدونیم قسم بخدا
  ایبد فرصت بهش بزنه حرف باهات خوادیم یمان: گفت رادیه

 زد حرف باهام یگفت رید: دمیخند من
 نههههههههه: دیکش غیییییییییییییییییییییییییییییواجیش

 آرههههههههههههههههههههههههه:من
 کردم قط یوگوش ینشواک مزاحم فعال بده بهم سوپ خوادیم االنم

 یگفت بهش عیسر یداشت ذوق انقد تو ازدست دیخند یمان
  گفتمایم زودتر یهالک واسم دونستمیم

 بلو نموخام غذام اصن قهلم باهات:کردم قهر یالک من
 برگردوندم ازش رومو

 گهید یالک مثال:خودش سمت گرفت چونمو
 میجد میلیخ رمینخ:من

  واست دارم زیسوپرا نخواب: وگفت داد خوردم به آخر قاشق وتا نداد گوش



 اطیح تو برو دو ساعت
 چرا ییییییییچ:من
 یفهمیم بعدا:یمان

 رونیب رفت وازاتاق
 

 یمان
 

شو  زیوپرس اطیح ادیب شب دو: وگفتم دادم خوردش به کردنش ناز یباکل سوپ
 مالقتش ساعت گفتم میمر به رفتم رونیب اتاقش از و دارم براش

 منه سهم که نینکن شیمال تف فقط دیکن ارتشیز دیبر دهیتانخواب
 یزد بود یچ حرف نیا بکش خجالت یمان عه:سحر

 عشقمه مردشم  سهممه زنمه:من
 اشتها خوش چه زنته یچ:میمر
  گهید گهید:من
  خوشبختانه تارمیگ سروقت رفتم ومنم ایمان اتاق رفتن وسحر میمر

 بود کوک
 بود نشسته تاپ رو ایمان اطیح رفتم تراس واز دوشد ساعت باالخره

 :گرفتم دهنش جلو عیسر بزنه غیج خواست  چشاش رو گذاشتم دستام
 ینزن غییییج روز هی شد یزنیم غیییییییج همش چته عه

 شهیم داتیهوپی جن مثه خودته ریتقص:گفت



 شدم جنم گهید نکنه درد دستت:من
 نکن قهر کردم یشوخ:ایمان
 کنمیم جبران گهیجاد هی میدلخور من قهر مردو:من
 مثال کجا:ایمان
  ساحل میبر بپر یفهمیم وقتش به:من

 مینشست ایدر روبه و ساحل میرفت هم دست تو دست
 زتیسوپر بود نیا:ایمان
 زمیسوپرا نهیا دادم نشونش تارمیگ نه:من
 یبخون یخوایم یییییوا: گفت جلودهنش گذاشت دستاش ایمان
  واست آهنگ نیا یبود شمیپ امیتورو شهیهم اهوووووووم:من

 :کردم خوندم،شروعیم
 تو یبرا میوونگید من مال تو یخستگ

 تو یاستثنا به همه جداشدم ازهمه من
 بکشه خط دورخودش خادیم که هست یکینجایا

 بشه عاشقت ینجوریا روز هی یکردیفکرشوم
 بشه عاشقت ینجوریا

  بتو بازه یم روکه یدل یبریم عاشقتم آره
 خوابتو دهید بازم که یکس به دل بده عاشقتم آره

 عاشقتم ازهمه شتریب توکمه واسه دلم نکهیباا عاشقتم
 ییتو شیآت زمیه سوزمیم من اگه
 ییتو شیوبان باعث شدم وونهید اگه



  نکن دست اون دست نیا گهید بسه بده دل
 نکن بست بن یراه چشماتو عاشق

 بتو بازهیم روکه یدل یبریم عاشقتم آره
 خوابتو دهید بازم که یکس به دل بده عاشقتم آره

 عاشقتم شترازهمهیب توکمه واسه دلم که نیباا عاشقتم
  عاشقتم آره بتو بازهیم که رو یدل یبریم عاشقتم آره
 خوابتو دهید بازم که یکس به دل بده

 عاشقتم شترازهمهیب توکمه واسه دلم نکهیباا عاشقتم
 هرروز دوسالتموم نشه باورت دیشا یمان: گفت روشونمو سرشوگذاشت

 زدمیم حرف باهات المیتوخ بودم ادتیب وهرشب
هاش  عاشووقتم ایمان عاشووقتم دونمیم گلم دونمیم: م*ب*و*س*ی*د* مو
 .....عاشقتم عسلکم

 
 ایمان
 
 میکرد واحدمونم انتخاب و گذشته هم عشق به ازاعترافمون هفته هی

  ادیب یمان گهید ربع هی تا قراره و میهست ینامزد جشن ودرتدارک
 ... لباس دیخر واسه دنبالم

  خورد زنگ میگوش
 آقاهه سالم الو:من



  درمنتظرتم دم ایب طال خانوم سالم:یمان
 باال یاینم عه:من
 شهیم رمونید گلم نه:یمان
 بصبر نیم پنج امیم االن باجه من

  فیوک وکفش یمشک وساپورت یمشک وشال باز جلو سبز مانتو هی
 .. ورفتم زدم غمیج قرمز خوشمل رژ هی کردمو ست سبز یدست
 اروشلو جذب سبز رهنیپ هی بود ستادهیا نهیس به دست نیکنارماش یمان
 خخخخخ تفاهم همه نیا یفدا من یاله بود کرده ست یمشک نیج

  یومدیم فردا یموندیم:یمان
 بودا قهید پنج همش عه:من
 میچهارون االن بوده چهار ساعت:یمان

  رهید که میبر بپر جبران نمیا: م*ب*و*س*ی*د*لپشو
شوباال یابرو یمان ست سکوت ست،ین جبران نیا نچ:وگفت داد را  لبام به مهر
 پاساژ میورفت میشد نیماش وسوار جبران گنیم نیا به اوووووم: زد
  دیسف لباس هی یمان قهیسل به باالخره گشتن دوساعت از بعد...

  هیو ودب دیسف یناینگ پراز و بود باز نهیتاس قشیو بود زانو تارو که ریحر
 ردمک پرو رو بود کرده خوشملش یلیخ داشتو یمشک یونیپاپ پهن کمربند

 شدینم بسته پشت از لباس پیز کردم یهرکار بودم پرو اتاق
 کردم صدا یمان ناچار

 
 یمان



 
 
  مین قایدق نیم پنج گفت خانوم امیمان منتظر در دم االن گذشت هفته هی

 
 جوووون مایست باهم اوه اومد باالخره شکر خدارو گذشت ساعت

 
 زدم لباش اوبه مهرسکوت امامن *ب*و*س*ی*د* جبران یبرا لپمو

 
 شد افتینظر مورد لباس باالخره گشتن یکل بعد توپاساژ

 
 کرد صدام که بودم منتظرش اتاق پشت کنه پرو رفت

 
 ببندم لباسش پشت پیز خواست ازم تو رفتم

 
  ه*س*و*ب هی کردمو نوازش آروم پشتش زد شمیآت ناخوداگاه دشیسف بدن

  اومدم پرو اتاق از عیسر بستم لباس پیز گذاشتم روپشتش کوچولو
 
 کنم تموم کارو دمیترس خخخخ کنم تموم کارو دمیترس رونیب

 



 افتینظر مورد کفش باالخره دنیچرخ یبعدازکل بود کفش نوبت حاال خدا یا
 شد

 
  رستوران میبر هیچ انظرتیمان گمیم:من

 
 میبل اوووووووووووم:ایمان

..... 
 

 ن؟؟یدار لیم یچ آورد رو منو گارسون
 

 میشد خونه یراه شام خوردن وبعد میداد سفارش دهیکوب هردو
 

.... 
 نیبرگشت عه:میمر
 

 میتوراه نه:ایمان
 رخندهیز زدم
 حناق:میمر
 وا:من

 
 واال:ایمان



 
 نیگرفت حلقم:میمر
 

 رفت ادمونی یوا یا:ایمان
 
 ستین الزم حلقه گهید گفتم یوجد خش  بودن ربروم که دوتاشون به
 

 کرد گامین افتادومات ازدستش داشیخر ایمان
 

 ایمان
 

 ؟ نیگرفت حلقه دیپرس مامان
 رفت ادمونی یوا یا:من
 ستین الزم حلقه گهید وسردگفت نگاکرد دوتامون به یمان
 

 کردمیم آزاد سقوط داشتم رفت یاهیس وچشام افتاد ازدستم دامیخر
 

 حلقه وونهید یعاشقم که خوشبحالم اوه:گرفت منو یمان که
 
 گرفتم دوتامون واسه فرانسه از قبال چون ستین الزم گهید



 
 یکنیم وضعف غش خورهیم یتوق به یتاتق هیچ

 رفتم اتاقم به و شوریب کوفت:من
 

 رونیب گمشو: شدم مانع کنه بغلم خواست اومد سرم پشت یمان
 
 بود یا مسخره یشوخ چه نیا

 و یکرد غش حرفام وسط یندار منو یدور توتحمل نبود یشوخ:یمان
 

 دیبا چرا یعمرم ینفسم یوقت آخه:ش*ل*غ*توب دیکش منو عیسر
 

  عمر تاآخر بدون نویا کردم داتیپ تازه خوب دختر آخه شم مونیپش
 
  شتمیر خیب

  رو همه وتند بود خن  عطرش اوووووووم نشیروس گذاشتم سرم
 
 

 ما ترسمیم ترسمی،م رمیمیم تو یب من یمان: وگفتم دمیبوکش
 

 شهیونم نشده باورم هنوز مینش هم مال
 



 نزن بد نفوس و کن باور کنارتم هستم من یخانوم شیییییییه:یمان
 
 

 باشه؟؟؟
 

 باشه:من
 شدم هالک بدجور که اریب واسم یزیچ یآب ییچا هی بدو حاال یمان
 

 خونشون برگشت یمان ییرایپذ وبعد نییپا میرفت
 

 باشه نایا یمان دیجد خونه یقرارمهمون دیرس ازراه جشن روز باالخره
 

 شگاهیآرا میبر دنبالمون ادیب یمان میوامنتظریش منو
 
 برگشته بخت دوماد نیا ادیم یک په:وایش
 

 برگشته؟ واچرابخت:من
 
 گهید توروگرفته چون:وایش
 



 !؟یحسود بتوچه:من
 سوزهیم دلم فقط نچ:وایش
 

 بسوزه نتیشرو واسه دلت نکرده الزم:من
 
 !چرا؟ نیشرو وا:وایش

 گرفت ختیریب تو چون: درآوردم زبونمو
 
 ختیریب گهیم یک به یک نیبب بابا نه اوووووههههههع:وایش
 

 خوشمله میلیخ من خانوم نچ نچ:یمان
 

 بود ستادهیدرا چهارچوب یمان میبرگشت صدا بطرف هردو
 

 ؟یاومد یک:من
 

 دوتا توکارشما موندم دمیشن حرفاتون آخر کهیت فقط نینترس:یمان
 
 نیدوست چطورهنوز کل کل همه نیا

 
 گهید میخل:وایش



 میبر نیحاظر بعله که اون دیخند:یمان
 

 میورفت بله هردوباهم
 

 نیبش وگفت کردن چه چه و به ،به به کرد شروع شگریآرا میدیرس که نیهم
 

 نماو نیهم خوامیم حیمل شیآرا هی فقط گفتم کنه شروع کارشو نکهیا قبل
 

 بود میمال شیآرا هی خواستم خودم همونطورکه کرد کارشوشروع
 

  صورتم رو ساده شیآرا هی و بود کرده ونیشن موهام
 
 صورتش رو ظمیغل شیآرا هی فر و بود کرده شونیپر موهاش اما وایش
 

 باخودش کارکردهیگاتوروخداچین منه ینامزد حاال خوبه:من
 
 ه؟؟؟؟یحرف گفته آقامون دوما کرده جون یومل نکردم من نکهیا اول: وایش
 

 نداد جواب اما گرفتم یمان شماره شدم قانع نچ:من
 



  باشه افتاده یاتفاق نکنه گرفتم دلشوره
 
 یپکرشد چرا شد چت ایمان عه:وایش
 

  نداد جواب:من
 شمارش خواست رمیبگ شمارش خودم بده دهینشن البد خاااااااااک:وایش
 

 زد زنگ یمان که رهیبگ
 رهیم راه هزار دلم یگینم یدینم چراجواب ییشورکجایب زدم داد:من

 
 اشه؟؟ب نباش نگران واست دمیم حیتوض گلم ببخش: بود کسل یلیخ یمان
 

 دنبالمون ایب میماحاظر باشه:من
 

 یمان
 

 زد زنگ غزل که بودم برگشت راه رسوندم شگاهیآرا به وارویوش ایمان
 

ما ندادم جوابش اول باره ا نگ دو  بودم یکفر ازش ندادم جواب بازم زد ز
  نیهم واسه باشه میتوزندگ ازش یاسم یحت خواستمینم
 



 واسه دارم من یمان سالم:داد اس نکهیتاا گذاشتم جواب یب تلفناش
 

 هست ییحرفا هی نمتیبب ایآخرب بار یبرا فقط رمیم رانیازا شهیهم
 
 زدم زنگ بهش بگم بهت دیبا

 سالم الو:غزل
 کجا؟؟ امیب:من

 منتظرتم اونجام االن فربد رستوران:غزل
 

  وندمرس رستوران به خودمو داشتم ازخودم که یسرعت نیباآخر کردم قط یگوش
 داد تکون واسم دستش و زآخربودیم که گشتمیم دنبالش

 
 گردیم گامین داشت غزل
 ایمان دنبال شگاهیآرا برم دی،با بگو حرفت زود یکن گامین که ومدمین:من

ست یزیوهرچ شترازهرکسیب من:کرد نگام ومغموم یا باچهره غزل شتم دو  دا
شتن فکرکردم یمان شتبا اما دارم نگهت تونمیم رابطه بادا  نیباا سنمدونینم بود ا

ستمی،نم کنمیم دورت ازخودم دارم کارم شتنت بخاطرنگه من یمان دون  ناو دا
 کردم کار
 یایکار نیریوش ها رابطه از شب اون رفته ادتی: زدم پوزخند هی من

 ش؟؟ی؟آخری؟پنجمی؟چهارمیبودم،سوم یچندم ؟؟منیگفت قبلت



 
  یبود هات خودت شبم اون خورمینم آشغال هی مونده پس من غزل

 
 نخواستم،خواستم؟هوووم؟ ازت من

 بگم اومدم بشنوم ناتیتوه ومدمین: ستادیا شدو بلند ازجاش غزل
 

 بزرگ یاحیر دختر میاحیر غزل من باشه ادتی اما رمیم رانیازا دارم
 

 بدون نمیا نرفته،رفته؟ که ادتی شهیم من مال بخوام یهرچ
 

 رستوران واز من فقط من مال تو یش خوشبخت بزارم نداره امکان
 

  دونستمیم بودم یعصب یلی،خ یلیخ بودم یعصب شد خارج
 

 قبل آرامش غزل نیا دونستمی،م کنهیم وعمل حرفه حرفش
 

 نمک یعروس ایبامان کنه نابود مویوزندگ برگرده نکهیا قبل دیطوفان،با
 

 ودب ایمان ،اما کرد قط بدم جواب نخواسووتم غزل فکرکردم خورد زنگ میگوشوو
 نگران، االن ای،خدا یلیخ بود نگرانم گرفتم شمارش عیسر
  شهیم نابود ادیب میتوزندگ غزل نحس هیسا



 بود اونجا نمیشرو نیماش دمیرس که شگاهیآرا به
 
 پسر یچطور نیشرو سالم به:رفتم طرفش به

 گمیم تیتسل شادوماد یچطور:داد ودست شد ادهیپ نیازماش نیشرو
 یاومد خوش مخ یب دگانیدردکش جامعه به
 روشن سین جاش فعال دهیکش درد یآقا بعله بعله نطوریا که:وایش

 میکنیم حساب هیتسو بعدا میبر کن
 خوردم زیج من گذاشتنا مواقع نیا واسه زخوردمیج من وایش گمیم:نیشرو

 شد سوار و سرجاشه حساب هیتسو اما وجود یگوارا جونت نوش که اون:وایش
 سالم اسم  به هست کلمه هی گنیم:من

 نیبود شاد وروحت تیتسل مراسم وسط ببخش اوه:وایش
 کنم سالم رفت ادمی گرفت خود در مرا جهان غم

 برگشته بخت شادوماد سالم
 کن اعتراف نین،شرویشرو بدبخت ین،آیشرو رمیبم یاله:ایمان
  به عذابت مامور وشده اومد رتیگ نقو نق رزنیپ نیا یکرد ی*گ*ن*ا*ه* چه

 ماه مثه دختر نیا شده خوشگل چقده کردم کف برگشتم صدا سمت
 مکرد رشیاس حساردستام نیب عیسر تیموقع به توجه بدون دیدرخشیم
 
  رانیا ستین تگزاس نجایهجده،ا مثبت یآقا یاووووو:وایش

 رانیا من برادر است



 ومکان زمان دلم یخواستن انقد چکارکنم:کردم شل دستام حلقه
 شناسهینم
 هیمجان کالسش ریبگ ادی ایب:نیشرو گردن پس زد یکی وایش

 استاد استادم خودم*ب*و*س*ی*د* رو وایش لپ نیشرو
 ینیبیم ایزود نیهم به نیشرو:دمیند که وامنیش

 میبر درارن پدرمون مهمونا که االن رهید گهید رهید گهید گهیم یحسوو هی:من
 ورفت گرفت گازش نیشرو گهید

 ونشست بازکردم ایمان دروواسه
 ینداد جواب تیگوش چرا بگو ها رفته ادمی فکرنکن یمان یهوووو:ایمان
 :کردم نوازش دستش پشت وباشصتم تودستم گرفتم دستش:من

 هیخبرخوب گمیم واست میباش شاد بزار امشب
 :یگینم چرااالن خوبه اگه:ایمان
شحال خامیم چون:من شبمون یخو شه من بخاطر ام شو با  سمت گرفتم وگاز

 خونه
 

 ایمان
 

 هورا غیییییج دست همه بود غلغله بودن همه مهمونا دمیرس یوقت
 



ستم که نیهم سرم شم سالن وارد خوا  یومان شد بارون گل سرخ یازگلها رو
لو نو پام ج قه زدو زا ل تم ح تش نیباا کرد رودسووو مه حرک   ی ه
 woooooooooooooooooow:صدا

 هی نیا جز داشتم ویزیهرچ انتظار شم زیسوپرا یطوریا کردمینم فکر چوقتیه
 یمان بغل دمیپر که شدم زده جانیه انقد مورد

 
 عاشقتم یمان یییییییییییییوا

  گلم شتریب من: *ب*و*س*ی*د* صورتم یمان
 ایمان گمیم  یتبر: ستادیا روبرو اومد گرفته مغموم یا باچهره رادیه

 باشه مبارکت گمیم  یتبر
  حالت کنمیم حس خوبه حالت رادیه:ضیمر کردم چراحس دونمینم

 ستین خوب
ستم زد محو لبخند هی رادیه  یانم به وبعدش گلم ،خوبم خوبم گلم: گرفت ود

 گفت  یتبر دادو دست
 گفتنیم  یتبر و ومدنیم یکی یکی مهمونا همه مینشست گاهمونیوتوجا میرفت

سط ختنیر همه شد پخش  یموز سحرم مامان و  و کردنیمارونگام همش  و
حال نا به و بودن خوشوو حال کردنیم یدگیرسوو مهمو  به دادن دسووتور در

 نباشه یوکسر کم که بودن نیمستخدم
 دونمینم کردیم نگا بم و بود نشسته گوشه هی وکسل گرفته اما رادیه
 



 دمید چشاش وتو اش  نکهیاای بود نورالمپا بخاطر
  یکنیگامین یچ به:یمان
 ستین خوب جونم یرادیه حال کنمیم چراحس دونمینم:من
 یکرد یفکر نیچراهمچ:نگاکرد رادیه به یمان
 

 نهیبش ساکت و باشه یمهمون محاله رادیه آخه:من
 جشن بعد دونم ینم:داد رونیب پرصدا کردنفسش کوتاه مکث هی یمان

 میدی*ر*ق*ص* وسط میورفت گرفت دستمو میپرسیم ازش
  میدی*ر*ق*ص*یم هماهنگ باهم و کرد حلقه کمرم دور دستاش

 بود نشیس رو سرم گرفت اوج مام *ر*ق*ص*و شد خاموش برقا
 کنهیم جمیگ هیچ عطرت یمان گمیم:من
 کنندس  یتحر:یمان
 یزنیم عطرا نیازا چرا ییییچ: من

 
 ؟یدار دوست گلم خانوم واسه:یمان
  نموخام:من
 چرا:یمان
 شمیم جذبت گهید یدخترا آخه:من
 میرتیغ خانوم یفدا یاله چلوند یتوحسووواب منو*ب*و*س*ی*د* لپمو یمان

 بشم
 بودم بغلش ازپشت چرخوند ومنو زنمیم براتو عطرفقط نیا من



 !؟یلوند یدونستیم:یمان
 که بود ش*ا*ب*ل یداغ و شد خم روم و چرخوند منو دوباره اهوووووووم:من

 زدیم شیآت منو هرلحظه
 میودب وسط یمان منو فقط میدیفهم مهمونا غیییییییییوج شد روشن برقا

 
سه رو مهمونا مامان مون*ر*ق*ص* شدن تموم بعد  واسه که یسالن به شام وا
 کرد ییراهنما میبود دهید تدارک شام
 کردم انتخاب هیالو فقط اما من
 مد؟:یمان
 !؟یچ:من
 گهید خوردنت هیالو:یمان
 چطور؟؟؟ نه:من

 
 فقط یخورد هیالو تولدتم شب آخه:یمان
 ندارم اشتها دارم استرس فقط نه خخخخخ:من
 !کرده؟ تتیاذ یکس شده یزیچ هیچ: دیپرس نگران یمان
 دیبع من هیزندگ تو آرامش انقد دارم استرس فقط شم فدات نه:من

 
  دهنم گذاشت بود فسنجون که خودش یازغذا و باش آروم سییییییه:ایمان

 رفت اطیح به رادیه شدم متوجه که میبود خوردن مشغول بخور وگفت



 رفتم رادیه سر وپشت امیم االن ببخش جون یمان:من
 کردیم هیگر داشت و بود گرفته دستاش تو سرش و بود قیتوآالچ

 
 جاخورد کرد حلقه دورش دستم و نشستم کنارش

 !؟یکنیم هیگر یدار چرا شده چت یرادیه وونهید منم نترس شیییییه: من
 

 منو، ببخش ایمان ببخش منو:وگفت ش*ل*غ*توب دیمنوکش
 !خب؟ شدهیچ ایکنیم نگرانم ی،دار:من

 وبخ حالم یگیم توراسووت ناراحتم ایمان کردم خراب شووبت که ببخش:رادیه
 مکشیم عذاب ندارمت گذشته مثه گهید کنمیم فکر نیا به یوقت ستین

 
 شدم متاهل فقط شهرم نیتوهم که من هیکاراچ نیا لوس پسره یوا یا:من

شده عوض یچیه  ایب شم فدات یجونم یرادیه همون توام امیمان همون من ن
 ...هیبق شیپ میبر
 هم محرم رسوومن یمان منو وخوند تیمحرم هیسووق یمان مامانم شوونهادیپ به

 میشد
 

 رفتن ومهمونا شد تموم یمهمون باالخره
 یشد وونهید: ،من کشوندیم خودش دنبال دیکش منو دست یمان
 

 نکن یمان زشته



 قانونا رسما شرعا یزنم زشته کجاش: یمان
 باوا بود قهیص هی همش:من
به نداره اعتراض حق یوکسوو یزنم نچ نچ:یمان  زنم امشووب گفت مامان ورو

 برد اتاقش به و مونهیم من شیپ
 
 رادیه
 

 رفتمیم دیبا اما برم شینامزد جشن به نخواستم اولش
 اومدن یومان ایومان رفتم بود بهتر رفتنم اما دمیدیم رو باختم گرچه

 
 رشدیسا حساردستاش نیوب سمتش دیپر ایومان کرد زیسوپر ارویمان یمان یوقت

  رمیبم خواستیم دلم
مل تونسووتمینم نه لمس رو گهید یکی کنم تح ما ک نار دیبا ا مدمیم ک  ایمان و
 مویزندگ عشقمو باختم یجنگ چیه بدون فر راد رادیه من نبود من برا چوقتیه

 رفت فنا به میزندگ یواقع یمعنا به باختم نفسمو
 

ندن باهرجون نار دمیدیم یوقت.. گفتم  یتبر بود که یک ندهیم داره یمان ک  خ
 حس نگاهش ینیسوونگ گرفت نم چشووام اریاخت یب همن تودسووت ودسووت

  بودم برادرش مثه اما کردمیم حس شینگران کردمیم



صا یلیخ کردیم تمیاذ نیا صو شیم ماه مث هم توبغلش یوقت ،مخ  و ندیدرخ
ظه قلبم کردمیم حس داغونم یلیخ کرد،یم داغونم دنی*ر*ق*ص*یم  هرلح

  سوزهیم داره
 بردم پناه اطیح به اوردمین طاقت گهید که بودن شام مشغول همه

  کردم حس دوشم رو نفر هی یدست گرم حس که کردمیم هیگر داشتم
 باش من سهم باش من مال بگم شدیم کاش جاخوردم بود ایمان نکهیازا
 

 هیگر ریز زدم  خودمو سمت دمشیکش اریاخت یب شدینم اما باش من یزندگ
 منو ببخش ایمان ببخش منو:داشتم وجدان عذاب
  شد نگران

 یازب بودم ناراحت ازخودم آره) ناراحتم ایمان کردم خراب شووبت که ببخش:من
ست( میعرضگ  مثه گهید کنمیم فکر نیا به یوقت یسین خوب حالم یگیم تورا
 خواهرم گذشوته مثه چون کشومیم عذاب آره)کشومیم عذاب ندارمت گذشوته

 (یعشقم یستین
 

 یادریه همون توام امیمان همون من وونهید نمیب اتویب پاشووو لوس پسووره دیخند
 نیهم متاهلم فقط یخودم

 ماا ستین همش نیا که بگم داشتم شهامتش ،کاش ستین نیا اهمشیمان نه)
 (نویا نداشتم،نداشتم

ستن شدنم خورد شدم له شدم داغون خوند تیمحرم غهیص یمان یوقت  شک
 ادهیپ صوووبح خود تا و رونیب زدم یمهمون از عیسووور کردم وحس قلبم



 ردمک گله کردم بغض کردم هیگر کردم وناله آه صووبح تاخود ابوناروگزکردمیخ
 ایمان چرااصووال خوردم؟ شووکسووت یزود نیا به چرا نبود من حق نیا ایخدا

 تونمینم من تونمینم ریبگ ازم مویزندگ ااااایخدا نه؟ گهید یچراکس
 دیزنگ نیشرو که بود صبح یدما دم

 الو:من
 ؟ییکجا زهرمار الو:نیشرو

 دونمینم:من
 ها؟ ینبرد نتیچراماش دونمینم که یچ یعنی خر کهیمرت:نیشرو

 نبالمد ادیب گفتم دادمو بهش آدرس,کجام دمیفهم وتازه کردم اطرافم به نگاه هی
 نیماش هی بوق یباصدا که بودم نشسته ابونیکنارخ روجدول

 اومدم خودم به
 سوارشدم نیشرو دمیفهم بود یمشک یایپرش هی

 کردیم گامین منگ نیشرو
 میسگ که وفتی؟راب یدیند آدم چته:من

 کردیم گامین منو مات همچنان اما نیشرو
 یدیند خورده شکست یدیند بدبخت هییییییییییییییچ زدم داد
 

 شدن دیسف شاتیر شیر رادیراد،ه ی یه: گفت کنان من من نیشرو
 

 کردم گاهین خودم نشیییآ از و نییپا زدم نیماش بانیسا



 باختم نیشرو باختم:شد شروع هقم هق بودن شده دیسف واقعا
 بود درست حدسم پس نهههههههههههههههههه:نیشرو
شکامم گهید حاال شوند صورتم کل ا شت سرم پو  وقته چند: شونش رو گذا

 میفاب قیرف سرمون ریخ تو منو رادیه چرا ها بفهمم دیبا ،چرااالن
 بودم قرار یب کوچولوا بچه دومثهیلرزیم بدنم کل دیلرزیم هامم شونه

 
 شوودیچ دونمینم شوود دفه هی نیشوورو شوود دفه هی ؟!!!ایمان چرا دونمینم خودمم

 نیشرو تونمینم من میزندگ تموم شد لحظه هی ،تو شد عوض بهش حسم
 
 ...تونمینم اون یب

 
 یمان
 

 دمیخند بهش یکل بود یدنید افشیق بردمش اتاقم به یوقت
 تاصبح خوامیم فقط خل ندارم تیکار نترس: تخت رو گذاشتمش

 یباش شمیپ
 کرد فرو وتوبالشت وسرش انداخت گل لپاش ایمان
 داره فرق خواب با س*ک*س دختر ایمنحرف یلیخ یآ یآ:کردم ینچ نچ من

 
  ایح یب پسره کوفته: برام کرد پرت و وبرداشت بالش ایمان

 کنم فرار خوامیم کرد فکر دنبالم افتاد



 : ل*غ*ب گرفتمش و کرد صد راشو
  آره یایب من دنبال یخایم که
 نیزم بزار منو:ایمان
 وگردنش کردمو قفل سرش ورو دستاش و وارید به وچسبوندمش نچ نچ نچ:من
 م*د*ی*س*و*ب
 کن ولم: زدیم غیییییاجیمان

 (دهیترس خخخخخخ) 
نارم فقط خوامیم امشوووب نترس: کردم آزادش منم  بردمش و نیهم یبخواب ک

 دمیکش دراز کنارش وخودمم تخت سمت
 بود یچ خوب خبر اون یبگ یخاینم یمان:ایمان
  رفت رانیازا شهیبراهم غزل:من
 :گرفتمش مترمحک ادیب رونیب م*ل*غ*ازب خواست یییییییییییییچ:یاعصبیمان

باش یخانوم نه یخدافظ خواسوووت دلخورن  میتونیم بال بافراغ حاال نیهم ک
 باشه کن فکر نیا به میکن یسپر روزهارو درکنارهم وخرم وخوش خوب

 باشه:ایمان
 دمیخواب میزندگ آرامش حس نیبهتر درکنار گهید حرف چیه بدون

 
 ایمان

  به مونده ابونیخ هی ی،مان ولق وتق بود دانشگاه اول روز امروز
  کرد ادمیپ دانشگاه



 
  بفهمن دانشگاه یها بچه دینبا نکنما دیتاک گهید یخانوم:یمان
 مینامزد ما

 هست حواسم باشه: شدم ادهیپ نیدلخورازماش
 بود نییپا سرم دیکش دستم شدو ادهیپ عیسر هم یمان

 ا؟یمان یچرادلخورشد نمتیبب:باالداد چونمو
 گنیم فردا بخاطرخودته نفهمه یکس گمیم اگه نفسم

 
 گن؟؟ینم شهیپارت شوهرش

 گنیم:من
  باشه گهید قهرنباش چسبوندپه میشونیپ به شیشونیپ یمان
 سمت به ییوتنها رونیب دمیکش وازدستش دستم نبودم ازاولشم:من

 رفتم دانشگاه
 
 موندم هیواوبقیش ومنتظر رفتم یشگیهم کمتین همون سمت به
 
 شد دایپ وایش سروکله که گذشت ربع هی

 شالاااااام:وایش
 ؟ییچراتنها په کو رادیه یخوف دالم کدم بغلش:من

 
 ینباش منتطرش بهتره ادیم نیباشرو:گرفت غم رنگ چشاش وایش



 وایش شده یزیچ دمیپرس نگران:من
 

 سوورکالس میبر مام بهتره نیهم ضیمر مدت هی سووتین یخاصوو زیچ نه:وایشوو
شون  هشیهم که میبود شگاهیآزما علوم شیش ترم مونیچهارنفر) انیم اوناخود

  میکردیمنفجرم کالس رادیمنوه
 وخواستم گرفت دستمو(میبود کالس تینامید ینوع به
 

  شدم کوب خیم سرجام دمید که یزیباچ که برم همراهش
 رچشاشمیوز والغر بود شده دیسف بایتقر شیر و سر رادیه
 

  متر مین یبادهن هنگ بود صدریغارعل منو ف  بود افتاده گود
  بودم تماشاش بازمحو

 ؟یخوب سالم:شد بلند ازش بزور که یباصدا رادیه
 
 اما پیوخوشت بود مرتب شهیهم روکه یرادیه باورکنم تونستمینم

 قبل رادیه همون باورکنم تونستمینم بود ستادهیا روبروم دهیژول حاال
 
 دمبو غافل ازت یرادیه ببخش: رفتم آغوشش وبه هیرگریز زدم اریاخت یب

 دیکش پشتم دستش آروم رادیه دمتیند روز۱۴همش توآخه یشد یچ
 



 ضمیمر مدت هی ستین یچبز
 یزنیم گول بچه!! آخه؟ شووهیم دیسووف شووشیر و سوور شووهیهم ضیمر آدم:من

 !راد؟یه
 وناله آه انقد خواهرشه که وایش نینکن شیهند بسه بسه:نیشرو
 اههههههه شد بد حالمون رونیب ایب ازبغلش بسه نکرد
 رونیب اومدم و شد شل رادیه یدستا حلقه

 منه ریتقص کنهینم بغلت وایش هیچ حسود شیییییییا:من
 بود بود شمیپ تاصبح یخال جات اتفاقا:دیخند نیشرو

 بکش خجالت داداشم از حداقل داداشم جلو زشته گردنش پس زد یکی وایش
 زشته؟؟ رادیه پرسمیازتوم من ،نهیزنم باوا کجابود زشت:نیشرو

 واال بگم یچ: وگفت کرد بمن گاین هی رادیه
ش نیشرو سر کردن  هم به نگا هی وامیو  وعشر کالس که االن: گفت وایش عیو

 ..میبر بهتره شه
 کنهیم زنم زنم ناینامزد حاال خوبه: گفتم میرفتیم میداشت که طوریهم

 حرفش نیباا یدینخواب یکنارمان تاحاال یبگ یخوایم ینی:نیشرو
 رفت بهش غره چشم هی وایش
 افتاد نیندار سرکالس یباز شلوغ حق باشم گفته االن نیازهم:وایش
 ( چوندایپ قشنگ ینی)

 رکردیگ نه:من
 
 رادیه



 
گاس اول روز امروز کهیا حس و دانشوو  دهیم یانرژ بهم نمیبیم ارویمان ن

 ادامه ایمان یها مشوواوره وبعدش لمیتحصوو ترک بخاطر اما سووالمه2۵نکهیباا
 ایمان هیکالس وهم شگاهمیآزما علوم شیش ترم االنم دادمو

  بود بخش آرامش میتوزندگ ایمان وجود ازاولشم
 
 نبود اون اگه باختم رو ایمان یسادگ نیا به بودم احمق که بودم من نیا

 ،احمق بودم احمق اما نبود ینطوریا االن من هیزندگ
 

 اومدم خودم به نیشرو یباصدا که بودم افکارم یایدر در غرق
 نشم روبرو ایمان با بهتره: گفت نمیوشرو شد ادهیپ وایش دانشگاه  یرنزدیتومس
 عشق به فقط روزم و حال نیباا من سرکالس برم میمستق

 قشنگه دنشمید ازدور باشه سراب هی اگه یحت اومدم ایمان
 ه،یکاف کنم حس عطروجودش نکهیه،ایکاف کشمیم نفس الشیباخ من

 
  هیکاف طونشیش یها اش،خندهی،قهراش،شوخ بودنش

 ست؟ین تیچراحال نیشرو نمشیبب برم دیبا: من
 بهتره شینینب ستین تیتوحال:نیشرو

 
 تونمیمن_تونمینم نیشرو بفهم ی،تاک ها کنم فرار دیبا یتاک یلعنت: زدم داد



 ومدها سرم به یچ نیبب کردم فرار ازش دوهفتس کن من سروشکل به نگاه هی
 اشکا حس،همون ،همون بغض همون دوباره

 ن،یهم نمیبب تو غصه تونمینم:گفت شونم رو گذاشت دستش نیشرو
 یشگیهم مکتین همون میریم باشه یتر خوشحال ینطوریا اگه
 شد بکو خیم من دنیابادیمان که بودن کالس به رفتن درشرف میدیرس یوقت

شهینم نفس یحت کردم حس ستاش نیب و گرفت شیگر ک سارد س ح شدمیا  ر
 و وجودش یگرما حس
 لذت اما بود *گ*ن*ا*ه* زد شمیآت کردیم آرومم روگردنم گرمش ینفسها حرم

 بخش
 تنگتر دستام حلقه کردم نوازش ،پشتش بخش آرامش بود،اما گ*ن*ا*ه**

 ربطش شیحسود به ایمان کرد جدامون ازهم وباحرفش دیفهم نیشرو
 

 رادیه همون اگه بوده خواهرم شیپ تاصبح: وگفت دیخند نمیشرو داد
 زشته گفت وایش نبود حسش االن اما کردمیم ادهیوپ فکش بودم قبل

 یزنم گفت نیشرو
 فعال باوا کنهیم زنم زنم نیهمچ: نتیریش خنده یفدا یاله دیخند امیمان

 ناینامزد
 گرفت شیات قلبم حرفش نیباا یدینخواب یکنارمان تاحاال ینی: گفت نیشرو

 عوض ثبح عیسر وایش شکست منو باشه یگریباد ایمان نکهیا ،حس شکست
 کرد

 نشست وایش اما نمیبش ایمان کنار شهیهم مثه خواستمیم



 بلندشو منه یجا نیا وایش: زدم داد یعصب
 شو ندبل گمیم باتوام: گفتم که بود درحرکت نیشرو منو نیب نگاهش وایش
 نشستم جاش به ومن شد وابلندیش
 

  ایمان
 

  توسرت یانداخت صداتو واچته: گفتم نشست رادیه که نیهم
 ایندار مصاب اعصاب

 :گرفتم دستش داره غم رنگ نگاهش کردم چراحس دونمینم کرد نگام
 
 ها؟ ننیغمگ چراچشمات چته جونم یرادیه
 
 هن شوووورش شیپ فرسووتادمش ،فقطیچیه گلم یچیه:زد محو لبخند هی رادیه
 ندارم نیشرو اعصاب خودم نه ها بسوزه دلم نکهیا

 
 نیشرو چارهیب خخخخخخ:من

شت از نیشرو سط قایدق جلو آورد سرش پ ست: دوتا ما و  نیگفت دمیشن در
 ن؟یکرد بتیغ هان یچ نی،شرو نیشرو

 
 وا گفته یک نه من بردم باال میتسل نشونه به دستام من



 بزن ف  کم سرجات نیبش: داد عقب نیشرو سر بادستش رادیه
 زد یشینما حرکت دهنش پیز بستن نشونه به نمیشرو

 
 لکسیر توکه رادیه شهیم تیزیچ هی خودم جون به کردم ینچ نچ من
 یخورد یعشق شسکت نکنه هوی شد چت یبود

 خورد سر چشمش گوشه از اش  قطره هیشکست، و نه شسکت:رادیه
 

 یخوایم گرفتم تودستم دستاش نداشتم رادیه حال نیا طاقت من شد شیر دلم
 هیبق و فرهاد گفتم نویتاا میکن رون؟؟؟صحبتیب میبر
 

ثه  رنگ یزد دیجد پیتر جوون رادیه بع: روسوورمون ختنیر ملخ و مور م
 بوده اصوول المصووب:کرد فرو رادیه یوتوموها چند؟؟؟ودسووتاش ان موهات

ست میعیطب ش پت،یت آک آک ولیا بابا ه شیر گابهین: گفت نیاف  ست زده مشا
 خخخخخخخخخ شده

 
  ندارم چکدومتونیه اعصاب نیگمش:گرفت دستاش وتو سرش رادیه

 شدن بیغ هیثان صدم همه که بود یوجد محکم انقد
 
 اومد استاد چون رشدید کالس از رفتن رونیب واسه گهید
  نشست شیروصندل یوجد خش  یلیخ که هیمان وا

 پهیخوشت چه الال ،اوه گریج اوه: شد بلند کالس زیه یدخترا پچ پچ



 
 واال کردمیم سووشووونیسوورو یجغراف جهت هفت از داشووتما اجازشووو اگه ینی

 خورنیم درسته مردم شوهر
س کرد یالک سرفه هی یمان ستم فرهمند:صاف نشیو ستون از دوتا ه  امنهب درو

 آخر صلح از به اول جنگ یشناس هورمون و یشناس خون
 نباشه یا بهونه بعدا نیکن گوش حرفام به خوب

ش ممنوع،نم  کالس به اومدن بعدازمن سرک دنیپا ش ممنوع،  یزندگ به دنیک
 سربزنه ازتون اگه نایا ،همه ممنوع وضعف وغش نیدید ممنوع،خون میشخص
 تاآخرترم اخراج

 
 الال اوه:دیدارکش کش سوت هی نرگس

 
  یچشم پشت خانومه؟نرگس نیگفت یزیچ: دیپرس وخشن خش  یمان
 

 استاد هستم یبهرام: کرد نازک
 (گفتا باخشم) نیگفت یزیچ باش خب:یمان

 چشم گفتم استاد نه: وگازگرفت لبش گوشه نرگس
 

  نیسیبنو اسماتون دست به دست وگفت ایمح به داد ورق هی: یمان
 میش آشنا شتریب



 دیرس من تابه دیچرخ دست به دست ورق
 (خخخخخخخ....) ونوشتم نشست رولبم یطانیش خنده هی

 یهست یک گهیتود بابا ولییییییا:گرفت پام از شگونین هی رادیه
 

 _یریام_یبهرام:خوند اسمارو یمان کالس شدن دست به دست بعد
 خانووم سوسن:گفت یمان دیرس تابهمن وخوند ،خوندیموسو

  جوووووووووونم:کردم نازک صدامو
 بود یدنید یمان افهیق خدا یوا هوا رو رفت کالس کل حرفم نیباا
 

 هیچ اسمتون:  دیکوب زیروم محکم یمان
 استاد ما:من

 عمم په نه په:رادیه
 شد شلوغ کالس دوباره

 هیچ اسمت گفتم: یمان
 (برات دارم یدونینم اسمم االن یشناسیم منو ی*م*ل*غ*ب تاصب هیچ)

 هستم گانیشا استاد:من
 کودک بامهد نجارویا گانیشا خانوم: دیپرس بارمحکمتر نیا یمان
 

 ه؟یچ دانشگاه و  یدرس واحد یدونیم شما نیگرفت اشتباه
 م؟یکن فیتعر استاد ،اجازه استاد آره:من
 نیاریدرم یباز بچه و نیدونیم نهیازا تعجبم بله:یمان



 ومشقت رنج با دانشگاه به ورودم بدو همون از من استاد خب:من
 

ص واحد دمیفهم ختنیر نیجب وعرق فراوان س مهم قانون  ی یدارا یلیتح  تا
 نکهیا از است وعبارت دارد نام یستگیپا قانون که
 
 استاد بدایم انتقال گرید یترم به یازترم بلکه شهینم پاس وقت چیه واحد  ی

 
 گهید هک رادمیه شیصندل یکی زدیم گاز وارید یکی نیدید یوم نیبود دیبا یوا

 خخخخخخخخ شد محو
 

 رونییییییییییییییب: زد داد یمان
 

 هدیند کالس شییییییا: وگفتم درآوردم زبونمو یمان مستر برات دارم هه
 

 زدم رونیب وازکالس یزنیم زار چرا عمو خودت واس
 

 هست میکالس رونیب یمان اوس یچ یکرد فکر هه
 راومدمد شکمم خجالت از رکاکائویوش  یک  ی دیوباخر رفتم بوفه سمت به
 
 راومدمد شکمم ازخجالت کاکائو ریوش  یک  ی دیباخر و رفتم بوفه سمت به



 شد دایپ ها ازبچه گهید وچندتا فرهاد سروکله بعد نیم چند
 

  یهست یک گهیتود دختر گرم دمت ولیا بابا: نشست کنارم فرهاد
 

 بعد یدون یرفت،نم یکرد لهش یزد دهینرس راه از خدارو بنده
 

 خخخخخ خوردیم حرص چطور رفتنت
 نیهمچ اومد دلت چطور سرت تو خاک ایمان شییییییا:نرگس
 گلم رفت قوربونش دیوبا استاد نیا آخه یکن ناراحت ویگریج استاد

 
 جماالت محو انقد نکهیا مثه:کردم نگاش باحرص خوردیم خونم خون
 یدیند حلقشو که یبود استاد
 داشت حلقه دمید منم گهیم راست ایمان بابا آره:فرهاد

 
 نزنم مخشو اگه ستمین ،نرگس بشه زنش کوفت:نرگس

  بهتر جوون نرگس:کردم شدنگاش بلند ازکلم دود کردم حس آن  ی
 یایدرب میازمجرد که  باشه یشگیهم یکن دایپ رو یکی ستین
 دلم شیییآخ)گلم یشوویم ضیمر کنهینم دوا ازت ویدرد که دوشووب شووب هی

 ( شد خن 
  بگو یبارک هی گهید نکنه درد دستت: شد سرخ تیازعصبان صورتش

 م*ز*ر*ه من



 ها؟؟ بچه نه مگه دنیشوون هام بچه نیا خود یگفت االن نیهم خودت گلم:من
 ؟؟یچ ینی نیزنه؟؟ایم استاد مخ نگفت

 یگفت خودت االن نیهم گهیم راست: گفتن همزمان ورضا وفرهاد اریکام
 

 شاد روحت رفت یشد یا قهوه خخخخخ
 

 ورفت شیییییییا:نرگس
 شییییییف:اریکام

 خخخ شییییف بابا گرم دمت: اریکام شونه رو زد فرهاد
 شیییا گهیم ازبس گذاشت شییییف خانوم دیبا نرگس اسم:اریکام
 وا:من
 واال:اریکام

 شو بلند نجایازا فرهاد:زد داد اومد رادیه که میدیخند یم میداشت
 

شت مات فرهاد صب رادیه که کردیم نگاش دا  گان وبرمنو بر هیچ: زد داد تر یع
 دیکش فرهاد یصندل شو بلند یکر مگه ستمین باتو مگه یکنیم

  ها کرده یقاط ماتیس بدجور داداش هیچ: شد بلند فرهاد
 هیخطر شووهیم دعواتون االن سووتین خوب حالش رادیه گهید میبر بهتر:رضووا

 رفتن و میبمون
 



 
شت رادیه شو انگ شار صبان ا شه آخرت ی دفه: داد تکون تیباع  رهادف با که با

 ؟؟یدیفهم یریگیم گرم
 

 ؟یا کالفه انقد که دهیم آزارت یچ چته رادیه دمیپرس نگران:من
 چند کرد نوازش گونمو و کرد نگاه چشام تو روگونمو دیکش دستش رادیه

  بعق دستش باشه گرفته برق که انگار عیسر اما داد ادامه کارش به هیثان
 

 هیگر ریز وزد زیروم گذاشت سرش و دیکش
 

ستم شتم د شتش رو گذا  یزیچ ؟چرا شده یچ برم قوربونت جونم یرادیه: پ
 ؟یگینم
 ربب نجایازا منو فقط تونمینم خونه ببر منو ایمان: گفت هاش هیگر ونیم

 بده نتیماش چیسو میریم االن باش توآروم شم فدات ،باشه باشه:من
 
 ریبگ اونو نیماش چیسو اومدم نیباشرو:رادیه
 

 ایمان جونم:داد جواب اول بوق همون گرفتم نیشرو شماره عیسر
 ؟ییکجا نیشرو:من

 دانشگام:نیشرو
 ؟ییکجا قایدق نهیا منظورم دونم یم که اونو خوشمزه:من



 ا؟یمان شده یزیچ:نیشرو
 

  خوامیم نتیماش چیسو فقط نه:من
 چرا:نیشرو

 ....یم:من
 شد خفه گلوم تو حرفم گرفتم ازم ویگوش رادیه
 کرد وقطع بوفه اریب نیماش فقط بزن ف  کم نیشرو زد داد:رادیه
 

 وقت چیه بودم دهیند وکالفه حوصله کم انقد رادیه وقت چیه من کردم کف
 

 چشه؟؟ نیا فهموند بهم واشاره مایباا اومد نیشرو بعد قهیدودق
 گهید برو یداد میخواست چیسو بتوچه دمایند فکرنکن:رادیه
 

........ 
 ،دور نه نجایا خودم خونه برو گفت که رفتمیم خونشون سمت به
 

 میرفت باال ازآسانسور زدم موتیر میدیرس کردم حرکت خونش سمت وبه زدم
 

 شم داخل خواست وازم کرد دروباز
 



 جنگ دونیم ای خونس نجایا اخدای کردم هنگ دمیدیم که یزیباچ
 یسووکیو یخال یها شوووهیشوو اتاق وکف ومبل زیروم وپال پخش لباسووواش

  زیم رو نیوشامپا
 

 اومده زلزله اوه اوه
تا رادیه باس چن بل از ل  اچرااونج نیابشوویب وگفت گوشوووه هی کرد وپرت روم
 ؟یسادیوا
 

 باورم: نشستم بود بیعج واقعا تیوضع نیباا حاال یوسواس رادیه بود بیعج
ضاعت انقد یعنیخبره؟ چه نجایا رادیه شهینم  یدج یجد خته؟نکنهیر یب او

 ؟هایخورد یعشق شکست
 : نمیس رو وگذاشتم سرش هیگر ریز زد ودوباره نشست کنارم رادیه

 بختش به زده پا پشت که بوده یاحمق چه اون من برم داداشم یفدا یاله
 ه*ز*ر*ه* ختیر یب دختره اقتیل یب کنن برسرش خاک

___________________________________________________________
____ 

 رادیه
 
 

 *ه*ز*ر*ه ختیریب دختره اقتیل یب کنن برسرش خاک:گفت ایمان
 



ستمینم سته خودش به داره که کنم تحمل تون ستم کنهیم نیتوه ندون شتمگ د  ذا
 زهیعز واسم یلیخ اون نکن نیتوه ایمان شیییییییییییه: لبش رو
 

ش کش سوت هی ایمان  بوده یخر عجب طرف بده شانس خدا الال اوه: دیدارک
  ها

  رفت که بهتر همون اصن واال موندمیم پات بودم اگه من
 !!!؟ موندیم گفتمیم بهش اگه یعنی بغضا همون حسا همون اشکا همون دوباره

 
 !موند؟یم گفتمیم یازمان زودتر اگه
 کنمیم درستش خودم رادیه شم فدات یاله: کرد بغض ایمان
 

 کنمیم درستش خودم رادیه شم فدات یاله: کرد بغض ایمان
 

 من: هیرگریز وزد رادیه اشووکات نمینب گهید کنم حلش دمیم قول هیک بگو فقط
 تونمینم کنم تحمل نمویوبب روزت و حال نیا تونمینم
 
 
 شد بلند که گذشت نیم چند دونمینم

 ؟یریکجام:من
 جاشسر ادیب حالت یبخواب یبخور ارمیب آب وانیل هی و مسکن هی برم:ایمان



 
  ستین الزم:من
 هست:ایمان
 

  برگشت وقرص آب وانیل هیوبا
 بخواب وگفت برد اتاقم به منو خوردمو

 
 یمونیم شمیپ:گفتم که بره خواست دمیکش دراز

 
 هی اب اومد نجایا ایب وگفتم دادم ونشووون خودم کنار بادسووت من نشووسووت کنارم

 :خودم شیپ دمشیکش حرکت
 کنمیم خواهش بمون نیهم یکن آرومم خوامیم فقط

 باشه بشم خودم لوس یداداش یفدا یوا: دیخند ایمان
 

  اعتمادش از میلعنت حس ازحسم، گفتنش یازداداش بودم شرمنده
 

 بودم جدال درحال باوجدانم وجدان یب وجدانم یب من آره لعنت من به لعنت
 یدونیم خودتم گذشته مثه هه نیهم توآغوشمه گذشته مثه ندارم شیکار که من
شته مثه یچیه که ست ستین گذ شته مثه ح  همبف داره شوهر اون ستین گذ

 شد گرم چشام شو خفه فقط بد من توخوب شو خفه خوبم وجدان



___________________________________________________________
__ 
 ایمان
 

  رونیب اومدم ش*ل*غ*ازب نشه داریب که یطور آروم برد خوابش باالخره
 
 لنتیسا میوگوش نشن مزاحم فعال و رادمیه شیپ که وادادمیش به اس ام اس هیو

 دمیکش ازبرق هم رو خونه وتلفن کردم خاموش رادمیه یوگوش گذاشتم
 
 هیخال یاه شووهیوشوو گارایسوو لتریوف آوردم زباله سووهیک هی زکنمیتم نجارویا دیبا
 ..نیماش تو انداختم هم ولباساش ختمیر روتوش نمیوشامپا یسکیو

 بود آشپزخونه نوبت حاال
 انداختم تزارویپ یخال مهین و یخال یها جعبه و غذا مصوورف بار  ی یظرفا

  نوبت حاال شستم هم رو فیکث یظرفا هیبق و زباله سهیک
 

شبختانه که نگاکردم نتایکاب به بود ناهار سته چند خو  عیسر شتدا یماکارون ب
 شد آماده غذا بعد ساعت مین شدم بکار دست

________________________________________________
 رادیه___________________

 
 



شتم یبد حس دمیارودیمان یخال یجا شدم داریب که ازخواب  رفت نکهیازا دا
 موند؟یم دیبا داشتم یانتظار چه هه
 ایمان هپ جوونم یا مرتب چقده منه خونه نیا!!!!!!!!! یییییییچ رفتم ییرایپذ به

 ودب بخش لذت شوودم رهیخ بهش دیچیم زیم داشووت رفتم آشووپزخونه به نرفته
قت اون بود زنم االن کاش ندمشیم یحسووواب گرفتمشیم م*ل*غ*ب و  چلو

 ادیم دردم نکن آقامن گفتیوم ومدیدرم ودادش
 

  کاش بود یشگیهم یخوشبخت حس نیا لذت نیا کاش
 کنم صدات االن خواستمیم یشد داریب عه:شد من متوجه

 
  صورتش رو شد زوم نگاهم ودوباره  گلم یدیکش چرازحمت ممنون:من

 
  زدم یلبخند بودم عاشقش بودم ناب لحظه نیا عاشق

 یخوشحال از یشد یمغز مرگ کدم فکر لحظه هیبرد ماتت شیییییآخ:ایمان
 
 

 ؟!نشم یمغز مرگ زیروم حاظر پزخوشمزه ایمان یماکارون هی بشم دینبا: من
 

 خوردن به کردم شروع ها زده یقحط مثل بعدش
 
 رادیه



 
  خوردن به کردم هاشروع زده یقحط مثل

 
 ?؟یاومد یازسومال:ایمان
 

 خوشمزس اووووووووووووووووم:من
 

  شد خوردن مشغول و شد زده ذوق ها بچه مثل
 

  میشست وظرفهارو میکرد جمع زیم مونییدوتا
شبخت نیا نکهیباا ست اما بود یکوتاه هیخو شتم دو ستد کوتاه زمان نیا دا  و

 داشتم
 هم ینوبت خب:هانشست یصندل از یکی همونجارو شد تموم که کارمون

 
 کن اعتراف عیسر تند زود پسرمونه ازگل دنیکش حرف نوبت باشه که
 
 دینبا خودشوووه اون که دیفهمیم دینبا دیفهمیم خودش به احسووواسووم دینبا)
 میشد شناآ یدب سفر تو خب اوووم:گفتن دروغ به کردم شروع نیبنابرا(دیفهمیم

 رفت رانیازا شهیهم یبرا باخبرشه ازاحساسم نکهیا قبل
 !!!!!!!!!!؟یگیم غزل دیکش غییییییییج:ایمان



 !؟یکرد یفکر نیچراهمچ:من
 

 رفت رانیا از شهیهم واسه مونینامزد روز قیدق غزلم آخه:ایمان
 

 توبا: دمیخند
شنا یدب گمیم دخترخوبه یشیش ترم چطور تیفندق مغز نیا  ضمندر میشد آ

 ترنم اسمشم
 

 ومدیدرم گندش دادیم ادامه شتریب کردم عوض بحث عیسر
 زننیم مشووکوک سووتین پاره شیآت واون نیشوورو از یخبر نکهیا ایمان یراسووت

 نطوریهم هم ی،مان
 

 و کردم توروخاموش یوگوشوو نشووه مزاحم گفتم وایشوو به خودم: دیخند ایمان
 دمیکش ازبرق روهم خونه تلفن لنتیسا خودمم یگوش

 
 اریب میگوش پاشو:من

 نبود یخبر چیه کردم روشنش آورد امونیوگوش رفت
 

 اس ام اس2۰ و کال سیم تا۴۰اوه اوه:ایمان
 برات دارم جون یمان فعال بسوز خخخخ

 



شت شه متوجه نکهیا بدون آروم دیخندیم زیر زیور خوندیم اماشیپ دا  یمان هب ب
 منه شیپ ایمان وگفتم  نوشتم روهم خونه آدرس و دادم اس

 
 زدمو سند راحت الیباخ پس واسم بود مهم گشیزند تو آرامشش شیخوشبخت

 یمان ومنتظر
 

 یمان
 
 
 

  دمید نیشرو و رادیه که کردمیم پارک نیماش داشتم دانشگاه محوطه
  بود شده دیسف موهاش شهیم مگه زد خشکم رادیه افهیق دنیباد
 

 به رفتنیم دانشگاه یشمال ضلع به داشتن نشد من متوجه که بود بد حالش انقد
 ...بودم شروع ساعت ومنتظر رفتم دفترم
 بودن نشسته کنارهم ایومان رادیه شدم کالس وارد

 شناختمیم نگاهش نیا رادیه سمت سرخورد نگاهم
 

شق  ی نگاه شم وروز حال از بود عا شفت شقش که دیفهم شدیم عا ست از ع  د
 داده



 
 از هک کرد یطونیشوو انقد ایمان کالس یها بچه با حجتم واتمام یمعرف از بعد

 گمید یشوواگردا شیپ شوودنش ریتحق از دلم ته که نیباا کردم اخراجش کالس
 ادیب کنار تیوضع نیا با بود الزم اما نبودم یراض

 
نه باورک فت کالس از یوقت و  برات مدار یعنی نیوبب ایب که درآورد یزبون هی ر

 شدم بدبخت رسما خان یمان
 

 هیعصووب که بود مشووخص یخوب به شوودم روخودم رادیه یعصووب نگاه متوجه
 یوکفر

 
 اما مبود ایمان یوغرغرها تماس منتظر رفتم دفترم وبه شد تموم کالس ساعت

 !!نبود یخبر
 

شت بعدم ساعت  ادشیپ صبح که یابونیخ همون به کارم شدن تموم بعد گذ
 نبود ازش یخبر اما ومنتظر رفتم بودم کرده

 ..نبود اونجام اما رفتم دانشگاه به دوباره
 
 دندا جواب بازم بوق همون بازم گرفتم بازم نداد جواب زدم زنگ شیگوشوو به

 بزنن گندت بود،اه خاموش گرفتم رادیه ،شماره
 



 الو:وایش   اول،دوم،سوم زدم،بوق زنگ وایش ناچاربه
 یخوب وایش سالم الو:من

 
 ورا نیا از یچطور نکردم نگاه شمارت ببخش یخوب یمان ییتو عه:وایش
 

 زنمیم زنگ یهرچ یندار خبر ایمان از شدم مزاحمت ببخش ممنون خوبم:من
شگاه  ینزد ابونیخ االنم دهینم جواب شم دان شگ بگو شتهیپ اگه منتظر  شیو
 بده جواب

 رونیب رفتن رادیباه نمون منتظرش: دیخند وایش
 خدافظ نطوریا که آها:من

 
 پرت فکرم ناخوداگاه! خاموش؟ شیگوش رادیچراه! رادیباه خوردیم خونم خون
 عاشووقتم گفت بااحسوواس رادیه تومشووهد که یروز اون گذشووته سوومت شوود

 دادو وبعدشووم ش*د*ی*س*و*ب که ایمان تولد یامهمونی کرد قطع یوگوشوو
تانیب یدادایب حاالم شیونگران مارسوو هایا وروزش حال نیا و مه ن  یمعن هی ه

 داشتن
 وعاشقشه دونهیم ایمان یعنی، اسیمان عاشق رادیه
 

 رادیارسوند؟هیمان به تورو بود یک احمق یشد لسوفیف تو باز پسر اههه
  داشتم رادیازه ارویمان من درسته آره



 تخواس خره خب بزنه حرف باهاش نکرد قبول مارستانیتوب شب چرااون پس
 یبجنگ عشقت واسه خودت

 ونهوید اصا داشته یکار البد هه تهران رفت پاشد کله هی شب چراهمون پس هه
 اموندیمان خاطر به موقعم تااون نداشت توشمال یکار گهید
 
 دوسووش اگه تازشووم خواهرشووه امثهیمان گفت شووب همون رفته ادتی وونهید

 بده وا نه دیجنگیم غزل مثه داشت
 شووهیهم رفته ادتی شووو خفه یمان یوا بود مغموم مونینامزد شووب چرا پس

 کهیکوچ یآبج گفتیم
 و نرویب اومدم وجودم تو بود افتاده خوره مثه که یوفکر وجدانم نیب یدعوا از
 نداد جواب کدوم چیه اما شد ستایب از شتریب دادم اس ایمان به
 

 نبود ازش یخبر اما رفتم قبلمونم پاتوق ورفتم میبود رفته گذشووته که ییجاها
 داد اس خودش که بزنم زنگ رادیه به دوباره خواستمیم
 یایب بزنم درو بده اس یدیرس ولنج  اسی مجتمع منه خونه ایمان یمان سالم:

 باال
 

  کنهیم کار همه اون یکرد ش  یک به نیبب ایب یمان برسرت خاک
 برسرم خاک کنمیم ش  بعد میباش ماباهم

 رسوندم خودم بود داده که یآدرس به عیسر
 درم دم دادم اس رادیه به و شدم ادهیپ



 
  زدم و در وزنگ رونیب اومدم ازآسانسور شیش وطبقه شدم وداخل زد اف اف
 رود جلو وگذاشووتم پام که ببنده درو خواسووت شوود شوووکه من دنیباد بود ایمان

  تو رفتم و کردم دروباز نزاشتم
 ردک قفل درو و رادیه تواتاق ورفت رادیه یفروش آدم ییییییلیخ:زد ادادیمان
  کنهیم یآشت راحت اما هست وسرتق شق کله:رادیه

 گذاشووت روهم وچشوواش نشووسووت رولبش پهن لبخند هی کردم نگاهش من
 یا کاره چه نمیبب برو: وگفت

 
 دمیرس در پشت

___________________________________________________________
___ 

 رادیه
 
ند ومنتطر دادم اس یمان به عد نیم چ  یووقت زدم درو آروم دره، دم داد اس ب

 بازکن درو تو گفتم ایمان به اومد واحدم زنگ یصدا
 اهیس غلوم بابات نوکر:ایمان
 کن باز درو تو وخسته ضیمر ام یآ:من
 دیدو یمان که نیهم کرد باز درو و تنبلت برسوور خاک: وگفت شوود بلند ایمان

 شوود مانع یمان کجا یمان و کجا من یلو کوچو جوجه اما دروببنده خواسووت
 کرد دروقفل تواتاقم رفت فروش آدم گفت بهم ایتومان واومد



 
 ارهیب دست وبه دلش بره که دادم خاطر نانیاطم یمان به
  تو ایمان وآرامش یخوشبخت اما بود گرفته اروازمیمان یمان نکهیباا
 

 بود مهمتر یزیهرچ از واسم شیزندگ
________________________________________________

 یمان______________
 
 
 

 کن باز دورو گلم خانوم:رسدم در پشت
 سکوت:ایمان
 کن باز درو طال خانوم:من
  سکوت:ایمان
 

 کن، باز درو یمان عسله: من
 سکوت:ایمان
 

 کن دروباز شه فدات یمان: من
   کرد سکوت ایمان
 کن باز درو بگردم دورت:من



 بگرد مربع خامینم:ایمان
 (کردم لوس خودمو ستیبردارن دست بازم قهرشم وسط طونیش خخخخ)

 ها؟ رمیبم من یخواینم توکه کن دروباز یمان مرگ:من
 

 ها؟ رمیبم من یخواینم توکه کن دروباز یمان مرگ:من
 رمیمیم تو بدون من اینزن حرف مرگ از گهید:سمتم دیپر بازکرد درو هوی

 
 اتاق وت رفتم کردمو بلندش نیزم رو از بایوتقر کردم حلقه کمرش ودور دسووتام

 بستم پا با درو
 

 ؟؟یدار دوستم انقد یعنی شم فدات یاله:من
 عاشقتم ندارم دوستت نچ:ایمان
 

 و زدم مهیخ روش وخودمم تخت رو انداختمش و کردم محکمتر دسووتام حلقه
 یعسل یدوگو اون از چشمام خورد گره درهم نگاهمون

 
 خواسووتنم عطش که بود ایمان  بودنش نیریشوو طعم حاال و رولباش خورد سوور

 کردیم شتریب
تاش هام دسوو  که ش*م*د*ی*س*و*ب* قیعم کرد میوهمراه کرد فرو تومو

 میافتاد نفس نفس به مونییدوتا گهید



 
 باهم مارتن هیو ییایرو شب هی واسه من اما دید نگاهمون از شدیم رو خواستن

  میبر که کن مرتب خودتو: وگفتم شدم بلند روش از داشتم ها برنامه بودن
 
 کردم مرتب قمی رفتمو رونیب اتاق از
 روباه ای یریش:رادیه

 رمیش ریش:من
 

 کرده فتح اورست قله یانگار رمیش گهیم یجور هی اهوووووووع:ایمان
 
  زده تورو نداشته مخ آخه نکرده یکار کم دیخند رادیه

 خنده ریز میزد مونییدوتا حرفش نیباا
 

 آره مخم یب من که: روکمرش گذاشووت دسووتاش و کرد یسوواختگ اخم هی ایمان
 بشکافمت برات امیب

 
 توروخدا کن رحم میجون به نه نه:رادیه

 میرب: وگفت برداشووت یعسوول رو واز فشیک و کنمیم رحم باشووه اوووووم:ایمان
 گفته یازب شهر یببر منو دیبا شدا تموم و میآشت نکن الیخ تنگه وقت که آقاهه
 باشم

 



 شو آماده توام رادی،ه یخانوم باشه:من
 لیکود کرو دوتا خلوت مزاحم بدم اجازه خودم به تونمینم داش جون نه:رادیه

 شم عاشق
 عمته لیکروکود:ایمان
 خخخخخخخ نداشتم عمه چارهیب:رادیه

_________ 
________________________________________________________   

 ایمان
 
 
 

 ونشووسووتم کرد باز برام درو یمان میشووود خارج متجمع واز میکرد یخدافظ
 یشهرباز میدیرس بعد نیم وچند ونشست زد دور نیماش خودشم

 
  روگرفت نهیسف  طیوبل رفت شهیگ سمت به یمان
 

 ناز یکوچولو دختر هی به خورد چشوومم که میبود نوبتمون منتظر توصووف
 بشووم قدش هم تا نشووسووتم که بود ناز انقد شوودیم شیسووال پنج که یومامان
س یکوچولو دخمل چه اووووووم:وگفتم شمل انقده توکه ینانا  مامانت به یخو

 بابات ابهی یرفت
 



 رفتم مامانم به ازبابام:کوچولو دختر
  خنده ریز زد یمان هوی

 بگو الیگوز نگو بچه وا:من
 

 باشه ناز انقد خودمونم بچه کن تصور ایمان گمیم قایدق:یمان
 مرفت مامانم به بابام از ادب یب بچه عععععععع باشووه نیا مثه نکنه واخدا:من
 آخه هیچ
 

 چنگ رو یمان یبازو ترس از میبود نهیسووف که یمدت کل شوود نوبتمون باالخره
 بود کرده حلقه شونم دور دستاش میمان بودمو زده

 
 یشهرباز هی تو دنیوچرخ یباز بعد
 شاپ یکاف میبر هیچ نظرت اووووم:یمان
 دالم دوش میبل یجونم آخ:من
  برم کوچولوم جوجه قوربون: گرفت دماغم نوک یمان
 قهلم یاودت جوجه:من
 هوووووم؟ یشد دلخور یاله:یمان
 گهید میبل نداله یاجال نه: من

 
 داد سفارش اسپرسو دوتامون واسه یومان میرفت شاپ یکاف به



سون شت زیم رو قهومون گار شتم رو قهوه فنجون ورفت گذا  کردم مزه مزه بردا
  تلخه شییا

  کردم حس رو یمان ینیسنگ
 شد؟ تموم احتتونیس رویس خب:من
 ،آرهیچ:یمان
 په بخور:من
 یرک انقد شهیهم:یمان
 بود؟ فیتعر نیا حاال:من
 آره:یمان
 

 فتیتعر از ممنون:من
عد نه که بود غروب یکاینزد ابونیخ تو کردن دور دور و قهوه خوردن ب  بخو

 میرفت
 

 میشد وارد هردو
 

 خونه مامان بر سالم:من
 ومدین ییصدا

 
  یییییییییییییییهو مامااااااااااااااااااااان:من



 من یتوب یی،کجا ییکجا قایدق ییکجا مامان
 
 وامشب دارن یدورهم دوستاشون با گفتن خانوم میمر یاومد دخترم عه:حهیمل

  انینم خونه
 دمتیند پسرم دیببخش یوا یا: گفت دید یمان تازه که حهیمل
 

 یخوب جون حهیمل سالم کنمیم خواهش:یمان
 رفت آشپزخونه وبه پسرم ممنون:حهیمل

 ستین امشب مامانه یجونم آخ زد یبشکن به یمان رفت حهیمل نیهم
 

 یخودتون خونه امشب که نزن وصابون شکمت خود یب خود یب:من
 

 عمرا وگفت کرد ینچ نچ یمان
  دیکن ییرایپذ خودتون از وگفت آورد ینیریوش وهیم خانوم حهیمل
 

 اومد سرم پشت میمان که رفتم اتاقم به خوردن از بعد
 

 کنم کمکت خودم بزار یکن عوض لباست یخوایم اووووم
 

 میبر باهم شو ادهیپ اوه اوه:من



 رشد ازتنم و کرد باز مانتوم دکمه عیوسوور کنم پارک گوشووه هی بزار باشووه:یمان
 آورد

 
 رونیب برو یمان یوا:من
عدش و مونمیم محرمتم یزنم نچ:یمان مت به ب مدم سوو فت ک  تاب هی و ر

 بپوش رو نایا: وگفت آورد یصورت وشلوارک
 نچ: من
  نکنم نگات دمیم قول:یمان
 

 کن اونور روتو په:من
 :کردم عوض لباسام عیسر کرد پشت من به و  باشه: یمان
 

 شد تموم برگرد
 جوجه نیا یفدا من یاله: زد خاص برق هی وچشووماش کرد نگاه بهم یمان

 شم میصورت
 

 رمردیپ بگم منم خوبه جوجه یگفت بمن باز:من
  شد کبود صورتش هوی

  بره اتاق از وخواست
 بخدا بود یشوخ یمان کردم غلط:دمیکش دستاش



________________________________________________
 یمان____________________

 
 تو اسووهو ایمان گفتیم شووهیهم که افتادم غزل حرف ادی مرد ریپ گفت بهم یوقت

ست شته وافکارم رومغز یاریاخت اونکه یب بچ شم دا  از صورتم کردم حس با
 شد سرخ تیعصبان

 ایمان که رونیب برم خواسووتم کمه اتاق یهوا کردم حس کنم تحمل تونسووتمینم
 نیهم بود یشوخ کردم غلط وگفت گرفت دستمو

 
قتیه من:کردم ش*ل*غ*وب سوومتش وبرگشووتم دیدو تومغزم خون  از چو
 باشه ادتی نویا گلم شمینم دلخور میزندگ

 
 آقاهه یمهربون انقد که شم فدات:ایمان
 یگینم نه بگم یچ هی ایمان نفسم خدانکنه: من

 
 نه:ایمان
 ببندم یخرگوش موهاتو یزاریم:من
 خنده ریز زد:ایمان
 

 یوخرگوشوو کنم شووونه موهات داشووتم آرزو شووهیهم ارین در یباز مسووخره:من
 یشدیم یخواستن یلیخ شونیبست یم یبود بچه ادمهی ببندمشون



 
 ستمین االن ینی:ایمان

 گهید نگو نه یبود شهیهم یهست گلم م*د*ی*س*و*ب موهاش
  تمنشس پشتش ومنم نشست تخت رو خودش آورد رو وشونه ببند باجه ایمان
 

شروع ص عطر موهاش موهاش، کردن شونه به کردم و شت یخا : کردم بوش دا
 خوشبو چه اووووووم

 هیشکالت شامپوم دیخند زیر ایمان
 بستم یخرگوش موهاش و خانومم کن استفاده نویا شهیهم جونم یا:من

 
 نمتیبب برگرد حاال خب

 
قد رمیبگ گازش خواسوووت دلم برگشوووت که نیهم  بود شوووده یخوردن ان

  دادم فشارش خودم وبه گرفتمش م*ل*غ*توب
 وونهید یکرد خفم:ایمان

خه:من م آ نین قد یدو ن چ قم یشووود یخورد ند عشووو ت ند و * ی*م* ت
 ش* م*د*ی*س*و*ب

  ازت رمیبگ عکس بزارچنتا اوووم زد جرقه تومخم فکر هی
 



تا اونم ند گرفتیم یبانمک یژسوو ند وت  عکس مختلف یها هیزاو از ازش ت
 ....گرفتمیم
 

ستا که شام خوردن بعد سه  پز حهیمل یپا  ازش و ایمان اتاق میرفت خواب بودوا
ستم صوص خواب لباس هی خوا شگل مخ شه خو ست شهیهم بپو شتم دو  دا

 اشتمد فرصت نیا حاالم دمشید یم شهیهم اهامیتورو نمشیبب خواب تولباس
 ...  ینزد یلیخ  ینزد از کنم وحسش نمشیبب خواستمیم

سرار انقد اما نکرد قبول اول ایمان  ندهب دو ساتن قرمز خواب لباس هی که کردم ا
  روتخت کنارم وامد دیپوش بود رونش یتاباال و بود قرمز که
 

  بپوشم که نبود میلباس بخوابم لباسا همون با تونستمینم من اما
  بود تنم رشیز یرکاب  خوشبختانه که درآوردم رهنمیپ

 
 تبس چشاش ایمان که کندم شلوارم دیخواب شدینم که نیج شلوار نیاماباا

 
 واکن شووواتچ: گفتم پتو ریز ورفتم یرکاب هی و بود تنم ریز لباس هی فقط حاال

  دیکش دراز بافاصله وهمونحا کرد باز چشاش پتوام ریز
 وپتورو دمشیکشوو خودم سوومت به عیسوور اما معذبه یچ بخاطر دونسووتمیم

 مونییدوتا رو انداختم
 

 خوردیم گردنم به گرمش ینفسا حرم بود روبازوم سرش



 
نا بد هاش شووتریوب شووتریب داغمون یو هام نیب پا فل پا  محکم و کردم ق

  کردم ش*ل*غ*ب
  دید نگاهش از شدیم رو ترس کردم نگاه چشماش به

  میش آروم مونییدوتا ینی نیهم شم آروم خوامیم فقط گلم نترس دمیخند
 ...نشیریش ی*ا*ب*ل طعم وبازم

 
 ایمان
 
 میشد وابسته بهم ازقبل شتریب یمان منو و  گذرهیم شب ازاون ماه هی

ستاد یصفو یآقا سرکالس االن س سم ا ست مونیشنا  دنش تموم ومنتظر میه
  میکالس

 
 کنونشونه عقد مراسم هفته آخر دیخر میبر وایباش کالس بعد قراره آخه
 شد تموم باالخره شیییییآخ
 وقت که ایمان میبر بپر شوود تموم شیآخ: دیکشوو غیییییج رفت اسووتاد که نیهم

 تنگه
 
 امیم منم:رادیه

 امیم منم په یاهوک:نیشرو



 ا؟یآ میریم اردو:من
 
 ستین احتیوس ریکمترازس اما نه رادیه

 چرااونوقت:من
 ساعته چهار قایدق زدنتون دیود دنتونیخر لباس چون:رادیه

 ساعت هی خودش که زدنتونم وچونه نق
 دوساعت خودش وپروم دیخر
 میودار جیمه ساعت هفت قیدق

 ستین کجاس کو گشتم بامیج:من
 

  ستین یچ:نیشرو
 یگردیم یچ دنبال: وایش

کارم:من بت نسیتوگ خامیم خود نان دکردنیخر از که یمرد نیاول کنم ث  ز
 باشدیم رادفر رادیه یآقا آمد خوشش

 
 یشد ینمک یادیز بخواب ارشورایخ تو کم ایمان گمیم:رادیه

 دراد تاچشت:من
 

 ییدوتا وایش و نیشرو و میرفت ارگ پاساژ به ییچهارتا کل کل یکل بعد باالخره
 بودن عقد یلباسا زدن دید مشغول

 



 میبود یومجلس شب یلباسا زدن دید مشغول پاساژ گهید طرف رادمیه منو
 

 بود سحر خورد زنگ میگوش که
  یخوف جونم یسحر سالم الو:من

 نجاسیا ممیمر نجایا یایب شام واسه بگم زدم زنگ دخترم یتوخوب:سحر
 

 یسیم باشه اووووم:من
 

 یبا فعال په باشه:سحر
 یها تا یبا: من

 
 بود گرام شوهر مادر:رادیه

 کرد دعوتم شام واسه اهوووم:من
 بگذره خوش په الال اوه:رادیه
 

 یسیم:من
 و مدیخر سووبز بلند دوبنده شووب لباس هی من...  میدیچرخ پاسوواژ تو ودوباره
 خودش رنگ هم ست باکفش

 دیخر رو داشت پف دامنش که دکولته  قرمز لباس هی وایش
 



 زد زنگ یمان که میزدیم رونیب پاساژ از میداشت
 

 آقاهه سالم الو:من
 ؟ییکجا برم قوربونت سالم:یمان
 

 دیخر میاومد نیوشرو جونم یرادیوه وایباش ارگ پاساژ:من
 امیم االن منم باشه:داد جواب سرد یمان
 میگردیبرم میدار مام گهید نه:من

 
 امیم االن بمون اونجا گمیم گفت یوجد یعصب:یمان

 یایب تا مونمیم باشه:دیلرز وصدام گرفت بغضم که بود وخشن خش  انقد
 کردم قطع یوگوش

 
 زهینر اشکام که زدمیم پل  تند تند بود توچشام اش 

 ا؟یمان شده یزیچ: سمتم اومد رادیه
 

 رفت جیگ سرم کمی اصال نه: من
 ترف جیگ سرت یدیشن صداشو کنن،خوبه دتیند برسرشوهر خاک:وایش
 حتما،خااااااااااااااک یکنیم غش شینیبب
 



 قوربون بزار مام یوایشوو واسووه یجبران کالس هی ایمان گمیم:دیخند نیشوورو
 دستت

 
 خان نیشرو برات دارم هینطوریا عه:وایش
 

 اهه گهید نیبر گرفتم سرسام نیزنیم ف  د،چقدیترک سرم یوا:من
... 

  ریدلگ یلیخ بودم ریدلگ ازش اومد یمان که بودم منتظر پاساژ رونیب
 دیخر امیب بود داده اجازه خودش دمیفهمینم رفتاراش یمعن اصال

 
 بود زده داد حاال اما
 سالم:یمان

 کجا؟ گفت که نیماش طرف برم خواستم خودش از وجلوتر ندادم جوابش
___________________________________________________________

_______ 
 یمان
 
 

 زدم زنگ ایمان به شد تموم مارستانیب تو استخدادم یکارا نکهیازا بعد



شونیخر نمیبب که ستمیم دنبالش برم شده تموم د شب هیبامهمون خوا  غافل ام
ستینم اون کنم رشیگ ستانیب قرار دون شغول قلب یجراح بخش مار  کار هب م

 بگم بهش زیچ همه شدن یقطع از بعد خواستمیم راستش شم
 

 سرش زدم داد یعصب دیخر رفته همراهشون رادمیه که گفت یوقت اما
 
 مشکالت حالل نکهیباا شدم حساس رادیه به انقد شده مرگم چه دونمینم
 

 ضوود واحوال توحال مخصوووصووا داشووتم بهش یبد حس هی اما ابودیمان منو
  گذشته ماه  ی ضیونغ

 
 دیشا بود گانه بچه حسادت دیشا
 

 زدم داد سرش نکهیازا بودم مونیپش نهایا باهمه
 
 کجا فتمگ که بره نیماش طرف به خواست بود منتظر رونیب دمیرس که پاساژ به

  شم سوار رمیم:ایمان
 میکن دیخر دیبا نکرده الزم:من
 کردم دامیخر من اما:ایمان
 

  میکن دیخر بازم خوامیم:من



 میبر باشه: کرد نازک یچشم وپشت انداخت باال یا شونه ایمان
 
 و ودب تور نشیروسوو که یآب شوووب لباس هی و رفتم لباسوووا نیتریو سوومت به

 بجل توجهم  رو بود زانوش وتا بود کارشده یحساب ودامنش کمرش روقسمت
 سپ  یوش شهیم ست دمیخر واسش مشهد که نقره ست بااون دونستمیم کرد

 ایمان هیچ نظرت: دادم نشون بهش لباس
 
 

 ؟یچ که خب قشنگه:ایمان
 بپوشش برو اووووم:من

 دش آب قند لویک لویک دلم تو دمشید لباس بااون یوقت کرد پرو لباس
 

ساب هیعال: گقتم زدمو یلبخند ساژ واز کردم ،ح شب سوار رونیب میزد پا  نما
 میشد
 یبدهکار من به یخواه عذر هی کنمیم ف :ایمان
 میکن دیخر باهم که یبمون خواستمیم فقط ایمان ببخش گلم دونمیم:من
 بشه یچ که:ایمان
  گهید گهید:من
 شمیم ادهیپ من په:ایمان
 نبودم دیخر واسه شد میحسود خب:من



 
 حسودن خانوما گنیم بعد کنن حسودت برسر خاک: دیخند ایمان

 کردم روشن نیوماش دمیخند منم
 میبود خونه بعد ساعت مین

 میگذشت خونه اطیازح و گرفتم دستش آروم
 کو؟ مامانت نیماش وا:ایمان
 خانوما:گذاشووتم کمرش رو دسووتم در  ینزد کار ریتعم داده خب اوووم:من

 لطفا دیش داخل ترن مقدم
 شد وارد و جنتلمن چه اوه اوه:ایمان
 دیکش غییییییییییج

________________________________________________
 ایمان______________

 
 یراه و گرفت لباس هی واسووم خودشووم شیحسووود از وونسید پسووره نیا وا

  میشد خونشون
 
 هک گفت یامامان کردم تعجب بود سووکوت وخونه نبود سووحر نیماشوو نکهیازا

 رگاهیتعم نیماش
ست ازم و  شمع و  سرخ رز یگلها از بود پر که یسالن دنیباد داخل برم خوا

 دمیکشوو غییییییییییییییییییییج داشووتن باهم یجالب یهارومن که روشوون یها
 عاشقتم یمان ییییییییییییییوا:



 
 ش*ل*غ*ب دمیوپر
 یداشت دوس اووووووم:یمان
 هست؟ یچ مناسبتش ه،حاالیعال اهووووووووووووووووووم:من

 
 گمیم بعد بپوش میدیخر باهم که ویلباس اون برو اول نچ:یمان
 

ش لباس و رفتم یمان اتاق به باعجله  یداف شدما گلیج یلیخ اووووووم دمیپو
  ومدمیم نییپا ها پله از داشتم رونیب اومدم اتاق واز خودم
 دیچیپ فضا تو یبخش آرام یقیموس یصدا

 بهم شد رهیخ و ستادیا روبروم اومد یمان
 شدما تموم:من
 هی بشیج تو از و داره کم زیچ هی تو ییبایز همه نیوا لباس نیا: دیخند ایمان

 کرد وبازش آورد رونیب جعبه
 

  که نقرس سته همون نیا یوا: دمیکش غیج دوباره
 گهید دمیتوخر واسه اهوووووووم:یمان
  شیبود نداده  تاحاالبهم چرا په:من
 گهید دادم که االن: دیخند یمان



 ورشدممورم خورد سردم پوست به که داغش یدستا بست گردنم به و گرندبند و
شت روگردنم کوچلو ه*س*و*ب هیو کرد نوازش گردنمو آروم شمک گذا  یوچ
 یشد ماه ماه حله: گفت زدو

 
 بودم ماه نچ:من
 دیدیم افتخار: آورد جلو دستاش دیخند مان
  یبل:من

 کرد حلقه کمرم دور گشید ودست گرفت دستمو هیو
  لیدل یخاینم هنوزم: گفتم شد تموم دونفرمون *ر*ق*ص* نکهیا از بعد

 
 یبگ رو دونفره جشن نیا

 شمیم بکار مشغول قلب جراح عنوان به... مارستانیب فردا از اووم:دیخند
 
  یجونم آخ: دمیکش غغغغیج

با یا:یمان قده با بت باشوووه که ام ینوبت غویج غیج خانوم یزنیم غیج چ   نو
 ور وگذاشت آورد خچالی از  یوک برد آشپزخونه به ومنو جشن یاصل قسمت

 میتگرف رو چاقو باهم بود،وهردوتا شده نیتزئ سرخ یگلها و شمعا با که یزیم
 میداد برش و  یک و

  یک چنگال باهمون وخودشووم دهنمو وگذاشووت  یک از کهیت هی چنگال وبا
 زدیم  یم چنگال عمال خوردیم
 



 بودم وخوشحال کردمیشکرم خدارو وآرامش یخوشبخت همه نیا واسه دلم ته
 آرامش نی،ا

  عشق
 تیمیصم

   داشتم دوس یلیخ داشتم دوس رو یمهربون
..... 
شغول داد سفارش رونیازب روهم شام ستاش شام خوردن بعد میشد وم  بهم د
 خود خانه رود یهرک نخود نخود: دیکوب

 
 آره گهید یکنیم رونیب منو: کردم یساختگ اخم هی من
 ها برنامه وکل خورمتیم خودم یبمون هیخطر تو،اوضاع جون آره:یمان
 

 شهیم خراب خوبم خوب یاهایورو
 نشونت گرفتم وایش عقد جشن واسه که یلباس بزار لوس،حداقل شییییییا:من
 بدم

 
سام میبر بپوش عیسر زودتند نداره را تو جون نه:یمان  سمت به کردم عوض لبا

 میرفت خودمون خونه
 



ش ست کرد نگاه نهییآ به یمان میشد نیسوارما ش توموهاش یود  یم:وگفت دیک
 ه؟یچ شدن دکتر خانم واسه دوتاراه یدونست
 شنومیم خب:کردم نگاش

 
 یش زنش و یکن خر دکتر هی ای یش ودکتر یبخون خردرس مثه ای:یمان
 برات دارم باشه آره؟ یگرفت منو و یخرشد شما حاال ،که اسینجوریا عه:من

 
 ه؟خوب کردم غلط ژنیب زاده امام ای:برد باال میتسل نشونه به دستاش یمان
 نچ:من
 خوبه؟ خوردم زیج:یمان
  داره اسم یگ یم که یزیج نیا نچ:من
 خوبه؟ خوردم عسل من ؟خب عسله اسمش:یمان
 

 کردم نگاش یعصب
 من زن یاومد یشوود توخر اصووال خوردم یپ یپ کردم غلط خدا خود ای:یمان
  یشد خر
 مملکت دکتر کشته منو اتتیادب برسرت خاااااک یعنی:من

 
 کرد اثر من در ینیهمنش کمال:دیخند یمان

 ها چهب مثل نجایا ساعت هی تو دست از خدا یوا: گرفتم بازوش از شگونین هی
  گهید وفتیراب یکنیم کل کل



 
 ....بانو بفرما امر شما چشم به یا:یمان

سط  از تعادش بایتقر یمان شد باعث که گرفت سبقت ازمونBMWهی اتوبان و
 یعتسر بااون وگرنه کرد ترمز عیسر شکر رو خدا که جدول به بزنه و بده دست

 میبود لییعزرا صیشخ شخص جناب دست تو دست االن داشت یمان که
 

ش س هی که رانندش گرفتو عقب دنده بود گرفته سبقت ما از که ینیما  بلند قد رپ
شک یوابروها ومو وچش بود دهیورز کلیباه ست یم  یصورت که یگندم وپو

 خوب یآقا من که ییاونجا از اما سوومتون اومد داشوووت کش ودختر جذاب
 کردم شیدرو چشام داشتم خودم

 
 زد یانم سمت شهیش به باشه سالش شیش دمیشا وپنج ستیب خوردیم بهش

 خوبه حالتو آقا
 آخه کردن یرانندگ وضع چه نیا یچیگار...د: داد نییپا رو شهیش یمان

سر صادف خواهرم آقا شرمندم واقعا:جوون پ ستانیوب کرده ت  رخب بهم االن مار
 دیببخش خودتون یبزرگ به شما بازم داشتم عجله دادن

 
ش رو یچ یچ:من ست ماروهم بود  ینزد آقا دیببخ شد که نیا ایدن اون نیبفر  ن
 لیدل
 شد زووم من رو نگاهش حرفم نیباا



 واال نکش خجالت بخور منو ایب کنن زتیبرسره خاک شییییا
 

ش قیعم نفس هی یمان شو دیک  نیا قاآ ستین یمورد:آورد رویب بشیج از وکارت
 قلب جراح دنتیرز هستم فرهمند یمان من کارت
 بخوره دردتون به ممکنه

 
 یفرخ نیام هستم نیام منم ممنونم:گرفت کارت جوون پسر

 شدم خوشحال تونییآشنا از:یمان
 رفت و کرد یوخدافظ رمیگیم  ین فال به رو ییآشنا نیا ومن:نیام
 
 

 شد شروع سواال نرفته تو در از میدیرس خونه به بعد نیم چند
 گذشت؟ ؟،خوش بود خوب:مامان
 اومد؟ خوشتون ابتکارم ؟از نیداشت دوس رو گال:سحر

 
 ن؟یکرد رید چراانقد یراست:مامان
 دیکن اعتراف عیسر تند زود طونایش:سحر

 
 ریز میدز میکرد بهم نگاه هی و میکردیم نگاه بهشون میداشت باز بادهن یمان منو

 خنده
 



 نیبخواب وگرم نرم خواب تخت رو:مامان
 

 شنهادتونیپ از ممنون: رفت ها پله سمت وبه دیکش دستمو یمان
 کجا وا:مامان

 
  گهید میبخند گرم و نرم خواب روتخت:یمان
 خنده ریز میزد مونییتا سه حرفش نیباا

 منتظرم دیکن فیتعر چوندنیپ یبجا نینش چالوس جاده بسه بسه:مامان
  نیداد ما به زدن حرف اجازه شما مگه من مامان وا:من
 مادر ابتکارت از یمرسوو م*ب*و*س*ی*د* و سووحر و گذشوووت خوش آره

 شوورگلم
 

 افتمی افتم،باالخرهی، افتمی:یمان
 یافتی رو یچ:من
 افتمی چاپلوس عروس نیا:یمان
 

 طرفش ورفتم آره؟ چاپلوسم من که کمرم رو گذاشتم و دستام
 

 ستمین کن فرار که این من طرف:یمان



 حلقه کمرم دور دسووتاش دمیرسوو بهش که نیهم کنهیم یشوووخ کردم فکر
 گوشم  ینزد آورد سرش و ستمین کن فرار که گفتم:کرد

 
 نشسته نجایا بچه زشته یمان سرم به خاک یوا:من

 گهم یریگیم گاز منو دنبالش افتادم رفت در و گرفت گاز گوشووم آخخخخخخ
 نرسه بهت دستم

 
 یجان تینام واونجا ستمین ایب تو من که رونیب بپر یسحر:زد داد اطیح تو دیپر

 ندارم
ست از یوا: *ب*و*س*ی*د* منو سحر  دیش بزرگ دیخوایم یک دوتا شما د

 عالمه خدا
 میکن یعروس وقت هر:من

 ؟!دیکنیم یعروس که یسالمت به:سحر
 میش بزرگ هروقت:من

 
  متاسفم واقعا:وگفت داد تکون یسر مامان

 رفت و کرد یخدافظ وسحرم
 بخوا واسه کردم فیتعر واسش سانسور بدون رو ماجرا کل سحر رفتن وبعد

 رفتم اتاقم به
 

 کردم ولو تخت رو و کردم عوض لباسام



 دمکر شکر رو خدا و نشست لبم رو خنده هی یخوشبخت همه نیوا امروز بابت
ش نیازا شتم که یآرام شت یطوفان و دا  از ماتاق یقد نهیآ که بودم خوشحال ندا

 شد مین دو وسط واز. خورد ترک وسط
 
 

 اشووهب طوفانم قبل آرامش نیا نکنه یوا زد شووور دلم دمیترسوو میلیخ دمیترسوو
 :رفتم مامان اتاق سمت به ،باعجله

 
  مامان مامان
 شد؟ یچ دخترم چته: اومد رونیب اتاق از مهیسراس مامان

 تشکس اتاقم یقد نهییآ که کردمیم فکر میخوشبخت به داشتم مامان: من
 

 البد  یهسووت یخرافات انقد که یرفت یک به تو دختر تو دسووت از: دیخند مامان
  شکسته اتاق شدن وگرم سرد بخاطر

 یگرم و یخوب نیا به هوا مامان وا:من
 

 شده پزون خرما ماه آبان تو حاال تا یک از عه:مامان
 مخود اتاق به نیهم بخاطر نداره یا دهیفا کردن صووحبت مامان با دونسووتمیم

 برد خوابم بعد لحظه وچند رفتم
 



  شدن وحاظر دوش بعد و شدم داریب میگوش آالرم یصدا با نه ساعت
 ونوش دیکشوو زحمت جون حهیمل که یا صووبحانه همون از رفتم آشووپزخونه به

  رونیب زدم خونه از  کردم جان
 به شدم ادهیپ یشگیهم یجا همون شهیهم مثل شدم سوار بود منتظرم یمان

 رفتم یشگیهم مکتین طرف
 دنیرس ازمن زودتر نایبازا

 
 

  اومد نفستون دالااااااااااااااام:من
 ن؟ییشما گنیم که یژنیاکس عه:وایش

 ستین کربنم دیاکس ید نیا باوا نه:دیخند نیشرو
 یسم یگازها باوا برو:نیشرو به خطاب من

 
به خنده ریز زد رادیه  کرد باز جا خودش کنار وبرام یخورد گفت نیشوورو و

 یکن شیا قهوه نیشرو نیا تو مگه گرم دمت:گفت نشستمیم که نطوریوهم
 ادیبرم ازمون که هیکار نیکمتر گهید مینیماا:من

 
..... 

 بود صورتم خیم فرهاد بازم که میرفت کالس به
 کرد زوم روما باز نیا شیییییییا:من

 ؟یک:رادیه



 گمیروم دهیند ریخ فرهاد نیا:من
  جلف پسره نده رو بهش:رادیه

 دمینم که معلومه:من
 ستین ینرمال پسر نشو  ینزد بهشم:رادیه
 

  اومد یداخل یهایماریب با ییآشنا استاد پارسا یآقا که بدم جوابش خواستم
 چشووماشووون با ها بچه شووهیهم حال ضوود و بود بسی اسووتاد نیا که ییازاونجا
 شه تموم زودتر کالس میتا تا کنم اسکولش که کردنیم التماس

 استاد اجازه:گفتم نشست استاد که نیهم
 بعله:استاد

 میدار میرونیب یهایماریب:من
 خخخخخ شدن گردو قایدق ؟چشاشیییییییچ:استاد

 هست شمیرونیب حتما گفتم میدار یداخل یهایماریب با ییآشنا آخه:من
 

 کجاس؟ نجایا: گفت افتاد شیدوزار که استاد
 فیشر مدرسان:من

 ؟یچ:استاد
 فیشر مدرسان:من

 
 ۶دوتا 2۶ تلفن:زد داد کالس ته از فرهاد



 عروس مادر از هم دوکلمه شیییییییییا:من
 منفجرشدن خنده از تینامید مثه کالس کل

 
 هناق:من

 کرد نگاهم چپ چپ استاد
  ستین که بوق استاد شد یعصب گاین  اوه اوه:من
 خنده ریز زد رادیه بهو

 شد توپ اندزه چشاش استادم
 نیشد یشاک جیهو که نگفتم یففخش خف یتنیم گامین نیهمچ چال استاد وا
 
 شد نیزم رو پخش خنده از گهید یصادق خدا یوا

 رفت دست از مردم جوون عالم خاک یوا یا صورتم تو زدم دستام من
 نگفته وداع رو یفان دار ازکف تا بده رو ۱۱۵شماره تونیکی شد ناکام

 
 ریبگ ۱۱۸ از:نیشرو

  باجه:درآوردم، بمیتوج از میگوش خوشمزه شییییا
 پخش رو زدم گرفتم رو شماره

 نیگرفت تماس ۱۱۸با شما سالم الو:خانومه
 دونستمینم ایگفت شد خوب:من

 بله؟:خانومه



 رو ۱۱۵شماره زود رفتم کفمون از مردم پسر دومنت به دستم خانوم یچیه:من
 کرد قطع دیشن نیتاا خانومه بده
 ندارنا اعصاب مردم وا:من

 شد ناکام مردم جوون کنن یدگیرس نیمسعول
 

 سکال که دیخند انقد رهیبگ خندشووو جلو نتونسووت گهید اسووتادم خود یحت
 ورفت کرد وکنسل

 
 گرم دمت دختر ولیا بابا زدن کف همه ها بچه
 میچاکر:من

 دنیخندیم داشتن ها بچه وهنوزم میرفت بوفه به
 هستا میا نمره یروز فردا وونهید:وایش
 

 که منم دسووت از شوودن خالص واسووه دمید من که ییاسووتادا نی،ا دونمیم:من
 باش خودت بفکر تو نترس دنیم رو نمره شده

......... 
 

 شدم یمان ومنتظر رفتم یشگیهم ابونیخ همون به کالسا شدن تمو بعد
 



سا شدن تموم بعد  دو شدم یمان ومنتظر رفتم یشگیهم ابونیخ همون به کال
 اومد بعد نیم

 شد تموم امروز از نمیا شیییییییییییییآخ:شدم سوار
  سالم نام به است یا کلمه لغت فرهنگ تو:یمان
 یا ندهیآ نره برق نیآور نیآور یشد خونم اتیادب په  کالیبار نه کالیبار عه:من

 یدار یروشن
 

 هی دکر حرکت)...(مارستانیب سمت به خونه یجا به اما راهافتاد و دیخند یمان
 یاتفاق مامانم واسوووه شوووده یزیچ یمان یوا:گرفت وجودم تموم ترس لحظه
 افتاده

 
 وامت خواسووتم گهید سوورکارم برم قرار امروز یگرفت که مرمیآلزا یآ یآ یآ:یمان
 یآرزو در مجرد یدخترا دسووت رو یزیبر رو یپاک آب که یایب اول روز نیهم

 بخت
 

 سووتین خوب تیسووالمت برا باوا یکرد باز نوشووابه که بازم اوههههههههع:من
 بخدا

 
.... 



ستانیب به س مار شنا بعد میدیر شنا یومعرف کارش طیبامح یآ  کارکنان اب ییوآ
 کردمن قبول که بده بم نیماش چیسو خواست کردم یخدافظ یمان از بخش اون
 شدم خارج مارستانیب واز

___________________________________________________________ 
 
 رادیه
 
 

 دید ور ایمان دور از دانشگاه رونیب گذشته ماه  ی تموم مثل... بازم شهیهم مثل
 دیکشوویم نفس ییتوهوا بود که نیهم بودم یراضوو دوربودنش نیهم به من زدم
 تمشخواسیم داشتم دور،دوستش بودن  ینزد نیا به بودم یراض بودم منم که
 تونمیمن کنم فراموشش تونمینم نایا باهمه اما دونستمیوم بود ممنوعه وهیم هی اما

ظه *گ*ن*ا*ه* احسووواس ما زارهینم راحتم یا لح  من دارم دوسووش بازم ا
 *گ*ن*ا*ه* فهمهینم عاشووق هی، عاشووق عاشووقم اما دیپل من کار*گ*ن*ا*ه*

 فهمهینم بخدا هیچ عذاب هیچ
 

  فتنر مارستانیب سمت به خونه یجا به... ورفتن شد وسوار اومد یمان باالخره
 باشه افتاده یاتفاق یکس واسه نکهیا از داشتم واهمه

ستانیب رونیب ستانیب از ایمان ساعت هی بعد که بودم منتظر مار  شد ارجخ مار
 رفتیم بود اعتنا یب زدم وبوق پاش جلو دمیچیپ عیسر



 
 رسونمتیم خوشگله یه:من
  عمته خوشگله یهوووووووووووو:بده فحش بهم که شد خم ایمان
 ؟یکنیم چکار نجایا شد وسوار ییتو عه: کرد هنگ من دنیباد
 ؟یکنیم چکار نجایا بپرسم ازتو دیبا من سوال نیا:من

 
 بگو تو اول نچ:ایمان
 داشتم قرار دوست هی با من خب اوووم:من
 شناسمشینم من که هیدوست چه اون:ایمان
 یکنیم کار چه نجایا بگو چونینپ درضمن شرکت ازطرف بود یکار قرار هی:من

 
 شده دنتیرز امروز از یمان نکهیا و زیوسوپر گفتن به کرد شروع

 
 وازش رسوندمش خوشحال یلیخ بودم خوشحال شیخوشبخت از آرامشش از

 ....کردم یخدافظ
 

 یمان
 
 

سعول یاحمد دکتر با کردن صحبت گرم ش که بودم بخش م  وردخ زنگ میگو
 بود ناشناس شماره هی



 
 الو:من
  یفرخ نیام هستم یفرخ فرهمند یآقا سالم الو...:
 ؟یخوب جان نیام سالم آها:من
ستم مزاحمت از شما،غرض یخوب به ممنون:نیام  شبید جبران پاس به خوا

 کنم دعوتتون
 

 ..اما:من
ساب به نیبزار نیارین گهید اما:نیام شنا ح سه مکنیم اس آدرس شتریب ییآ  وا

 یبا منتظرم شام
 

 ..داد اس نیام بعد نیم چند
 گفتم دعوت انیجر و زدم ازنگیمان به

___________________________________________________________
______ 

 ایمان
 دعوتمون شووام واسووه نیام وگفت زد زنگ یمان که بودم دهیکشوو دراز روتختم

 باشم وآماده کرده
 شلوار هی اب بود رونم وسط تا که چسبونم یمشک مانتو بعد و گرفتم دوش هی اول
 رژ هی و کردم ست یا سورمه یورن وکفش فیک یا سرمه وشال یا سرمه پا دم

  زدم یشگیهم پنک  همون و چشم وخط ملیر هی و یصورت



 (یلیخ متواضعم یلیخ)مایگریج عجب اووووووف
 

  درمنتظره دم وگفت زد زنگ یمان بعد نیم چند
 هیو نفش موهاشم و یآب نیج هی و دیسف جذب شرتیت هی زده میپیت چه الال اوه

  الال اوه: دمیکش دار کش سوت هی زدم میآفتاب ن یع
 

 کرد باز ودستاش دیخند
 ملت آقاهه داره یبدآموز نچ نچ نچ:وگفتم  دادم تکون اشوووارمو انگشوووت من

 ننیبیم
 

 ذره هی: کرد لوس خودش یمان
 :شدم نیماش وسوار نچ:من

 کجا دعوت نیا حاال کرد ودعوتمون شووود پسوورخاله هوی چرا نیا یمان گمیم
 هست؟

 
قا شووبشید جبران خاطر به:یمان فا مد خوشووم ازش ات لد او کار ب نه چ  ک

 سنگلج رمی،م داد نشون تشویشخص
 داره م یا قهیسل عجب جون آخ:من

 
 



س بعد نیم چند  چند ی تختا از بود پر محوطش که یسنت خونه سفره هی میدیر
 بودن ونیقل مشغول همه و  غیآالچ و نفره

 
 کنه دایپ نیام بلکه دادیم سرتکون تیجمع نیب داشت یمان
 یآب جذب زیبل هی گریج یلیخ که نیاwooooooooooow اومد خودش نیام که

 گردنش هم گارویف گردنبند هی و دیسف نیج و بود پوشبده
 (استغفرالله کن شیدرو چشات ایمان یهو)
 

 نیاومد خوش گفت دادو دست یمان به که بودم جماالتش محو
 نیتحس یجا قتونیسل حسن ممنون گفتم دادم دست بهش کرد سالم منم وبه
 داره

 نداره رو وهمسرتون شما قابل که محقر یا کلبه دیخند نیام
 

 ؟یبخشیم فهیخل سهیازک:خنده ریز زدم
  نه:دیخند

 یخودت صاحبش په:یمان
 آره:دیخند نیام

 چاخان:من
 
  خنده ریز زدن شونیدوتا حرفم نیباا



  حاظر یچ همه و بود کرده انتخاب تخت هی ازقبل نیام
 ؟ شام اول:نیام
 

 کدوم؟: کرد من به نگاه هی یمان
 ونیقل:من

 
ست روتخت و شده آماده ازقبل زدمیم حدس: نیام ش  میدز ونیقل نکهیا بعد مین
 میداد سفارش یزید بدن، به
 

شتینم کم بود الرج نمیام شییخدا شکرا شب شدن تموم بعد ذا  وممرس یوت
 میرفت خونه به رونیب میزد خونه سفره از
 

 ...بعد روز چند
 ایمان
 

 ودب ممنوع نهییآ شگاهیآرا و میرفت شگاهیآرا به وای،باش همراه عنوان به من
 مردمیم داشتم شدم یشکل چه نکهیا هیازفضول

 
ساعت بعد باالخره  ونرگس وایش اون طوریهم و شد تموم گفت خانوم مهناز دو

 کردنیم نگاه منو مات وایش شگریآرا
 



 نیدیند آدم چتونه وا: من
  امینم نیباا اعتراض نشونه به من:وایش

 واال یدار حق:نرگس
 کردیم نگام داشت نیباتحس که مهناز

 
 چرا؟ وا: من

  یفهمیم کن نهیآ به نگاه هی: وایش
هه مااااااااااات نیگیم منو  نه خودم قربون یوا داشووتن حق ،نههههههههههه

 خوشگل چقده میماه چه بره قوربونم یمان یعنی
 
 دنیرس که دادن خبر بعد نیم وچند میزد زنگ گلمون یشوورا به

 کردخخخخخخخخ هنگ وایش دنیباد نیشرو
 

 عمو یهو: دادم تکون صووورتش جلو دسووتام بود زوووم رومن جوریهم یمان
 یباغ کدوم

 
 ؟یچ یگفت یچ هان:یمان
 چته؟ خنده ریز زدم یپق
 

 خونه یبر زارمیونم امشب ایمان یوا:یمان



 کنن جنبت یب برسر خاک: دمیخند
 یشیم یچ یبپوش لباست جنبه یبابا گور:یمان
 

..... 
 ... ولنج  تو  ییالیو بزرگ خونه هی بود نایا وایش خونه عقد
 هک سووبزم دوبنده بلند شووب ولباس  رفتم اتاق به عیسوور میدیرسوو که نیهم

  دمیپوش رو بود کارشده یحساب ودامنش روکمرش
 کنم سالم رادیه به خواستم تا کردم حس روخودم یومان رادیه رهیخ نگاه

 یلیخ بود گرم روکمرم دسووتاش کرد حلقه کمرم دور دسووتاش عیسوور یمان 
 کاشت رولبم قیعم* ه*س*و*ب* هی که کنم اعتراض گرم،خواستم

 هک گفتم: وگفت نشووسووت رولبش کش دختر خنده هیو زد چشووم  هی یمان
  کنم کنترل خودم تونمینم
 انداختم سوورم دمیکشوویم خجالت کرد نکارویا یمان آدم همه اون جلو نکهیازا
 نییپا

________________________________________________
 یمان___________________

 
 بودم منتظرش ومن کنه عوض لباسش بود رفته ایمان

 ،داشت داشت که یخاص یبالوند وخوشگل بود ناز یلیخ اومد بعد نیم چند
 رهذ هی همون گهید شوودم رادیه پرحسوورت نگاه متوجه که ومدیم نییپا ها پله از

* ل*غ*ب* رو ایمان خودش جلو کردم عوض نیقیبا جاشووو داشووتم که میشووک



 اصول در کارم نیباا* ش*ا*ب*ل*رو گذاشووتم یطوالن ه*س*و*ب هیو گرفتم
 ادیب دستش کار حساب خواستمیم

 درایه بودم منتظر غشی تو کرد و وسوورش انداخت گل لپاش خجالت از ایمان
 ..نکرد کارو نیا اما کنه ترک سالن

___________________________________________________________
_______ 

  رادیه
 شکنند رهیخ ییبایز بااون شوودم ایمان متوجه که بودم بامهمونا صووحبت گرم

 بود کرده جلب خودش رو ویمهمون یپسرا کل توجه واقعا
 ندارمش،حسرت نکهیا ،حسرت خوردم ،حسرتیلیخ بود شده قشنگ یلیخ

  نبود من یبرا شییبایز نکهیا
 دیفهم که مطمئنم دیفهم شدم روخودم یمان نیسنگ نگاه متوجه

 دونسووتمیم نباختم خودم نگاهارو نیا یمعن فهمهیم عاشووقم هی، عاشووق هی اون
ست االن سم بعله شهیم کار به د ست حد شم همه جلواون ارویمان بود در  چ

 حال هم یمان احتماال افتادم تولدش ادشوووبی د*ی*س*و*وب کرد ل*غ*ب
 مهمونا مشووغول خودم و کردم تحمل بود که یبدبخت باهر اما داشووت منو االن
 ......کردم

 
 ایمان
 



شغ ختیر نییشامپا دوتامون برا یمان میرفت سیسرو سلف سمت به  ولوم
 هم  یتوج  یج وسط اون جمع جوون یزوجها و شد پخش  یموز میشد

 دنیلولیم
 

 رفت یمان *ر*ق*ص* شدن تموم بعد میشد *ر*ق*ص* مشغول ام یمان منو
 تاریوگ ششیپ برم کرد صدا هم منو و گفت گوشش در یزیچ هیو یجید سمت

 روپاش نمیبش گفت منم به و گرفت ازش یجید
 
 واال بکش خجالت آدم همه نیا جلو هستا شیزیچ هی نیا بده مرگم خدا وا
 

 ستمنش پاش رو* ش*ل*غ*ب* تو کشوند و دیکش دستم دید که منو بودن مردد
 :وخوند زد تاریگ کرد نگاه چشمام به اونم و
 

 کوچه یتو رییپا ز،مثلییپا یتو هیگر مثل
 شهیش یرو بارون بارون،مثل ریز کوجه مثل

 عشق ،خودیعشق عشق،توخود ،خودیعشق توخود
 
 

 دستم یتو هیهد قلبم،مثل یرو اسمت مثل
 بستمیم رو هیهد یداشتم،وقت که یحال اون مثل

 عشق ،خودیعشق ،خودعشق،توخودیعشق توخود



 
 ماه مثل               

 
 رهیگیم ش هیگر یماه،وقت مثل
 ره یتوم ازدست یگل،وقت مثل
 رهیم یم ییآ ینم من،که مثل
 عشق ،خودیعشق تو،توخود مثل
 تو ماه،مثل مثل
  من اش ،مثل مثل
 آه مثل عشق مثل

 
 

 عشق خود یعشق آه،توخود        
 
 

 بارون ریز مجنون ز،مثلییپا یتو یلیل مثل
 عاشق شه یم آروم آروم،آروم یوقت بارون مثل

 عشق ،خودیعشق عشق،توخود ،خودیعشق توخود
 



 یوهورا غیباج حلقه گردنش دور دسووتم بود خورده گره توهمو هنوز نگاهمون
 میاومد خودمون به مهمونا

 
 یلیل دسوووت اصوون بخدا نیدار ولیا گرم دمتون بابا:اومد جلو باخنده رادیه

 یاومد اه پله از یوقت ایمان یدون یم دیکش بلند آه هیو نیبست پشت از ومجنون
شتم دوس یلیخ ن،ییپا  رفتمشگیوم ومدیم تو ومثل بود نجایا منم ترنم االن دا
 نبدو وعشقت تیخوشبخت قدر داداش: یمان شونه رو زد وبعد* م*ل*غ*ب تو

 ...اطیتوح ورفت رسهینم عشقش به یهرکس
 

 یمان
 
 شده ناراحت که نداشتم ش  بازم اما نرفت سالن از رادیه که نیباا

خاطر عد نیهم ب مت رفتم دونفرمون *ر*ق*ص* ب جازه وازش یجید سوو  ا
  وخوندم نشوندم پام رو رو ایمان عمدا بخونم نامزدم عشق به بزاره خواستم

  ی زد حرف ترنمش واز اومد رادیه مهمونا ودسوووت غیوج شووودن تموم بعد
 کردم قضاوت بازم چرا که فرستادم لعنت خودم به و شدم مونیپش لحظه

 ورفت کرد تشکر امیمان کنه وآرومش بره گفتم ایمان به و رفت رادیه
___________________________________________________________

___ 
 رادیه
 



 
 اما بودم کرده مشووغول خودم *ر*ق*ص*و بود بامهمونا صووحبت گرم که نیباا

 باندونم احمق منه بودم روخودم یمان یعصووب ینگاها متوجه همه نیباا بازم
 کنن سورمن بر خاک باشوم نداشوته دورهم از رو ایمان یحت شودم باعث میکار

 دیچیپ فضا تو یمان یصدا که بودم افکارم در غرق
 

 ترخراب تاکار دیبا ازمنه گرفتن زهرچشووم جور هی نداشووتم شوو  پاش رو ایومان
 نیهم واسه کردمیم یکار هی نشده
 قمه هق از یریجلوگ یبرا زدو حرف نداشت وجود که یترنم از ششونیپ رفتم
 کرد پاک اشکامو کردم حس رو ایمان گرم یدستا که بردم پناه اطیح به اونا جلو

 یرادیه یشد لوس که باز: دیوخند
 (ایمان نگو یرادیه نگو)

 گهید لوسم: زدم یمحو خنده
ش عذاب یخوایم یتاک شم فدات آخه:ایمان ششی یبک صبری کن افرامو  نک ا

 برسونه بهت زودتر هرچه عشقتو خوامیم ازخدا خدابزرگه
 

  یومان خودت شدن نابود ینی من نیبگم،آم نیآم تونمینم یحت داره خنده هه
 دمیخند

 گه؟ید نیآم ینی نیا:ایمان
  تو میبر: وگفتم گذاشتم روهم چشام



 
 .....آروم یلیخ شدم آروم شد راحت یمان الیخ نکهیازا

________________________________________________
 ایمان______________

 
 دمویکشوو وکر گفت رو بله وامیشوو خطبه شوودن خونده بعد و میرفت عقد اتاق به

 و شووام بعدش و یکوبیوپا جشوون و *ر*ق*ص* بازم میداد هامونو هیهد همه
 گلمون دوماد عروس با یبا یبا بعدشم

 
 میشد وسوار میرفت نیماش سمت به

 ،بنظرت کردمیم تصووور خودت خودمو عقد تواتاق مدت تموم ایمان یوا:یمان
 دهینرس وقتش گهید

 رفت رسوندوخودشم ومنو میباش فکر به دیبا اهووووووم:من
 
 رادیه
 
 

  یلیخ بودم یعصب ونبودم بودمیم خوشحال دیبا که یجشن
 ممنوعم،قلبم عشق ،واسه سوختیم مییتنها خودمو واسه دلم

 سوختیم احساسم
 



  خونه رسوندم خودمو بود یبدبخت باهر
 ، تکرار بازم یسکیو شهیش شکستن بازم گاریس وبازم یسکیو بازم

مه نیا تکرار  اشووو  زدم زانو من ،چرا من چرا ااااااااایخدااااا:زدم درد،داد ه
هام کرده خوش جا گلوم تو  ماه هی که یبغضوو توگلومو هق هق ختمیر  ،تن

  یتاک رادفر رادیه رادیه منم نیا نیبب ااایتنهاااااخدا
 و ریبگ یداد بمن نفس هی خدا، کردم ی*گ*ن*ا*ه* چه مگه اشوو  یدرد،تاک

 تاقما به کن راحتم خدا کن راحتم زدمیم داد رمی،وبزاربم کن راحتم وبرو دار بر
 بازم اشتمد بر بالش ریز از میابودیمان منو پارسالم تولد جشن که یعکس رفتمو
 زدم هق دادم گوش دادمو یپل یشگیهم آهنگ همون
 :ختمیر اش  و دادم گوش

 
 یادگاری عکس هیازتو نشونم تنها ازتو وونمید دل

 یندار خودتم که             
 روم روبه رمشیگیم تنهام یلیخ که یوقت شبهام قیرف شده

 آرزوم یشیم بازم           
 بندم یم باز چشام قرارم یب که یوقت روندارم تو یوقت

 کنارم یایب دیشا         
 یادگاری عکس هی ازتو نشونم تنها تو از وونمید دل

 یندار خودتم که            
 روبروم رمشیگ یم تنهام یلیخ که یوقت شبهام قیرف شده



 آرزوم یشیم بازم            
     
 
 
 

 یالالالال یالالالال یالالالال
  یالالالال یالالالال یالالالال
  یالالالال یالالالال یالالالال

 
 

 توروندارم یوقت داره دهیفا چه اما باره یم بارون داره
 کنارم ینیبش که               

 زنمیم صدا تورو خندمیم هام هیگر به بندم یم باز و چشام
 دنمید یایب دیشا            

 روبروم رمشیگیم شبهام قیرف شده یادگاری عکس هی
 تنهام یلیخ که یوقت            

 هام یخستگ قیرف خندمیم هام هیگر به بندمیم وباز چشام
 بندمیم دل تو به باز         

 
 



قه ندگ وروزم حال خودم واسوووه زدم قه ثه میز نهید م ندیم فقط ها و  دمیخ
 بازم،بازم، یسکیو وبازم خنده،خنده،خنده،

 ....روتخت افتادم و شد حال یوب کرخت بدنم
 

 ایمان
 
ش آالرم یصدا با  هی یسر هی روتون به وگالب شدم داریب شهیهم مثل میگو

 دماغم یوپول یژول یموها خدا ای بشورم صورتمو خواستم و زدم آب به دست
 خخخخخخخ شدم تارزان جناب هیشب فرمز،کال قرمز وچشام کرده پف

 
 صووبحانه خوردن مشووغول جون حهیمل و یمام شووهیهم مثل رفتم آشووپزخونه به

 بودن
 زیخ سحر بانوان خدمت ریبخ وصبح سالم:من

 خوابالو دختر تو بر سالم:مامان
 نیبش ببا یگل ریبخ توام صبح سالم:حهیمل

 وشروع بردم ورشی( معدم اول عشق)جونم خامه سمت به شکمو منم نشستم
 خوردن به کردم

 
 



 گرفتمو لخوشگ دوش هی و رفتم صبحانه خوردن گرفتم،بعد یانرژ شیییییییآخ
 نییپا اومدم و زدم چرخ ت  یاجتماع یها شبکه کمم هی

 
 زدیم حرف باتلفن شهیهم مثل مامان

ش اوا  زدن ف  ساعت هی بعد  از شدن خارج گوهر و در ساعت هی بعد دیببخ
 کردن قطع زبانشون

 
 بوک سیف تو یدیود بل نامه غلط:من

 هیک بل وا:مامان
 کرد اختراع را تلفن که ستیا گشته بر بخت مخترع همان بل:من

 مضمون نیباا بود گذاشته نامه هی شبید
 بانو میمر کردم اختراع تلفن که خوردم یپ یپ بل گراهم الکسوواندر جانب نیا
 نیبد استراحت فکتون به کم هی

 
 مرده لیزل یریبم وگفت کرد پرت واسووم کوسوون  افتاد شیدوزار تازه که مامان
 یش آدم یخوایم یتوک موندم

 
 شدن آدم ها فرشته تاحاال یک از مامان وا:من

 حلقم تو نفست اعتماد:مامان
ش من فکر به نیستین خودتون فکر به مامان وا:من شم میتی بازم نیخوایم نیبا  ب
 دیشیم خفه الل زبونم و کنهیم ریگ توگلوتون دیگینم



 
 
 دیرسینم ییجا به دینکن کل کل طونیش نیباا خانوم میمر:حهیمل
 ...فهم زیچ آدم قوربون یآ: وگفتم دیکش ولپش رفتم حهیمل سمت به
 

 هب افتادم ها زده یقحط مثل و شوود حاظر پزمون حهیمل یایالزان بعد نیم چند
 خوردم یدولپ و غذا جون

 بشکس ستین که معده:مامان
 نیشمریم منو یها لقمه شما مامان وا:من

 آخه شمرد شهیم مگه یخوریم تو که یسرعت نیباا:مامان
 سنگ ستین روکه خخخخخخ شدم خوردن مشغول باره دو دادم تکون عیسر

 نیقزو یپا
 

 ... گررررررررررم دمت جون حهیمل یسیم شیآخ دمیکش شکمم به یدست
سا رفتم، خودم اتاق به سه کردم حاظر امروز یلبا  رمب خوامیم که سه ساعت وا

 وسووادم یا سوورمه یمانتو و بمیج شیشوو شوولوار کردن فکر یکل دانشووگاه،بعد
  کردم آماده دمیسف وکوله میمشک یکتون جفت هیو میمشک مقنعه

 ...خخخخخخ اسپرتم پیت یفدا خخخخ
 تو دمیپر جت مثل انداخت ت  هیو دیرسوو آقامونم شووودم حاظر تامن بعله
 نیماش



 
 خنده ریز زد دید تامنو یمان
  هناق:من
 آخه هیپیت چه نیا گفت دهیبر دهیبر:یمان
 اسپرته:من
 حلقم تو اسپرتت:یمان
 شهیجانم:من

 
س یشگیهم ابونیخ همون به گرامم شوور یها خنده با باالخره  دهایوپ میدیر

 ...شدم
 
 رادیه

 شدم داریب خواب از موهام نیب نفر هی یدستا نکهیا باحس
 دادما دیکل بهت کردم یغلط عجب بابا تو بازم بابا یا:من

 هینواز مهمون طرز چه نیا:نیشرو
 خونتون یهررر لیتعط یمهمون:من

 
 ادیابج حالت ریبگ دوش هی اول: گفت حموم طرف برد و گرفت دستمو نیشرو
 وحال گرفتم سوورد آب دوش هی توحموم انداخت ومنو یکرد خفه خودتو بازم

 ورفتم کردم خشوو  موهام رونیب اومدم حموم واز سوورجاش اومد اسووتخونام
 ییرایپذ



 
 باشه تیعاف:نیشرو

 ممنون:من
 نیابشیب: دادوگفت اشاره باابروهاش نیشرو

 برم از حرفات روخدا تو کن ولمون بابا یممبربر یخوایم بازم خدا یا: من
 !آره؟ یبر از که:زد داد روبرو واومد پاشد جاش از یعصب نیشرو

 ها آخه یبد ادامه اتیباز مسخره نیا به یخوایم یتاک رادیه
 فکر هب کن تمومش ،بسه بسه یا وونهید یمجنون یعاشق دنیفهم وآدم عالم بابا

 شیدید یدید رو وایش ماه هی نیا اصن باش خواهرت  فکر به یستین خرت خود
 وایشوو منو اصوون شووده لندهورالغر تو خاطر به چقد نیبب گهید یدیند ها؟،د
 ها یکرد فکر پدرومادرت ،به بابا بدرک

 یمک دست که پدرتم خورهیتوروم غصه همش بدبختت مادر ینرفت خونه ماه هی
 امون هب یکرد ول که شرکتم یکارا بدبخت یشد معتاد کننیم فکر نداره ازاون
 خدا

 
 د دکر شوووهر یفهمیم کرد شوووهر ایمان کنار بزار یباز بچه ایب خودت به رادیه

 یدید هان یدید رو یمان شبید یرفتارا خوب پسر
 



صد هی اگه بدبخت د  ایمان ویکنیم خواهرم خواهرم زارهینم زندت شه مطمئن در
 مناموس به وبفهمم باشم یمان جا به من واال یکنیم ش*ل*غ*ب قهید به دم رو

 زارمینم زندت یدار نظر
 د مگفت ما از شووهیم متنفر ازت روبفهمه موضوووع اگه یکرد فکر ایمان به اصووال

 شهیم زهر شیزندگ و رهیم نیازب امیمان به اعتمادش بفهمه یمان اگه شعوریب
 نک فراموشش باشه کن فراموشش یخوایم رو ایمان یخوشبخت یگینم مگه

 
شت ختیریم سرم رو سرد آب مثل یرگبار حرفاش  قیعم یکما هی از منو ودا

 کردیم داریب
  یدید هان یدید نهییآ تو افتیق اصال: وگفت گرفت نفس هی نیشرو
 بدبخت شهیم دیسف داره موهات کل اومده سرت ییبال چه نیبب برو

 
 دونمیم نیشرو نزن شمیآت: جلودهنش گرفتم دستام داشت حق گفتیم راست
 هیگر ریز زدم کن تمومش کنمیم خواهش کن وتمومش یگیم توراسووت باشووه
  بودم متحرک مرده هی ومثل داشتم ینیماش یزندگ هی تموم ماه هی گفتیم راست
 پرب پسوور یعاقل دونسووتم یم  مرد یلیخ رادیه یمرد یلیخ:کرد بغلم نیشوورو

 لباس دسووت چند بعدش ویکن کوتاه رو ایجنگل نیا میبرر اول بپوش لباسووات
 بابات مامان شیپ و خونتون میبر دانشگاه بعد مویبخر خوشگل

 
 ییفاص موهام به نکهیا وبعد میرفت شگاهیرایپ به شدمو حاظر یحرف چیه بدون
 وشلوار شرتیوت زیبل دست چند دنیخر بعد و دادم



 میرفت دانشگاه به داگ هات خوردن بعد و میرفت فسفود به
 
 دنیرس میرفت یشگیهم مکتین همون ن،بهیوتمر کردمیم شروع امروز از دیبا

 بود باهم مونیچهارنفر
 

 ایمان
 میدیرس باهم پمونیاک است عشق رو یهماهنگ

 رو یهماهنگ اتم بمب دممون بابا ولیا:من
 دنیخند زیر همه
 نیآور نیآور یداد صفا موهات جون یرادیه نمیبیم اوهههههههع:من

 گهید گهید: دیخند رادیه
 خواهشا نینزن چشم پسرمون:نیشرو

 کشته منو عرشت به اعتماد شیییییییا:من
سخره کم هی بعد سمون اههههه میرفت کالس به یباز م صا یمان با کال  تقور ع

 دادس
 بمن زده زل نهیبوز نیبازا اله استغفر

 رهینم که رو از انگار نه انگار پرو پسووره شووودم توچشووش وچش طرفش رفتم
 شد تموم احتتیوس ریس یهووووووو: زیم رو زدم محکم
 کردن زوم روما ها بچه کل زیم وضربه داد یباصدا

 



  عمو یشد چراالل باتوام بنال د: من
  یتر جذاب یشیم یوحش یدونست یم:فرهاد
 هنتد  بزنم بفهم دهنت حرف تیقزم یهوووو: گرفتم قشی و کردم پاره افسار
  ها کنم سیسرو

 نمیبچ پرش خوامیم راد،خودمیه لطفا: شدم مانع که کنه دخالت خواست رادیه
 قتاونو زننیم له له من نگاه هی واسه دانشگاه یدخترا کل بابا نه اوووووو:فرهاد

 یگرفت خودت تو
 مثل یا جنبه یب آدم واسه پسر آق یدار که کاذبم سقف به اعتماد بابا نه عه:من
نداریز خود تو فه: وگفتم کردم ضوومیغل اخم هی ها داره عوارض یباپ  گهید د

  کنمینم نیتضم تیسالمت خودته یپا خونت تواعصابم یبر یتگر
 موکرد نگاه هی کردنیم نگامون داشووتن باز یدهنا با همه که کالس یها بچه به

 تئاتر نیاومد مگه رهیم مگس بابا رو گاله اون نیببند: گفتم
 سرجاتون، نیبتمرگ

 رو جذبه یجونم کن گوش حرف جااااااان،چه
 

 نشستم سرجام
 یکرد لهش یزد ولیا:وگفت جلو آورد سرش وایش

 چاکرم:من
 بودا خودش دسوووت ،اگه داده قورت عصوووا شییییییا اومد یمان بعد نیم چند

  دادینم بهمون دنمیکش نفس اجازه



شقمون یآقاباالسرمون  یلیخ شییییییخدا یباش،ول یمونی،زندگ باش یباش،ع
 اهههههههههه یبسی

 یزنیم حرف باخودت یدار رفت یشوود خل وانت، وانت ایمان برسوورت خاک
 کردم رد وپنجم چل جون وجدان یی،کجا

  پهلوم تو خورد یکی آرنج هوی
 چته یشد یوحش که باز یرادیه تف  آخخخخخخخخخخ:من

 کردنیم نگاه بهمون داشتن همه: من بر داد یا
شت که یمان به شم دا  امام ای دادم قورت دهنم وآب کردم نگاه هی رفتیم غره چ

 ژنیب زاده اامامی نبود نمیا شیییساسان،ا ،نه اوشیس زده
 

 توباغ دودورتون ددر اگه گانیشا خانوم: اومدم خودم به یمان باداد
  نداره باغ مییدا استاد اجازه کرد قط حرفش.. شده تموم ییدا
 یریه نیتوا ایمان کنن برسوورت خاک یا خنده ریز زدن ها بچه کل حرفم نیباا
 آخه هیچ کردنت یشوخ یریو

 سااااااااکت:زیم رو دیکوب محکم یمان
 شد یوحش نیبازا اخدای

 کن حل سوال نیا ایب گانیشا خانوم:زد داد یعصب یمان
 م؟یکن حل سوال استاد اجازه:من
 کن پاک رو تخته پ ن پ:یمان



 یمان ازترس اما بودن شووده قرمز همه کالس یها بچه تیمظلوم واسووه یاله
 نداشتن دنیخند جرات

مل گهید خودش یمان نده ریز زد اوردین تح لت وگفتم خ ند م  وقت که دیبخ
 دنیوخند شد زده همه استارت حرفم نیباا تنگه

 
 شما جون به میشتافتیم یباق ارید به میداشت یمرس استاد یوا:من

 
 رووووووووووووووووونیب: شد یجد باز یمان
  شیییا چنده چند باخودش موال به هیتیدوشخص نیا وا:من

 رونیب زدم کالس واز کردم نازک یچشم پشت
 ...نشستم یشگیهم مکتین رو یبعد کالس ومنتظر

سهال باهمه مونمیبعد یکالسا نکهیا کنم خالصش سی و یا ستادا یب شتگ ا  ذ
 امیم باشما من گفتم وایش به
 یچ یمان په وا:وایش

 میدرجنگ یثانو تااطالع:من
 یمان چارهیب:نیشرو

 نشنفتم یگفت یچ:من
 تو جان به یچیه:نیشرو

 واتیش جان به:من
 من چرا: دیکش غیج وایش

 تو رایز:من



  ورفتن کردن ادهیپ ومنو خونه میدیرس زدنامون ف  بعد باالخره
 نکردم تعارفشونم خخخخخخ

 
 .....بعد ماه  ی

 ایمان
 زودتر که میشووتافت جون حهیمل کم  به هم یمامان ومنو لداسی شووب امشووب

 نیما،ام خونه انیب دهیسووپ نیوام جون وسووحر یمان قرار آخه شوووه تموم کارا
شته ماه هی نیتوا دهیسپ وخواهرش ساب گذ شون یح  هامون خونواده دل تو خود

 ...وبرادر خواهر باحالن یلیخ جاکردن ومن
 

شناس شماره همون بازم خورد زنگ میگوش  یکردنا الو الو اونو سکوت بازم نا
 گمیم بهش نجایا اومدن که امشووب اصووال واال کنهینم فوت حداقل خوبه  من
 ندادم لو یزیچ حاال تا که بوده میخانوم از دارم،واال مزاحم مدت هی که

 بوده تتیخر از:محترمم وجدان
 بوخدا هیوضع هی اصال من دارم یبادب وجدان نیهمچ هی بعله

 
  مبارکه کلیه به دادن صفا نوبت باشه مینوبت باوا الیخیب

 واال هیعروس حموم کنهیم فکر ندونه یهرک خخخخ دوساعته حموم هی بعد



 یا گوجه موهامم دمویپوشوو یآب خوشوومل  یتون هی!!!!!؟ خبره چه دوسوواعت
 کردم حیمل شیوآرا دمیپوش ساپورت هیو انداختم سرم درویسف شال هی و بستم

 خخخخخ داده صفا خودش به جونم مامان بعله نییپا رفتم و
 
  اومدن گرام یمهمونا بعد ساعت مین

  میشد بخند بگو مشغول دورهم همه ایباز لوس هیوبق وبغل ماچ بوس بعد
 یتیس صفا شمال میبر آخرهفته نیباش موافق اگه:نیام

 موافقم وولیا:دهیسپ
 کنم هماهنگ مارستانیباب دیبا:یمان
 باشدیم ممتنع جانب نیا یرا:من

 
 خنده ریز زدن یپق

  نیبخند خیرو:من
 چراممتنع حاال:دهیسپ
 گهید باشم هماهنگ آقامون با دیبا:من

 
 لیزل شوهر:نیام

 عاشق ام یآ:من
 من بشم خانمم قوربون یاله: ش*ل*غ*ب*تو دیکش منو یمان
 خخخخخخخخ زودتر:من

 ...مالش میبر هفته آخر شدکه نیا جهینت زدن ف  ساعت هی بعد کنم خالصش



 
شغول حاظره شام گفت حهیمل بعد نیم چند ش  خوردن وم  پز حهیمل پلو زر
 حافظ فال و لیآج و وهندونه لدای شب مخصوص صورسات بعدشم میشد

 هیطبقات نگیپارک ستین که معده: گفت نیام که بخورم تخمه خواستمیم
 

  وا:من
 ایشیم چاق خانومم گهید گهیم راست:یمان
 یمان واسووه خوامینم خب هیچ شوودم تخمه الیخیب دمیکشوو دسووتمو عیسوور من

 ...شم زشت
 ایخدا بگم مزاحم هیقضوو رفت ادمی بازم اههههه شووود تموم امشووبم باالخره

 شکر حکمتت
 ...یدار چکار خدا حکمت به هیگل یماه قد حافظت نزن زر یالک:وجدانم

 
 ....بعد دوروز

 ایمان
 شیپ یکار هی مارسووتانیب وگفت زد زنگ اما دنبالم ادیب که بودم یمان منتظر
 دانشگاه برم دیبا خودم امروز نکهیا یعنی نیا دنبالم ادیب تونهیونم اومده
 رفتم دانشگاه به شدو خوشگلم قرمز فورد سوار

 



صش سا باالخره نکهیا کنم خال ستم و شد تموم کال ش خوا ش نمیسوارما  که مب
 پنچره نمیماش  یالست شانس یبخشک بعله

 نمیاشم  یالست به داشتم  رفتن همه زمیبر توسرم یخاک چه حاال برمن داد یا
شت نگه کنارم دیپرا هی که کردمیم نگاه سر هیو دا شت پ شگرازیوج پیخو  نیما

 اومده شیپ یمشکل دیببخش:شد ادهیپ
  ممنون نه:من

 باال زد ناشیوآست پنچره نکهیا عه:پیپسرخوشت
 شمینم شما مزاحم:من

سر  کردم حس هوی شد یریگ پنچر ومشغول یمزاحمت چه یبابا یا:پهیخوشت پ
شت یکی ستمال هیو گرفت منو ازپ شت دمیسف د  دمکر یسع دهنم جلو گذا

 ....دمینفهم یزیچ گهینشدود اما نکشم نفس
___________________________________________________________

________ 
 یمان
 

ستانیب تو کارم نکهیا بعداز ش راه نیب شدم خونه یراه شد تموم مار  زنگ میگو
 بود میمر خورد

 الو:من
 دیسف چش دختره اون بده ی،گوش یمان سالم الو: میمر
 ستین خونه مگه: من
 ستیباتون مگه نه:میمر



 مروزا اصال من میمر ینزد زنگ زودتر چرا غمبریپ ای: کردم ترمز ابونیخ وسط
 نبودم دانشگاه

 گرمه ش سر ییجا بازم حتما نکن هول:میمر
 کدوم چیه اما زدم زنگ نایا وایش به عیسر( شبه ازدهی اخدای افتاد شور دلم هوی)

 ..نداشتن یخبر ازش
 
 رادیه
 

 نرفته خونه هنوز ایمان که گفت شد تموم وایش مکالمه یوقت
 گرفت وجودمو کل یبد کرد،حس خی بدنم کل لحظه  ی یبرا

ش سوار دمیپر کالفه بود خاموش گرفتم شمارش عیسر  هیبق هب توجه یب نیما
 رسوندم میمر خونه به خودمو داشتم سراغ خودم از که یسرعت نیباآخر

 
 شدم خونه وارد کرد باز و در و زدم زنگ

 عجب چه آشوونا امسووال دوسووت پارسووال جون رادیه به به شوووازمیپ اومد میمر
 یکرد منور رو ما خونه

 
 خونه برگشته ایمان که فکر نیباا شدم آروم بود لکسیر انقد که نیازا

 اومد؟ یک گفتم
 اومد؟، ی،ک یک:میمر



 گهید ایمان:من
 

 ست؟ین باتو االن مگه:میمر
 ن؟یآروم و ومدهین هنوز یییییییچ: زدم داد
 

 گذاشووتمش و گرفتمش عیسوور که نیزم بخوره خواسووت کرد غش هوی میمر
سش قند آب هی عیسر و روکاناپه ست وا شتم کردم در  هک دادمیم خوردش به دا

 دیچیپ خونه کل زنگ یصدا
 

شنگ مثل  و زدم اف اف عیسر یحرف چیه بدون  یمان دنیباد و دمیپر جا از ف
  اطیح تو دمیپر

________________________________________________
 یمان______________

 
  بود، خاموش اههه گرفتم شمارش عیسر بود خبر یب ازش وامیش یوقت

  نداختیم چنگ دلم تو یبدجور دادنش ازدس حس
 مکن تحمل تونستم یرونم باشه افتاده واسش یاتفاق نکهیا فکر یحت
 

 گرفتم نیام وشماره شد زده ذهنم تو جرقه هی دفه هی اما
 
 الو:نیام



 ومده؟ین اونجا امروز ایمان نیام سالم الو:من
  نه:نیام

 یروبد دهیسپ شماره شهیم:من
 افتاده؟ یاتفاق:نیام

 !!!س؟ دهیسپ شیپ االن ومده،احتماالین اهنوزیمان:من
 
 دمیند روهم امیومان بود بامن دهیسپ امروز کل اما:نیام

 رفت نیازب حرفش نیباا  داشتم که میدیام ذره هی همون
 بزنم یحرف که دیچرخ ینم زبونم کردم سکوت

 الو یخط پشت یمان الو:نیام
 رسوندم میمر خونه خودم و کردم قطع یگوش بدم جوابش نکهیا بدون

 
 ؟یکرد داشیپ شد یچ سمتم دیدو رادیه که خونه تو رفتمیم داشتم

 
  نه گفتم دمیشن بزور خودمم که یا خفه یباصدا

  رونه یچ ی،چ نه یچ یعنی دیلرز یم صداش: زد زانو رادیه
  کنمیم داشیپ باشه سنگم ریز کنمیم داشیپ:نداشتم ازاون یکم دست خودمم

 شه بلند ازجاش کردم وکم  شوگرفتم بازو
 
 رادیه



 
  توخونه میرفت و شم بلند کرد کم 

  االن کجاس بچم خدا یا: وناله کردیم هیگر داشت آروم آروم میمر
 سپردم تو به بچم ای،خدا باشه اومده سرش ییبال نکنه خدا یا

 
 دیپر فنرازجاش مثل هوی که بود گرفته دستاش تو سرش کالفه یمان

 ..رفتیم رژه رو خونه عرض وطول
 هیچ واسه کردنش دل ودل کنهیم فکر یچ به داره دونستمیم

 شتباها حدسمون که کردمیم خدا خدا گرفت قلبم باشه کرده تصادف نکهیازا اما
 دادم کارت اطیح ایب یمان:کردم صداش باشه

 
 امیم منم: گفت قرمز یوباچشما دیپر فشنگ مثل ممیمر

 نیبر نیخوایم کجا دونمیم
 نیدب خبر بهمون اومد یوقت نی،بمون ادیب ،ممکنه یباش خونه شمابهتره:من
 اد؟یب ممکنه یعنی:میمر

  ادیم که معلومه: وگفتم زدم یمصنوع لبخند هی گذاشتم روهم چشام
 
 
 میشد تهران یمارستانایب یراه یمان اتفاق به

___________________________________________________________
_ 



 یمان
 
ستانیب االن ایمان ممکنه نکهیا ونگفتن گفتن برزخ تو شه مار  که بودم رکردهیگ با
 زد و دیچرخینم زبونم رو بود دلم تو روکه یحرف همون دادو نجاتم رادیه
 

 میترف مارستانایب سمت به ییودوتا شد مانع رادیه اما ادیب خواستیم ممیمر
 دمشیم خوشحال دلم ته نبود یاثر ازش و میرفتیم یمارستانیهرب نکهیازا

 زش پ نکهیا بافکر هوی نکرده،اما تصادف حداقل من یایمان نکهیا از خوشحال
ستم غمبریاپی.. یقانون ش نتون ست جدول به وزدم کنم کنترل نیما  شل پاهامو د
 شدم لمس لمس کردم ،حس شد

 
 وصووورت چشووماش یسوورخ کر،ازیم نگام داشووت پرسووشووگرش بانگاه رادیه
 فتمگ بود که یکندن کنم،باهرجونیم فکر یچ به دهیفهم ،که دمیفهم سووشیخ

 شد ادهیپ نیماش واز بشنوم خوامینم زد داد که..پ
 

 تصادف خواستمیم بار چند نکهیباا نداشت رادیه حال از یکم دست منم حال
 دمیرس یقانون پزش  به باالخره اما کنم

 
عدازکل تاق حرف یب جا یمسووعوال از یکی کردن یومعرف وا فت اون  که گ

 بوده، یتصادف که آوردن جون دختر هی جنازه شیپ دوساعت



 
شتم ش  یا ذره افتادم زانوم رو و شد یته وجودم کل کردم حس  اون که ندا
 منه یایمان ی ،جنازه جنازه

 میرفت خونه سرد سمت به زد حرف نیا که یآقاه همون باکم 
 بود وگرفته وجودم کل یسوورد گذشووت،عرقیم سوواعت هی مثل برام هیهرثان

 شدمیم تر سست شدمیم  ینزد جهنم اون به که یباهرقدم
 رفتم،یم دیبا اما وگرفت وجودم کل شدن خفه حس  اتاق اون به شدن وارد

 شدمیم مطمئن و رفتمیم دیبا
شونم جنازه یوقت  عیسر ادیم باال داره معدم اتیمحتو کل کردم حس دادن رون
 آوردم باال و رونیب زدم
ش یراحت نفس نبود ایمان نکهیازا ش سوار و دمیک  خبر و تمرف یکالنتر به و نیما

 شیادار یکارا وبعد رودادم ایمان شدن گم
شما شدینم روم افتادم راه خودمون خونه سمت به  موبگ کنم نگاه میمر یتوچ

 نکردم دایپ دخترش
 
 رادیه
 
 
 داشتم وحشت یمان زبون رو بو توفکرم روکه یزیچ اون نکهیازا

 شدم ادهیپ نیماش واز بشنوم خوامینم زدم داد
 



ستمینم سم،کل همه کنم باور تون  خونهسرد ،االن تنم ی م،وجودم،پارهیزندگ ک
ش  شه،نه یقانون پز ستمینم با س هی خوا ست اون گفتیم دلم ته یح  ،آرهزند
  زندست

 
 هک کردم یراض خودم باالخره دمیچرخیم هدف یب رو ابونایخ کل رو یدوساعت

 برداشت، اول بوق همون گرفتم شمارش بزنم زنگ یمان به
 الو:یمان
 شد یچ س،سالم:من
 رادیه نبود اونجا نبود خوشبختانه: وگقت دیکش یقیعم نفس یمان
 

  ایخدا اشکرت،شکرتیخدا: وگفتم گرفتم یا تازه جون
 یعنی نبود میقانون پزشوو  و سووتین مارسووتانیب که نیهم رادیه باش آروم:یمان

 ،باشه باش آروم پس دادم خبر یکالنتر به زندس
 

 کردم یوخدافظ  باشه:من
  باشم آروم چطور شده گم ازوجودم کهیت هی یلعنت د گفتم باخودم شدن قط بعد

... 
 اومدم خودم به میگوش بازنگ که کردمیم گز رو ابونایخ داشتم کالفه

 خاموش شیگوش یمان چرا کجاس راد،بچمیه گفت هیباگر: بود میمر
 کنم دیناام مادر هی تونستمی،نم بگم تونستمیم یچ بگم نداشتم یزیچ من



 سالمه ایمان که بگو بگو توروخدا رادیه باتوام: زد داد
 ود،نب میقانون ،پزش  نبود مارستانیب باش،نبود ،آروم میمر باش آروم:من
 نیرفت میقانون پزش : زد داد
 نبود اونجام نبود که گفتم باش آروم میمر کنمیم خواهش:من
 خاموش شیگوش یمان چرا یگیم دروغ:میمر
 رفته شیباطر شارژ ،حتما هیچ دروغم:من
 دینبود باهم مگه:میمر
 که فتگ گرفتم تماس یبرم،بامان یقانون پزشووو  ،نتونسووتم اما میبود آره:من

 داده، اطالع یکالنتر به و نبوده اونجا
 کرد وقطع باشه گفت یا گرفته یباصدا میمر
 یرفاط و رفتم خونش سوومت به پس بزارم تنهاش طیشوورا نیا تو تونسووتمینم

 وگفتم زدم زنگ شیگوش به دارهیب دونستمیم دمیرس که بود چهارصبح ساعت
 ...کنه باز ودرو درم پشت

 
 یمان
 

 میگوشوو بزنه زنگ ممیمر ممکنه نکهیا بخاطر کردم قطع یگوشوو نکهیازا بعد
 یصوودا که بندازم دیکل خواسووتم شوودم ادهیپ دمیرسوو که نیهم کردم خاموش

 بود شده تنگ واست دلم یهان اوه: دیچیپ یکیتار تواون یفیظر



شتم که نیهم  کارچ نجایا اون شدینم باورم شدم خکوبیم صدا سمت به برگ
 یشیم زیسوپر دونستمیم: وگفت روگونم دیکش دستش جلو دواومدیکردخندیم

 عشقم
 

 وامخینم که برو گمشو هااااااان یکنیم چکار نجایتوا: زدم داد زدمو پس دستش
 نمیبب نحست ختیر

 خشن چه الال اوه:زد چشم  هیو دیخند یخاص باعشوه
صا خوردیم بهم ازش حالم صو  یکفر ایمان ونبودن وزمان نیاززم که یاالن مخ
صم تمام بودم  گهم نفهم دختره: زدم وداد وگرفتم قشیو کردم یخال سرش حر

 نمتیبب بعد ی دفعه غزل نگفتم مگه نشووو یآفتاب من چشووم جلو گهید نگفتم
شوولی و خودته یپا خونت ش: وگفتم کردم ق شدم مونیتاپ شو ن  وگرنه برو گم

 افتاد یدید خودت ازچشم یدید یهرچ
 

 امنه جاش فعال نترس گفت که در سمت به کردم کج رامو
  زد خشکم

 یدیشن درست آره:غزل
شتم سمتش به عیسر شش وزدم برگ  هچ هاااان غزل یکرد یغلط توچه: توگو
 ؟ یکرد یغلط
 وسوارش: کردوگفت اشاره نشیماش وبه جوجه ستین نفعت به نکن رم:غزل



شدم ناچار ست دختره نیا شدینم باورم سوار شه انقدرپ ست بخواد که با  هب د
نه یفیکث کار نیهمچ گذاشوووت بز گاز پاشووو ند رو عدش قهیدق وچ  جلو ب
 ادهیپ عیرس نمیبیم ارویمان االن نکهیبافکرا شو ادهیپ: وگفت داشت نگه)...(هتل

شمم که زد پوزخند هی و کرد بهم نگاه هی شدم  اتاقش سمت وبه دورنموند ازچ
 میرفت
 بود نیهم بخاطر پوزخندشم اون پس شدم پنچر دمیرود یخال اتاق یوقت
 

 شوو  هوشووت به دارم کم کم نجایا ارمشیب که خرم انقد یکرد فکر: دیخند
  فتگیم زیآم تمسخر نارویا همه قلب جراح دنتیرزد فرهمند یمان دکتر کنمیم
 
 مارستانمیب من دونستیازکجام نیا اخدای

 جغله دونمیم گمید یزایچ یلیخ من: دوگفتیفهم ازنگاهم
 

گاهم فت دیفهم ازن له دونمیم گمید یزایچ یلیخ من وگ چه جغ  نیترازا ب
 همونکال بدجور وگرنه یایراب باهام بهتره: وگفت روتخت نشووسووت و ییحرفا

 توهم رهیم
 بزن اول آخر حرف کردن زر زر یجا به: گفتم
 گاماس گاماس، باش ،آروم ایدار عجله: دیخند

 ییبال هچ االن نبود ششیپ ایمان اگه دونهیخدام منقبض وفکم بود مشت دستام
 ونهدیم حتما مارستانمیب دونهیم نیا دهیم کشش چراداره ،اصال اوردمیم سرش

 کنهیم تمیاذ وداره شده گم امیمان



  بچه نسوزون فسفر: وگفت کرد یا سرفه که بودم ور غوطه توافکارم
 بزرگ یاحیر همون دختر یاحیر غزلم،غزل من گفتم تونینامزد شوووب ادتهی

 رفته ادتی ارمیم دسوووت به شوووده هرطور و باشووم داشووته دیبا روکه یزیچ
 اسووناد ینیب یروم نایا دیسووف چ  هیو داد کاغذنشووونم چنتا هووووم؟وبعد

 بابات اموال رو هیتیکبر چکم نیا بزرگ فرهمند جوونته یدد شرکت
 

 بود نییشامپا شهیش هی چارش بود یراحت کار که دیرس دستم به یچطور نپرس
 ...گرم آغوش هی و

 چه بمن خب:من
 ستین مهم یبگ یخوایم:غزل
 قایدق:من

 
شیم روخط ایمان ادوری خودت جون آره هه:غزل سر هی ومثل یک  گوش حرف پ
  شهیم دود بابات ییدارا کل ای یمونیم بامن کن

 واسوووه جاش هی شییودارا خودش: وگفتم زدم پوزخند هیو شووودم بلند ازجام
 منو هواس شیپ سال ستیب که یپدر شدن ازنابود یترسونیم یازچ خودت،منو

 جوجه یزد کاهدون به رو دفعه نیا مرد شدو نابود مادرم
 

 منه تومشت هنوز ایمان رفته ادتی نکهیا مثل نچ: وگفت دیخند
 



 منه مشت تو هنوز ایمان رفته ادتی نکهیا مثل نچ: وگفت دیخند غزل
 
 ؟یبگ راست معلوم ازکجا:زدم پوزخند هی

 زد پوزخند هی شو ومطمئن نیاببیب: گفت کردو روشن تاپش لپ غزل
___________________________________________________________

________ 
 ایمان
 دسووت اما نییپا امیب ازتخت خواسووتم  دارشوودمیب اطرافم گنگ یصووداها با

 غیج به کردم شروع و افتاده یاتفاق چه اومد ادمی ،تازه بود تخت به بسته وپاهام
  زدن
 تو اومد یزک بود گفته غول به که یکلیه مرد هی زدم غیج که نیهم
 کوچولو یشد داریب دیکش گونم به یدست کنارم اومد:مرد

  دمیکش عقب سرم
 ندارم تیکار فعال نترس:مرد

 کوچولو، وقتش به: وگفت کرد اسکن پامسرتا زشیه یچشما وبااون
 

نه وجودم تو ترس ماس گرفت میوگر کرد رخ بامن تورو: کردم الت  یکار خدا
 برم نیبزار نیباش نداشته

 دنیخند به کرد شروع و حاال یبود عجله نیباا کجا: وگفت دیخند مرد
 رفت رونیب اتاق از وبعدش



___________________________________________________________
_______ 

 یمان
 هی یقتو مخصوصا گرفت دلم زدناش غیج و بسته یوپاها دست با ایمان دنیباد

 گفتن وپرت چرت به کرد شروع زشیه یباچشما و کنارش نشست مرد
 به و بابات شه کم ازسرش مو تار هی بخدا: زدم داد و گرفتم قشی و شدم یعصب

  شونمیم عزات
 هی یفهمیم گفتم سیپل به یوقت: زدم داد نزن زر پس یتونینم: وگفت زد قهقه

 داره کره چقد ماست من
 آره؟؟ یگیم سیپل به که: وگفت دیخند بازم

 گرفت شماره عیسر و میتابچرخ بچرخ
 وقتشه سامان الو:غزل

 ....سامان
 اومده رتیگ یا لقمه خوب که بدو دیوخند االن نیهم مطمئنم آره: غزل

 سمتم گرفت و تاپ لپ وبعد
___________________________________________________________

______ 
 ایمان

 ونشوویکی بود غول همون شووونیکی تو اومدن مرد دوتا که کردمیم تقال داشووتم
 دشونکارخو نمیماش کردن پنچر پس واسم کنه یریگ پنچر خواستیم که یاون



 کار پس الآشغ کثافت: توصورتش انداختم تف هی نشستن کنارم دوتاشون بود
 آره توبود
 کارت نکهیا بعد: وگفت سووامان به وروکرد میوحشوو یایدخ عاشووق من:دیخند
 کنم رامش خوامیم منم به بده شد اموم

 شد خارج وازاتاق
 
 کن رحم خودت اخدای... منظورش بود،نکنه یچ منظورش نیا اخدای

  کردمیم فرار شده هرطور دیبا
 رونیب اتاق واز یشوو هیتغذ خوب دیبا اول: وگفت کرد نوازش موهام سووامان

  کرد باز وپاهام دست و اومد غذا وباظرف رفت
 گرفت منو ازپشت که دنیدو به کردم شروع شد بازم دستم تاطناب

 وکوچول شمیم  یتحر شتریب یشیم تر یوحش یهرچ یدونست یم:سامان
 
 کرد پرتم من یزدنا غیج به توجه یب اون اما برم بزار سامان کن ولم: زدمیم غیج

ستام روتخت ست تخت تاج به باکرواتش ود سام ب   روم زد مهیوخ کرد پاره ولبا
 ومدین رحم به دلش اما کردمیم التماس کردمیم تقال کردنم تیاذ به کرد شروع

 کن ولش سامان: گفت و تو اومد مرد همون که شدیم یوحش داشت کم کم
 

 دیوکشوو سووامان مرد همون که رفتیم شیپ داشووت اون به توجه یب اما سووامان
شو بزن حرف باخودش ایوب کن ولش که گفتم ستمین باتو مگه: وگفت  داد یگو

   دستش



شه: سامان شم با ست امر امر چ شانس دفه نیا: وگفت شمیپ اومد و شما  رو
 رفتن رونیب ازاتاق کوچولوو یآورد

 نیک نایا ایخدا رمیبم خواسووتیم دلم لباس وبدون بود طیشوورا تواون که نیا از
گه گرفت میگر بازم کننیم رو کارا نیا بامن چرا  یکار هم یکار هیجزگر م

 کمکم یانم زدم غیج یبد ونجاتم ینیبب یی،کجاییکجا یآخه،مان بکنم تونمیم
 کن

___________________________________________________________
________ 

  یمان
شت که شرفیب اون دنیباد ست من یایمان به دا  بود هافتاد وونیح ومثل زدیم د
 ازش غزل یتوبرد گذرم،زانوزدمیم ازش قبول ،باشووه باشووه: زدم داد جونش به
 گذرمیم

 ؟یگیم راست ازکجابدونم: دیخند غزل
  گذرمیم ازش ایمان خود جون به: گفتم بود توگلوم که یبغض با زدم داد

 احتشر شرفیب اون که زد زنگ و نشست رولبش بخش یروزیپ لبخند هی غزل
 بزاره

  کرد نابودم زد شمیآت خواستیم کم  ازم که ایمان یغایج
 کم  نمیا منو ببخش ایمان ببخش نجاسیا مردت نجامیا من گلکم

 نبودم مواظبت که ،ببخش من یایمان کم  نمیا
 نه فعال: گفتم که شوووه  ینزد بهم گردنموخواسوووت انداخت دسووتاش غزل

  بزنم خط میزندگ از رو ایمان دیبا بده،اول فرصت بهم کنمیم خواهش



 التیخ گذشتم ازش خوردم روقسم ایمان جون ،من برگرده بزار کنمیم خواهش
 رونیب زدم هتل واز راحت
 بودم وفکرت و ریمس کل خونه تا گشتمیبرم ادهیپ دیوبا بودم اومده غزل نیباماش
 تونستمینم شدم مونیپش اما بدم خبر یکالنتر به خواستم کردم روشن میگوش

 ...کنن تشیاذ بود ممکن بگم سیپل به و کنم س یر
صب بودم کالفه ستمینم یوع  ازش دیبا نبود یا چاره اما کنم تحمل شیدور تون

 خورمیم قسم غزل کشمتیم خودم خورمیم د،قسمیبا گذشتمیم
 

 بود نیام خورد زنگ میگوش که بودم غرق توافکارم
 الو:من
  یردک داشیپ شدیچ میگردیم دنبالت میدار شبیازد ییکجا یمان سالم:نیام

 که بود ایمان غرور مهم غرورم نبود مهم شووودنم خورد نبود مهم) هیگر ریز زدم
 (بود اون مهم آره شکست که بود اون مهم شعورشکستیب من بخاطر

 االن ییکجا افتاده یاتفاق شدیچ یمان:نیام
 اومد بعدش ربع هی دادم آدرس
  شدم نیماش سوار

 آخه یشد چراالل یمان چته:نیام
 چطور زده دسوووت من یایمان به یکی گفتمیم چطور هیگر فقط کردم هیگر

 برو روب فقط گفتم زدمیم هق هق چطور بود گهید یکی ریاسوو میزندگ گفتمیم
 فقط

 



 نهخو فعال حالت نیباا بهتره: داشووت نگه خودش خونه وجلو کرد حرکت نیام
 ینر

 آب وانیل هیوبا رفت نیام نشووسووتم ورومبل تو میورفت میشوود ادهیپ نیوازماشوو
 شده یچ یبگ یخواینم هنوزم:برگشت

 تونمینم بگم تونمینم زدم چنگ وموهام خوردم آب
 نموییدوتا و کنم یکار بتونم دیشوووا کن اعتماد من به:نشووسوووت کنارم نیام

 روهم میبزار عقالمون
 ،کامل کامل اول از روگفتم همه بگفتن کردم شروع

 خهآ تونستن چطور یلعنت یلعنت: کرد پرت بود زیاوم روکه یوانیل نیام
 تونمینم ازش گذشووتم نیام گذشووتم ازش سووراغم اومد بغض همون بازم من

 تونمینم نهیبب بیآس روحش بدم اجازه
  شهیم داغون شتریب که بارفتنت:نیام

  نیام نویا یفهمیم شهیزنم*و*ا*ج*ت بهش اما شهیم داغون:من
 ؟؟؟ رهآ یبفهم یتونیم یچ یعنی بزنن دست عشقت به جلوچشات یفهمیتوم

 باش آروم یمان باش آروم روشونم گذاشت دستش نیام
 
 باش آروم یمان باش آروم شونم رو گذاشت دستش نیام

 آروم تونمی،نم تونمینم نیام مهیزندگ کسوومه همه باشووم آروم چطور: زدم داد
 باشم

 نیکن یعروس شد آزاد که نیهم و شیچونیبپ کنم کمکت یخوایم یمان: نیام



 
 نمک یباز باجونش ترسمیم سخته نیام کنم س یر تونمیتونم،نمینم:من
 ؟یش الشیخیب یخوایم واقعا یعنی:نیام

 دارم هم یا گهید یا چاره مگه گفتم دمیشنیم بزور که یا خفه یباصدا:من
 احتاسووتر کم هی سووتین بد بدجورقرمزه چشووات وگفت گرفت بازوم ریز نیام
 برد خوابم که بودم خسته انقد روتخت خوابوند ومنو  یکن
 ودب غزل شدم داریب میگوش بازنگ اما بودم خواب ساعت چند قیدق دونمینم

 الو:من
شقم سالم:غزل ستادم ایمان بگم زدم زنگ ع شون دم روفر  تیخر نفعته به خون
 افتاد یدونیم یزیچ که یند ولو ینکن
 یب نیهم بخاطر کنه دورش ازم و بفهمه دمیترس اما بودم خوشحال نکهیباا من

 داره یربط چه من به خب: گفتم تفاوت
 

 ؟؟؟؟؟ یچ دیکش غییییییج غزل
  یدیشن درست:من

 ؟یگذشت ازش یزود نیا به یعنی:غزل
گذرم که خوردم قسووم جونش بسووتس جونش به جونم آره:من  گذرمی،وم ب

 فراموش واسه کردمیم خودم یسع تمام االن نیازهم دیبا کردم خاموش یوگوش
 داریابچر شوودیچ گفت من دنیباد بود روکاناپه نیام رونیب زدم ،ازاتاق کردنش

 یشد
 خونه رسوندن ارویمان گفت زد زنگ غزل:من



 میبر بپر یهست یچ منتظر یناراحت چرا په شد بلند ازجاش نیام
 شه راحت المیخ که نمشیبب خوامیم ازدور ،فقط نتمیبب خوامینم نه:من

 
 !؟یگینم که یجد یمان روبروم واومد شد بلند:نیام

 ...میجد یجد اتفاقا:من
 میراافتاد خونشون طرف وبه میشد نیام نیسوارماش

 
 ایمان
 

  کردمیم هیگر داشتم وازترس بودم شده مچاله روتخت
  کنه یریگ پنچر نیماش خواستیم که یمرد همون  که

 خونه گردونن برم خوانیوم  دنیدزد منو یاشتباه: وگفت اومد
 ناریب سرم ییبال بخوان دمیترسیم راستش بستن وپاهام دست و چشا
  که گذشت ساعد اچندی نیم چند دونمینم بستن وپام ودست چشم آخه چرا

  گهید نیماش هی تو گذاشت منو کرد بغلم کشونی وو میدیرس: گفت سامان
 میبر که بزن رو خونه زنگ عیسر بودگفت کرده بغلم که همون

 دورشدن دمیفهم  یالست شدن دهیکش یوازصدا
 رادیه دمیفهم ازصداش کرد بغلم یکی شدو باز نمیدرماش بعد نیم چند
سم تند تند شت توکه یاومد باالخره: گفتیوم کردیم بو  عیسر و دختر یماروک

 هن ای هست یمان دونستمینم بود بسته چشام خونه تو برد منو کرد بغلم



___________________________________________________________
__ 
 رادیه

 در به وچشووم رفتمیم رژه توخونه صووب خود تا خوابوندم مسووکن بزور میمر
 دیچیپ هدرتوخون زنگ یصدا که بود صبح هفت ساعت بایتقر بودم ایمان منتظر

 هی یصوودا اما نبود معلوم چکسیه دادم جواب اف اف و دمیپر ازجام فنر مثل
 دره دم دختره گفت که دیچیپ توگوشم مرد
 ایمان نی،ماش در دم دمیپر سرجاش بزارم اف اف نکهیا بدون که شدم هول انقد

 نیماش سمت دمیدو عیوسر بود در دم
ست دنیباد ستش یوپاها د  دمیشک نفس وعطرتنش کردم بغلش گرفت دلم ب

  تو یبود کجا دختر: کردمیم بوسووش تند تند زندس من یایمان شوودینم باورم
 سراغم اومدن میلعنت وبغض اشکام وبازم  یماروکشت توکه یاومد باالخره

 توخونه دمیوپر بود شوووده مچاله توخودش نیجن هی مثل کردم بغلش عیسوور
 کردم باز وپاهاش ودست چشا و روکاناپه وگذاشتمش

 صوودا یب بغلم دیوپر شوود یجار اشووکاش من دنیباد کردم آزادش که نیهم
 شوود ،تمومیخانوم باش آرومم:کردمیم نوازشووش آروم وآروم ختیریم اشوو 

شکات نکن هی،گر گل خانوم نکن هیشم،گر فدات یینجایا تواالن گلم  شمیتآ ا
 باش آروم نفسم باش عمرم،آروم نکن هی،گر زنهیم
 

 ایمان
 



 
  شدینم باورم کردم هیوگر بغلش دمیپر دمیود رادیه که نیهم
 هیرگ و ونوازشاش باحرفاش رادمیه و رختمیم اش  فقط صدا یوب شدم آزاد که

 ... کنه آرومم کردیم یسع هاش
 ننک هیشووم،گر فدات یینجایا تواالن گلم شوود ،تمومیخانوم باش آروم:رادیه

شکات نکن هیگر گل، خانوم  سمنف باش عمرم،آروم نکن هیزنن،گریم شمیآت ا
 باش آروم

 
 بغلم یمان االن خواستیم دلم چقد شدم آروم آروم که بود مهربون انقد لحنش

 یلی،خ بود شده تنگ واسش دلم یلیخ کردیم
 ایشد آروم شم فدات یاله:رادیه

  گهید گهید:وگفت داد فشار خودش به ،منو گهید یمن مسکن دمیخند
 یخانوم:رادیه

 هووووم:گفتم بود نشیروس سرم همونطور که من
 یبود کجا یبگ یخواینم:رادیه
 دهیبر دهیوبر شد شروع هقم هق دوباره شیپ ساعت چند اتفاقات یادآوری با

 دسووتمال هی ازپشووت یکیو کمکم اومد مرده هیو شوود پنچر نمیماشوو:گفتم
شت سه اتاق هیتو اومدم بهوش یووقت مینیروب گذا  یآور ادیوبا بودم تخت به ب

ستیم که یمرد اون ست زدم غیوج شدم جمع توخودم کنه تجاوز بهم خوا  د



 ترشوویب کمرم دور رادیه یدسووتا حلقه زدمیم غیج فقط ها ونهید نبود،مثل خودم
 شد

 آروم ایمان شد تموم یا خونه باش،تواالن آروم کنمیم ،خواهش باش آروم:رادیه
 باش

___________________________________________________________
_______ 

 رادیه
 هب کرد شروع من موقع یب سوال هیبا که راحت منم الیوخ بود شده آروم ایمان
ستمیزدن،م غیج ستمیدم،نمیترسیم ه،امایبخاطرچ زدنش غیج دون  اورکنمب خوا

 رومآ وگفتم کردم ومحکمتر دستام حصار خواستمینم شده یدراز دست بهش
 باش، آروم ایمان شد تموم یا خونه باش،تواالن آروم کنمیم ،خواهش باش

 ایمان دنیباد اومد ها ازپله مهیسووراسوو میمر که زد غیج انقدر نداشووت یا دهیفا
 غیجدوتا یکی بعد ایومان کردنیم هیگر هم بغل ودختر مادر کرد بغلش عیسوور

 شد آروم گهید
  برم قوربونت من ی،اله شه فدات مادرت ی،اله دخترم شم فدات:میمر

 یزنیم غیچراج کردن تتیاذ باش آروم دخترم
ستیوم بود غول هیشب مرده اون داد ادامه هق باهق ایمان ست بهم خوا   یدراز د

 دم مرد اون لحظه اون اگه خورمیم قسووم کردن فیتعر به کرد وشووروع و کنه
 واسه و دنشیدزد یاشتباه گفته شونیکی گفت سرم وآخر کشتمشیم بود دستم

 کردن آزادش نمیهم
 ایمان مهمه نیا یسالم خداروشکر گفت *ب*و*س*ی*د*ارویمان میمر



 
  بفهمه اون اگه بفهمه اگه یمان باشم آروم چطور مامان: کرد هیگر ایمان

 کشمیم خجالت مامان
 اون نبوده که یعمد شه فدات مادر: وگفت *ب*و*س*ی*د*رو ایمان سر میمر
 نترس داره تواعتماد به

 بود خاموش اما گرفتم شمارش افتادم یمان ادی تازه
 

 هیگور کدوم شبیازد ستین ،معلوم خاموشه یلعنت
 گلم یبخواب بهتره ایمان:میمر

  اتاقش برشیم من کردم  وکمکش دمیپر ازجام عیسر
 کرد صدام که برم خواستم و روتخت وگذاشتمش میرفت باال ها ازپله

 یرادیه:ایمان
 جونم:من
 یبمون شمیپ شهیم:ایمان

 پشت آروم رومآ شصتش وباانگشت گرفتم تودستم ودستش نشستم کنارتختش
 مونمیراد،میه یایدن مونمی،م گلم مونمیم:کردم نوازش دستش

 
 کجاس یمان:ایمان

 یلیخ گشت دنبالت یلیخ:وگفتم فشردم محکمتر ودستش زدم محو لبخند هی
 یاومد که دمیخبرم بهش



 یمان کنه آرومش واقعا تونهیم که یتنهاکس االن دونستمیم
 دیوخواب شد گرم چشماش تاباالخره کردم نوازش موهاش آروم آروم

 
  غرق بود دایپ یخوب به تشیمعصوم بازم اما بود دهیپر رنگش نکهیباا

 آروم کنهیم هیگر توخواب داره شوودم متوجه که بودم نازش چهره تیدرمعصوووم
  بغلم دیزدوپر غیهوجیو کردم پاک اشکش آروم

 یخانوم شتمیپ یدید کابوس: گرفتمش محکم
 یرادیه ترسمیم:ایمان
  باشه شتمیپ من نترس شیییییییه:من

 تیاذ و دید یم شونیپر خواب نکهید،ازایخواب وبازم کردم آرومش دوباره
 ومدیم بدم ،ازخودم بودم کالفه کنم یکار تونستمیونم شدیم

___________________________________________________________
__ 
 ایمان
 
 برد اتاقم به کردومنو کمکم رادیه خواب یبرا مادرم شنهادیپ به

 ادیب سامان دوباره دمیترس یدم،میترسیم ییشدم،ازتنها مانع بره خواست
 

 کرد نوازش دستم پشت وباشصتش گرفت ودستم نشست کنارم
  دمید سامان کابوس ،که بود شده گرم چشام ،تازه کرد آرومم باحرفاش



 مدسووت کردو ،صووداش من پشووت بود توآب یومان بودم ایدر کنار میبود شوومال
  بود سامان نبود یمان زدم غیج ،برگشت کردم دراز وسمتش

 ضاف توکل خندش یصدا زد شدوقهقه امامانع کنم فرار وخواستم وبستم چشام
ش دومنویچیپ  همانا شدن یمان سامان وچهره همانا رفتن رآبی،ز رآبیز دیک

  دیلرز بدنم یسلوال ت  ت  ازوحشت که داد رچهرهیتغ وحشتناک انقدر
ش غیج  درایه ،ازبودن وگرفت وجودم کل یگرم دم،آغوشیپر خواب از و دمیک

 دمیخواب ودوباره دمیکش یراحت نفس کنارم
 
 رادیه
 

  کنم دایروپ یمان و کنم استفاده ایمان بودن ازخواب کردم یسع
مانبود نه خاموش شیگوشووو ا خداک مدهین یمان سووور ییبال فقط بود،  و
 که فتوگ گرفت تماس میبامر سحر که بودم شده دیناام یمان داکردنیباشه،ازپ

ش شغول اتاق رونیب میمر منو ستین اماخودش در دم یمان نیما  زدن حرف م
باج کرد باز دراتاق ایمان که میبود  رشسوو ییبال چه دیپرسوو یم والتماس غیو

 رفت وازحال نشد شه آروم میکرد یاومده،هرکار
 

 رسوووندمش شووودمو نمیوسوووارماشوو رونیب زدم ازخونه کردم بغلش عیسوور
 ...مارستانیب

___________________________________________________________
_________ 



 یمان
 

باعجل بود اتوبغلشیمان رادیه که میزدیم دید رو ایمان خونه ازدور نیام منو  هو
ش سوار  دمب ازخودم نبودم ایمان گاه هیتک لحظه تواون که نیورفت،ازا شد نیما
 ونبودم باشم شیتوزندگ دیبا که اونطور  وقت چی،ه اومد

 
 نه من ،اما بود رادیه سختش یها لحظه شهیهم
 برد ارویمان وباعجله شد ادهیپ عیسر مارستانیب دم که میکردیم بشونیتعق

 
 

  ناومد مارستانیازب بود اروگرفتهیمان یبازو ریز که یدرحال بعد دوساعت
 شدن، نیماش سوار رونیب

 مارفتن خونه سمت اما ایمان خونه برن داشتم انتظار
 اننگر سووتمین خونه بفهمن و ننیبب که که،االنه در دم نمی،ماشوو من یخدا یوا
 شنیم

 نجایا چرااومدن اصال
 

ش از ایمان ش سمت رفت و شد ادهیپ نیما ست نمیما ش بهش یود  دز داد و دیک
 نبودم خونه دهیفهم حتما شده بد حالش من بخاطر من ی،خدایمان ییکجا

 فرار ازش یخوایم یتاک خونه یبر بهتره: گفت نیام که کردمیم نگاش داشووتم
 بخدا بهتره یباش ششیوپ االن یکن



 
 یچ بفهمه غزل اگه: کردم نگاش

 بهش زیچ همه کنهیم مشووکوکش رفتن یا دفعه هی که بگو بزن زنگ بهش:نیام
 بگو

 
 داد جواب اول بوق همون گرفتم شمارش

  الو:غزل
 ؟نمشیبب نداره اشکال خونس ودم دهیود نیوماش نجاسیا ایمان غزل سالم:من

 یدون یم توازکجا:غزل
 

 نهیبب منو خواستمینم زدم دشید ازدور:من
 یسرحرفت دونمیم نشیبب برو خب یخعل:غزل

 دمیدو ایمان سمت به شدم ادهیپ نیازماش کردمو قطع یگوش جانیباه
 کردم* ش*ل*غ*ب پشت از و بود من به پشتش

 منم نترس شییییه: گفتم که بزنه غیج خواست
 :هیگر ریز زد دیکاو یوم صورتم کل چشماش مردم  دیچرخ من سمت به

 یستین گفتنیم همه یکجابود
 

  خانومم گشتمیم تو دنبال:من
 ختیر یم صدااش  یوب نمیس رو وگذاشت سرش



 
 بود بودنش بود،حس ایمان و لحظه نیا ،مهم مییکجا نبود مهم برام

 
  تاس رانیا نجای،ا مایینجایا مام: نشدم رادیه متوجه که بودم خودم توحال انقد

 یشد ویراد تو باز: برداشت نمیازس رو سرش ایمان
 تو نیبر ستین جاش نجایا موال به یول نیعاشق دونم یم:رادیه

 ؟یاینم توام مگه:من
 
 ورفت کرد یوخدافظ نمشم دوتا شما عاشقانه خلوت مزاحم نه:رادیه
 

 ایمان
 

باره که هیمان نیا شووودینم باورم بادو مه، نار  میدلتنگ اوج تازه دنشید ک
 ..داشتم بودم،دوستش دم،عاشقشیوفهم

 ورفت کرد یخداحافظ رادیه
 میشد خونه وارد و گرفت تودستش دستم یمان
 کرد وبغلم دیپر سحر میشد سالن وارد که نیهم

 
 که خداروشووکر وگفت زیچ همه میمر االن دخترم شووم فدات من یاله:سووحر

 یسالم
 کن ولش که یکرد آبلمبو منو خانوم مامان عه:دیخند یمان



 ردک ولم آروم و شهینم تموم نکن یحسود: وگفت کرد بوسه وغرق سحرصورتم
 توآشپزخونه دیپر
 رومبل نشست و خودش سمت دیکش منو یمان
 

___________________________________________________________
___ 
 یمان

 کجابوده دونستمیم که نیباا دمیکش توبغلم ارویومان نشستم رومبل
 یرفت یگذاشت کجا خبریب شمیم وونهید من ینگفت گل خانوم: گفتم بهش

 چالهم توبغلم بچه هی ومثل شد صفر ریز بدنش یدما خورمیم قسم کرد خی هوی
 شد

قه تام حل خاطر دونسووتمی،م کردم ومحکمتر دسوو  نهیبیم آزار داره یچ ب
 کنم،قسووم نابود دسووتگاهت دم پدرتو خودتو غزل خورمیم دونسووتم،قسوومیم
 خورمیم

 یبتنو خب خب برگشووت وهیم وظرف وهیم آب وانیل هیبا مامان که توفکربودم
 دشونشووون رونیب دیکشوو ازبغلم ارویمان و کردن قوا دیتجد نوبت باشووه که هم

 کرد ییرایپذ به وشروع خودش کنار
 یریبگ جون بخور گلم بخور خوردش  به دادیم پرتغال سحرتندتند

___________________________________________________________
__ 
 ایمان



 
 بست لیقند ازسرما بدنم کل یبود کجا دیپرس ازم یوقت

  سخت یلیخ بود سخت برام وگفتنش اتفاقات اون یادآوریو تصور
 دادن جواب از موقع به ازم کردن ییرایپذ با و دیرسوو موقع خداروشووکرسووحربه

 ...داد نجاتم
 

 یمان
 

 بود غزل خورد زنگ میگوش میبود ناهار خوردن مشغول
 خودم قاتا ورفتم شدم بلند ازجام و کرد،کردمیم نگام داشت که ایمان به نگاه هی

 الو:من
 اونجاس هنوز دختره اون:غزل
 خب کنهیم ش  هم یا دفعه هی، کنم رونشیب که تونمینم آره:من

 میزنیم حرف باهم اهتلیب فردا کردم اونجاش فکر: دیخند غزل
 کرد قطح یخدافظ وبدون

 
 بود یک دیپرس مامان رفتم آشپزخونه به که نیهم
 بود بابا:من

  دیکش توهم ابروهاش مامان
 مامان دیدیپرس خودتون دیببخش:من

 سالن رفت و ستین مهم:مانان



 
  که شد ،ناراحت یچراگفت یشد وونهید: گفت ایمان رفت مامان که نیهم

 دنبالش بالندشدورفت ازجاش
___________________________________________________________

__ 
 ایمان

 باشه آروم تونهیونم سختشه دونمیم دادم شیودلدار کنارش رفتم
 احتر یلیخ اون اما خانوادش به کرد پشت بخاطرش که یکس ینامرد دربرابر

 مطلقهو ییجدا سال ستیب دونستمیم فرانسه ورفت گذشت ازش پول خاطر به
 کردم،ازهمونیم درکش اما نداشووتم تجربش نکهیسوووت،بااین یدرد کم بودن
 بودم هاش یوسخت اشییتنها شاهد یبچگ

 باشه نکن تیاذ جونم،خودت یسحر باش آروم برم قربونت یاله:من
 **ب*و*س*ی*د منو و نشست رولبش یمحو لبخند سحر

 
  دربند میوبر شب چطوره شنهادیپ هی اصال:من

 ستین یفکر بد: اومد سرم ازپشت یمان یصدا
 یاومد توام عه:من
 ممیمر وبه نیشوو حاظر کورشوود اشووتهام ییتنها اهووووم:کنارم نشووسووت یمان

 ...میبر باهم همه شه آماده نیبزن زنگ
 



 بعدش سوواعت میون دنبالش میرفت حاظرشوودن بعد یوهمگ زدم زنگ مامان به
 ...دربند میدیرس
ها امشوووب چرا دونمینم گا قد یمان ین نهیم نگرانم ان  کنمیم ،حس ک

 ..نیغمگ یلینه،خیغمگ
 چشده چت یبگ یخواینم آقاهه خب:نمیشیم کنارش

 
  کنمیم حس کنهیم نگرانم انقد یمان ینگاها امشب چرا دونمینم

 شده؟ چت یبگ یخواینم آقاهه خب:نمیشیم کنارش ننیغمگ چشماش
 

 ستین میزیچ که من:روپاش زارهیوم رهیگیم دستم یمان
 هست گهیم نگاهت هست:من
 مگه هیچطور نگاهم:یمان
 پرازحسرت نیغمگ:من

 
 محو بده سوووتین نجوریا میچیه:خودش سوومت کشوووهیم ومنو خندهیم یمان

 خوشگلم شمیم چشات
___________________________________________________________

__ 
 یمان
 
 



 بگم تونستمیم یچ چراناراحتم دیپرس وازم نشست کنارم ایمان
له به بودنمون باهم نیآخر امروز بگم مه که ول  جون دارم که سوووخت

 سوزمیکنم،میم
  بده ستین نجوریا میچیه گمیوم کنارخودم کشمشیوم خندمیم

 خوشگلم شمیم چشات محو
 شهیم گم ها خنده نیا دونمی،م کنمیم نگاهش باحسرت من و خندهیم

 خانومم دیببخش گلم دیببخش شمیوبان باعث شه،ومنیم محو
 ....ازمنه شتریب اقتتیل

  میکرد برگشتن قصد غروب ودم شد تموم امروزم باالخره
 مارسووتانیب بهونه وبه مینموند کردن اصوورار یهرچ خونشووون رسوووندمشووون

 ....میبرگشت
 ویچ همه دمیلوم بمونم کنمو قبول اگه دونستمیم نداشتم تحمل

 رفتمیم دیکنم،با س یر تونستمینم
 (کن شروع رو پروژه سالم)دادم ملیا صابر به میبرگشت که نیهم
  اتاقم ورفتم خوردم مسکن هی شام ازخوردن بعد

نهیم دونمیسووختم،م یروزا ،منتظر فردام منتظر مل دیبا هیچ چاره شووک  تح
  کشه،عذابیزجرم دونستمی،م بودم مادرم دنیکش رنج شاهد سالها کنم،من

شام سخته که هرچند دیبا بگذرم ازش دیبا اما نهیبیم  وبه نشیم گرم کم کم چ
 رمیم فرو یقیعم خواب

 



 یمان
 
 

 شم راحت ازدستت یری،بم غزل بازم اهههههههههه شدم داریب میگوش بازنگ
 الو:من

 ییییییییییییییکجا:غزل
 بودم خواب یزنیم داد چته یهو:من

 منتظرم یاک:غزل
 شوریب دختره کرد قط نکرده یخدافظ دوباره

 شووتپ دمیوپر خوردم پرتقال آب وانیل هی عیوسوور گرفتم یا قهیدق دو دوش هی
 هتل رفتم بکوب نیماش

 ششیپ برم کرد اشاره بهم وبادست بود منتظرم هتل یالب
 سمتم کرد پرت زیازروم پاکت هی نشستم که نیهم

 ه؟یچ نیا گرفتمش
 نیبب کن بازش:غزل

 هیعکساچ نیا ییییییییییییییییییییییییچ:کردم بازش
 یجداش ازش یتونیم عکساراحت نیباا:غزل
 دمید روزید خودمم که نیا اما:من
نهینم که اون ایزنیم نیریشوو:غزا نه نهیهم شیدید تو دو  بهم بگو کن بهو

 یکرد *خ*ی*ا*ن*ت*



صب سم بودم یع شم شدت از خورمیم ق شم دود خ  خونم ،خون شد بلند ازگو
  کشمتی،م غزل کنمیم نابودت خورمیم قسم خوردیم

 ..رونیب زدم هتل از یا گهید حرف یوب روگرفتم بسته
 کسم همه به ،چطور روفرمون گذاشتم وسرم داشبورت رو کردم پرت پاکت

شکنم دلش چطور بزنم یتهمت نیهمچ تنم ،پاره وجودم همه به  خشبب ایخدا ب
 خونشووون به خودم داشووتم سووراغ نیوماشوو ازخودم که یسوورعت باتموم منو

 ...رسوندم
 اشتمد سراغ ازخودم که ینگاه نیوسردتر نیبدتر استقبالم اومد یباخوشحال

 نیا تموم رونیب زدم یحرف چیه یب و دادم روبهش بسووته و کردم چشووماش وبه
 ...نشد هم هیثان ستیب دیشا کارام

 
 
 انتهر بام رفتم کردم روشن نیماش عیسر نبود یا چاره ،اما سختشه دونمیم

 کنم هیوگر بزنم داد وجود باتموم تونستمیم که ییجا تنها
 خداااااااااااااااااااااااااااااااا:زدم داد شدم ادهیپ دمیرس که نیهم

 من جز یهست همه یا،خدایمان من،چراااااااااااااااا چرااااااااااااا
 خداچرا؟ ختم،چرایر اش  زدم زانو
 ادیم یبدبخت طوفان هی کنم یخوشبخت احساس امیتام
 

 شه شه،له خورد بتو،نزار ،سپردمش باش مراقبش ااااایخدا زدم داد



 خدا نزاربشکنه
 

 ایمان
 
 

 یخیو سوورد نگاهش انقد اما اطیتوح دمیپر یازخوشووحال اومد یمان که نیهم
 ضمنقب وفکش بود قرمز چشماش(چشه نیواا)رصفرشدیز بدنم یدما که بود

 فتر یحرف چیه یب نمیروس دیوکوب بود دستش بسته هی مشت ودستش
 
 ور دفعه نیا یخودت دشیجد زیسوووپر بازم حتما کرد یجور نیچراا نیاخداای

  کنمیم باز یروباخوشحال بسته خورمینم گول
 
 تواون نهبره من جووونم به افتاد سووامان که یوقت روزید یعکسووا ییییییییییچ

 فکر االن نههههههههههههه میراضوو انگار که شوود گرفته یا هیزاو از... طیشوورا
 ...بود نیهم رفتارشم لیدل پس کردم *خ*ی*ا*ن*ت* بهش کنهیم

 یاهیس فقط یاهیوس فتمیم یوتلپ شهیتارم دمیود رهیم جیگ سرم
___________________________________________________________

_ 
 رادیه
 
 



  ایب افقطیب رادیه گفت هیوباگر زد زنگ میمر که بودم خواب
 شدهیچ میمر شدهیچ زدم داد غمبریپ ای

 کرد وقطع ایب فقط رادیا،هیمان: میمر
 اتاق سر اون زدمیم سراتاق نیازا وونهید مثل
 شووتپ نشووسووتم بود پام که  یشوولوارک و یرکاب باهمون که بودم کرده هول انقد

  دمیرس سالم که کرد رحم خدا ،فقط کردم حرکت فرمون
 هب مجبورشوودم کردینم باز ،اما دادمیم فشووارش ومدام روزنگ گذاشووتم دسووتم
س میمر که بزنم درلگد  بچم تگف و کرد سرتاپام به نگاه هیو دروبازکرد مهیسرا
 رادیه رفت ازدستم ،بچم

 ردمک بغلش تند ومدمیم خون داشت وازسرش بود افتاده اطیح اوسطیمان اخدای
 یایب یخوایم سروضع نیباا گفت میمر که شم نیسوارماش وخواستم

 وشلوارک یرکاب با ؟؟؟من!!!!!!!!ییییییییییچ گرفتم نگاهش رد
 مارستانیب رسوندمش عیوسر میهردوسوارشد اسیمان مهم ستین مهم
تارا کل ما دنیخند یم زیر زیر دنمیباد پرسوو  که بود یایمان نبود،مهم مهم ا

 زدم ادد انقد ادیب دکتر نیبگ دنیخند یبجا زدم داد بود توبغلم وسوورد هوشیب
 ها نیخند یم و نیزد زل یچ به: راهرو تو ختنیر دکتروپرستارا کل که

 کشمیم شیآت به و مارستانیب شه کم ازسرش تارمو هی بخدا
 



 ییماراهن ارژانس به ومنو شهینم شیچیه جوون نترس  ینزد اومد ازدکترا یکی
 و شیشووونیپ زخم تا ارهیب واسووت مناسووب لباس یبگ یکی به بهتره وگفت کرد
 بپوش واست ارنیم که یلباسا توام کنمیم هیبخ
 ارهیب مناسب وشلوار لباس که وگفتم دادم مارستانیب وآدرس زدم زنگ وایش به

 دمیپوش بود آورده واسم روکه ییلباسا عیسر اومد وایش بعد نیم چند
 شد ومتم سرمش و زدم شیبخ نباش نگران نبود یخاص زیچ: وگفت اومد دکتر

 شیببر یتونیم
 کردیم مارونگاه داشت مات که وامیش خداروشکر گفت میمر
 نیگرفت عکس سرش از یچ عکس:من

 اتوی دکترم من که یعنی کرد بهم ینگاه هی دکتر
 نگرانم فقط دیببخش:نییپا انداختم سرم
 یدار دوستش یلیخ که معلومه: وگفت زد لبخند هی دکتر

شارش وتوسالمتره،فقط ازمن شه داریب که نیهم نباش نگران  واسه  ودب نییپا ف
 ...ورفت هوشیب نمیهم نیهم
  خبره؟ چه نجایا دیبگ منم به شهیم: دیپرس وایش

 دهیم حیتوض واست توراه و خونه یببر میتومر بهتره گفتم بهش
 رفتن به یراضوو باالخره وایشوو منو یها اصوورار بخاطر اما نکرد قبول اول میمر

 ...شد
 

 ایمان
  که کردمیم نگاه اطرافم داشتم شدم داریب نفر  ی گرم یدستا باحس



 موشه خانوم یدارشدیب باالخره: *ب*و*س*ی*د* دستم رادیه
 کجام من: من

 اد؟؟؟؟ینم ادتی یزیچ مارستانیب:رادیه
 رفت شهیبراهم رادیه رفت یمان: هیگر ریز زدم صبح یآور ادیبا
 ؟ییییییییچ گفت بود گردوشده اندازه چشماش که رادیه

 فرستادن یمان وواسه گرفتن ومن ازسامان ییعکسا شرفا یب اون:من
 ..هیرگ دوباره بغض ودوباره رفت نمویس تو دیکوب عکسارو بسته اومد صبح

 میدیم حیتوض واسش هیالک مگه شم فدات:کرد پاک اشکام رادیه
صب االن ش خودش شه آروم کرده یکار هی و بوده یع  هگردیوبرم شهیم مونیپ

 کنهیم یعذرخواه
 ؟؟یگیم راست:من

 بدم انجام صووتیترخ یکارا ،برم اهوووووم:وگفت *ب*و*س*ی*د* چشوومام
  رونیب وبکشه سرم ادیب گمیم پرستارم به میبر که

 نبود همراهش رادیه اما اومد پرستار
 اطرتبخ مارستانیب کل شوهرت یدون ینم یاومد بهوش باالخره پس:پرستار

 عاشقته یلیخ معلومه گذاشت سرش رو
 ؟؟؟؟؟؟؟!!!!شوهرم:من

 (نگفت رادیه چرا پس نجابودهیا یمان یعنی)
 شد تموم صتمیترخ یکارا: وگفت اومد رادیه



 ازمام ونخانومت نیبود نگران همه نیا بفرما وگفت کرد رادیه به نگاه هی پرسووتار
 ( خخخخخخ شوهرم رادیه کرده فکر)سرحالتره

 
  نییاپ امیب ازتخت کرد وکمکم کرد تشکر ازپرستار و کرد نگاه بمن رادیه
  کرد بمن نگاه هی

 ریز دسوتش هی  کنم تنت یروسور مانتو رفت ادمی که شود یا عجله انقد:رادیه
 خارج مارسووتانیوازب گرفت توبغلش منو و کمرم دور میکی و گذاشوووت زانو
 میافتاد وراه کرد نشیماش سوار میشد

 
 رادیه

 داریب باالخره وگفتم م*ب*و*س*ی*د* دسووتش پشووت اومد بهوش که نیهم
 موشه خانوم یشد

  کجام من پرسد
 اد؟ینم ادتی یمارستانیب گفتم

 رفت شهیبراهم رادی،ه رفت یمان وگفت هیگر ریز زد سوالم نیباا
 ؟یییییییییییییچ کردمیم کوب سنگ داشتم ازتعجب

 سهوا کنن یدراز دس بهش زور به خواستن که رو ییعکسا نامردا اون که گفت
   هیگر ریز وزد ورفت نشیتوس دهیروکوب عکسا صبح و فرستادن یمان

 شکاشا  تونستم ینم نمیبب وغصش غمش تونستمینم نداشتم اشکاشو تحمل
  شد آروم دادم شیدلدار و کردم پاک

  یوحسابدار رشیپذ بخش رفتم صشیترخ واسه م*ب*و*س*ی*د* چشماش



شق اون بود نیا شهیم مگه بودم جیگ شتن دوس همه اون بود نیا ع  چراانقد دا
 نداد بهش حیتوض فرصت یحت که بود انصاف یب

 ایمان رمگیم ازت رو ایمان قسووم ولله به یندار اقتشیل یلیخ یمان یپسووت یلیخ
شبخت آرامش اقتیل شبخت آرامش نی،ا داره رو یوخو  ولق دمیم بهش رو یوخو
  دمیم

 همه نیا رمابف:گفت پرسووتار بود یبسووتر که یاتاق رفتم صووشیترخ کار از بعد
 نگد شیشوو بگم اگه رفت مالش دلم)سوورحالتره ازمام خانومتون نیبود نگران

 (نگفتم دروغ شد آب تودلم قند کارخونه
 یاحتر یلباسووا باهمون که نیا داد یب داد ی،ا ادیب نییپا ازتخت کردم کمکش

سته ازخدا آوردم  هخون سمت وبه میشد خارج مارستانیازب و کردم بغلش خوا
 یم مرفت فرو فکر به و موندم سوواکت پس داره الزم سووکوت دونسووتمیم میرفت

ستم ستن، سخت،دل یروزا دون  بهش هی  درد همه نیا ییه،تنهای،گر بغض شک
  مونه یم یم یباق ریپ رنجور دختر هی طونیش شرو یایمان اون از

 شده دم ینم رو اجازه نیا من رشدم،رنجورشدم،نه،نهیپ میجون اوج که من مثل
 یبارون خوشووگلش یچشووما نخوره غصوووه ،که زمیر یم پاش به ارویدن کل

  خورم یم ،قسم شه یفرار لبش از خنده نزارم خورمیم نشه،قسم
  خونه تو میرفت و کردم بغلش وبازم کردم ترمز میدیرس باالخره
 توام به ودنب بود یم دیبا که یزمان شهیهم یلعنت یلعنت نبود یامامان بود سحرم

 آخه مرد گنیم



شدن متوجه که نیهم  هیگر کرد بغلش کردم آزاد ارویمان طرفمون دیپر سحر ما
 مدون یم یدیکش یدرد چه دونم یم ببخش دخترم ببخش: ختیر اش  کرد

___________________________________________________________
_ 

 ایمان
 
 
 

  ببخش دخترم ببخش:کرد هیگر کرد وبغلم ومدسحرا تو میرفت که نیهم
 دونم یم یدیکش یدرد چه دونم یم
 

  زدمیم دردش تحمل واسه یتجربگ یب از دم روزید نیهم داره خنده هه
 کردمیم درک سالش همه نیا درد شییتنها سلوالم ت  ت  دردشم هم حاال اما

 شرمندتم ،من دخترم ببخش
 برم قوربونت(نداشووت نداشووت،داشووت؟نه ریتقصوو) مشب*و*س*ی*د**

 دشمنت
 شووهیم آروم میزنیم حرف کردیم کارو نیهم بود میا گهید شووه،هرکس شوورمنده

 میشیم آروم
 ادیم بدم ازترحم چقد که ،آخ بده میدلدار کنه بغلم که بود وایش حاالنوبت

  ادیم بدم شدن ازخورد چقد که آخ
 رینگ غوره آب په خوبم برم قوربونت:من



 نگرانم که واس باش منو کنن اقتتیل یب برسر خاک دیخند
  نیباش من نگران خوامینم بلندترگفتم همه روبه تیازنگران ممنون:من
 بردم اهپن اتاقم وبه نیبزار خوام،راحتمینم تونیدرد هم اشکتون زدم داد خوامینم
 نبودن که ولله نبودن،بودن؟به رفتارم نیا مستحق بودم مونیپش
 نبود که ولله ،به نبود خودم دست اما
 
 رادیه
 
 

  دمشیفهم اتاقش ورفت زد رو حرفا اون باداد یوقت
  رشده،رنجورشدهیگ بهونه من مثل دمیفهم آره
 گرفتم دستش اتاقش بره خواست واهمیش رفت که نیهم
 نرو:من

 ؟یدیند روزش حال مگه چطورنرم:وایش
 باشه ،بزارتنها من مثل کردم زمزمه لب ری،ز باشه بزارتنها:من

 نشست دیفهم ،آره دیکردم،فهم مرد،نگاش نگام
 دادیم شیدلدار وسحر کردیم یتاب یب میمر

 ، نیکنیم ترش داغون ولله به ننینکن کارو نینکن گفتم همشون به خطاب
 شهی،نم شهیم مگه:کرد نگام بود مشخص چشماش از ینگران که یدرحال میمر

 شهیم آب ذره ذره داره بچم



 وجهت یسوووزن سوور یحت داره اجیاحت ییتنها به االن من،اون به نشیبسووپر:من
  کنمیم ،خواهش زارهیم ترحم یپا به خودش به نسبت
 خوبه؟ رمیگیم گردن به تشیمسعول

  کرد قبول بود دودل بازم نکهیباا
 هاشوزانو بود نشسته روتخت شدم وارد و زدم در به یا وتقه رفتم باال ها ازپله
 کنم ترحم ومدمین:وگفتم نشستم کنارش بود کرده بغل

 آره زدم یمحو لبخند کرد ،نگام فهممتیم بگم ،اومدم بسوووزونم دل ومدمین
تتیم یدیشوون درسوووت  یحت دونم یم فهممیوم یرنج زود نیا ایمان فهم

ش  من ثل،نزارم ادیب توام سر اومد سرمن که ییبال نزار ایمان باش ی،قو یمونیپ
 کن نگام ایمان کن نگام یرشیپ شبه هی

  نیبب موهارو نی،ا نیبب زدم دست موهام به کرد نگام
  دوماه من یکشیم درد ،تودوساعت ستیخدان به ترحم نگو
 ،همه م،منیباش،بخاطرخودت،مر یقو پس ایمان اولش تازه

 
 هست مام درد تو ،درد میدار دوست

 دمینفهم بودن ،نگرانم دمیبر ازخانوادم ،دوماه نگرانته میمر
 سخت براشون بود دادم،سخت ،غصشون دادم دردشون
 نده، میمر به رو یسخت نیتوا کنمیم خواهش

 نکن ترش سخت یدار شیدرپ که رو ییروزا
 باشه کن هیتک من آروم،به آروم امیم پات پابه

 



 یکنینم رو و یازپامید نکنه کل  ایمسکن یجد یجد دیخند گرفت دستم
 

 کنهیم آرومش حداقل بودن بامن که خداروشکرکردم تودلم
 مینیماا:موگفت گرفتم شینیب نوک گمید دسووت با و دسووتش رو گذاشووتم دسووتم

 باشه نییبپرپا کن خوشگل گه،االنشمید
  هستم خوشگل وگفت کرد ونیآوز ولوچشو لب
 ایوب کن خوشگلتر لعنت برمنکرش:من

 نیباش یعاد االن ادشیم وگفتم شدم خارج ازاتاق
 

 ایمان
 

 رفت اتاق از یوقت و شدم آروم رادیه یباحرفا
 نداشتم روح از یکم دست کردم نگاه نهییتوآ صورتم به

  باشم یقو دیبا من گهیم راست رادیه آره
  دمیپوش وساپورت یصورت  یتون هیو گرفتم یا قهیدق ده دوش هی

 
 حیمل شیوآرا پودر کرم باکم  ختمیر رودوشووم کردن خشووو  بعد موهامم
 بهتر وصورتم بهترشد میدگیپر رنگ صورتم

  کردم سالم دنیخندیم داشتن بودن آروم انتظارم برخالف هارفتم ازپله
  اوردمین ،منم اوردنین روم به دیچرخ من سمت به نگاهاشون



 یاومد یموقع خوب که نجایا نیبشوو ایب گفت داد نشووون خودش کنار وایشوو
 میکن یباز نقطه میخوایم

 یباز نیا واسه رمیمیم جووون آخ:من
 میشوودینم بزرگ وقت چیه کاش ریبخ ادشی بود مونیبچگ دوران یباز نیبهتر

 کاش
  یکیتراف تو نکنه وایش

 !هاااااان؟:من
ست قهیدق پنج آخه: وایش س یزینر تونم  دمیخند یموند توراه  ا   گهینمگ یک

 اینمک یب
  دونم یدونم،م یم:وایش

  هارو نقطه و آورد فشیازک وخودکار کاغذ هی وایوش نشستم کنارشون
 ...حاظره ناهار گفت مامان که میبود یباز گرم دیکش کاغذ رو

شغول یعاد یلیخ سحرم  همه ناهار خوردن بعد میبود یعاد همه یعنی بود م
   مامان و موندم ومن کردن یخداحافظ

 ...مباش یقو دیبا میقو من آره باشم یقو دیبا زارمینم من نه اما شدم تنها بازم
 د؟؟یخر میبر هیچ نظرت مامان:من

 میورفت شده چهار یبزن چرت هیتا میریم چهار خوبه،ساعت یلی،خ آره:مامان
 دمیخواب کنه وبدتر وبدم حالم ادیب یهرفکر نکهیا از وقبل رفتم اتاقم به

________________________________________________
 یمان______________

 



 
 کنمیم تحمل اما سخته کنهیم چکار چطوره؟ روزش و حال االن یعنی خدا یا

 کنمیم تحمل ،آره کنمیم تحمل اما کشوووهیم کنم،دردیم تحمل اما شووکنهی،م
  ندارم دارم،؟ندارم؟نه یا گهید چاره ،مگه
ش به خودم حال یوب کرخت یبابدن سوندم نمیما ش و ر شتم میگو  مارهش بردا
  گرفتم رو غزل
 الو:غزل
 ..فعال امیب کنار باخودم رمیم روز چند:من

 
 ایمان
 
 بافت لباس چند دیخر بعد و میکرد رو رویز رو پاساژ کل مادرم همرا هدف یب
 انقد اسووتمخویم،میبرگشووت وکوفته خسووته ومدیم زانو ریتاز که بوت پالتوو هیو

 خوردن غصووه واسووه ی،مجال نباشووه کردن فکر واسووه یمجال که باشووم خسووته
 ...نباشه

 
 و ردکیم ذوق ذوق پاهام کف بردم پناه اتاقم به پز حهیمل یایالزان خوردن بعد

ستخونام تموم سته درد،انقد ا شتم فکرکردن ینا که بودم خ  بالش هب سرم تا ندا
 شدم هوشیب دیرس

___________________________________________________________
___ 



 یمان
 
 

سم ستم یم رفتم خونه به غزل با بعدازتما  ستین درانتظارم یخوب اتفاقات دون
 شدم داخل و کردم آماده یاتفاق هر یبرا رو خودم

 
 منفجرشوود توپ هی ومثل گرفت گارد مادرم قدمم نیبااول زدم حدس درسووت

 گذاشووته کج ها،پاش کرده ی*گ*ن*ا*ه* چه دختر اون مگه شوووریب پسووره:
 ها یکرد قصاص یداد حکم دفاع بدون چرا یلعنت آره؟؟؟؟د

 آره؟؟؟ کردم تیترب ینطوریا تورو من
 
 
ستمیم ولله به سته  حرفاش تموم دون شتم چاره اما در  رفتمیم تاآخرش دیبا ندا
 ازخونه و توش چپوندم ولباسووام کردم حاظر چمدونم وحرفاش مادر توجه یب

  خواستیم ییتنها... خواستیم مسافرت دلم رونیب زدم
 ...خواستیم سکوت
 ....دمش ادهیوپ دمیرس المیو به کننده خسته یرانندگ ساعت چند بعد باالخره

___________________________________________________________
___ 

 رادیه
 



 
 باشه تنها دادم یم اجازه دیبا اما بود نگرانش وجودم بند بند نکهیباا
س از مغرورتر بود غد ایمان شتم سراغ که یهرک  باخودش دادم یم اجازه دی،با دا

نار ته ازش ایمان که داد خبر یتلفن میمر یوقت... ادیب ک  دیخر برن خواسوو
 ...دونستم ی،م کرده فکر حرفام به دونستم یم شدم ،خوشحال

 
 ظرن مورد مشووترک گفتیم که یخانوم فیظر یصوودا زدن زنگ بار باهر یوقت

 ستانماریب برم گرفتم می،تصم شدم یمان*ه*ر*ز*تراز دیناام باشد یم خاموش
شه اونجا زدمیم کارش،حدس محل شون سمت به نبود،ناچار اما با  رفتم خون

 ایانم دونستم یورفته،م برداشته چمدونش یحرف چیه بدون که گفت سحر اما
شن ست ازش نیهم بخاطر رهیم یم ذره ذره خبر نیا دنیبا  چیه  به کردم درخوا
 ...نگه یزیچ میمر یحت کس

 
  ایمان
 
 ینما از یخبر یب ازبرزخ هفته  یگذشوووت، یمان نبودن از تلخ از هفته  ی

 بود سال هفت نبود روز هفت گمیم که یا هفته  ی گذشت
خت،خ خت یلیسوو ما سوو ته  یگذشوووت، ،ا به قهیه،دقیثان به هیثان هف ، 

ساعتیدق شب به ساعت،روز به قه، شت ،پرازانتظار شب به روز،  یارانتظ گذ
 ومد،ین من یومد،زندگیومد،مردمن،نین تلخ،اما کشنده



 
سه زدمیم له له شتا زنگ اما صداش دنیشن وا ش میخیو سرد ینزدم،انگ  یگو

سمش کردنیم رولمس سه یتوان ،نه اما رو ا شاردادن وا سمش یرو ف  درتوان ا
 بود دهیبر ازمن من ،مرد نبود نبود،بخدا من

 
 ، گذشت رادیه یها یودلدار ها تیباحما هفته هی نیا تمام

ما بود درد پراز خودش رادمیه آخ رادمیه لدار بمن ا  ی،تسووول دادیم ید
هت قیال رادیه که کرد،آخیم داد،آروممیم  که رمیرم،بمیبم رادیه ناس،آخی  ب

 یرادیه فهممیسلول،م به فهمم،سلولیم االن رو دردت رو غربتت
ظار گهید شوووب هی بازم اشووو  همون درد بغض،همون همون بازم  پرازانت

 ...گذشت
___________________________________________________________

______ 
 رادیه
 
 نزدنش ودم دنشیکشوو درد هفته  یبودم، میزندگ شوودن آب شوواهد هفته  ی
 یهرکار انجام از ناتوان اما دمید
شت  یمان از یخبریازب هفته  ی شت دنبالش تهران وجب به وجب.. گذ  اما مگ

جاس ایخدا. جانبود چیه نبود جاسوووت،مخم یمان ک  دهینم قد ییجا به ک
ست،مان ست؟؟؟و یکجا شحال الیو آره الیکجا شف از خو  جت مثل تازم ک

 ؟؟ چرا آخه دینرس فکرم به زودتر چرا فرمون پشت دمیپر



 ، دمیرس باالخره ناک خطر وجاده بود دیشد بارون که نیباا
 دمیپرو باالرفتم الیو یا ازدرنرده گرفتم یا تازه جان اطیتوح نشیماشوو دنیباد

 غرق یزیانگ خوف یکیدرتار الیو بود خاموش ،چراغا اطیتوح
 وبست نفسم راه گاریوس الکل تند یوبو درسالن بازکردن با

 ادیپ الیو کف هوشیروب یومان زدم برق دی،کل بو همه نیا دود همه نیا ایخدا
شتم درخودم زور یهرچ کردم ش بود که یباهرمکافات کردم جمع دا  منیسوارما
 عیرسوو روزش و حال به رفتم،باتوجه مارسووتانیب به سوورعت نیباآخر و میشوود
  کردن شیبستر

___________________________________________________________
________ 

 یمان
 

  دارشدمیب دستم تو یدیشد سوزش بااحساس
 کجام من

  کجاس نجایا
  ترشد  ینزد رفته رفته صدا انیم ازکجا گنگ یصداها

 !!!بودم مارستانیب من!!!!!!!ی،چ پوش دیسف زن  ی نازک یصدا
  دیاومد بهوش باالخره خداروشکر:پرستار

 یاومد بهوش یآقامان به به: اومد رادیه بپرسم یسوال نکهیازا قبل
 ، ومدین اما ادیب ادمی یزیچ دیشا کردم وبسته بارباز وچند چشمام

 



 کردم داتیپ هوشیب که یبود لیوپات مست انقد اریفشارن مخت به خودیب:رادیه
 ادین ادتی یزیچ هیعیطب

 ،صووبحانه،ناهار،شووامیسووکیو بود یسووکیو خوردن بود ادمی که یزیچ تنها
 گاربودیس دسرشم ،هه یسکیو فقط یسکی،و
 
 که اتاق نیوا سوواعت به چشوومم روز سووه اما سووتین وقتش االن دونمیم:رادیه

 یبد جواب جونم به افتاده خوره مثل روز ده که یوسوال یایب بهوش
 !!!!!!(هوش؟؟؟؟یب روز سه بودم منگ)
 
 چرا؟؟؟ بگو فقط:رادیه

 معروف چپ یعل امازدم زدیم حرف یازچ یچ دونستم یم نکهیباا
 چرا؟ یچ:من

 
  زد زل وبهم ختیر توچشماش نفرتش وتمام کرد اخم رادیه

 یگذشت چراازش بگو فقط اما  ستین یشک چیه ینفهم نکهیدرا: وگفت
 
 

 انداختم نییپا سرم نداشتم یجواب
 بود، نیا ؟هایزدیم دم ازش که یعشق اون بود نیا:نشست کنارم

 شیکشت ولله به زد ،داد شیکشت کارت نیباا یرحمیب یلیخ
 متحرکه مرده هیمونده، روح یوب سرد جسم هی ایازمان



 
شتم یتوان گهید شتم ،بخدا ندا ستم یم ندا س رادیه دون  تره اداعتم مورد یازهرک

 نقطه به نقطه جز به ،جز بود تودلم که یزیازهرچ گفتن به کردم شروع
 
 ؟یمطمئن:گفت شدیترم متعجب هرلحظه رادیه

 یباز نیا به محکومم من رادی،ه دمید خودم یباچشما خودم آره:من
 ،باشه؟؟ باش ،مواظبش سپرمیم تو به ارویمان اما دونم ینم رو آخرش

ضاوتت اگه ،ببخشیلیخ یمان یمرد یلی،خ کرد دم،بغلمیم قول:رادیه  ردمک ق
 ...ببخش

 
 رادیه
 

  مرد انقدر شدینم باورم گرفتم مضاعف یانرژ یمان یباحرفها
 کنم جبران ایمان از بامراقبت دیشد،ازقضاوتم،با شرمم ،ازخودم باشه

 
  تهران برگشتم دوباره الیو به یمان رسوندن بعد

  ندادم پس نم من اما بکشن حرف ازم کردن یسع نیشرو و وایش
سم به قلبش سند شده هرطور گفتم فقط  شقلب به شده هرطور زنمیم خودم ا
 هک ،هرچند بدم انجام دیبا پس(خواسوووت ازم یمان نکهیا ،مگرنه)کنمیم نفوز



 گرا یتهش،حت ته تا دمیم انجام شووم،امایم شووم،وابسووتهیم تیشووه،اذیم تیاذ
 ...داشت ارزشش ،اما بود من دوباره شکستن

 
  یمان منتظر دست به یگوش هه داد جواب اول بوق ،همون گرفتم ارویمان شماره

 الو:ایمان
   دنبالت امیم سالم،حاظرشو الو:من

 کردم وقطع ندادم بهش یوحرف سوال چیه ی اجازه
 یب با یحت کردمیم تمومش دیبا بردم یم شیپ یمان خواسته طبق ویچ همه دیبا

 کنم تمومش دیبا دلخورشه اگه یحت ادیز یرحم
 اومد و زدم ت  بهش خونشون دم دمیتارس و شدم نیماش سوار

___________________________________________________________
_ 

 ایمان
 

 زنگ میگوش که بود ازدهی ساعت بایتقر زد یم شور دلم شدم داریب که ازصبح
 بود رادیه دادم جواب یگوش عیسر باشه یمان نکهیا دیام به خورد

 دنبالت امیم حاظرشو: گفت فقط خیو سرد یلیخ
 دمیچرخیم دورخودم فقط ها وونهید مثل کرد قط یگوش که نیهم

 



سم ست یسالها درتمام خورمیم ق س سخت انقدر که بود بار نیاول مونیدو  ردو
س باتموم زد حرف باهام ستر شتم که یا شدم دا  یزیهرچ یبرا رو خودم حاظر
 ،یزیهرچ کردم آماده

 
 در دم دمیپر جت سرعت به و انداخت ت  اومد رادیه بعد نیم چند

  دیفهم یزیچ شد ینم ازنگاهش سوارشدم
 سالم:من

 سالم:هبراد
  افتاد راه به و نزن حرف شو خفه یعنی نیوا

 داشت نگه یساع پارک کنار
 شو ادهیپ:رادیه
 مینشست یشگیهم یجا همون قبال مثل شدم ادهیپ

 
 ؟یدار شیآمادگ یبشنو دیبا که هست ییحرفها هی: گفت و کرد نگاه بهم رادیه
 

 ستین گفتن واسه یخوب یحرفا معلومه شد پاره دلم بند
 شنومیم:گفتم ترازخودش خی من

 
 ازم هرچند گمیم راسوووت و رک نیبنابرا زارمیب رفتن هیوحاشوو ازمقدمه:رادیه

 بنداز ودور بکن یمان دندون  یشیمتنفرم



 فتر نفس حرف بدون بودم مات نبود یبغضوو نبود یاشووک گفت یناگهان انقد
  در یرییتغ نکهیا بدون کردم نگاش فقط زدن پل  بدون کردم نگاش فقط

 لب دمید یم فقط دمیشوون ینم دونمینم زدیانمی زدیم حرف بشووه جادیا چهرم
 زده اسووتارتم صووورتم باسوووزش بود نیم چند قهیدق دو هیدق  ی دونمینم زنهیم

  داکردنیپ راهشون واش  بغض شدو
___________________________________________________________

___ 
  رادیه
 

 هک بود شوووکه انقد شوود شوووکه بنداز دور و بکن یمان دندون گفت بهش یوقت
 نداد، اجوابیمان کردم صداش نداد نشون یالعمل عکس چیه

  توروخدا کن هیگر بزن حرف خوردم ،گوه ایمان کردم غلط شدم پاچه دست
 توگوشش بزنم محکم مجبورشدم

 کن هیگر: نمیسوو رو گذاشووتم سوورش شوود راحت المیخ کرد هق هق کرد هیگر
 کن هیگر گلم یدار حق کن هیگر قشنگم

 
 یمان
 

 اما ناراحته دونم یم شووود راحت ایمان از المیوخ کرد تموم کارو رادیه امروز
 زدم زنگ غزل وبه کردم روشن میگوش راحت الیخ با الزمه

 داد جواب سوم دوم،بوق اول،بوق بوق



 ورا نی،ازا آشنا امسال دوست پارسال جون یمان سالم به به الو:غزل
 ؟یخوب غزل سالم:من

 ؟یتوخوب میعال مهربون چه اوه اوه:غزل
 دارم کارت هتل امیم ،امشب شمینم بهتر نیا از اهووووم:من

 منتظرتم باشه:غزل
 فعال:من

 فعال:غزل
 

..... 
  زدم اس بهش رفتم هتل به و دمیرس تهران به شب قرامون طبق

 ایب منتظرم نییپا
 اومد بعد نیم ده
 

شک بلند بوت جفت هی و دیسف پالتو هی وبار بند یب دختره هه شپ یم  وکاله دیو
 شیباآرا وخودش صووورتش رو ختهیر کج موهاشووم یروسوور یب کرده سوورش

  کرده لیتبد دلق  به مضخرفش
 یلیخ بود شده  تنگ واست دلم یهان اوه:*ب*و*س*ی*د* لپم شد سوار

 کردم وروشن نیوماش زدم یزورک لخند هی
  میر یم کجا:غزل
 میبزن حرف دیبا خوب یجا هی:من



 
  کردم پارک نیام سنگلج خونه سفره دم

 جالب چه یوا زد لبخند غزل
 شهیم ترم جالب: من

 
  کردمیفکرم که بود یزیچ ترازاون محکم

 البترمج که گفتم:زدم لبخند بهش کرد نگام زده بهت گرفتم تودسووتم دسووتش
 شهیم
 

 جالب زیهرچ واسه رمیم یم: دیکش یراحت نفس
 
  موندن مات ما دنیباد دهیوسپ نیام

  رفتم کشونینزد
 زده خشکتون هیچ
 هباالخر زدیم دو دو ما صورت و دستا نیب چشماشون مردم  که دهیوسپ نیام

 ؟ینمکن یمعرف: باهم هردو شکستن سکوت
 

 هست غزل نامزدم شونیا کردم نگاه وبهش فشردم شتریب غزل دست:من
 مهربون یوبرادرا خواهر نیوام دهیسپ نمیا

 
 ناااااامزد یییییچ:نیام



 ؟ ایمان په:رایسم
  شد تموم:من

 رفتم مونیشگیهم تخت طرف به دمیکش غزل ودست
 یکرد یمعرف نامزدت چرامنو: غزل
 ینامزدم چون:من

 ..اما:غزل
 ادیب سوورش ییبال قسووم یعل یوال به اما ازش گذشووتم که نداره،گفتم اما:من

 شهیمه واسه ،قلبم تونمیباشم،نم عاشقت باش نداشته انتظار کشمت،ازممیم
 دمیم ،قول باشم داشته دوستت تونمیم بنامشه،اما

 
 بامن اون کردم قط حرفش..سحر اما:غزل

 
 ایمان
 
 شدینم باورم کردم یوزندون خودم تواتاقم گفت رو حرفا اون رادیه که صبح از

 زد زنگ دهیسپ که بودم افکار نیشه،توهم تموم یچ همه زود انقد
 

 داشتم رادیوه وایش بعد رو دهیسپ حداقل خداروشکر
 الو:من
 غزل اسم به دختره هیبا کرده ینامزد یمان یدونست یم ا،یالومان:دهیسپ



 
تاد ازدسووتم یگوشوو  شووکسووتم نهیی،آ... غزل زدم غیج... غزل...غزل اف

 زدم غی،ج...غزل شووکسووتم تاپ لپ ،...غزل شووکسووتم شوووهی،شوو...غزل
ستم ی،گوش...غزل  ،بهونه...غزل یری،بم...غزل ،...غزل زدم ،داد....غزل شک
 داد ،....،غزل...در پشوووت مامان یها هی،گر...غزل زدم غیج ،بازم...غزل بود

 ...،غزل...رادیه
 

 ...داشت،غزل عجله ،چقدم...غزل ،هه...غزل: کردم رم یوحش وونیح هی مثل
شتم رو نهییآ از کهیت هی ش شاهرگم رو بردا س سوزش روپوستم دمشیک  تم،ههد

 ...غزل ،مبارکت...باغزل یش ،خوشبخت... غزل
 بود دروغ ،نه... ،آره...بود ،راسووت... غزل ی،حرفا...،غزل...رفت جیگ سوورم

 ...،غزل... غزل
 ....غزل رفت جیگ ،سرم...غزل رفت یاهیس چشام

___________________________________________________________
__ 
 رادیه
 

 اومد وشکستن غیوج داد یصدا که بودم میبامر کردن صحبت مشغول
 میبود،مر قفل درش کن رحم خودت غمبریپ ای میباالرفت ها ازپله مهیسووراسوو

 که یزیچ ازاون ا،واکنششیمان کن باز درو زدمیا،دادمیمان درو ،بازکن زدیم غیج
 بدتربود کردمیم فکر



 
 رادیه برس دادش به ارهین خودش سر ییبال: زدیم غیج میمر

 ودب پوشووونده اتاق کف خون شووکسووتم درو عیسوور بودم فکرنکرده بهش اخدای
سط ایمان س کل ولو اتاق و  و ردمک بغلش عیسر ختهیر وبهم شکسته هاش لهیو

 ...مارستانیب رسوندمش
 اگه ادیب سرش ییبال اگه اگه نداشتم یخوش حال رفتمیم رژه عمل دراتاق پشت

سم...بم شم خودم خورمیم ق  هیگر من زدیم ضجه میمر میرفت تند رفت تند بک
 داکنه،خ لعنتت مرگ،خدا درحال هوشیب روتخت اونجا ااالنیمان شهینم باورم

  کنه لعنتتون
 دکتراومد دونمیشترنمیب دمیساعت،دوساعت،شا هی

  جلوش میدیپر
 انداخت نییپا سرش

 
 نمرده نه،نمرده شدم مات رفت جونم رفت نفسم:من

 باش یپسر،قو کنه یبستر خودت دیبا یکی، زد یلیس هیدکتر
 زبودیآم تیموفق عملش

 آخه بود شرک گربه هیشب افتیق چرا په یریبم
 

 یمان
 



ستر از روز دو ستانیب تو ایمان شدن یب شت یم مار  طیراش نیتوا نکهیا از گذ
 ارهدوب و آوردم تاپم لب نداشووتم یا چاره اما بودم متنفر خودم از نبودم کنارش

  ببره شیپ زودتر هارو کار که زدم لیمیا صابر به
 زد زنگ صابر بعد نیم پنج
 الو:من

 یخوب سالم الو:صابر
 نه:من

 شده؟ یزیچ چرا: صابر
ش ایمان:یشگیهم بغض باهمون من  ور کارا زودتر توروخدا صابر کرد یخودک

 کن تموم
 بود عصا به دست دیبا هست زیچ همه به حواسش یاحیر شهینم:صابر

 خبره چه نجایا ینیبب یستین توکه صابر تونمینم شه،بفهمینم:من
 کنم تمومش ماه هی دمیم ،قول باش آروم باشه:صابر

 ممنون،خدافظ:من
 
 یکرد قبولش غزل چرا یدار دوستش انقد توکه: نشست کنارم اومد نیام

 ندارم دوستش:من
 کرد نگاهم مات

  گذشتم ازش عاشقشم عاشقشم،وچون چون ندارم دوستش:من
 مهینامزد مراسم هم هفته آخر

 دونه یم سحر:نیام



 کنه دخالت یکس ستین الزم من یزندگ نیا:من
 گفتم که گفتمیم دیبا رو ها ی،گفتنیخوددان: رفت و شد بلند نیام
 

.... 
 هیو کردن دادیدادوب به کرد شروع سحر زدم یم حدس که طور همون

 لنگه یآشووغال هی ،توام زدمیم زودتر دیبا یلیسوو نیا:توگوشووم زد محکم یلیسوو
 رونیب من ازخونه شو گم پدرت همون

 
 زدم زنگ نیام به و کردم جمع لمیوسا نداشتم یحرف

 الو:نیام
 داره؟ جا من واسه خونت سالم:من
 کرد؟ رونتیب:خنده ریز زد نیام

 انهی داره ،جا مرگ:من
 ...بدم بهت دیکل خونه سفره ایب خره داره که معلومه:نیام

 ....دمیوخواب رفتم خونش به دیکل گرفتن بعد
 

 ایمان
 

 ماست خونه وسحرم شهینامزد شب امشب و گذشته من یخودکش از روز سه
  ییها کادو و ها لهیوس کل کنه یم هیگر داره وهمش



 بده پسشون وببره ادیب رادیه ومنتظرم کردم جمع رو گرفته واسم که
 برم مکالساش ت  وت  دانشگاه برم دوباره فردا از خوامیم یول سختمه نکهیباا
 ...رمیم ستین مهم چون بدم نشون خوامیم برعکس نه باشه مهم نکهیا نه
 
  زد در به وتقه اومد رادیه

 تو ایب:من
 ؟یخوب:کنارم اومد رادیه
 بود ومسخره مضح  واقعا که زدم یمصنوع لبخند هی

 یا،قویمان باش یقو نبود،اما یخوب سوال دونم یم:رادیه
 کردم اشاره بود در کنار که یچمدون به و هستم:من

 ؟یمطمئن:رادیه
 ندارن، تعلق من به گهینادینبودم،ا مطمئن انقدر وقت چیه:من

 دانشگاه امیم ازشنبه یراست
 ؟یگیم یجد: زد برق چشماش

 ندارم یسوگوار به عادت من رفته ادتی نکهیا اهوووم،مثل:من
 رفته دست از زیهرچ واسه روز سه فقط من یعزادار

 دستشتو سبز چمدون شنومویم نیا که خوشحالم:تودستش گرفت دستم رادیه
 ورفت گرفت

 



خت خت یلیخ بود سوو  میهسووت محمرم هنوز کردمیم فکر نیا به یوقت سوو
نامزد نازش من جز یکسوو بودن به  گرفتیم شیآت دلم شوووهیو  حسوووادت ک

 کردمیم حسادت من جز یکس کردن لمس کردم،بهیم
ته بخوابم،چند دیبا خسووتمه،خسووتمه کردم تکرار باخودم  هب نبودنش از وق

 .....خواب، به برمیم پناه کابوسهام
___________________________________________________________

________ 
 رادیه
 
شب دونستم یم  خودم حال مثل ،درستیزخم روحش و شکستس قلبش ام

ستیم نکهیش،بااینامزد شب شه یقو خوا ستاش لرزش اما با شمم از د  ردو چ
 گرفته سوواختمون کل یقیموسوو یصوودا کردم ترمز نیام خونه ی،جلو نموند

 رادیه یاومد:بود گرفته صداش گرفتم یمان بود،شماره
 نمییپا آره:من

 هیگر ریز وزد کرد بغلم در دم اومد کرد قطع
 ..ال نکن فکر میچیه به شد تموم ،یمان باش آروم:من

  کرد *خ*ی*ا*ن*ت* من به راد،اونیه مرد من واسه ایمان:کرد قط حرفم
 برام مرد دمید عکسش که موقع ،همون بود گهید یکی توبغل
 گفتیم یزیچ نیچراهمچ بودم هنگ

 کرد اشاره فونیآ به ابرو باچشم
 ،(کردمیم خراب ویچ همه داشتم من یخدا)



 یبگ  یتبر بهم یخواینم:یمان
 م،یکن باطل تیمحرم غهیص ایب فردا ی،راست باشه مبارکت هه:من

 مهیمر درخواست
 
 خدافظ من دوست یبخواب راحت یباوجدان دوارمیام هاتیادگاری چمدون نمیا

 
 یمان
 

 و  حال من،غزل مرگ ناقوس یقیموس یصدا و مهینامزد امشب
 لک که باز لباس هیو دیخر رفت تنها وخودش شوود دیخر الیخیب دید که روزم

به بدنش  هب ومنو کرد حلقه بازم دور دسووتاش بود تنش بود گذاشووته هراج و
  رولبم ژکوند لبخند هی ومنم کرد یمعرف دوستاش

 
 .. باشم روپام جشن تاآخر که کردمیم خدا خدا

 زنگ میگوشوو که میدی*ر*ق*ص*یم میداشووت بود توبغلم غزل مجلس وسووط
 منتظرم نییپا بود رادیه خورد

 
 یداص که کنم دردودل خواستیم دلم هیگر ریز وزدم کردم وبغلش رفتم عیسر

  بده گوش  ازباال غزل زدم حدس دمیشت یکیکوچ خش
 کننیم گوش دارن که دادم اشاره ندادم،وبهش رادیه به صحبت اجازه



سخ رو غهیص برم فردا که گفت یوقت سم کردم حس کنم ف  یا ارهچ اما رفت نف
 گذاشت تنها ودرد غم ایدن هیبا ومنو کرد یوخدافظ داد نبود،چمدون

 
 اشاره چمدون به ستین انیجر در که مثال ی،الک بودم منتظرم غزل رفتم که باال
 تادهفرس پس هامه هیهد گفتم بهش اومد دنبالم که بردم اتاقم به ،چمدونو کرد

 شنیم من مال جون آخ طرفش رفت یخاص ذوق هیبا
  یخواست تومنو غزل میزد حرف نداره،ماباهم امکان: زدم پس دستش

 کن تیرعا لطفا پس یدیرس خواستتم به که
 مهمه کرده فکر درک به هه:رونیب رفت ازاتاق دلخور

 دمیکش راحت نفس هی ومن شد تموم جشن باالخره
 کنه عوض لباسش که اتاقم رفت غزل

 رونیب راومدید
 تواتاق رفتم کردمو ش 

 روتخت حانهیوق سوورووضووع بااون ه*ز*ر*ه* دختره ینجوریچراا نیا اخدای
 بود نشسته

 یمان نکن فرار:سمتم دیپر که رونیب برم خواستم
 وبرو بپوش لباست تونمینم من غزل شو خفه:من

 اما:غزل
 تباها تونمیم که نگفتم شوومیم تو ومال گذشووتم ازش گفتم من نداره اما:من

 هتل برو و کن لطف حاالم باشم داشته یا رابطه



 
 رفت ومغموم گرفته غزل بعد نیم وچند رونیب اومدم ازاتاق

 کردیم نگاهم داشت دلخور که هم دهیسپ
 هیچ:سمتش رفتم

 یچیه:دهیسپ
ستته ایمان دونم یم دهیسپ نیبب:من  که ی*خ*ی*ا*ن*ت* به تونمینم من اما دو

 بگذرم ازش وساده کنم فکر کرده
 ورفت زد پوزحند هی دهیسپ
 یشدیم گریباز دیتوبا ولیا:دیخند نیام

 ندارم خفه،حوصله:من
 دمیوخواب اتاقم ورفتم
 غهیوص میرفت محضر به ایمان و مادر اون همراه و میمر خونه رفتم باعجله صبح

 ..میکرد فسخ رو
 

 ایمان
 
 
سخ تمونیمحرم غهیص روزید  هبیغر هم یبرا یا بهیغر هر از یومان ومن شد ف

ست زخم روحم که نی،باا میشد تر ستمه خورد شگاه،که رمیم دارم اما وخ  دان
 مثال؟؟ یالک گهیم وجدانم دلم ته اما برام ستین ،که برام مرده کنم ثابت

 



 رمیم یشووگیهم مکتین ،سوومت بزنه زبون زخم بهم وجدانم فقط مونده هه
ش شرو وایو ستن،باد نیو ش  یاله:کنهیم بغلم وایش شنیم جابلند از من دنین

 بخدا نداشت اقتتیل بشم فدات
 نداره منو اقتیل یک: کنمیم نگاهش

 گهید یمان:وایش
 ه؟؟یک یمان:ومحکم قاطع من
 توام وایش درسته نیهم نیآفر گهیم نیوشرو کننیم بهم نگاه هی نیشرو و وایش

 ..گهید نده ادامش
 سالم زنهیم ادیوفر دهیم تکون دست دور از رادیه

 خودم یرادیه بر سالم: دمیم دست بهش رمیجلوم من
شماش مردم  کنهیم نگام رادیه شمام صورتم رو مدام چ  نفس و چرخهیم وچ

 ایمان یخوب: کشهیم یراحت
  اهووم:من

  میریم کالس به یهمگ دادن ودست سالم عدی
 کننیم بحث بافرهاد امیونم میایم درمورد ودخترا پسرا

 ست؟یچ انیجر: رم یم کشونینزد
 برق انیجر:فرهاد

 رودخونس انیجر کردم فکر ایگفت شد خوب عه:من
 دنیخند ورضا اریکام
  نیآفر نیآفر نایا خنده خوش وا:من



 میکن دعوت میشناسیم که رو یهرک گفته هیمهمون ماین خونه امشب:فرهاد
 

 ؟!بود کجا از بود که ماین:من
 اسیباال ترم ،از پسرخالمه:دیخند فرهاد

  یاک:من
 ؟یایب مجلس نیا به ید یم افتخار:اریکام
 کرد شوور روزید نیهم افتخار:من

  دیخند دوباره فرهاد
 ستاین خوب شمیادیز خنده فرهاد وا:من

 کنم؟ دعوتت تونمیم بااحترام:فرهاد
 کرد شوور احترام شبمیپر نیهم یوا یا:من

 بخندن که بود اریوکام رضا نوبت بار نیا
 

 نیبخند آب رو هر هر:من
 ؟یایم بسه کل کل:فرهاد

 بگو بهم آدرسش و ساعتش یاک گلرنگ،دوما و ستین بس اوال:من
 دنبالت امیم خودم: فرهاد

 باووشه:من
 

 قبول چرا: زد داد بایتقر کرده مشت یبادستا رادیه نشستم میصندل رو که نیهم
 یکرد



 نکهیا یبرا رایز:من
 بده جواب آدم ،مثل ایمان کن تمومش:رادیه

 کند صحبت آدم مثل تواند ینم فرشته  ی نچ:من
 

 سنگ بر یآهن خیم نرود: وگفت داد رونیب محکم نفسش
 یدیرس جهینت نیا به ن،خودتیآفر:من

 کرد وسکوت نگفت یچیه
  کردمیم فکر یمهمون به همش و نبود کالس به حواسم اما اومد استاد

 شادتر شهیازهم شادم بدم نشون برم دیبا
 
 رادیه
 
 رفت ینم یپارت چوقتیه اون تر یعیطب ریغ شوووهیهم از ایمان دونسووتم یم

  بودن بار بندو یب همه که ماین یپارت مخصوصا
 دیبا ستین یا چاره اما کنه گوش حرفم به بخواد که بود حرفها نیا از تر سرتق

 باشم مراقبش دور از
___________________________________________________________

___ 
 ایمان
 



 دانق دونم، ینم خونه برگشووتم دونم،چطور ینم شوود تموم کالس چطور نکهیا
 ...داشت تعجب یجا دمیرس سالم نکهیا بودم هپروت تو

نه وارد که نیهم مان حهیمل شووودم خو ما  از سووحر م*ب*و*س*ی*د*و و
شپزخونه  که مش،اون*ب*و*س*ی*د*و کردم گلم،بغلش دختر: سالم اومد آ

 داشت؟!نداشت یریتقص
 ... بود قهرکرده خونه اون از من بخاطر نکهیا نه مگر

 
 اتاقم هب ناهار خوردن بود،بعد کتلت ن،ناهارییپا رفتم لباسووام کردن عوض بعد

 خوندن درس به کردم وشروع رفتم
 بود ناشناس شماره هیخورد، زنگ میگوش

 بله:دادم جواب
 فرهادم سالم...:

 یآورد کجا از شمارم:کردم هنگ
 امشب یمهمون  بگم زدم زنگ گرفتم ازمهسا:فرهاد

 ینگفت دانشگاه چراهمون:من
 نبود یقطع هنوز آخه:فرهاد

 باشه:من
 دنبالت امیم شیش:فرهاد

 دادم بهش آدرس و حله:من
 نییپا دمیپر عیسر
 ،ماماااااااااان مامان:من



 دخترم جونم:مامان
 یمهمون میبر قرار بادوستام امشب:من

 اما:مادر
 هب گشووتم وبر نیهم نیباشوو انیجر در که بگم ،اومدم رمیبگ اجازه ومدمین:من

 لباسام کردن امتحان به کردم شروع و اتاقم
س لباس هی اووووم ساب ودامنش قشی رو که قرمز یماک شده یح  ندوبل بود کار

 ظیغل شیوآرا زدم قرمزم غیج رژ هی کردم انتخاب بود
 

 درمنتظرمه دم که زد زنگ فرهاد
  شدم دودرش دیسف خوشگل پرادو سوار درو دم دمیپر فشنگ مثل ومنم

 
 سالم:من

 خانوم خوشگل سالم:فرهاد
 فتیازتعر یسیم:من

 فیعرت گفت و شد قفل ورولبام صورتم نیب چشماش ومردم  کرد نگام فرهاد
 ...نبود

 
 اطشیح وبود دیسف عمارتش که لواسون تو ییالیو خونه هی میدیرس بعد ربع هی

شگل ینما آب هیو بود درخت پراز سط خو شه هی و اطیح و  گل هی اطیح از گو
  بزرگ خونه



 قشنگه چه یوا:من
 هیعال:فرهاد

 اهووم:من
 گرفت ودستم یدیند توش:فرهاد

 یمان ازلج نهایا همه که نیا مگرنه اما اومد وبدم شد مورمورم دستش تماس از
  کرده نامزد االن اون نکهیا بود،مگرنه

 به و بود چیدرپ چیپ یها پله دوطرفش از که شکل یا رهیدا سالن هی شدم وارد
  وصل نییپا

 wooooooooow:من
  یگیم یچ ینیبب نییپا فرهاد

 کنم عوض لباسام که اتاق هی به کرد مییوراهنما اومد مستخدم هی
 

  یشد خوشگل چه یوا: بود منتظرم هنوز فرهاد رونیب واومدم دمیپوش لباسام
 بد پسر کن شیدرو چشات:من
سا از پر بود شهیش دورتادور نییپا من یخدا میرفت نییپا ها پله واز  لوکس لیو

 ییرایپذ لهیووس مشروبات پراز سیسرو سلف هی و
 

 اومد خوشت:فرهاد
 ییییییلیخ:من

 
 دنی*ر*ق*ص*یم هم بغل پسرا ودختر بود باال یقیموس یصدا



ستم فرهاد ش د س نیشامپا  یپ هیو برد سیسرو سلف سمت وبه دیک  موا
 نبود شهیهم مثل مزش خت،وخوردمیر

 هیسفارش نیا:فرهاد
 کردم فکر مزش به من یدیازکجافهم:من

 ستیپ وسط میرفت گرفت ودستم ازصورتت:فرهاد
 یم رو یمان فرهاد یبجا نبود،همش میحال یچیه یمهمون *ر*ق*ص* نیازا
 رفتم سلف سمت به دوباره *ر*ق*ص* بعد دمید
 سوم  یدوم،پ  یاول،پ  یپ

  ایمان بسه گرفتش ازم فرهاد
 ستین تومربوط به: گرفتم ازش دوباره

 که یاتاق همون برم ،خواسووتم شوود لمس لمس بدنم زدم چهارم  یپ که نیهم
 هیوبا...حاال یبود یکجاخانوم:...گرفت جلومو فرهاد که کردم عوض لباسووم
  کرد  رمیاس حساردستاش نیب حرکتش

 
شتم زدن حرف ینا ستمینم ندا  اختاند منو و رفت باال ها پله از کنم یکار تون

 ....دمیونال دادم هلش توانم نیباآخر... روم زد مهیوخ روتخت
 !کن وللللللللممممممم:

 یشکوالت چه اووووووم:فرهاد
  گرفت گوشم الله از گاز هی و  کرد فرو گردنم یتوگود سرش وآروم



 شووووودم داغ... ه*ا*ن*گ*...*س*و*ه....لوووذت....د*ی*س*و*ب*ی*م
شقتم:.. کردم شیوهمره شقتم....یمان عا ستش... عا سام سمت برد د  هک لبا

 ..کنارم افتاد هوی
___________________________________________________________

___ 
 رادیه
 
 

 امشب یمهمون بره خوادیامیمان وگفت زد زنگ میمر که بودم خونه
سوندم خودم عیسر شون دم ر  فرهاد بعدش ساعت هی شدم منتظر دور از خون

 ... ورفتن شد سوار ایومان اومد
 وجهمت کس چیه که همه بودن لیوپات مست انقد شدم الیو وارد سرشون پشت

 به دکر شروع دنشی*ر*ق*ص* بعد داشتم کنترل تحت ارویمان دور از نبود من
 کنهیم یرو ادهیز داره دونستم یم خوردن

 ادیز سوورعتش انقد باال ورفت کرد بغلش فرهاد که بره باال ها پله از وخواسووت
 بگردم اتاقارو شدم مجبور رفت اتاق کدوم دمینفهم که بود

 اون دمید کردم باز که درش بود راهرو ته اتاق هی نبود گشووتم یودوم یاول اتاق
 موبرداشووت بود پنجره کنار که گلدون هی کنهیم یدراز دسووت بهش داره یعوضوو

 گفتیم ونیهذ داشت رونیب وزدم کردم بغل رو ایمان عیسر و سرش تو دمیکوب
 بد حالش انقد دهید یمان چشووم به رو فرهاد که زدم حدس زدین حرف یوازمان



 ریز گذاشتمش لباسا وباهمون حموم بردمش عیسر خودم خونه بردمش که بود
 ...کردم باز وتاآخر سرد وآب دوش

 
 مواظبش بودم داده قول من اما تر یخواسووتن شووهیهم ن یا بود دار تب نگاهش

 باشم
 به یمجبور کنم عوض لباسوواش تونسووتمینم ،خودم بودن سیخ لباسوواش کل

 خونم ادیبو ارهیب خودش یازلباسا بفهمه یکس نکهیا بدون وگفتم زدم وازنگیش
 کرد عوض لباساش وااومدیش

 دمیوخواب اتاقم به رفتم بگو بهم یخواست یزیچ میبغل اتاق من:من
 

 ایمان
 

  اومد عیسر رادمیه دیپر ازخواب وایش زدم غیییج شدم داریب ازخواب یباکرخت
 شده یچ:رادیه

 کنم؟ یچکارم نجایا من:من
 خااااااااااااک:وایش
  میزنیم حرف بعدا: رونیب رفت ازاتاق رادیه
 اد؟ینم ادتی یزیچ واقعا: وایش

 نه:بودم هنگ من
 



  ششونیپ رفتم صورتم سرو شستن بعد منم رونیب ورفت شد بلند ازجاش وایش
 بود مشغول سردوخشن یلیخ بود توهم رادیه یاخما

 ظرتهمنت نییپا نیشرو یبر بهتره وایش: گفت رادیه که رخوردمیش وانیل هی
 اهیس نخود رسمن گهید بعله: وایش
 منتظره در دم شوهرت برو گمیم باتوام زیروم دیکوب رادیه
 

  شده یعصب انقد یازک نیا خالق جلل
 ییرایپذ ورفت دارم کارت ایب شد تموم که صبحانت:گفت رادیه وایش رفتن بعد

 
 بود دهز چنگ موهاش بود نشسته رومبل ششیپ ورفتم خوردم صبحانم تندتند
 کرد ونگام دیپر دوشش  رو گذاشتم دستم نبود من متوجه

قد  توگوشووم زد رادیه تاش یجا کردم حس که زد محکم ان  رو موند انگشوو
 صورتم

ش:گرفت میگر ستمینم من دیببخ سونمت خوا ستم بتر ش ازجام خوا  که که مپا
 د اه بگم بهت یچ من آخه: زد وداد  روم روبه ستادیا سرپا واونم دیکش دستمو
 پاکو معصوم دختر هی االن بود دهینرس دادت به من شبید اگه شور یب دختره
 !بود،بود؟ روم روبه

 ه؟یچ منظورت: کردمیم نگاهش هنگ من
 خوش درحال جون فرهاد بغل لیوپات مسووت یوقت ادین ادتی یدار حق:رادیه

 بود لیتعط مخت یبود یگذرون
 



 من؟ فرهاد بغل:من
باره من په نه په: رادیه  جا نیهم داشووتم اجازش اگه یعل یوال به: زد داد ودو
 ؟یینجایا چرا لباسا نیچراا یدیپرس ازخودت کشتمت، یم

  زدوشیز ببرمت مجبورشدم که مست انقد یبود مست شبید چون
 

سات وایش نترس شانس کرد عوض لبا  دمبو فرهاد مثل منم اگه دیشا یآورد ،
 گذاشت ناتموم وحرفش.. تو االن

س بخاطر که  بودم کرده فکر من خدا یوا) ست بهش ن یازا دنشیتر  دز زدم د
 گرفت میگر برسرم خاک بودم چکارکرده من(توگوشم

 هیگر شم چشات یعسل یفدا یاله:گذاشت نشیوروس وسرم کرد بغلم رادیه
 باشه خانومم زدم،ببخش که بشکنه نکن،دستم

 ادینم ادمی یچیه ،بخدایکرد ،خوب یزد یکرد خوب:من
هام  که دارم،فعال فرهادم اون یبرا فکرنکن بهش گهید:*ب*و*س*ی*د* مو

 مارستانهیب
 از لمیف هی مثل شبید ریتصو و هیچ به یچ که اومد ادمی اخداتازهی

 شد رد چشمام جلو
 
 رادیه

... 
 



 زدم زنگ یمان به رونیب از  عیسر رسوندم خونش به رو ایمان
 الو: یمان
 شتیپ باشه ،غزل بزنگم خودم یباگوش دمی،ترس رادمیه سالم:من

 در ایمان فقط زودتر یکنیم یهرکار وگفتم کردم فیتعر واسووش انیجر وکل
 خطره

 
 رهادف که یمارسووتانیب رفتم و کرد وقطع باشووه داد رونیب نفسووش محکم یمان

 بود یبستر
 یاومد خوش سالم: گفت دید منو فرهاد

 ماا ایدن اون بفرسووتمت که خواسووتمیم شووبید بگم اومدم ادتیع ومدمین:من
 یشد مارستانیب یراه

 جاخورد فرهاد
  هاااان یبکن یغلط چه یخواستیم یعوض آشغال کهیمرت: گرفتم قشی

  من،من:فرهاد
فه:من عه شووو خ نده یوبپلک یکن موس موس برش دورو گهید دف نت ز  بود

 ...رونیب ورفتم کنمینم نیتضم
 

___________________________________________________________
___ 
 یمان
 



 
 خوردیم خونم خون شده یچ کرد فیتعر رادیه که نیهم
  زدم زنگ صابر به عیسر
  داد جواب که نیهم
 کنمیم صابر،خواهش کن عجله کنمیم خواهش:من

 یمان شده یچ:صابر
 رهیم ازدستم داره امیمان:من

 نیمآخره تا اما کردمیم فکرش که بود یزیچ ازاون تر خرفت یاحیر نیا:صابر
 تمومه ماه

 کنمیم جبران یمرد یلیخ صابر گرم دمت وگفتم دمیخند یازخوشحال
 ...کردم وقطع

___________________________________________________________
_ 

 ایمان
 زد زنگ نیام که بودم خونه

 یخوب نیام سالم الو:من
 تکار یسوواع پارک یایب گهید سوواعت هیتا یتونی،م ممنون خوبم سووالم:نیام

 دارم
 شده؟ یزیچ:من
 ایب فقط نترس نه:نیام
 



 ؟یپارک یکجا زدم زنگ وبهش رسوندم وخودم شدم حاظر باعجله
 سرت پشت: نیام

 سالم:کردم قطع یوگوش کردم نگاه سرم پشت
 کرد نگاهم ومات نمتیبیم که خوشحالم:نیام
 کنه؟؟یم نگام نیچراهمچ چشه نیواا
.... 
 مینشست کتینم هیرو
 حرفم که کنم شووروع ازکجا چطوربگم دونم ینم:دیچرخ من سوومت به نیام

 یباورکن
 بزنم حرفام تاآخرش بزار وگفت نذاشت که بزنم حرف خواستم

 یتنشس دلم به داشتم دوست دمتید یمان نیتوماش که یشب ازهمون من ایمان
  دینبا ومن یقمیرف ناموس که کردم سرزنش خودم ،بارها
شم بهت شته چ شم دا شد با صم یول...امان  مونمب پات به امتیتاق گرفتم میت
 باشم، ومواظبت بره پات خاربه که نذارم

شه که گفت یمان یوقت ش نق  راحت هک ارنیب سرت بالرو نیا و دزدنت به دهیک
 ولله هنرفت،ب گوشش تو اما کردم بحث باهاش یلیاوردم،خین دووم بزنه کنارت
 بهم،یباشوو داشووته دوسووتم یتون یم نه،اما یباشوو عاشووقم گمینم ای،مان نرفت

 شیوک غزل که کنمیم اماکمکت باشووه یخواینم بده،اگرم کردن ثابت فرصووت
 نمیبب تیخوشبخت خوامیم فقط ،من یکن ومات

 بغض دز پسووم نقشووه نیباا که نامرد انقد یعنی ایخدا بود بد حالم بود باز فکم
 دمیدو یم  فقط دنیدو به کردم وشروع پاشدم جام از یحرف چیه بدون داشتم



 دهیدو دانق ورفتم نشدم نمیسوارماش یحت نمیبب دادنینم اجازه هام هیگر اشکاو
س گهید که بودم بودم ش بود  یبود،هواتار نمونده برام ینف  زدنیم وقب برام نایما
  دمیدو یم یوگاه رفتم یم راه یگاه اونا به توجه یب ومن
 کردنیم نگاهم یجور هی شدنیم رد که هام ی،بعض دادینم امونم که میوگر
  وونمید کردنیم فکر البد داشتن حق

 نیچنتاماشوو یوقت  اما بدم جواب نخواسووتم اول بود رادیه خورد زنگ میگوشوو
 ایب قطف نگو یچیه ایب فقط: وگفتم دادم جواب عیسر زدن بوق به کردن شروع

 امیم تو،االن ییکجا یکنیم هیچراگر:رادیه
 دادم بهش آدرس

 اومدم عیهاسر ازمغازه یکی تو برو خطرناکه اونجا:رادیه
 ستادمیا ومنتظرش رفتم

 گفتم رو مغازه واسم کجام قیدق که زد وزنگ اومد بعد نیچندم
 مییکجا نبود مهم...گرمش آغوش به بردم پناه بهش کنارش رفتم اومد که نیهم

 کنارمه، هست،واالن که بود نیا مهم
 رونیب میاومد ازمغازه و باش آروم شم فدات یاله:رادیه

 تو خونه میبر:من
 باشه:رادیه

 گفتم بهش رو همه وار یطوط عیسر میدیرس که نیهم
 بگه راست که یازکجامطمئن:رادیه



 بهش کارش وسووط بعد سووامان بعد نیدزد اول کن،منو فکر نیبشوو خودت:من
 هگید گهیم راست که خونه،معلومه فرستادن منو خواد،بعدمینم که زدن زنگ

 
 رادیه
 

 نداشت یا دهیفا اما کنه یم اشتباه شه قانع ایمان که کردم یهرکار
شه هی بود،و خودش حرف حرف  هبمون نحایا شب دادم حیترج بود کرده کز گو

 کردم یم صحبت یبامان اول دی،با
  بمون نجایا پس ستین خوب حالت امشب:من
 باشه:ایمان
 گرفتم شام منم یریگ یم دوش هی تو تا:من
 دیخند زیور میخور یم پز رادیه املت قبل نکش،مثل زحمت بابا نه:ایمان
 
 ارویمان وجودم بند بند که بود روز د،همونیپرکش روز اون به ذهنم حرفش نیباا

 وجودم همه شد ایمان و دیلرز بار نیاول یبرا ودلم کرد یم طلب
 

 یرفت کجا یهووووو: گرفت نمیآست ایمان
 رونیب زدم خونه از عیسر و امیم یزود رمیبگ شام برم ،منیچیه ها:من

 کمال و تموم: داد جواب که نیهم گرفتم یمان شووماره عیسوور یکارت ازتلفن
 کردم فیتعر واسش ارویمان یحرفها



 شنابود قسوم ولله ،به کشومشوون یکشومش،میم شووریب کثافت: زد داد یمان
 کنمیم

 بگم؟ بهش یچ منه خونه ،االنیمان باش آروم:من
 بده فرصت نیام به بگو بهش:یمان
 ؟؟؟؟یییییییییییییچ:من
میکن کنترلش میتون یم ازدور بهتره ینطوری،ایدیشوون که نیهم:یمان  اقبالم،

 نه؟؟یا ریغ رادیه میزد حرف باهم
 گم،فعالیم نه،بهش:من
 فعال:یمان

 ،نبرد بود ستهنش یو یت یرو ،روبه خونه برگشتم و گرفتم بانوشابه یپپرون دوتا
 یپپرون جون آخ هوا دیپر دید د،تامنوید یم گلها

  خوردن به میکرد شروع ایمان یها طنتیوش ها یباشوخ
 بود من یغذا به نگاهش همش وخورد غذاش همه تند تند
 بخور ایب:جلوش گذاشتم تزارویپ جعبه من
 خورد رو همه دینکش طول قهیدق  یو جون آخ:ایمان

 کردم یم نگاهش یچهارچشم
 ینزن تعارف یخواست یم انداخت باال یا شونه
  هیطبقات ن یپارک معدت:مایخودمون یول جونت نوش: دمیخند



 یچ دیفهم که نیهم گهیم شووهیهم جونمم یمان نویا: وگفت دیخند خودشووم
 اتاق متس رفت و د،یکش وآه شد یخال فسش پنچرشده که یکیالست مثل گفته

 خواب
شت عیسر شد شیر براش دلم سته تخت رفتم،رو سرش پ ش  وهاشزان و بود ن
 یدار هغص نمینب بشم خوشگلم خانوم یفدا من:نشستم کنارش بود کرده بغل

  کنهیم هیگر داره دمیفهم دیلرز هاش وشونه نگفت یچی،ه
 کن نگاه منو ایمان:من
 نخورد تکون ایمان
  من بخاطر باتوام:من

 دوندمبرگر صووورتش و گرفتم چونش برگردوند روش عیوسوور کرد نگام باالخره
شما نمینب برم قوربونت من یاله:خودم سمت  وکهکردنا،ت هیگر خوشگلت یچ

صم من یکن یم هیگر هروقت یدون یم صه منو همش چرا شهیم غ  ید یم غ
 بده فرصت نیام وبه ای،ب میکن یکار هی ایب وروج ،اصال

 شد گرد چشاش
 هووووم؟ کارکردهیچ که نرفته ادتیبره، ادتیاز نامردم یمان اون تا:من

  بشه ناراحت ممکنه چون دونم یم من که نگو بهش فقط
 اما:ایمان
صوید نداره اما:من  فتمور شدم خارج ،وازاتاقیبخواب بهتره ،االنم شد بیگه،ت

 دمیخواب کارم اتاق
 

 ایمان



 
 که هیخوب فرصووت گهینم راهم یب نیهمچ دمید کردم فکر که رادیه یحرفها به

ست نیام رمیروبگ یمان حال  یم هک یا ضربه نیبزرگتر  نیا و شهیمیصم دو
 دمیووخواب گرفتم یانرژ یحساب  میطانیش نقشه نیوازا بزنه بهش تونم

  زدم زنگ نیام به عیسر شدم داریب که صبح
ته یباصووودا نیام جابود الو:گرف کارکرد تو ی،ک خه تو بامن یدختر،چ  آ

 تو یرفت یکرد دخترخوب،کجاول
 داره زمیجا ها یسوال ستیب نیا بابا بپرس یکی یکی: خنده ریز زدم

 یکرد ول نتی،چراماشوو ،بخند یندار خبر من وروز ازحال توکه بخند آره:نیام
  ندزدنش که دمیکش  یکش توپارک تاصب شبید آخه خدا امون به

 یییییچ:من
 آره:نیام

 حرفات  رو بگم زدم ،زنگ یش تیاذ خواستم یخوام،نم یم معذرت واقعا:من
 قبوله کردم فکر

صداش که یجانیباه نیام شخص از  ؟قبول،آره یکرد قبول یییییچ:گفت بود م
 یکرد
 اهوووووم:من
 پارک همون یایب یتونیم نیام

 ،خدافظ امیم االن اهوووم:من
 باش خودت مواظب:نیام



  آشپزخونه رفتم عیسر نابم نقشه نیا از سرخوش من
 بود ومنتظرنشسته بود دهیچ رو صبحانه زیرادمیه

 آقاهه یشد کدبانو که نمیب یم به به:من
 بار هی نیهم فقط شدم،اونم کدبانو که بعله:رادیه

 ،گفتمگرفتمیم ریپن نون لقمه نکهیا نیدره یکنیم ی،کارخوب نین،آوریآور:من
 نمیبب نیام یساع پارک برم خوامیم االن یراست:

 یکناراومد باخودت که ،خوشحالم نیآفر:رادیه
 کنمیم لهش رو یمان چطور نیبب ،فقط اهوووم:من

 برم که شدم حاظر عیوسر
 یبا یبا:من

 باش خودت مواظب پرو بچه برو:رادیه
.... 

 بود قرمز شبید یخواب یازب چشاش و بود جانشسته همون پارک رفتم
 سالم:من

 خانومم سالم:شد بلند ازجاش
  شبید بخاطر ببخش نشستم کنارش

 دمیکشوو یخواب یب سوواعت چند فقط کند،من کوه ،فرهاد هیحرف چه نیا:نیام
 نفسم نذارم کم برات دمیم قول یداد بهم فرصت نیا که ،خوشحالم نیهم

سرخاله عیسر چه نویا) صت دیبا توام نیام(شد پ ش کامل که یبد فر  شفرامو
 کنم

  کنمیم ساپورتت جوره همه من باش بامن ،توفقط ،باشه باشه:نیام



 یبا فعال گهید برم بهتره:من
ستم نیام شت گرفت د  من یندگز ییجایتوا زنهیم چطور ینیبیم:روقلبش وگذا
 باش،باشه؟ قلبم نجاس،مواظبیا
 کردم یخدافظ ازش و باشه:زدم ژکوند لبخند هی

 
 رادیه
 
 

  زدمیم دشید وازدور کردم بشیتعق رفت سرقرار ایمان که نیهم
 کرد یباز خوب لمشیوف بود یگرخوبیباز زدمیم حدس طورکه همون نیام
 ورفت شد نشیاسوارماشیمان..

  گفتم یمان روبه همه یکارت تلفن عیسر منم
 ... 
 

 ...رفتم بود یساختمون شرکت هی که شرکتمون به راحت الیباخ
___________________________________________________________

___ 
 یمان
 
 زگفتیچ وهمه گرفت تماس رادیه که بودم مارستانیب

 گرفتم غزل شماره عی،سر بدم ادامه که بود من حاالنوبت



 عشقم سالم الو:غزل
 گل خانوم سالم:من

 ؟یکرد گم ورا،راه نیازا:غزل
 فرانسه میبرگرد میکن عقد ماه نیآخرا تا بگم زدم ،زنگ کردم داینکردم،پ گم:من

 ؟یییییییچ دیکش غییییییج غزل
 کردم کاراشم کنم زتیسوپر خواستم شم فدات:من

  شم فدات من ییییوا:غزل
  شیآزما واسه میریم فردام خدانکنه:من

 باشه:غزل
 یبا فعال باش خودت مواظب برم قوربونت:من

سر شت کارا نکهیازا زدم لیمیا صابر به عیو ض رفتیم شیپ خوب دا  بودم یرا
 یراض یلی،خ

____________________________________________،______________

___ 
 ایمان
 خانه اهل بر سالم برگشتم خونه به

  درود:وسحر مامان
 بدرود:من

 خنده ریز زدن
 نیهماهنگ انقد نیکرد نیتمر چقد شییخدا:من

 یلییییخ:وسحر مامان



 زتونیجا نمیا من یگرایج نیآپل گرفتم ازلپشون بوس دونه هی یکی من
 دنیخند بازم
 شمیم ناراحت کجابودما من نپرسد موقع هی:من

 گفت رادیه شبید:سحرومامان
 میدار یچ غذا یاوک:من

 ها:مامان
 یچ:سحر

 کردن مختل هدف یچیخورد،ه بهم تونیهماهنگ شیییییآخ:رخندهیز زدم من
 شد حاصل که بود

 
 ایمان
 

صدا شهیهم روال طبق ش آالرم یبا  وبعد شدم حاظر عیسر شدم داریب میگو
ش صبحانه خوردن شگلم نیسوارما شگاه یراه شدمو خو  سمت رفتم و دان
 من جز بودن جمع همه معمول وطبق یشگیهم مکتین همون

 
 کمه گرتونیج جمع جمعتون که نمیب یم به به:من

 یستین شیب یا شکمبه تو اهوع:وایش
 یرابیس بروبابا:من

 اینکرد یکرد نیتوه من خانوم به نچ نچ:نیشرو



 مثال؟ دادم باال ابروم هی: روکمرم گذاشتم دستام من
 تونهیمن یغلط چیه:کردوگفت یدست شیپ رادیه بزنه حرف بازکرد دهن نیشرو
 بکنه

 نیشوورو یخورد: گفتم درآوردم زبونم(کرد شیا قهوه گرم دمش خخخخخخ)
 خان
 رفتنو ستیمان یجا نجایا که میم،بریبر:گفت دیواروکشیش دست نیشرو

 ؟یکنیم تشیاذ چراانقد چارهیب داره *گ*ن*ا*ه*:من
 گرفت ازم دونم هی یکی خواهر نداره *گ*ن*ا*ه* چمیه:رادیه
 ..شه،حسودخانیم شیحسود آقا هیچ دردت بگو په:رخندهیز زدم یپق

صدا س زبونم رو حرفم سالم گفت که فرهاد یبا سره دیما  ییور باچه شوریب پ
 دش  مسخره چه سرش دور باند نیباا افشیق توروخدا نگاه نجا،سرشیا اومده

 براش سووپکرد نهیسوو رادمیوه کردم یضوویغل ترشووده،اخم مسووخره بود مسووخره
 ؟یکنیم یغلط چه نجایا:ستادیا وروبروش

 چند نکهیا و کنم یخواه عذر اومدم دعوا ومدمین انداخت نییپا سوورش:فرهاد
 رمیبگ گانیشا خانوم وقت هیدق
 خودیب:رادیه

  کنم قبول که کرد التماس ازم باچشماش فرهاد
 بگه خوادیم چه نمیب بزنه حرف بزار گفتم منم

 اما:رادیه
 رادیه  کنمیم خواهش:من



 یکار فرهاد باشه حواست پس کامینزد نیهم یول باشه وگفت کرد یپوف رادیه
 خودته یپا خونت یکن

 باشه انداخت نییپا سرش:فرهاد
 ...رفت رادیوه
 
 

 نمیبش هست اجازه:فرهاد
 بازکردم براش وجا اهووم:من

ستمینم ایمان شرمندم من:فرهاد ست اتفاق اون شب اون خوا  تو نبود خودم د
 واسم یبود جذاب شهیوهم ینشست دلم به یشد دانشگاه وارد که یاول ازروز

 اب شووتریوب یکن ینم یتوجه نیرادوشوورویه جز یپسوور چیه به که دمید ی،م
 ینم محل یکسوو به که هسووت یا رابطه کردمیم فکر لیاوا یبود راحت رادیه
 ید

ش یوقت اما سم یشد جذاب شتریب یکردیم صداش یدادا ستت شهیهم وا  دو
 شهیهم داشتم

کهیتاا تاد ن ند اسوو مد فرهم مه سوورکالس او  یول تو جز بودن توکفش دخترا ه
 تحرکات نیوا یکردیم لهش میرمستقیغ تو داد یم درموردش ینظر یهردختر

 به ،اما متاهل برسه چه یکنیفکرنم مجردش به که ییتو به کنم ش  شد باعث
شت عالقه فرهمند شت حلقه هردوتون یدا  یدار نامزد دنیپرس ازت ها ن،بچهیدا

 ادته؟ی میدیوخند پرونم یم یمشتر نه یگفت



  نیکردیم دیخر نیداشت که دمتونید پاساژ هی تو روز هی نکهیتاا
  نیرفت اول کردم بتونیتعق توذهنم اومد راجعبت بد یفکرا اول کردم هنگ

 هی با فرهمند بعدش و شووما خونه نیرفت بعدش سوواعت چند ییالیو خونه هی
 توکوچه بود دهیچیپ وصداشون رونیب اومد بود مادرش فکرکنم که خانوم

 کرد خلم هاش یباز وونهید نیهم گفتیم فرهمند
 توهم رهیم کالمون که نزن حرف عروسم پشت:گفت مادرش

 کستیش ،کمرم شدم فلج روم ختنیر خی آب سطل هی انگار
خت رفتم روز ازاون کهیتا تون مد ن  ،من من و ییکذا شوووب اون یمهمون یاو

 اومد رادیه که من فقط یبش خودم مال خواستمیم
 بفهمه یمان نذار ایمان خوامیم معذرت من
شد ما:من شا نرو توفکرش میجدا س به خواه  شوهر و زن روز هی ما که نگو میک
 میبود

 گم یونم نگفتم د؟باشهیشد جدا یچ:فرهاد
 

  ممنونم:من
  شهیرمید کالس:شدم بلند ازجام
  بدم حیتوض یداد وقت بهم نکهیازا ممنون آها:فرهاد

 یزر چه سوواعت  ی: کنارم اومد رادیه جداشوودم وازش کنمیم خواهش:من
 زد؟یم

  کردم فیتعر روواسش همه میرفتیم کالس سمت به که یدرحال
 کشمشیم:مشت دستاش رویب بودن زده گردنش یرگا رادیه



 مونهیپش گفت یزیچ هی توروخدا الیخیب رادیه وا:من
  مینشست هامون یوروصندل

 یایدن غرق اما من دادن درس به کرد وشووروع میداشووت کالس یصووفو بااسووتاد
مان گهید تهی،امی، گذشوو هاد، قد اوه ،اوه ن،فر هه خاطرخواه چ جب ،  ع

ها  فکر بااون فرهاد شیکی شینامرد بااون یمان شووونیکی دارم میخاطرخوا
ضخرفش، سه فقط که نیام میکی م شم یمان سوزوندن وا  ارمافک یایتودر باها

  بودم غرق
 یبلد شنا:وگفت زد شونم به وایش که

 هان:من
 ینش ،غرق گمیم شنا واسه:وایش

 هان:من
 کوفت:وایش
 شد تموم کالس دخترخوب ییکجا:رادیه

 ؟!ی؟کییییچ: سرم رو دیپر چشام
 ...شیپ قهیدق پنج:رادیه
 
 داد؟ درس دمینفهم یزیچراچ من په یک وا
  کنه تییرو تو نشسته ماه یرو بود اومده په نه په:وایش
 رخندهیز زد نیشرو حرفش نیباا

  شییییا:من



  شد پرت حواسمون یصادق وهوار داد یباصدا
 خبر دارم خبر،خبر دارم خبر: یصادق

 بنال:رادیه
 یمژدگون اول نچ نچ:یصادق

 بابا برو:رادیه
 گمینم باشه: صادق
 جون یصادق بگو:گفت یخاص یخرک عشوه هی با مهسا

 چسووب بخدا خوب دختر د چسووبونهیم وخودش ونیآوز همش تفلن دختره)
 (کنهینم افاقه واست میا قطره

  یمژدگون اول:یصادق
 گوب فقط یمژدگون نمیا ایب گفتم دمیکش رونیب فیک از یتومن ده هی:من

 لیعطت وکالسا ادینم سرکالس فرهنمد استاد گهید دوهفته تا امروز از:یصادق
 کردم هنگ
سا شوه باهمون بازم مه سا یشده؟اله ضیمر رمیبم یوا:شیخرک ع سش مه  وا

  رهیبم
مایآم گفتم تودلم من ما کرد ینامرد بود،اون نگرانم ن،ا فاق خواسووتمینم ا  یات

 بود بود،نفسم میزندگ تموم فتهیب واسش
 برسه کاراش به گرفته یمرخص شیوعروس عقد ماه نیآخرهم نچ:یصادق
 باغزل یعروس یچ:شد یخال پام ریز کردم حس

 نگاه منو مات وفرهادم شووود افتادنم مانع و کرد حلقه دورکمرم دسووتش رادیه
 کردیم



 
 ماداشت به یربط چه نیا خب:رادیه

 هبشوو ،کوفتشیگرفت یمژدگون خبر نیا واسووه یصووادق برسوورت خاک:مهسووا
 رفت وازکالس شیعروس

  برد ازکالس منو عیسر رادمیوه
شونن دنبال که ییها جوجه مثل نمیشرو و وایش  یوحرف اومدن ما دنبال مامان

 نزدن
 
 ؟!شماکجا:رادیه
 ورفتن وگرفت نیشرو ودست یچیه یچیه ما یعنی..من..م..م:وایش
 هب زد زنگ و شووهیبرگزارنم که کالسووم سووتین خوب حالت میبر بهتره:رادیه

 نیشرو
ش چیسو ایب:رادیه ش وامیش و برو بااون خودت و ریبگ رو ایمان نیما  تو نیباما
 کرد وقط نباشه ،حرف ادیم
 بزنه حرف چارهیب اون نذاشت اصن وا

 میورفت میشد رادیه نیسوارماش ومام ورفت گرفت ازم چیسو نیشرو
 

  کنه یعروس خوادیم یمان که شدینم باورم هیگر ریز زدم شدم سوار که نیهم
 وهیم آبو  یک با..ورفت کرد پارک سوپرمارکت هی وکنار ایمان باش آروم: رادیه
  برگشت شکالت و



  دهیپر رنگت بخور نارویا ایب:رادیه
 وشووماره آوردم رونیب بمیازج میگوشوو جااومد کمی حالم وخوردم گرفتم ازش

 گرفتم نیام
 سالم الو:من
 ؟یخوب خانومم سالم:نیام

 جون نیام شده تنگ برات دلم:من
 هی شوود گم توموهاش ابروهاشووم بود شووده ۵۰۰دوتا اندازه چشوواش که رادیه

  زدم بهش چشم 
 برات شده تنگ دلم منم بشم خانومم یفدا من یاله:نیام

 نمتیپاپابب شاپ یکاف یایم:من
 کن اس آدرسش امیم که بعله:نیام

 سشوا آدرس و  کردم ،قطع اونجام من گهید ساعت میتان نمتیبیم په باشه:من
 کردم سند

 
 براش شده تنگ دلت:رادیه
صد  ی توبگو:خنده ریز زدم یپق سوزه یمان نیچ نقطه خامیم فقط در  نیمه ب
 .. شاپ یکاف برسون منو گفتم و

  شدم نیام ومنتظر کردم انتخاب بود دنج گوشه هی که یشگیزهمیم همون
  نداشت یتیجذاب چیه من واسه اما بود پسرجذاب هی نیام اومد بعد نیم پنج

شدم ازجام شاره بهش و پا ست بهم اومد دادم ا س واحوال سالم بعد داد د  یپر
  میداد سفارش اسپرسو هردو اومد وگارسون مینشست جفتمون



 داشت دوست یلیخ اسپرسو یمان ادمهی
 بود؟ شده تنگ دلت واقعا:نیام

 ؟یدار ش  اهوم:من
 یبود یمان توعاشق آره راستش:نیام

 یماض همون واون ندهیوآ مضارعم من االن  بودوگذشته یماض واسم یمان:من
 یگفت که ییحرفها بااون مخصوصا موند دیبع
 
 ؟ینگفت که یکس به:نیام

 زارمیم دلش به شیخوشبخت یآرزو خلم،فقط مگه:من
 اما یچ:جاخورد نیام

 رهیگیم ازش تقاص خودش خدا کنمیم نشی،نفر کشمشینم نترس:من
  آره که اون:نیام
... 

 نداد اجازه نیام که کنم حساب خواستم قهوه خوردن بعد
 یبود من امامهمون:من
 باشه نزن حرف نیا گهید:نیام

 اما:من
 امانداره:نیام
 

  نداد اجازه نیام که کنم حساب خواستم قهوه خوردن بعد



 یبود من مهمون اما:من
 باشه نزن حرف نیا گهید:نیام

 اما:من
 نداره اما نیام
... 

ش سوار  س منو بعدش و میکرد دور دور یکل ابونایتوخ و میشد نیام نیما  وندر
 .رفت و خونه

___________________________________________________________
_ 
 رادیه
 

 دنیچرخ بعد زدمیم دید رو ایمان دور از دادم خبر یمان به بازم شوووهیهم مثل
 شوود راحت ایمان بابت از که المیخونه،خ رفتن و دادن تیرضووا باالخره ابونایخ

 ...خودم خونه رفتم
___________________________________________________________

__ 
 یمان
 
 میلیخ بودم یعصووب واقعا رفتیم یرآبیز داشووت صووفت یب نیام اون نکهیا از

 داده قول ابرص بود نمونده شتریب رفتم،دوهفتهیم یباز نیا تاآخر دیبا اما یعصب
 ... کردمیم تحمل نیهم واسه رانهیا گهید روز تاده بود



 داد جواب اول بوق همون وگرفتم رادیه شووماره عیسوور اومدم که مارسووتانیازب
 یمان جونم

 خونه رفت ای،مان سالم:من
 گردوند برش وسالم ،بردتش سالم راحت التیخ:دیخند رادیه

 ایمان خونه یبر روز چند نیا شهیم:من
 یییییچ:رادیه

 تره راحت المیخ ینطوری،ا کنمیم خواهش:من
  کنمیم براش یفکر هی باشه:رادیه

 عمل نه فکر:من
 کنم؟ جور یا بهونه چه که کنم یفکر دیبا:رادیه

 فعال... بکن شیکار هی:یمان
 فعال په باشه:من

 دیخر واسه غزل دنبال ورفتم کردم قطع یگوش
 

___________________________________________________________
_ 
 رادیه
 

 ایمان خونه ورفتم کردم جمع لمیوسا یمان تماس بعد
  کردن تعجب چمدونم منو دنیازد



 خونه خوامی،نم شووده ودعوام بمونم یروز چند هی اومدم: وگفتم کردم یباز پرو
 خورنیم ومخم انیم باشم خودم

 راحت منم الیوخ یهسووت امیمان مواظب اتفاقا یاومد یکرد یکارخوب:میمر
 شهیم

 پسرم گهیم راست:سحر
 اقات به ومنو یخودم شیر خیب چکارکنم: گفت اومد واسووم وابرو چش هی ایمان

 کرد ییراهنما مهمون
 

 ... میشد ناهار خوردن مشغول اتفاق وبه نییپا اومدم لباسا کردن عوض بعد
 نییپا میموند میومر وسحر ومن بخونه درس اتاقش رفت ایمان

 باهاشون کنم صحبت یخوای،م بدون ومادرت ،قدرپدر شم فدات یاله:سحر
 کردم، وعاقش دمیبر یازمان که ،منیکن یآشت

 
 دعوا من:کردم شووروع نیهم بخاطر نکنم دفاع یازمان اگه هینامرد یلیخ دمید

  نکردم
 جاخوردن هردوتاشون

 
 نیکنیفکرم که یاون هیقض دیبخوا راستشم نکردم دعوا من دیدیشن درست:من

 ستین
 افتاده؟ ی،اتفاق یچ یعنی:میمر
 دیباش دار راز دیبد قول دیبا شما: من



  گفتم که انیجر همه گفتن به کردم شروع ومنم دادن قول اونام
 کردن بغض هردو

 چرا؟ بغض شم فداتون یاله:من
 کردم نشینفر یلیخ من:سحر

 بودم دلخور ازش منم:میمر
 ختمیر قتلش نقشه اول منم نداره عب:من

 رخندهیز زدن
 درخطره جونش ببره بو ایمان یحت یکس نیداد قول:من

___________________________________________________________
___ 
  یمان
 

 لمیف اون شده هرطور خواستمیهتل،م میبرگشت غزل یدهایخر از بعد
 لهیوس کل گفتم غزل به نیهم واسه ارمیب ریگ بود شده دهیدزد ایمان شب اون که

 ما خونه میبر کنه جمع هاش
 خورد جا
 ستین ،سحرم میتر راحت مون خونه شهر یهتال کنم ول زنم که یخواینم:من

شوه هی غزل شت یخرک ع شم اومدوپ س یچ توفکر بگو په: کرد نازک یچ  یته
 ...باشه

 چکهیم روغن ازش بشکه بشکه پختم واسش یآش دونه ینم هه
 



 
  میمارفت خونه به هتل وحساب لشیوسا کردن جمع بعد

 آوردم نیشوووامپا مونه ینم ادشی یزیچ کنه یرو ادهیز که غزل دونسووتم یم
سته ازخدا دختره میبگذرون خوش خوامیم وگفتم   یپ  یوپ شد زده ذوق خوا

 و اقمات وبرم کردم بغلش نداشووت یتعادل گهید که خورد انقد توحلقش کردیم
 عیرسوو پرته پرته دمید یوقت ختمیر بهم تخت کممیو درآوردم لباسوواش کامل
 گشتن هب کردم شروع و بود نزده پسوورد خوشبختانه و تابش لپ سروقت رفتم

 الیفا
 هک توحموم دمیوپر کردم خاموشووش عیسوور توفلشووم ختمشیور کردم داشیپ

ساب بهم و حمومم مثال شته خوش یح سته غزل اومدم که ازحموم گذ ش  بود ن
 روتخت

 عشقم یاومد:غزل
 ،یریبگ دوش هی یبر بهتره امروز بابت یمرس اهووم کردم ازلپش بوس هی:من

 ادینم ادمی یزیچراچ باشه،اما:غزل
 درسووت ناهار میبر ریبگ دوش هی بپر حاالم خانومم یکرد یرو ادهیز چون:من
 کردم ضعف یحساب باهم میکن

 گهید ایب توام:غزل
 زیچ همه یب دختره پررو چه نویا

سه گلم:من شب،من هیکاف امروز وا  دمیخند بهش ،تودلم کنم آماده ناهار برم تا
 هه گل یستین کاکتوسم نکبت دختره

 



 یمان
 
 
 به دیارز یم اما دمیکشوویم عذاب داشووتم بودم  ینزد غزل به انقد نکهیازا

 منمو کرد وکوفت اومد وغزل کردم سرخ چندتاهمبرگر ناهار لمیف اون داکردنیپ
 دمیرس هک مارستانیب به رونیب زدم مارستانیب بهونه به ناهار خوردن بعد خوردم

 اومد سرم وپشت اتاقم ادیب گفتم سرپرستاربود که یمهدو خانوم به
 فرهمند یآقا دیداشت یامر بامن:یمهدو خانوم

  نیبش یعنی که دادم اشاره یصندل به
ست ش شم من وبه ن ستار هی، بود دوخته چ شگل پر  هک بود بانم  وجوون خو

 ومجرد کتربودیکوچ ازخودم دوسال
 

 دیکن کمکم خواستمیم داشتم یعرض هی دیببخش:من
 ادیبرم ازمن یکمک چه:یمهدو

عال خط هیو یگوشووو هی نیبر نیتونیم:من نومم نیبخر برام  ف خا  برا
ستشیم شماخانوما کنم زشیسوپر خوامیم  خوام،را ش ،  قهیسل دنیخر یتوگو

 نیدون یم همو
 حتما بعله بعله: گفت یخاصوو شوووق هی وبا شوود بلند ازجاش یمهدو خانوم
 رمیم االن نه چراکه

 شهیم زحمتتون یببخش شمیم ممنون:من



 هیحرف چه نیا نه وا:یمهدو
 
 

 8731 رمزش وگفتم دادم بهش کارتم
 اما:یمهدو

 هیکل دادم زحمت که نیهم امانداره:من
 یوگوشو برگشووت سووامسووونگ گلد یگوشوو هیبا بعد سوواعت هیو رفت یمهدو

 زیروم گذاشت
 قشنگه یلیخ ممنون:من

 ادیب خوشش اجونیمان دوارمیکنم،امیم خواهش: یمهدو
 هیواقعاعال نی،ا ادیم خوشش حتما:من
ش وانداختم بود گرفته که یخط عیسر رفت یمهدو که نیهم  رادیه وبه یروگو

  زدم زنگ
 اول بوق
 دوم

 سوم
 چهارم
 پنجم

 داد جواب که شدمیم دیناام داشتم گهید
 الو:رادیه



 هیکاف یداشت یکار مان*ه*ر*ز*دمه،یجد خط نیا یمان منم رادیه سالم الو:من
 یبزنگ رونیازب خوادینم گهید یبزن زنگ خط نیا به
 باشه ایشد پاگارگاه هی: دیخند رادیه

 یآخرا هگی،د کنمیم ییکارا هی دارم عقله،منم شرط اطید،احتیناترسیازا دیبا:من
 خوبه؟ ایه،مانیباز
 سرجاشه قرارداد حتما یموسو یآقا بعله:رادیه

 خوبه حالت یگیم یچ:من
 کن قطع یموسووو یگه،آقاید میبر کن قطع جونم یرادیه:اومد ایمان یصوودا

 خب
سه دلم) صداش شده تنگ صداش وا ش آه هی دمیشن که بود،  رادمیه که دمیک

 (دیشن
 واسووه کرده کچلم زلزله نیا یموسووو یاقا ام،ببخشیم االن ایمان زشووته:رادیه

  دربند،فعال میبر شام
 بگذره خوش:من
 میرفت باهم که افتادم یآخر روز ادیه،یرگریز زدم شووود قطع یگوشوو که نیهم

 ...دربند
 
 رادیه
 

 خورد زنگ میگوش که دربند میبر شام واسه که شدمیم آماده داشتم



 بود یمان دادم ،جواب بود ناشناس شماره هی
 المث که کنم یباز لمیف مجبورشوودم اومدومنم ایمان که میزدیم حرف میداشووت

  زنمیم حرف یموسو یباآقا
 زدیم زحرفیر هیو کنه قطع گفت ایمان یوقت
 یوشووخ دل ازش بود بمیرغ نکهیباا دلتنگ دونسووتمید،میکشوو بلند آه هی یمان

 روا وونهید دونسووتم یم بود یکاف برام بود ایمان عاشووق که نیاماهم نداشووتم
 .. عاشقشه

  تلفن کردن قطع بعد
 کن قطع یگیم که زشته یگینم وروج  آخه: اروگرفتمیمان ینیب

 منه گرسنه شکم زشت نچ:ایمان
 یترنشد ختیر یب نیتاازا میبر: وگفتم روکمرش گذاشتم دستم

 گرامت عشقه جونت ترنم ختیر یب:ایمان
مه مهیزندگ ترنم خودش خبرنداره خل دختره خخخ)  وجود یوترنم وعشووق

 (کنهیم نیتوه خودش نداره،وبه
 خودمه زشت اردک ،جوجه بعله که اون:من
 دیزخندیر ایمان

  دنیفهم رو هیقض اصل یبودن،ازوقت منتظرمون نییپا میسحرومر
 ...ستنین نیغمگ گهیود زنهیم برق یازشاد گذشته مثل چشماشون

 ورفت هیرگریز زد وبعد شد قیآالچ هی محو اول ایمان دربند میدیرس



 بود رفتهگ بغل وزانوهاش بود درختانشسته پشت ییجا هی دمیدو دنبالش نگران
  خودمو سوومت دمشیکشوو حرکت هیوبا نشووسووتم کرد،کنارشیم هیگر داشووت

 .. کردم نوازش وموهاش نمیروس گذاشتم سرش
___________________________________________________________

___ 
 ایمان
 
 

ثل آخر روز خاطرات قیآالچ اون دنیباد  شووود رد ازجلوچشوووام لمیف هی م
  هیرگریز وزدم درختانشستم پشت رونیب وزدم کنم تحمل تونستمینم
 کردیم نوازش وموهام نشیروس وگذاشت وسرم نشست کنارم رادیه

 آرامش رادیباه شووهیهم داشووت یحکمت چه دونمی،نم آروم یلی،خ شوودم آروم
 نقدربهما بودم یبامان یوقت یحت که ایر یب یآرامشوو شوودیم منتقل بهم یبیعج
 یلیکرد،خیم فرق رادیه با آرامشووش رنگ بود میزندگ تموم یمان نبود  ینزد

 کردیم فرق
 کرد سکوت رادیوه کردمیم دردودل من
 ذاشتگ چونش بودم ممنونش رونیب زمیبر هام عقده تاتمام کرد سکوت نکهیازا

 داد فشار خودش شتربهیب منو و روسرم
 بوس هی شد تموم حرفام و شد سیخ لباسش و ختمیر اش  یحساب نکهیبعدا

 خانومم یشد آروم: زدوگفت موهام به
 (دش میحسود ترنم به لحظه  ی)دلچسب بود نیریش چه گفتنش خانومم



 اهووم:من
 شد تموم نتمیف نیف یعنی دیرادخندیه

 اهووم:من
 شیپ میبر خداروشوکر خب: بلندشوم منم کردم بلندشودوکم  ازجاش رادیه

 شدن نگران یحساب ناکهیا مامانت
شتن وبعد هیکناربق میرفت ستون خوردن وفالوده زدن وچرخ گ  یسابح که توزم

 خونه میبرگشت خوردنش وبعد میداد سفارش یزید داد،شامیفازم
 

  ایمان
 

 وردنخ بعد بود آشپزخونه رادمیه شدم داریب میگوش آالرم یباصدا معمول طبق
 سووالم وهمون   یشووگیهم مکتین همون دانشووگاه میرفت ییدوتا صووبحانه

  یشگیهم ینیماش یزندگ همون و ما مسخره یایوشوخ
 تونستم ینم که نه تونستم؟؟یبگم،م دروغ خودم به که تونستمینم

ستم یمان ازنبود صا ش صو س که یاالن مخ ش تو توپ مثل شیخبرعرو  گاهدان
سط ظاهر حفظ چقد درد چقدر یخور خود کرد،چقد صدا  توجه یب کالس و

  رونیب زدم ازکالس وحرفاش استاد به
 

 نمک یخال هام وعقده باشم خوش یکی،وبا کنم دل دردو یکیبا خواستین دلم
  گرفتم نیام شماره

 اول بوق



 جونم الو:داد جواب دوم بوق
 ایب: گفتم کردم بغض من

 شده یچ: دیپرس نگران
 نپرس ایب فقط ایب: کردم ناله

 ییکجا: گفت
  دانشگاه: گفتم

 امیم گهید ربع هی: وگفت
 

 طرفم واومد شوود ادهیپ نیازماشوو دید تامنو اومد که بودم منتظرش دانشووگاه دم
 ؟یخوب:وگفت کرد نگاه وبهم

  نجایازا دورکن ومنو اهوم: گفتم توگلوم خفه بغض هیبا
 شتپ ونشست زد دور نیماش وخودشم ونشستم بازکرد نیدرماش گرفت دستم

 ترمزکرد و یو پارک سمت رفت فرمون
 شده یچ یبگ یخواینم:نیام

 شیعروس ماه نیهم آخر یمان یدونست یم:من
هاش یدسووت نیام فت داد رونیب محکم ونفسووش دیکشوو تومو  یک آره: وگ

 ؟یدیفهم
 دمیشن کالس یها ازبچه روزید:من
شتاش کرد بهم نگاه هی نیام سرانگ شکام وبا شت اقتتیل: وگفت کرد پاک ا  ندا

 نکن یبارون چشات اقتیل یب اون واسه



ند هقم هق که من گه: گفتم هام هیگر نیب بود شوووده بل  زورم بودم* ز*ر*ه ا
 رفت داشت حق بگم بعدها که شم اهلش خوامیم ومد،منینم
 هیحرف چه نیا یشد وونهید: گرفت بازوهام نیام

 شد نروش پروژکتور مثل وچشام کردم نگاه نیام وبه زد جرقه سرم فکرتو هی من
 خودشه آره
 
 شده یچ یبگ یخواینم کرد نگام متعجب نیام

 باتوباشم شب هی خوامیم من:من
 بلند یباصوودا شوود گم سوورش فرق وابروهاش شوود توپ هی قد چشوواش نیام

 !!!!!!!ییییییییییییییییییییییییییییچ:گفت
 !؟یتونیم آره: گفتم ومحکم بلند یباصدا منم

 یگیم یچ یفهمیم: توگوشم زد یلیس هی نیام
ستن درک به یکنینم قبول: زدم داد منم  له ودنب بامن شب هیبخاطر که ایلیخ ه

 نیازماشوو وخواسووتم یمجان امتحانش ابونیسوورخ برم هیکاف جهنم به زننیم له
 توبغلش وافتادم دیکش منو محکم که شم ادهیپ

 میزنیم حرف باهم یشد که آروم یهست یعصب االن:نیام
قت چیه: گفتم ازمن بود دیبع که یباجسوووارت  قدر و  رس،نت نبودم مطمئن ان

 بسوزونم یمان خوامیم فکرکن گفتم من گمیم دیفهم میهرک
 اون سوووزوندن واسووه ازاولش یعنی:کرد نگاه وبهم کرد جدا منوازخودش:نیام

 یشد دوس بامن
 اهووم:من



 ینامرد یلیخ:نیام
 ؟یا هیپا:کردم نگاهش ملتمس من
  تمیچهارپا:وگفت کرد کوتاه مکس هی نیام

 ولیا: وگفتم دمیکوب بهم دستام
 اومد بعد نیم ده و شد ادهیپ وخودش روند پاساژ هی سمت به نیام
 بود دستش بسته هیو

 داد روبه وبسته توئه مال نیا ایب:نیام
 اینش،مانیبب توخونه: وگفت نزاشوووت که کنم نگاش خواسووتم بودم هنگ من

شتتم افتاد که یهراتفاق س ،بعدش پ صاش یمان خوب ی،وقت میکنیم یعرو  حر
 کرد روشوون نیوماشوو کردم قبول بخاطرخودت ،فقط میکنیم یعروسوو خورد

  ما خونه سمت گرد وحرکت
 دختر تو یکجابود:کرد م*ل*غ*وب دیپر رادیه خونه برگشتم که نیهم
 بودم نیباام:من

  یریخبرمیب که باشه آخرت دفعه: وگفت داد رونیب محکم نفسش رادیه
  بازکردم رو وبسته اتاقم ورفتم شدم جدا ازش عیسر و باشه:من
 قمیسوول  خوش چه نکبت برام رگرفتهیوز خواب لباس: شوود گورم به خاک اوا

ست شتم ه شون دا شد که کردمینگام به سارو عیسر تو اومد رادیوه درباز  لبا
  کردم میقا پشتم



فت دینپرسوو یزیچ چون دیند فکرکنم هار ایب: وگ فت نا ته منم ور  بسوو
گذاشووتم جا باس عیوسوور روهمون فت کردم عوض ل مه نییپا ور  بودن ،ه

 ...بعله بروتون گالب راد،البدیجزه
 اومد بود کرده اخم رادیه بعد نیم پنج میشد مشغول وهمه بود یسبز قرمه

 بودا خل رسما وا
 
 رادیه

  یکاینزد بودم خبریب ازش بود رفته ایمان که صبح از نبود دلم تو دل
 اتاقش تورف بوده نیام شیپ گفت  کردم بغلش محکم ابرگشتیمان که ظهربود
 بهو خودم کرد میقا پشووتش یزیچ هی هوی کنم صووداش که رفتم سوورش پشووت

ناهاریب وگفتم زدم دنیند تاقش و ا تاق بسووتم درا  بره هک منتظربودم خودم وتوا
 کردم بازش بود تخت رو هنوز بسووته اتاقش رفتم عیسوور رفت که نیهم نییپا
 !!!!!!!؛؛یییییییییچ
شام ایدن شد رهیت جلوچ  نیاامب اون چکارکنه خوادیم کثافت ،اون یچ یعنی وتار

 اس یمان به عیسوور خوردیم خونم وخون بودم شووده یعصووب نیکارام پس بوده
ش قیعم چندتانفس گفتم ویچ وهمه دادم شمم که دمیک  نییاپ ورفتم شه کم خ

 .... ودب شده لیتبد نیقی به شکم بود توفکر همش ایومان میناهارشد مشغول
________________________________________________

 یمان______________
 



شتیم روزها شغول منم و گذ ست صابر که بودم عقد یدایخر م  رانیا پربه باد
شد نیویا وهتل اومد ستقر ضاعف یباانرژ ومنم م شتم که یم شغول دا  دیخر م

 محمدم اب و بودم گرفته نظر ریز نیام و ماشدمیهواپ طیبل و  و شگاهیآرا و وتاالر
 سوونگ وواسووش بود روزعقدم که ییفردا فردابودم ومنتظر بودم کرده هماهنگ

شته تموم شتم ،دوس کردمیم یشمار لحظه و بودم گذا  هی و بترکونم رو فردا دا
نارم غزل و برام باشوووه خاص روز حال ومن بود خواب توک ظار در خوشوو  انت

شتیبرم میزندگ به وآرامش شدمیم آروم که ییفردا،فردا شمم گ  اعتس به وچ
 اومد لبخند هی فردا ازتصووور نمیریشوو منتظرعقد منتظربودم هیثان به هیثان و بود

 ...رولبم
 

___________________________________________________________
_______ 

 ایمان
 

 من،واسووه یمان که ییفردا دمیرسوویم فردا به وباالخره گذشووت ها وهفته روزها
نهینم رادمیه یحت فردا دونسووتمیم شووودیم غزل یمان شوووهیهم  آروم منو تو

صم صمم بودم گرفته ممیکنه،ت ستمی،م بودم م  نیام اب من روزعقدش قیدق خوا
 زد وزنگ خونش رمیم عصوور ۵سوواعت راس فردا وگفتم دادم اس بهش باشووم
 .... مونه یم منظرم وگفت

 



س بودم منتظرش که ییفردا سترس توفکرو انقد ،من دیر  یک دمیمنفه که بودم ا
 نیام خونه دم دمیرس یک و شد پنج ساعت

 
 میتصووم دیباریم ازچشوواش تیمصوووم که یدخترپاک همون گانیشووا ایمان من

.. . وکثافت لجن یتو وپازدن دسووت با..بودن واهل... یگذرون باخوش گرفتم
  ازروزگار رو انتقامم

نه نیتوا نیباام  بودن دونسووتم یم... رمیبگ حافظ یعنی... خو  ومباتم یخدا
 ...ونمبت دیبا تونمیم من یشدن اما بود سخت...دخترونم یایودن هامیدخترانگ

 
بازکرد اومد دروزدم زنگ تاق ورفتم آره گفتم یمطمئن: وگفت  باال رفتم ودرو  ا

 منتظرش تخت ورو  دمیوپوشوو واسووم بود گرفته که ییلباسووا همون خوابش
  نشستم

 دیکش دراز وکنارم تواتاق اومد نیام
 

 ایمان
 
  دیکش دراز کنارم و تواتاق اومد نیام

 دیوع ووعده زد یخرک یوحرفا عاشقونه کمی اول
 ( رید یلیخ بود رشدهیاماد بودم مونیپش داشتم استرس) 

  بازشد شدت دربه که کنه شروع خواست وپرتاش چرت بعد
  دیچکیم وازچشماشدخون بود کبود خشم بودازشدت رادیه اخدای



 ...هیحتم مرگم ندارم ش  گهید
 دز ومحکم تخت نییپا کرد پرت نیام و کثافت یعوضوو آشووغال:زد داد رادیه

 ؟؟؟ بود نیا ؟؟آره دنتیجنگ بود نیا ایمان انتظارنداشتم ازت: توگوشم
 
 مانتو عیرس کردم هیگر فقط کنم نگاه بهش شدینم روم یحت بگم نداشتم یچیه

 عده هی رونیب اومدم ازاتاق که نیهم پاشووم ازجام کرد کم  و کرد تنم  شووالم
 ؟؟؟؟؟!!!!!نجانیناچراایا شدیتواتاق،باورنم ختنیر

___________________________________________________________
___ 
 یمان
 

س ازراه بودم منتظرش که یروز باالخره  ونا که یومدت  شگاهیآرا بردم غزل دیر
 هی میکردوهماهنگ محمد شیپ میرفت منوصووابر شوودیم خوشووگل داشووت مثال

  دیکش طول همه یتاهماهنگ ساعت
 نبود تودلم دل دنبالش برم که زد زنگ غزل بعد نیوچندم

 
 مبزار تموم سنگ دیبا یلیخ دمیکش زحمت کردنش زیسوپرا واسه یلیخ
 نیا زدم بهش ی،لبخندیلیخ بود شووده خوشووگل غزل دمیرسوو شووگاهیآرا به

 ومدیم من زیسوپرا به شیخوشگل
 

 خانوم یشد خوشگل گرفتم دستش من



 یسیم:غزل
 یبرس بهش:من

  دمیرس:غزل
  میدیتاالررس به هردوشادوخوشحال

  مینشست عقد اتاق یپرس واحوال وسالم *ر*ق*ص* و یکل بعد
 خطبه خوندن به کرد شروع وعاقد
 نهیبچ گل ودمن تودشت رفت عروس باراول
  کنه لیتبد گالب به گالرو همون رفت باردوم

 خواست یرلفظیز وبارسوم
 هشوومار و درآوردم میگوشوو کردم بمیتوج دسووتم بود من یلفظ ریز حاالنوبت

  عقد اتاق اومدن ودوستاش محمد بود نخورده بوق هی هنوز گرفتم محمد
  کردیم نگام مات غزل
  خانوم عروس من یلفظ ریز از نمیا:من

  شد یکی باهم ایومان رادیه اومدن و محمد جلواومدن
  خانومم شد تموم یچ همه گهید وگفتم کردم* ش*ل*غ*ب ارویمان عیسر

 یگدلتن مهم نبود مهم برام کردنیم مارونگاه داشووتن لیا هیو میکجابود نکهیا
  هیبق نه بود من
 و کردیم نگاه دهیوسپ غزل خورده دستبند دست به وداشت بود شوکه هنوز ایمان

 زدیدمید مارو داشت بانفرت غزل
 ندونهز جونتم نیام گرامت داداش:وگفتم صورتش تو زدم تف هی روبروش رفتم

 جونتن نیام شیپ االن بمیوحب سامان آق رفقاش و



 تجون نیام خودت یعروسوو عکس بهتربود زرنگ بچه:کردم نگاه دهیسووپ وبه
 ...زدم بهش پوزخند هیو یزاشتینم تخت ریز

___________________________________________________________
_________ 

  رادیه
 

 باهام ویچ همه ومحمدم یمان و کردم بشیتعق زد رونیب در از ایمان که نیهم
 نیام اتوخونهیمان رفتن بعد ربع هی کردن هماهنگ
م  مد به یمان که یدیکل باک باز بود داده مح تاق دمیوپر میکرد درو  توا

  بود کرده هنگ سیپل همه اون دنیازد ایمان دادم ارونجاتیومان
  کردم روشنش بایتقر تاالر به دنیوتارس کردمش نمیسوارماش

س به شحال ایمان باالخره نکهیازا میدیتاالرر ش بود یشدوکنارمانیم خو  حالخو
شحال یلیخ بودم ست بعد خو سپ نیوام غزل شدن ریگ د شت دهیو  خونه میبرگ

 قوربون همش و کردن بغلش عیسوور دنید رو یمان تا وسووحر میمر و ایمان
 رفتنیم صدقش

 
 یمان
 

 کردمیم نگاهشون ومات  کردم هنگ کردن بغلم ومامانم میمر یوقت
 کردمیجورم یلیدل دیبا اومدنم ،واسوووه دونن یم رو یچ همه گفت رادیه که

 یبگ خودت نزاشتم که ببخش



 یلیخ ینداشووتم داداش رادیه گرم دمت: بودم ونشیمد من کردم بغلش رادیه
 یبامعرفت

 داداش یتر توبامعرفت وگفت دیرادخندیه
 
 

 ودب خی گرفتم ،دسووتش کردیم نگاه مارو داشووت جیوگ جورمنگیهم اما ایمان
 ارویرمانکنا واومدم برداشتم قند وآب شکالت وچندتا توآشپزخونه دمیپر عیسر

 بود افتاده ،فشارش دادم خوردش به
 

 ندیدزد رو ایمان که یشووب اون:کردن فیتعر به کردم شووروع جو شوودن بعدآروم
 فرسووتاد شوورف یب کهیمرت اون داد انشووونمیازمان لمیف هی و سووراغم اومد غزل

شدم ایمان سروقت ستمی،نم ایبخاطرمان کنم قبول مجبور  جزمنب بدم اجازه تون
 ردوندنگ برش و دیکش ادستیازمان وسامانم کردم ،قبول بزنه دست بهش یکس

 خونه
ست صابر دمیتنهاام سه یوقت گفتم بهش یچ همه یتلفن بود  میمیصم دو  فران
 ننکیداروم قاچاق بودم دهیفهم بودم دهید وپدرغزل پدرم مشووکوک یکارا بودم

 کننیم استفاده یشگاهیآزما موش عنوان به وازانسان
 نیام اتاق که روز هی و کردم وجمع مدارک صووابر کم  به نداشووتم یامامدرک

 دمیفهم کردم که قی،تحق داکردمیپ شیعروسوو عکس رتختشیز گشووتمیم
  شمال رفتم جلو اومدن وازرونقشه دهیوشوهرسپ برادرغزل



 هوشیب که بودم خورده انقد دنیخند شمیر وبه بودم احمق نکهیازا بودم یعصب
 هیاس مثه رادیه روز ازاون گفتم براش انیوجر مارستانیب رسوند رادمنویه شدم
 کنم جلب غزل اعتماد تونسووتمیم که یراه تنها کارا دنبال ومنم بود ایمان دنبال
 دمیروچ برنامه نیا یوعروس بود عقد

شتمیم ستفاده یشگاهیآزما موش عنوان به ایازمان خوادیم نیام دون  غزلو کنه ا
  نکن  یشر فشونیکث توباند منو که تخصصمه عاشق ستین من عاشق

 
 وندهپر نیرایدرگ یوچندسال بود سرهنگ که محمد لیتحو مدرک اومد صابرکه

 وپدرغزل پدرم همزمان میتونسووت اشیهماهنگ و محمد کم  وبه دادم و بودن
  میرکنیدستگ نجایا وباندش وغزل فرانسه تو وباندش

 
 ، ایمان یببخش منو دوارمیام یباز نیا به مجبورشدم من
 نکن هیگر خانومم کردم پاک و اشکاش کردیم هیگر فقط ایمان
 کردمیم یغلط چه ،من،داشتم من: گفت بابغض ایمان

 تمگف همه وروبه شد تموم نگو یچیه شییییه: م*ب*و*س*ی*د* شیشونیپ
 شدن عوض واسه خوامیوم سفرجورکردم یوکارا و گرفتم طیبل من

 میدار پرواز ده ساعت صبح وفردا آلمان میبر ایمان هیروح
 

 اتاق به رادیه همراه  شام خوردن بعد و کردن موافقت همه یمخالفت چیه بدون
 .. میدیوخواب میرفت



 
 ازقبل که ییوچمدونا  کردم داریب رم هیوبق دارشوودمیب صووبح هشووت سوواعت

 تیمحرم غهیصوو و محضوور میورفت برداشووتم دوتامون واسووه بودم کرده حاظر
ند گاه به و میخو عد میرفت فرود حافظ وب ندن یخدا ماره خو  پروازمون شوو

 میشد مایسوارهواپ
 

 ایمان
 

  بود لمیف یچ انگارهمه شدینم باورم
 نیام خونه به سایوپل ومحمد رادیه اومدن
 وباندش غزل یریدستگ

  ودارو انسان قاچاق
 مامیهواپ یتو یکنارمان االن ومن بود لمیف مثل وهمه همه

 داره دارم،دوستم دوستش
 عاشقشم،عاشقمه

 ( ایخدا شکرت،شکرت ایخدا) وآروم خوشبختم ومن
 وباانگشووت بود تودسووتش دسووتم اومدم خودم به یمان گرم یدسووتا باحس

صتش شت ش ستم پ شگل لبخند هی کردم نگاه بهش کردیم نوازش د  که دز خو
 واسش رفت وضعف غش دلم
 نفسم یکردیم فکر یچ به:یمان
  گذشته اتفاقات به:من



ستمو یمان شارداد د  یوزار به فکرکن من به فکرنکن بهش شد تموم خانومم: ف
 فکرکن کهینزد که یخوب
  باشه:من
.... 
 

ساعتها س آلمان شهرفرانکفورت به باالخره بعد  به دوناچم گرفتن بعد و میدیر
  بود کرده رزرو ازقبل اتاق هی ی،مان میرفت فرانکفورت هتل

 
 سوواختمون که یآب شووهر روبه قد تمام یها باپنجره بود یوبزرگ  یشوو اتاق

 ازپشت هک بودم شییبایز محو دیدرخش یم بزرگ ستاره هی مثل بزرگش یتجار
  قشنگه: روشونم گذاشت وچونش شد حلقه روشکمم یدست
  یلیخ اهووم:من

 بوس هی داد دست بهم ینیریش خلصه حالت خوردویم گردنم به گرمش ینفسا
 شده تنگ برات ،دلمیقشنگتر کس زوهمهیچ توازهمه:وگفت گذاشت روگردنم

  دادیم تکون شکمم رو آروم آروم ودستاش تنگ یلیبود،خ
 

  بود شده شترتنگیب من:من
  گفتیهرروزم رادی،ه دونم یم:یمان
  یبگ بهم یتونستیم یچ بدبخت منه یداشت توآنتن حداقل خوبه:من



 نشیوسر گذاشت وسرم برگردوند خودش سمت به ومنو نفسم تونستمینم:یمان
  کرد فرو توموهام دستش هی و کرد حلقه دورکمرم دستش هی و
 توخطر ونتج تونستمینم یهست یشد،تواحساساتینم عشقم بگم تونستمینم:

  میبخواب ایب یشد خسته:  *ب*و*س*ی*د* وموهام بود یبزرگ س یر بندازم
 دیومنوکشوو دیکشوو دراز باز تاق یمان روتخت دمیوپر درآوردم مانتوشوووالم

 نفسووم شووم ،آرومیشوو آروم خوامیم فقط ندارم تیکار نترس:ش*ل*غ*توب
 برد وخوابم شد گرم چشام  کم کم عاشقونش ینجواها دنی،باشن

 
 یمان
 

  بود برده خوابش ونازکنارم ملوس گربه بچه هی مثله ایمان
  بود خوشگلترشده شهیازهم وتوخوابم
  شد داریب که م*ب*و*س*ی*د* چشماش

 دیکردم؟ببخش دارتیب:من
  دارم دوست دارشدنیب مدل نیا:دیاخندیمان

 وحرم بودن هم  ینزد صووورتامون حاال روش زدم مهیوخ دمیخند طونیشوو
 چشوومام کردیم نگام دارش تب یباچشوومها خوردیم هم صووورت نفسووهامون

 بود که هم یا فاصووله دوسووانت واون ش*ا*ه*ب*رول سوورخورد ازنگاهش
پرکردم م و و حاال*م*د*ی*س*و*ب* قیع میم ش، ه قدر  که دمیف  چ

 ... بودم ودلتنگش خواستمشیم
 



 هیانث  ی یحت دمینم ازدستت یا هیثان یحت گهید:نشیروس گذاشتم سرم
 ؟یدیم قول:فروکرد توموهام دستاش

سم دمیم قول خودت جون به دمیم قول آره:من  ایب وگفتم شدم بلند وازروش نف
  توشهر میبچرخ میوبر میبخور یزیچ هی رستوران میبر

 کرد مخالفت که شم دنشیپوش وشال یروسر مانع خواستم
  بودم شیوسادگ یپاک نیهم عاشق

 
 یابونایخ به غذا وخوردن سفارش بعد میرفت هتل رستوران وبه دیوپوش لباساش

شگل شتد یا کننده رهیخ ییبایز شب نیتوا میزد وقدم میرفت شهر یآب خو  ا
 شآرام نیا ،انگارهردو یحرف چیه یب میزد وقدم کردم قفل وتودسووتم دسووتش

  میخواستیم سکوت نیم،ایداشت الزم
ستامون یگرما ... دشیم آروم میشدیم وآروم گفتیم نگفتمونو یحرفا تموم د

 میرفتیم وراه بود روشونم وسرش کردم حلقه دورکمرش ودستم
 

ضورش یگرما  یبوآ بود بزرگ شهرکه یتجار بزرگ مجتمع به کردیم آرومم ح
باره چنتاعکس گرفتن بعد و مینوازرفت وچشووم  تاهتل ادهیوپ رونیب میاومد دو

 میدیرس هتل به که بود شب  ی ساعت بایتقر میرفت
 
 رادیه
 



 
 

 خرابم، وحال موندم من و گذرهیم آلمان به ایمان ازرفتن دوروز
 شدم، وابستش کردم عادت ،بهش میتنگ دل ایدن هی و موندم من

شه یلی،خ سختمه شوهر سط کردنش لمس به یوقت اما دونم یم سختمه،  تو
 شهیتونم،نمی،نم رسمیم جنون مرز به کنمیفکرم یمان

 زنمیم چرا،داد شوودم عاشووقت ،چرا ا،آخیمان جنگه،آخ ودلم عقل نیسووختمه،ب
بازم کنم یم هیزنم،گریم کنم،زانویم چراآااااااااااا،چرا،بغض یلعنت  نهمو چرا،

 شکشم،دودیکنم،میم روشن گارمویمتحرک،س مرده همون بازم ینیماش یزندگ
 سووتمد باپشووت و گاریسوو زم،تهیر یم نیزم رو ،خاکسووترش برمیفروم توحلقم
 سوزم،یم کنم،داغهیم خاموش

 که یلتریوف برمیفروم که ی،دود یگاربعدیسوو ه،بازمیخوب هیه،تنبیخوب حس
 دوباره، سوختن وحس شهیم خاموش دستم پشت

  بسوزم دیبا ممنوعه عشق نیا جرم بسوزم،به دیبسوز،با آره
تاسوو تا شوووهیگارمیدو تا،ب نه پنج تا،اوووووفیده  همش دسووتم پشوووت سوو

 شدم، وونهید ره،ههیگیم م هیگر خندم نیب بلند زنمیم سوخته،قهقهه
 ،یمان کنار االن میزندگ ندارم،ترنم یلیل شدم،نه مجنون

 ستمین یستم،لعنتین یچیش،هیزندگ هیحاش جز ستمین یچیه من
 

 پوشونده و چشام ،اش  سوزهیم دستم رهیم یاهیس چشام دوده غرق خونه
 هیک دونمی،نم*ر*ق*ص*در من یاشکا نیب که یا هیوسا در  یچر یصدا



 :ردهک بقض ناراحته نهیکنه،شرویم هیگر رهیگیم ربغلمیز وفتمیم نیروزم
 یچکارکرد زنهیم کنه،دادیم نگاه دسووتم به یآورد سوورخودت ییبال چه داداش

 ،نه نک روشن نیماش زنهیم داد زده زنگ وایش به رهیگیم شماره هی عیوونه،سرید
 میشیم آسانسور سوار کنهیم کمکم  کن روشن فقط نشده یزیچ

 زنهیم ددا نیشرو شهیم ادهیپ نیازماش یبانگران وایش میشیم خارج ازساختمون
 سوارشو

 نزنه داد من نفس سر که کردمیم لهش وگرنه ستین ،حسش رهیگیم خندم
 قبع یها یروصندل زارهیمنوم نینه،شرویشیوجلوم شهیسوارم کنهیم واهولیش

 دکتر میرسیم مارستانیب به نه،یشیم فرمون پشت درازکش،خودش
 

ستم سرم د صوص با شو مخ ست  زدردا صورتم سوزهیبدجورم سوزهیم زنهیم ش
  شهیم جمع
 جون یچکارکرد باخودت:دکتر
 کنمیم سرفه
 شده عاشق: گهیم نیشرو

ست سالش پنجاه بایوتقر شده دیسف موهاش نکهیا با خندهیدکترم  بازم اام ه
 بزن حرف باهاش کارا نیجاا دردسوور،به وهزار یعاشووق:ودخترکش پهیخوشووت

 پسرم
 خندمیم تلخ خندمیم

 مشکلها افتاد یول اول نمود آسان عشق که:دکتر



 ستیبخدان ستیست،نین آسون: کنمیم زمزمه
 ... رهیوم  جوون پره بدجور دلت:روشونم زارهیم دکتردستش

 
  وایوش نیشرو مونمیم ومن رهیم

  یکنیم تیاذ چرا،چراخودت داداش کنهیم وبغلم کنهیم هیگر:وایش
 خواهرکم ببخش نفسم ببخش:کنمیم هیگر شمیم مونیپش
 

  نینکن شیهند لمیف: خندهیم نیشرو
 ایزد داد سرخواهرکم نرفته ادمی یهوووو:من

 ممیتسل بنده: برهیم باال دستاش نیشرو
.... 
 
  باشم وخوشحال کنم یظاهرساز کنمیم یسع میریم خونه به

 ... آخه کردن ی*گ*ن*ا*ه* چه وپدرم مادرم خواهرم
 

 یمان
 
 
 شهیبهترم روز به روز ایمان وحال گذرهیم آلمان به ازاومدن هفته هی

 میگردیم بر رانیا به فردا مرکزشهرو میاومد یسوغات دیخر یبرا وامروز
 



 میریم ابونیخ به همه واسه  واودکلون لباس نوع چند دیباخر
 .. ییایورو شهرقشنگه یآب رنوریز زدن قدم

 میگردیبرم هتل وبه میخوریوم شاممون شهر یازرستورانها یکیتو
 

 میگردیبرم وفردا شد تموم باالخره شیییییییآخ:ایمان
 وتغث کنمیم وکج وصورتم گذشت بد انقدربهت یعنی:کنمیقهرم

   کنمیم نگاش
 یمان باتوبودنه میزندگ یروزا نیبهتر یشد وونهید: ادیجلوم

 ؟یچراانقدرخوشحال پس:من
 شده تنگ وسحرجون مامان واسه دلم چون:ایمان
 ؟یگیم راست:من
 اهووم: ایمان
 محکم محکم* م*ل*غ*توب کشمشیم عیسر
 شدم آبلمون نچلون:ایمان
 اد؟یم دردت:من
 اهوم:ایمان

 ؟یچ االن:کردم شل دستام حلقه
 خوبه االن:ایمان

 اسمو ترشده یخواستن شهی،ازهم کنمیم بوسه غرق بوسم،صورتشیم موهاش
 رونیب ازاتاق عیسر نزنم دست بهش دادم ،قول تونمی،نم دارشدنیب حسام ،تموم



 زنمیم قدم هتل محوطه رمیم راه نیبهتر نیا ،اما کرده هنگ االن دونم یم رمیم
 کنمیم تحمل اما هواسرد
  گردمیبرم اتاق به چهارصبح بایتقر ساعت

 نشووهداریب که خزمیم روتخت آروم دهینازخواب یلیخ روتخت من یدخترکوچول
 کنهیم رمیغافلگ اما
 ؟یاومد باالخره:ایمان
 یداریب:خورمیجام من
 یچرارفت اهوم:ایمان

 بود الزم:دمیم رونیب محکم نفسم
 مینکرد یکار چیماه بخدا بودم نیباام چون:کنهیم هیاگریمان

 ؟؟؟!!!!!!!کرده یبرداشت چه اون خورمیجام
 نخواستم، دارم،فقط اعتماد بهت من خانومم: توبغلم کشمشیم

تم خواسووو هت االن ن نم دسوووت ب م بز چونیه به به دادم قول ن،  تو،
ست اون سمت شده منحرف فکرت نمینب گهی،د خودم،مادرم،مادرت  فطرت پ

 باشه؟
 باشه:ایمان
 

 ایمان
 

  میدیرس رانیا به وباالخره میشد مایسوارهواپ
 میدیرس امام فرودگاه به همه مادرم رادیه دلتنگ بودم دلتنگ



  بودن واهمهیوش نیوشرو رادیوسحروه مادرم
  بغلش دمیپر همه اون نیب وشکسته بود نیغمگ رادیه

 روکمرم گذاشت دستش آروم بود توهواآزاد هنوز دستاش جاخورد
 شده تنگ واست دلم من مسکن یچطور:شدم آروم شد قیتزر آرامش بهم بازم
 بود

 وروج  بود شده تنگ دلم منم خوبم:*ب*و*س*ی*د* موهلم
 اما کرد لموبغ منه نوبت نیکرد شیهند بسه بسه:رونیب دیکش وامنوازبغلشیش
  بزنم حرف باهاش دیبا شده سرد باهام وایش وقته یلیخ نشد هم هیثان ده

 میرفت خونه به وبوسه وماچ بغل بعد وسحربود مامان نوبت بعد
 تنگه وقت که ،روکن ارویبدوسوغات:وایش

 من نه یاومد یسوغات بخاطر بگو په:من
 وذکاوت هوش یمرس:وایش

 ایننداخت یانداخت من خانم به کهی،ت یاو یاو:یمان
 اطیتوح رفت عیرادسریه
  دنبالش بره که داد اشاره نیشرو به باابرو وایش

 ورفت گرفت عیسر باهوش نمیشرو
 ن؟یا شد چش وا:من
  کردیم نگاه اطیح به متفکرداشت یمان
 یچیه یچیهان،ه:کرد هول وایش

___________________________________________________________
______ 



 رادیه
 
 
 
 
 دید نوم که نیهم نبود تودلم دل رانیا برسن که بودم ایمان منتظر صبرانه یب

 اونم هممکن یعنیبود، شده تنگ برام ،دلش شدینم باورم کردم هنگ دبغلمیپر
 دلم هت بود شووده تنگ برات دلم مسووکنم گفت بهم یباشووه،وقت داشووته دوسووتم

  شد روشن
 
 به کهی،ت یاو یاو: گفت یمان که بودم میریگ جهیازنت خوشووحال میرفت خونه به

 ایننداخت یانداخت من خانوم
ستم یپاک آب صم ختیر رود شونیب ازکجامعلوم اطیتوح دمیوپر گرفت حر  ن

 دیترکیم داشت باشه،قلبم وفتادهین یاتفاق
 هیچ کارات نیا یمعن رادیه یشد وونهید:اومد نیشرو

 به عیسوور اسیمان اهمونیمان بفهمم کردمیم کشووف دیبا ندادم گوش بهش
  نشستیوم شدیم بلند کردمیم ارونگاهیمان همش برگشتم ییرایپذ
 نبوده یواقعااتفاق نکهیا ،خداروشکرمثل کردمیم بشیتعق نگاهم با

  دمیکش یسرراحت از ینفس بود دخترونه کلشیوه افشیهنوزق
 

 میبرگشت خونه به ایسوغات وگرفتن شام بعدخوردن



 
  رادیه
 

  میبرگشت خونه به ایسوغات وگرفتن شام خوردن بعد
 زدردا دیروکش بود شده پانسمان روکه یدست نیشرو میشد واردخونه که نیهم

 دستم یهوووو:شد جمع صورتم
 نیا رادیه یشد وونهید: زد وداد ستادیا روبرو اتاقم وسط نیشرو

 خودت به یمان نشووسووته خون به نگاه متوجه یروان پسووره یکرد بود یکار چه
شد ست ین ست را شا را شت وبانگاهت یزد زل ایمان یتوچ  شیخوردیم یدا

 وعشر ودباره گرفت قمهیهان؟؟؟ دهیم یمعن چه کارات نیا یداد توقول یلعنت
 هب وبفهمم باشووم یمان یجا اگه من گمیم االنم گفتم قبال:کرد صووحبت به

 کشمتیم ولله به یدار نظر ناموسم
 یند باد وبه سرت که باش خودت مواظب ،پس

 
صب ستش از قموی یع ش رونیب د شت تو نیا توام بهتره دمیک  ی،مان ینک فرو گو

شقمه،زندگ سمیع سش به مه،نف شق توخودت یلعنت زدم وزانو بنده نف  یدش عا
 صدا لرزش وهمون ها هیگر همون بغض همون بازهم یکن درکم دیبهتربا

 



نارم نیشووورو باورکن یداداش،م فهممیم: نشووسوووت ک  خوامینم فهمم،
 ایب کنار ،باهاش ستیتون ست،سهمیتون مال ایمان کن ،درکیش ،آبیخوردش

 رفت وازاتاق باشه
 

  وبخوابم رمیبگ سرد آب دوش هی دادم حیترج یوعصب کالفه
 دیپرکشوو یحال یوب رخوت اون ختیر یم بدنم رو خیسووردو آب که نیهم

 شووهیشوو نشووسووتم روتخت  وموهام وبدنم تن کردن خشوو  بعد و وبهترشوودم
 نیاایمان بودم عاشووقش شووهیهم که تلخ معروفTERRE DHERMES اودکلن

 نیریش لبخند هیو آورده سوغات واسم مارک ازهمون حاالم دونست یم خوب
 روبالشووم کم هیو کردم ذوق یحسوواب شووناختیم هام عالقه نکهیازا آورد رولبم

 برد خوابم یخوب وبااحساس ختمیر
 

___________________________________________________________
_________ 

 یمان
 

 موموت برگشووت عجله باهمون دوباره و رفت اطیح به عجله بااون رادیه یازوقت
  نداشتم یخوب حس رنظرداشتیز ارویمان حرکات

 گفتینم دروغ که امانگاهش بودم حسووواس یحسووواب من دیشوووا دونم ینم
شماشی،م سرتش گفت؟؟چ شق اون مطمئنم دمیفهم یم وح  نیباا اسیمان عا



ستام فکر شت د  نیهم نرفت که یوقت تا کردم تحمل گرفت ضرب وقلبم شد م
  بردم اتاقش طرف وبه دمیاروکشیمان دست عیسر رفتن که

 دنیخند بودن من حرکت شاهد که میومر مادرم
 کنه رحم دخترم به خدا یمان تند شتیبدجورآت:میمر
  گرفت نییپا سرش انداخت گل لپاش ایمان حرف نیباا
شه دلت هه) شق نه شیدرپ دعوا خبرنداره باخودش کرده فکر یچ میمر خو  ع

 (یباز
س اتاق به که نیهم ستشیمان میدیر ستم اد ش رونیب ازد  ومچ یشد وونهید:دیک

 که بودم وداغون یعصب انقد اما گرفته دردش دونستم یم داد یم ماساژ دستش
 بود میزندگ رو دشیتهد هیوسا رادیه مهم نبود مهم برام اصال

 داشت باچشماش که یعوض پسره ااونی شده چم من: زدم وداد ستادمیا جلوش
  موند ناتموم حرفم صورتم چپ سمت باسوزش  خوردت یم

شتیمان شارش اانگ شونه به ا  که دمز نیا: دادوگفت تکون صورتم جلو دیتهد ن
 ؟؟یدیفهم یکن نیتوه من رادیه به یندار توحق یبدون حدوحرمتت

 م؟؟یبود:زد م،دادینبود کنارهم تواالن منو که نبود وکمکاش اگراون انصاف یب
  انداختم نییپا سرم زده وخجالت کردم سکوت نداشت جواب حساب حرف

سارتش شدیب ج ش قیعم نفس هیو شتر  ازترنم درایه وایش عقد شب ادتهی:دیک
 زد؟؟هووووم؟؟ حرف

  بودم رفته یقاض طرفه هی و نبود ادمی شدم شترشرمندهیب



 ایانم شوورمندتم اومد ادمی آره،امااالن:گفتم بود بسووته نفسوومو راه که یبابغضوو
  شرمندتم

ظارم ابرخالفیمان ند انت قا نداره عب: دیخ  رتشیغ رگ یادیز مونییآ
  دهیورقولومب

 
  وگرفت وجودم کل یبیعج آرامش حس دمیخند
 خانوم خب: م*ب*و*س*ی*د* وموهاش دمیکش بال فراغ یراحت ازسر ینفس

 برم گهید من بهتره خاونما
 باش خودت مواظب:ایمان

 ،باشه؟ باش نفسم مواظبم توام: وگرفتم شینیب
 باشه: دیزخندیر
 

  درکنار دوباره آرامش مدتها بعد مویبرگشت خونه به یخداحافظ بعد
 مامان:گفتم مامان به شادوشنگول ومنم برگشت خونه به سحر مامان
 پسرم جونم:مامان

 بخوابم شتیپ امشب شهیم:من
ستاش و دیخند مامان  رمگ آغوش که امیبچگ همون مثل بغلش دمیبازکردوپر د
 رنگ هم ایمان بابودن یحت که ی،آرامشوو شوودیم آرامشووم باعث شووهیهم مادرم
 نکرد عوض

 تنگ یلیخ بود تنگ دلم:من



 کردم،خوشحالم تتیترب درست که خوشحالم نورچشمم پسرم،منم منم:مامان
  پسرم یداد زحماتم مزد که

مان ودسوووت م*ب*و*س*ی*د* لپش به وگرفتم ما تاقش و تاصووبح رفتم ا  و
 .. وآروم قشنگ خواب هیرفتم، فرو یپرازآرامش خواب به سحرم درکنارمامان

________________________________________________
 ایمان______________

 
 

 دونم ینم هنکرد اشتباه یمان بودم مطمئن دلم ته نشستم روتختم یمان بعدرفتن
 ،واقعاچرا؟ داشتم حس نیا چرا

  ومغموم بود پژمرده دمشید یم وبعد بودم خبر یب ازش هربارکه
 *خ*ی*ا*ن*ت* اعتمادم به من به بود محال داشووتم رادیازه که یباشووناخت اما

مه نه،معلو  نیهم خواهرکوچولش ودلواپس نگران فقط اون شووودم یاالتیخ ک
ته که ادمی، فتیم شوووهیهم نرف باا یمن یتوخواهرکوچولو گ  یریگ جهینت نی،

 .....رفتم فرو یقیعم خواب به و اومد رولبم تیازرضا یلبخند
 
 
 

ست کردن باحس صبح شدمیب لپم یرو یگرم د شام که نیهم دار  مبازکرد چ
 یخانوم یدارشدیب:*ب*و*س*ی*د* چشمام یمان



 یینجایا یازک دمیخند
  نمک دارتیب ومدین دلم که یبود دهیخواب ملوس انقد شهیم یا قهیدق ده:یمان

 دمیخند
 دیخند
 ریبخ وصبح سالم یراست عه:من

  نشستت ماه یرو به سالم:زدوگفت یبلند قهقهه
  درآوردم براش زبونمو

 گرفت ازم قیوعم  نرم ه*س*و*ب هیو توبغلش دیمنوکش عیسر
 اینگفت ینگ یدیم وخودت خودم کاردست که انکنیدراز زبون نیازا:وگفت

 زد یتربلند یباصدا واونم ییتودستشو دمیپر عیسر وتصورحرفش ازخجالت
  رخندهیز
 

 شدم دهایپ یشگیهم یجا وهمون میرفت دانشگاه به وصورتم دست بعدشستن
  یشگیهم مکتین وهمون رفتم دانشگاه سمت وبه
  بودن زدن حرف واونامشغول بودم دهیررسید من بازم

 یدسووت شیپ نیشوورو بود کم وگلتون بود جمع جمعتون بگم تاخواسووتم
 بود کم وخرمون بود جمع جمعمون که میدون یم میدون یم:کردوگفت

 خفه: کلش پس زد یکی رادیه
  نهیا:وگفتم گورگرفتمیف:من

 دنیخند نیوشرو وایش



سرد کردیفرارم ازم راحت روزا نیا واکهیش ست باگرفتن بود و  زمونا نیشرو د
 میکن خلوت کم هی میبر عشق دوتامرغ ما: شدوگفت دور
  کنهیفرارم ازم داره نفهمم نبودم خرکه برخورد میلیخ برخورد بهم

 خواستمناراحته، وچراازم هیچ لشیدل دمیفهمینم که دمیکشیم عذاب نیشترازایب
  یوچک غیج هی افتاد شدش پانسمان دست به نگاهم که بپرسم رادیازه لشیدل

 شده یچ دستت رادیه دمیکش
 هیرگریز وزد ش*ل*غ*توب دیشدومنوکش بلند ازجاش رادیه حرفم نیا باگفتن

 
 شده وونهید بود چش نیواا
 نزار تنهام اینزارمان تنهام: هق رادباهقیه

 تنهات که معلومه یرادیه یشد وونهید گفتم بودم وبغضش هیازگر متاثر که من
 زارمینم
 نکن ترم وونهیود نگو یرادیه نگو:فشارداد خودش منوبه محکم رادیه

 جیگ یلیخ بودم جیواقعاگ کردم وسکوت وهنگ وبودم مات من
 

 داشت؟؟ دوستم رادیه یعنی یعنی، جیگ یلیخ بودم جیگ واقعا
 شهیهم هواس ترنم ایمرد،مان ترنم گفت هق باهق که امیب رونیب ازبغلش خواستم

  گذاشت تنهام
 ترشدم جیگ بودم جیگ بودم منگ زد ارور ،مخم شدم شکه

  سخت یلیبود،خ سخت باورش



 گنیم یچ نبود مهم مییکجا نبود مهم کردم حلقه دورکمرش دستم
  بود رادیه مهم کردنیم مارونگاه داشتن مات همه نبود مهم

 یرادیه شم فدات من:بود شیزخم وروح بود شکستش بود،قلب آرامشش
  کنم فراموش بزارترنمم نگو نزن شمیآت نگو یرادیه نگو:رادیه

 شد ریسراز اشکم آزردم روحش گفتنم یرادیباه ناخواسته نکهیازا
  باش آروم ،بخاطرترنم ،بخاطرمن باش آروم رادیه کردم غلط:

که هی ومحکم خشوون یباصووودا فت نفر چهیا گ جا مت به خبره ن  سوو
 یدستا و سرخش یوچشما گردنش بادکرده یوبارگا یعصب یمان:صدابرگشتم

 خبره چه نجایا باشماهام:دیغر دندوناش فشار با دوباره کردش مشت
 متوته کردن ازمتهم طرفش هی دادن قصاص حکم از ازقضاوتش بودم دهیترس
 یب خاطر به زدم زار نبود خودم دسوووت هیرگریز زدم کردنش ییآبرو یوب زدن
س شم همه بخاطراون رادیه یک شجوها پچ وپچ بود شده زوم ما رو که یچ  دان
 شووتریب هرلحظه حاال که وایوشوو نیشوورو رفت ترنم مرد ترنم:زدم زانو زدم زار

بادهن شووودیم باز فکشووون  آب و کردن نگاه رادیه به کردنیم مارونگاه باز یو
 دادن قورت محم دهنش

 روفرهاد ونگاهش وجورکد جمع خودش عیسر بود شده شوکه ازحرفم که یمان
سل:وگفت شد زوم اربودیکنارکام که ش فرهادم وبه شد ودور گمیم تیت  کرد ارها
  ششیپ بره

 صابماع گفته بهش ویچ همه رادیه دونستمیم بکشه فرهاد که االن دونستم یم
 نیومدین که نمایس نیش گم زدم داد: متشنج وجو بود خورد



 یرسووم گفتم وباخودم دمیخند تودلم وبسووتن فلنگ همه که گفتم محکم انقد
 جذبه

 ستمنش رادیکناره نبود گفتیم ه؟راستیشوخ وقت االن برسرت خاک وجدانم
 یبگ یخواینم هنوزم شده یچ دستت کردم اشاره دستش وبه

  گارسوزوندمشیباس سوخت:رادیه
 ؟؟؟؟؟؟یییییییچ:من

  سییییه:رادیه
 ینم یزیچ بود مشخص بودن وهنگ جلو اومدن بودن مات که نیوشرو وایش

  رفت غنج دلم گفته؟ته من به فقط رادیه یعنی دونن
 

 و شدیم شروع کم کم امتخانا ندهیآ هفته از میرفت کالس به وگرفتم رادیه دست
 بود فرجه هفته هی میشدیم آماده دیبا کم کم

  دش شروع ازدواجش کاتیتبر لیس شد وارد که نیهم بود یبامان کالسمون
 بوده عهیشووا هی نیوا مینامزد وفعال نکردم یعروسوو  هنوز من اما مچکرم:یمان
  نیهم

 رشسوو کرد حس که نگامو ینیسوونگ بود نییپا سوورش دیچرخ فرهاد به نگاهم
 ازخجالتش آقامون معلومه خخخخ بود کبود صووورتش راسووت طرف کرد بلند

 دراومده
 

 یمان



 
 ردفشووویم روتوبغلش ایومان کردیم اعتراف عشووقش به داشووت رادیه نکهیازا

 اسووتاد بااومدن اما کنم خفش االن نیهم خواسووتیم دلم یوکفر بودم یعصووب
کهیجزا بشوونوم یزیچ نتونسووتم گهیکلهرد فتیم اهمشیمان ن  ردمک غلط: گ

 زارو زانوزد نیزم رو خبره نجاچهیا زدم داد باشه عاشقش امیمان نکهیازا دمیترس
ست به نگاهم رفته مرده،ترنم ترنم زد سمان د شکاش رادیه شده پان  ته ادافت وا

 رهادف به ،نگاهم کردم قضوواوت یالک بازم چرا که فرسووتادم لعنت خودم به دلم
صب افتاد شاره بهش یع شت اونم رفتم اطیح ته ادیب کردم ا  ستادمیا اومد سرم پ

به ند که نیهم روش رو نه حرف کرد سووربل  توصووورتش دمیکوب محکم بز
شت شغال کهیمرت:افتادم جونش به وبام ست من زن به حاال آ  یکنیم یدراز د

 هان؟
 شد دماغ خون که زدم انقدر زدم ومن کرد سکوت فرهاد

 بزن حرف یلعنت زدم داد
 سوووتین گرانید ناموس به داشووتن چشووم من توناقوس شوورمندم من:فرهاد

شم زدم حرف باخانومتون شاره سرش وبه دادم پس وتاوان ستا کرد ا  رادیه یباد
ستانیب روونه  داح یخدا به ببخش منو کنمیم خواهش دادم تاوانش  شدم مار

 ناموسووم کسووم همه خواهرنداشووتمو شوود ایمان بعد به روز ازاون قسووم وواحد
 قول کنمیم خودموخالص خودم باشووه یحسوو خواسووتم بازم اگه باش مطمئن

 شرف قول دمیم
 
  آوردم رونیب بمیازج دستمال هیو ممنونم:دادم دست بهش شد آروم دلم ته



مال  شووود دور وازم ممنونم شووودم آروم که نیزد که ممنونم:گرفت ازم دسووت
 روبه ایمان وسووفارش شوودم مارسووتانیب یراه دادن درس وبعد رفتم سوورکالس

 ...کردم رادیه
___________________________________________________________

_________  
 رادیه
 

ستم به یوقت شاره د ستم کرد ا  کاش یا اام کردم واعتراف کنم کنترل خودم نتون
 مباز ناچار شوود جمع توخودش و شوود خی کهیت هی توبغلم که دمید کردم ینم

 مرگ ثباع گهید یکسوو به دادن بله با میزندگ ترنم مرد،آره ترنم که گفتم دروغ
 حیوضت وایش نیشرو به دیبا دونستم یم... شد نفسم ترنم شد وروحم یزندگ
 ..کردم محول شب به نکاریا یمان باسفارش اما بدم

 رسونمشیم که گفتم ایمان به کالسا شدن بعدتموم
ستم که نیهم شت خوا سو شد مانع نمیشیب فرمون پ ستم چیو ش ازد  دوگفتیک
 نم خونه سومت به که دمید یناباور درکمال  نهیشویم فرمون پشوت خودش که

 مات گذاشووت نگیپارک نیوماشوو زد موتیر کرد ترمز دنیرسوو وبعد رهیم داره
 هکنیم عاشووقم شووتریچراب آخه مهمم براش چراانقد منه فکر به چراانقد:بودم
 یدیم عذابم انقدر که دمیم *گ*ن*ا*ه* کدوم تاوان ایخدا هیکار چه نیا ایخدا
 شم؟؟ وابسته بهش یکنیم یکار ،چرا چرا؟ هیرفتن که اون

  کنه بغلم وخواست ها برده چراماتت: گرفت دستمو
 



 
 تگرف جون واسم آوردم خونه نیا به ارویمان که یبار نیاول خاطره گرفت خندم

 بغلم واون برده ماتم من حاال کردم بغلش ومن بود برده ماتش اون موقع اون
  کرده
 شه؟؟ عاشقم بخواد ممکنه یعنی ایخدا

 ؟ آخه یکن بغل هرکول من یتونیم فتیظر جسه نیتوباا:گرفت خندم
 

  منتظرم باشه ستادمیا نهیس به دست تونمیم که یچ پس: دیخند
جام یلیم هی یحت که نتونسوووت کرد یهرکار جاب نه متر  باالدادم ابروم هی ک

 شد؟؟یچ دمیخند طونیوش
  یهرکول پا هی واقعا نه:ایمان

ستم هی عیسر شتم زانوش ریز د ستمم هیو گذا ش وتوبغلم دورکمرش د  دمشیک
 رو ایمان که یهمونجور میشود خارج ازش شیشو وطبقه آسوانسوورزدم ودکمه
  شدینم اما ارمیب رونیب بمیازج دیکل که داشتم یسع بودم گرفته

 بدمش بهت خودم بتهیج کدوم: وگفت دیاخندیمان
  راستم بیج:من

شو به که بود انقدتنگ شلوارم ست ست وباهرحرکت کرد بمیتوج زورد  یدما شد
 بودم بسته ازلذت چشام دادیم دست بهم رخوت حس و رفتیم باال بدنم

 ستامد انقد که یمن آخه هیبیج چه نیکردم،ا داشیپ شیییآخ:گفت زده ذوق که
 دارد خود یجا یهرکول گهید توکه جاشد بزور کوچولو



 در پامریازز یسکیو شهیش که بود نامرتب خونه انقد دروبازکردم گرفت خندم
 وافتادم رفت
 واسووش جواب چرا؟ ایخدا) خورد گره توهم نگاهمون ایومان من قبل دفعه مثل

شتم شت شیپ قهیدق دو نیریش حس اون دوباره(ندا صا برگ صو  ایمان یوقت مخ
 دادنش قلقل  به کردم شروع ادیب رونیب که خوردیم وول رمیز
 

 وتاهک دید یووقت کردن وتقال دنیخند به کرد شروع اونم ومدیم قلقلکم خودمم
 قل وقل سوردش یدسوتا روشوکمم دیکشو رهنمیپ  ریز از  دسوتش  سوتمین ایب

 یتفاقا اون و کرد پر بود نونیب که یکوتاه فاصووله اون زدو بهم تعادلم یناگهان
شکه شکه بود شده قفل روهم ون*م*ا*ب*ل افتاد افتاد یم دینبا که  ودب بودم،

  بود بودم،مات مات
  کردم یغلط چه من ایخدا شدم خارج ازخونه دمیپر فنرازجام مثل

 گهید یکی زن خوردم یگوه چه من زدم داد توآسوووانسووور بودم یعصووب
 اابونیخ یراه هدف یب و کثافتم فمیکث گوهم من زدم داد م*ب*و*س*ی*د*رو

 یحسوواب برف هی که معلومه یابر بود هواسوورد زدن قدم به کردم وشووروع شوودم
  میدار شیدرپ

  دادم جواب عیسر بود ایمان اومدم خودم به میگوش بازنگ
س انقد رادیه ،برگرد برگرد یرادیه الو:ایمان  شروع یچ مثل که نوگفتیا مهیسرا

شدم  دنیدو به کردم سور سان صب شه یخال یک نبود معلوم اما منتظرآ  لهپ یع



 فسن نفس وبه بودم آورده کم نفس دنیدو به کردم وشروع کردم یکیدوتا هارو
 زدم داد شدم داخل که نیهم دمیرس باالخره بودم افتاده

 ؟؟ییکجا ی،خانوم ایا،مانیمان
  دنیخند به کرد شروع رونیب اومد ازآشپزخونه که ایمان
 ...افشیق رادیه یدارشد خنده چه یوا:ایمان

________________________________________________
 ایمان______________ 

 
  دیکوبیم محکم قلبش بود نشیروس وسرم کرد بغلم رادیه یوقت
  شبیازج دیکل کردیتقالم شدیشترمیب هرلحظه تلخش یاودکلن یوبو

 رونیب تنگش بیج ازاون دیکل بود یکندن باهرجون نتونسوووت رونیب بکشوووه
 خوردوپخش بهم تعادلش میشد داخل که نیهم دروبازکرد دادم بهش و دمیکش
  خورد گره توهم نگاهمون میشد نیزم
 

  دادنم قلق  به کرد شروع امانشد بزنم کنارش ازروم کردم یسع
 کردمیم درکش کرم کمکش شه منحرف فکرش ترنم ازنبودن خوادیم دونستمیم
 خودم مثل فرارکنه ازحسش خوادیم
 

 داغ داغ بود داغ بردم رلباسووشیز ودسووتم دادنش قلقل  به کردم شووروع منم
ل  به کردم شوووروع عادلش که دادنش قلق فاق و خورد بهم ت  منو  یات



ستم یم  *ب*و*س*ی*د* سش لحظه اون دون ست ح  ودل ستین خودش د
  رفتمگ اشتباه یوبامان فرهاد که من مثل گرفته اشتباه ومنو ترنمشه تنگ
 ..رنبودمیدلگ نشدم ناراحت نیهم واسه
 ارهد وجدان عذاب دونستمیم کشهیم خجالت دونستم یم دیپر فنرازجاش مثل

 .. رفت که
  بود الزمش خلوت نیا کرد یم خلوت باخودش دیبا

تا بود یخال کردم نگاه خچالشی به  نداشوووت یزیچ وگوجه مرغ تخم جزچن
لت هی یمجبور نگ وبهش کردم درسوووت ام  گردهیبرنم دونسووتم یم زدم ز

 حدانو عذاب بگم که سووتمیدلخورن بگم که ادیتاب کنم نگرانش مجبورشووودم
 بود الزم ،پس باشه نداشته

 زدم ازآشووپزخونه ؟؟ییکجا یا،خانومیا،مانیمان:زدیم داد اومد بعد قهیدق ده
 ندهخ واقعا افشیق رخندهیز زدم نفسووواش نفس و قرمزش افهیق دنیباد رونیب

  داربود
  توروخدا افشویق رادیه یدارشد خنده چقدر یوا:من

 آره؟؟ ینداز یم دست منو گرفت بازوهام اومد جلو
  بود راه تنها نیا خوامیم معذرت میزد یم حرف باهم دیبا... دیبا بود الزم:من

 زدن حرف واسه باشم داشته جون تا تورگ میبزن ییغذا هی ایب اول االنم
 من به نگاه هیو کرد املت به نگاه هی اومد

 
 رادیه



 
  کردم هنگ افتاد زیم یرو املت به چشمم که نیهم

 ایخدا یحکت چه فتهیم اتفاق روز اون داره که هیحکمت چه ایخدا
 رادچتهیه یاوووو:ایمان
  یچی،هیچیه هاااان:من

ستم ش شروع ن  نکهیاات  کردمیم یشترباغذابازیب یخوردن چه خوردن به کردم و
مه دی،شوووا بخورم بخوام مهیمان که بودم نخورده هم دولق  روخورد اه

 در اون به نیا:دیزدوخند چشم  هی و وزبونشودرآورد
 

 یریگیم انتقام نامرد یا:دمیخند
  میری ربهی گهید حاال رمیگیم که یچ پس:ایمان
 
 یلیخ بودم خوشووحال داره ادی به رو روز اون ایمان نکهیازا رفت غنج دلم ته

  خوشحال
  یو یت یروبرو رومبل میونشست میکرد جمع هم زروباکم یم

ستم ایمان صاد  اتفاق ،اون جونم رادیه یناراحت دونم یم:وگفت گرفت د  فابودت
 وخودت باش آروم پس منو نه یدید ترنم لحظه تواون سووتمیرنیدلگ ازت من
 ؟ باشه نکن تیاذ
 

 شدیم آب قند دلم لویلوکیک شیمهربون همه نیا بخاطر
 خانوم یکنیم درکم که ممنونم:من



 موند ناتموم حرفم ایمان یگوش بازنگ
 آقاهه سالم:ایمان

..... 
 ااونجایب رادمیه خونه: ایمان
... 
  منتظرتم باشه:ایمان

 کرد قطع یوگوش
 بود یمان:من
  دنبالم ادیم واالنم نجامیا گفتم رونیب میبر که زد ،زنگ اهووم:ایمان
 
  داداش گمیم تیتسل:کرد بغلم دروبازکردم که نیهم اومد یمان بعد ربع هی

  بودم کرده هول نبود ادمی چون نداشتم گفتن یبرا یحرف من
  ببخش منو رادیه:یمان
 چرا:من
فت بود روشووونم سوورش که یمان مت:گ  ،من من کردم قضووواوت زدم ته

 بودم یعصب صبح بخاطرهمون ینظردار زنم به ناموسم به خرفکرکردم
 

 نیباا دمشوو پسووت قته،منی،حق قتهیحق سووتین گرفتم،تهمت شی،آت دیلرز دلم
  ستین مهم داداش سرت یفدا:گفتم حال

 
 یمرد یلیخ:یمان



  میچاکر:من
  یتوچراساکت: اگفتیمان وبه اومد رونیب ازبغلم

 کنمیم نگاه یهند لمیف دارم یچیه:ایمان
 گرفت شینیب نوک یمان
 توروخدا کن ،ولیمان کن ول گرفت دردم نکن ییییآ:ایمان
 طال خانوم شده تیحسود بگو: کرد بغلش یمان
  توحلقم سقفت به اعتماد شیییییا:ایمان
  شهیجانم:یمان
 تیتبیب:ایمان
  منحرف:یمان
  بهم نیدیپر دوتابچه ،مثه نیکن تمومش:من
  بچم که یچ په:ایمان
 یا نگشوده جهان به چشم هنوز:من
 داداشش نکن تیاذ خانومم عه عه عه:مان
 دلم ازهمه ازخودم رفته *ه*ر*ز* چشوومم نکهی،ازا داداشووش ازلفظ گرفت دلم

  گرفت
 

 ...ورفتن کردن ی،خداحافظ میمابر بهتره گهید خب:یمان
 

 ..چرا آخه ید یم عادت محبتا نیا به چرامنو ایخدا:بدترشد بود بد حالم
 



 ارهشووم نیهم واسووه زدمیم حرف نیواوشوورویشوو با لوبره یزیچ نکهیا قبل دیبا
 داد جواب عیسر گرفتم نیشرو

 نیبمون منتظرم خونت امیم دارم نیشرو الو:من
 ..من..من:کرد هول نیشرو

 اسیمان ،درمورد زنته اون ستین وایدرموردش نترس:من
 میمنتظر باشه:دیکش راحت نفس هی نیشرو

  حذبه یمرس بودا دهیترس یراست یراست یانگار گرفت خندم
 ....شد انجام ایوهماهنگ دادم حیتوض داستان کل رفتمو نیشرو خونه به
 

  یمان
 ببخش:وگفتم گرفتم دستش میسوارآسانسورشد رونیب میاومد ازخونه که نیهم

 کردم ش  بهت خانومم
 ستین مهم:داد جوابم سرد 
 داشت،نداشت؟ ،حق کردم ش  بهش که دلخوره ناراحته دونستمیم
 

 خب ببخش خوامیم معذرت: من
نهیم درد سوورم فقط سووتمی،دلخورنیمان سوووتین مهم که گفتم:ایمان  منو ک

 خونه زودتربرسون
 

 میباش باهم که اماقراربود:من



  ستین حسش االن:ایمان
  رسوندمش خونه وبه خانومم باشه:من
 ورفت شد ادهینکردوپ تعارف هی یحت
 

 شووم ادهیپ خواسووتم ازم هیشوواک معلومه خوادتنهاباشووهیم که شووده چش ایخدا
 ... ازداشتین ییوتنها خلوت نیا به اون چون شدم مونی،اماپش

___________________________________________________________
___ 
 ایمان
 
 

 وتهمت بود یانقدرعصووب بغل هی بخاطر یمان ی،وقت داغون داغون بودم داغون
  شدیم وونهید  افتاده نمونیب  یاتفاق چه رادیه دیفهمیم اگه بود زده

 نیهم واسووه کنم نگاه توچشووماش تونسووتمینم داشووتم *گ*ن*ا*ه* احسوواس
  رفتم خونه به و کردم سردردوبهونه

 دموترسمباخو دیبا کردم خاموش روهم میگوش فکرکردم فقط تواتاقم تنها یتنها
  ومدمیم کنار

  کنم پنهون یزیچ ازش تونستمی،نم رو قتیحق گفتمیم بهش دیبا
  یبودتار  یهواتار دونمیم ،فقط چندبود سووواعت چقدرگذشوووت دونمینم
   یتار

  روگرفتم یمان شماره کردمو روشن میگوش



 اول بوق
 دوم

 سوم
 چهارم
 پنجم

  شمیش
 هفتم

  الو:داد جواب گرفته یباصدا که شدمیم دیناام داشتم گهید
 یمان سالم الو:من
 تهچ ی،خوبییتو خانومم ایمان:کرد هول بود شووده من متوجه انگارتازه که یمان
  افتاده یاتفاق شده یچ

 بزنم زنگ که باشه افتاده یاتفاق دی،نه،با نه:من
  شبه دونصف ساعت آخه:یمان
 میدار ،مگه شهیم ،مگه شب ؟دونصفیییییییییییچ:من
  یدونست ینم که نگو ایمان یکنیم نگرانم یدار:یمان
ستمینم بخدا:من ش دون صم نکهیا قبل دیبا) دیببخ ش ممیازت  باهاش مش مونیپ

 االن نیبزنم،هم حرف باهات دیبا من من یمان:گفتم نیهم واسه(بزنم حرف
 شده؟ یزیچ:یمان
  نجایاایب االن نیهم شهینم یتلفن: من
 آخه گهیم یچ می،مر خوابن همه یشد وونهید:یمان



 یدیرسوو که نیهم مونمیم منتظرت خودم ،خودم دارشوونیب زارمینم نترس:من
 یمان ایب ،فقط کنمیدروبازم بزن زنگ

 کرد قطع یوگوش امیم االن ،باشه خانومم باشه:یمان
 

 یمان
 

 ادبخو نکهیازا دمیترسوو گرفت وجودم تموم دلشوووره دنمید واسووه ایازاصوورارمان
  رسوندم خونشون به خودم بود یکندن باهرجون یچ همه ریز وبزنه کنه کات

  بازکرد واسم درو زدم زنگ بهش که نیهم
 دیدو بازکردم دراتاقش که نی،هم برم اتاقش به سووروصوودا بدون کردم یسووع

  هیرگریز زد سمتمو
 اشب ،آروم خانومم باش آروم: کردم حلقه دورکمرش دستام دمیترس گرفت دلم
 منو ،ببخشیمان ببخش منو:ایمان
 ؟؟ شده ی،چ چراخانومم،چراگلکم:من
 ...بو گرویهمد رادیه راد،منویه منو:ایمان
 
 کل دش لمس انقد حس یب شدو سرد تنم شد منجمد قلبم ازاعترافش بستم خی

 منو زنهب دست من یایمان به یکس نکهیا تصور افتادم روزانو حال یب که وجودم
  بده ادامه حرفش نزاشتم برد جنون تامرز

 یاتفاق، گرفت اشووتباه ترنمش یبجا منو اون:هیرگریز وزد نشووسووت کنارم ایمان
  گرفتم اشتباه تو یبجا فرهاد که من مثل شد یاتفاق ،بخدا یمان شد



 توگوشش زدم شدم یعصب خورد بهم حالم کرد حیتوج راحت انقد نکهیازا
 

 تگرف شیآت جونم تموم کرد نگاه بهم نشستش اش  به یباچشما یوقت
 غلط:کردم شریاس دستام نیب عیتونستم،سرینداشتم،نداشتم،نم شویگر تحمل

 بشکنه دستم ی،اله کردم خانومم،غلط کردم
 

 آقاهه نداله یاجال:دیخند هاش هیگر نیب ایمان
سش دلم  فیتعر اول از یخواینم:م*ب*و*س*ی*د* موهاش رفت ضعف وا

 محال کردیم *خ*ی*ا*ن*ت* من یایمان اگه نبوده یعمد دونسووتم یم)؟یکن
 وبگه ادیکنارب تاباخودش دهیکشوو عذاب یلیخ تااالنشووم معلومه بگه بهم بود

 (نبود حقش خورد که یلیس نیا
 مو موبه یچ همه گفتن به کرد شروع ایمان
صه نمینب: یخانوم شم فدات شد راحت المیخ  گهید یول نداره عب ایخورد غ

 باشه؟ تکرارنشه
  باشه:*ب*و*س*ی*د* لپم ایمان
 برم؟ من گهید یشد آروم یخانوم خب:من
 ...اهووم:ایمان
 

  ایمان
 



 یسب ،باخاطر سب  شدم سب  بودم گفته بهش ویچ همه نکهیازا
 ، دمیوخواب رفتم خواب تخت به آسوده
   شدم داریب ازخواب میمر ومامان حهیمل غیج غیباج صبح

 سرتون به زده الله ،بسم نیکنیکارمیچ سرمن باال شما وا:من
 نیشد یجن شهیم باورم داره یجد یجد

 
 یبرف چه نیبب پاشو پاشو ایمان یوا:وگفت دیکوب بهم دستاش کف باذوق مامان
  اومده

 نیبب پاشو دخترم گهیم راست:حهیمل
خت باذوق مان برف پنجره دم ورفتم دمیپر ازروت مان،آرام خرا  یم بایوز ،خرا

 یها اخهش رو برف نشستن و وپاک دیسف دیسف پوش دیسف اطیح وکف دیبار
 نیازا قصن یب ینقاشوو هی مثل بود شووترکردهیب رو ییبایز نیا اطیتوح یدرختا

 یگرم لباس ای کفش بدون دمیدو اطیح سوومت به اومدم وجد به ییبایز همه
 هک برف یها دونه ریز دادیم روبهم یخوب حس یسردوبرف نیروزم پاهام کف

 حلقه دورکمرم یدسووت کردم حس که دمیخندیوم دمیچرخیم دیباریم سوورم رو
 شد

  بزنم غیج خواستم
  منم نترس: گفت که
 یکنیچکارم نجایا وونهید دمیترس:شدم آروم بود یمان
  خوب یجا هی ببرمت اومدم:یمان
 کجا جون آخ:دمیچرخ سمتش به



جه تازه که یمان ها متو باس کفش بدون یپا  اخم بود شوووده من خواب ول
 انداخت ودسووتش دختر یخوریسوورمام  رونیب یاومد سوورووضووع نیباا:کرد

 برد ساختمون وبه کرد حلقه کمرم دور دستشم هی و رزانومیز
 جون می،مر جون میمر:یمان

 یمان جونم:اومد ازآشپزخونه مامان
 آخه بره رونیب لباسا نیباا دختره نیا نیسالم،چراگذاشت:یمان

 هباریم برف ،هروقت عادتشوووه دخترم نیا نداره آفت بم بادمجون نترس:مامان
 رهیم ادشیو ومکان زمان

 
 رونیب میبر میخوایم بپوش گرم لباس برو: وگفت کرد یهوووف یمان
 باشه:من
  سرده یلی،اونجاخیبپوش ،گرم گرم گمیم:یمان

 کاله هی و دسووتکش جفت هی دویسووف وپالتو دمیپوشوو بافت  هی و رفتم باعجله
 نییپا ورفتم کردم پام روهم یمشک دهیرس تازانو یها بوت و دیسف
 

 کرد یوخدافظ وگرفت دستم خوبه:کرد نگاه پام سرتا یمان
 که نخوردم واصبحانه:من
  هست یچ همه میریم که اونجا:یمان
 نیب ومحکم *ب*و*س*ی*د* و گرفت دسووتمو میدیرسوو اطیح به که نیهم

 کرد رمیاس بازوهاش



 کردمیم نگاش وواج هاج بود شده یپونصد دوتا چشام نینیبیم منو
شدم ،خل افشیق: رخندهیز زد یمان ش که ییزایچ نی،باا نترس ن  مگه یدیتوپو

 ... خانومم گذشت ازت شهیم
 

  میشد نیسوارماش
 میریم کجا:من
  نیکاب وتله یاسک ستیپ میبر میخوایم کوه:یمان
س بعد ساعت هی بایتقر ستوران سمت به اول میدیر  داد میحل سفارش رفت ر

  میحل کاسه هی خوردن وبعد داد مالش به رو دلم میحل بخار
  میرفت ستیپ به خوشمزه داغ
  بود نیکاب تله نوبت حاال یاسک ساعت هی بعد

 بندهیفر و بابودیوز دیسف منظره یکردیم نگاه نیزم به که ازباال میسوارشد
  قشنگه:گفت یمان که بودم ییبایز همه نیا در غرق

 هیعال آره:من
 ادیم خوشت دونستم یم:یمان

...... 
 وردنخ توبرف زدن وقدم ینورد کوه کم هی ناهار وخوردن و نیکاب تله میتا بعد

 شد خاموش نیماش جاده وسط اما میشد یراه هوا شدن  یتار لبوقبل
 

  داد باال نیماش کاپوت  شد ادهیپ نیازماش یمان
 کنارش رفتم



  یخوریم سرما نیتوماش برو:یمان
 مونمیم نجایا نه:من
 نیتوماش برو گمیم باتوام:یمان

  شدم نیسوارماش یحرف چیه بدون که گفت محکم انقد
 اومد بعد نیم ده

 شد درست:من
 شده مرگش چه دونمینم نه:یمان
 داره نیبنز:من
 رفت ادمی زمیبر یاومدن بود قرار:شیشونیپ رو زد یکی یمان
 یمان میکارکنیچ دیبا االن رفت ادتی!؟ یچ:من
 میریگیم نیبنز ازش شه رد که ینیماش نیاول خانومم نترس:یمان
 
شت کردم نگاه ساعت به سرد  یتار وهوا بود شب ه  هنکیبا یبخار بدون و

 هب بهم دندونام خوردن یوصوودا دمیلرزیم دیب مثل سوورما از اما بود تنم پالتو
  شدیم دهیشن یراحت

 
 خب دمیخی ادینم ینیماش چیچراه پس:من
 یش گرم بپوش نمیا ایب شونم رو انداخت کاپشنش یمان
 شهیم سردت بپوش خودت:من
 مقاومه حاالحاالها کلیه نیا ستین سردم من نه:یمان



 
 نشد کم سرما از یا ذره هم یمان کاپشن دنیباپوش
 بود شب ده ساعت گهید حاال

 
  سردته بدجور نیبش نجایا ایب: کرد اشاره خودش به یمان

  کردمیم نگاهش مردد
 ؟یکنیم استخاره:یمان
 که میشیجانم:من
  نشوند پاش جلو منو حرکت هی وبا ایب خانومم میشیم یمان

  دادیم حرکت آروم آروم روشکمم گذاشت دستاش
 نبود شیپ قهیدودق یسرما از یخبر گهید شدم گرم یمان تن یازگرما

 
 شد گرمت:رگوشمیز یمان

 شد شل بدنم رفتم خلسه به یمان ینفسها ازحرم
 دادم سرتکون فقط

 ایشد طونیش کرد زمزمه توگوشم شد متوجه که یمان
 کرد حسمیب حسیب گوشم الله کنارگردنم یمان ینفسها هورم

 مایشد گرم شیآخ: ترکرد تنگ حساردستاش یمان
 اهووم:من

 مخواب شدو نیسنگ پلکام مردم وجود از تیامن حس و یمان گرم آغوش بخاطر
 برد



 
 وهک هی به کردم وحس بود شووده قفل ودسووتام پاها نشوود که بزنم غلط خواسووتم

 وپاهاش دورکمرم دسووتاش یمان بودم روتخت بازکردم کردم،چشوومام برخورد
 بود وخواب بود کرده قفل روپاهم

  میبود نیتوماش ماکه وا
 

 تکون یا ذره از غیدر اما بازکن ازدورکمرم دستاش که تقالکردم یهرچ
 باش آروم یتونینم:یمان
 نجایا می،چطوراومد یداریب توکه عه:من
  دمیخوابن دوساعتم ربخوابیبگ ،االنم گرفتم نیبنز ازش شد رد نیماش هی:یمان
 ادینم خوابم من اما:من
  ایدیخواب صبح شیش تا شب دوازده از ادین دمیبا:یمان
 بودم داریب جغد مثل تاصبح بدبخت من
 یدیخوابیم خب وا:من
ش نبود راحت المیخ دیخواب شدینم:یمان  ریگب االنم شه رد که بودم نیمنتظرما

 یبخور تکون ازجات زارمینم که بخواب
 

 دمیوخواب گذاشتم روهم چشمام
 

 ایمان



 
 نذاشوووت روهم چشووم صووبح تا من بخاطر بودمو میزندگ تموم کنار نکهیازا

 کردنیم آب قند تودلم لویک لویک بود میوحام
 کنم ردایب ازخواب مویزندگ تموم ومدین دلم اما دارشدمیب که شدیم یا قهیدق ده

 بود دهیخواب تغث یها بچه پسر مثل که االن مخصوصا
 گازگرفت لپمو یمان که ببوسووم صووورتش خواسووتم و کردم نوازش صووورتش

  کرد محکم دورکمرم دستاش وحصار
 به یخواسووتیم یندار مادر خواهر خودت ایشوود طونیشوو یآ یآ:دیخند یمان

 ایح یب یبزن دست پسرمردم
 رو کوچه سر یبغال حسن مش نوبسم رو تو یشوورم نکهیا اول بدور بال وا:من

سم ستت  نکهیا دوم ببو  تخود ؟هانیگرفت گازم چرا نکهیا سوم خب دارم دو
  ؟یندار مادر خوارهر مگه

 
 ه؟یحرف کنم چپت لفمه هی دارم دوست اصا یزنم:دیخند یمان
 باش راحت نچ:من
 زشدیخ میدونیخند ثیوخب انداخت باال ابروشو هی یمان

  دادنم قلقل  به کرد شروع
سرش *ب*و*س*ی*د* مویشونیپ  مشد لمس کرد،لمس فرو گردنم یتوگود و

  گفتمینم نه بود یرو شیپ ،اگرخواستار



شمام ستم چ شام نزد یحرکت چیه اما بودم ومنتظر ب  ریز دز یمان که کردم باز چ
 وقتش تابه که نکن اغفال منو پاشووو پاشووو منتظره رو پر دختره کن نگاش:خنده
 ندارم یکار بهت

 کوفت:من
 یزیاتبری یقل قل:یمان
 کرجه یپا سنگ ستین رو که رو:من
 نیقزو نه کرج:رخندهیز زد یمان
 تهین مهم:من
 کهیوچک روده که نییپا میبر شووو بلند وگفت گرفت ودسووتم بعله که اون:یمان

 خورد رو بزرگه
 

شپزخونه به باهم  من یلها دخترم ایمان یوا:رفت وا کال دنمونیسحرباد میرفت آ
 ؟یاومد یک شم فدات

سر روتخت تااالن بگم شدینم روم کردم نگاه یمان وبه شدم موذب من  لتگ پ
 خب داشتم ایح ازبس واال بودم

 
 تااالن صب شیازش:یمان

 ؟ییییییییچ:سحر



 یمان نی،ماشوو شوودم مزاحم جون سووحر ببخش: م*ب*و*س*ی*د* سووحر
 منو یمان بودم خواب من دیرسوو نیبنز صووب یکاینزد کرد تموم نیبنز توجاده

 نجایا آورد
 نجایا یاومد خوش بشم گلم عروس یفدا یاله: *ب*و*س*ی*د* منو سحرم

 باش راحت شم فدات خودته خونه
 وقت عتایطب میشوود داریب ازخواب  دوازده سوواعت کنم عرض چه که صووبحانه

سنجون ناهار بود ناهار ستاد ناهار یمان منو چه وچه به به با بود ف  عدهم تو میفر
 خونه رسوند منو یومان میکرد یناهارخدافظ بعد و

 رفت نرفته راه هزار دلم تاحاال نیبود کجا:اطیتوح دیپر ما دنیباد مامان
 زد شور دلتون یلیخ نیبگ نیخواست االن یعنی مامان وا:من

 شدم آروم ومنم داد ولو زد زنگ سحر یول آره شیپ ساعت هی تا:دیخند مامان
 شم سحرآنتن تو یفدا م*ب*و*س*ی*د* مامان

  نفس یآ گهید هیباز عروس بعله اهوم اهم:کرد یا صرفه ت  یمان
 ییکجا قای؟دقییکجا شوهرش مادر کش

شم  هی سوزون شیآت: وگفتم زدم چ شر بنده جبهه سحرجون که ن  ارند فیت
 بعله

 
 میتسل بنده:آورد رونیب بشیازج دستمال هی یمان
 

 بروخونتون بدو پسرخوب نیآفر:من



 مکنیم ،رو رو سووواال برات کنمیم  یوج  یج که من:کرد زونیآو لباش یمان
 برم بزارم برات

 زد برق چشوومام بود طراحشووون یمان که امتحان یسووواال دنیفهم ازتصووور
  جون یمان زهیچ یدون یم اممممم:وگفتم

 سکوت:یمان
 جوونم یمان:من
 سکوت:یمان
 شوورگلم:من
 سکوت:یمان
 یجونم:من
 برم دیبا من نچ:یمان
 اد؟؟یم دلت بلم قولفونت گهید دیببش خب نرو: کردم سد وراهش دمیپر عیسر
 من اتاق میرفت وباهم ادینم نچ: یمان

 بخون رو ها صفحه نیا وگفت زد روعالمت مهم صفهات ت  ت 
 دمیصفرم ونمرت شهیم عوض سواال یبد لو ایداد لو نمینب

 یشوور باجه:من
 ...ایکن لوس خودت نشد قرار گهید عسلم شم فدات:یمان
 

 ❌❌بعد ماه  ی❌❌
 



 ایمان
 
شت ماه  ی ستم شوهرگرام ومدد یاری وبه گذ ض خوب نمرات تون  هکنند یورا
  کنم کسب یا

 وایوش نیوشرو رادیه کم  به خواستمیم و بود یمان تولد بهمن دهم
 ترشوویب روز پنج زکنمیسوووپرا رو یمان دادیم آزارم رفتارسووردش روزها نیا که

  الزم اتسفارش و دیخر رفتمیم و چوندمیپیم رو شترکالسایب نداشتم فرصت
 ورشو به حواسشون که گفتم کردم الزم یایهماهنگ وسحرجونمم میمر بامامان

  نبره ییبو که باشه گلم
  ادیب باهام جشن لباس دیخر واسه که رادمیه منتظر هم امروز

 موندم رادیه اس ومنتظر دمیپوشوو پالتومو کردم میمال شیآرا هی یسوورسوور
 ستین من به وحواسش وکاراشه مارستانیب سرگرم بدجور هم یمان خداروشکر

 نییپا بپر درم دم بنده بانو:اومد اس
 در دم دمینورپر باسرعت

 نیوارجشوول هیو بود دهیپوشوو دجذبیسووف وریپل هی بود منتظر نیکنارماشوو رادیه
 نگو که بود ملوس ناز انقد بود دورگردنش خوشووملم گردن شووال هی و یمشووک
 کرده فراموش رو ترنم و بهترشوووده شیروح روزهام نیا خداروشووکر نپرس

 خوبه نمیهم اما ستین دل ازته هاش خنده گرچه خندهیم شهیوهم
 

 خان پیخوشت سالم به:من
 ایکرد ست بامن خانوما خانوم سالم:رادیه



 آقاهه یکرد ست بامن تو الال اوه:من
 یخانوم باشه:رادیه
 
  شد شروع وبارون زد وبرق رعد هی

 است عشق بارون شهیم دونفره داره هوا جونم یا:من
 یخوریم سرما نیتوماش نیبش:رادیه

 بزنم قدم دارم دوست من اما:من
 خوبه میبزن قدم توبارون ساعت هی دیخر بعد دمیم قول نیبش تو:رادیه

 هیعاااال:نیتوماش دمیپر من
 
 ( بیحب بارون یپا یصدا آهنگ:) کرد روشن وپخش نشست رادمیه

 شهیش بخاره یرو نوشتم تورو اسم
 شهیتوبهارنم یب زمستون نیا نوشتم

  وونیا یتو مکتین یرو هنوزم جات هیخال
 ربارونیهاز لحظه بامن ینشستیم یوقت
 ربارونیز ها لحظه بامن ینشستیم یوقت

  ابونیخ فرش روسنگ بارون یپا یصدا
 وتوناودون توکوچه آب  یچ  یچ یصدا

  خونهیم برام ازتو آروم آروم چه که یوا
 خونه سکوت نیتوا رهیگیم تودلم یب



  گردمیم تو دنبال آسمونا تو هرشب
 نکردم داشیپ اما ستاره  ی دنبال

 پارم پاره یابرا یال البه سرگردون
 اشارم منتظر ستاره اتظار چشم
 ابونیخ فرش سنگ رو بارون یپا یصدا
  وتوناودون توکوچه آب  یچ  یچ یصدا
 ابونیخ فرش روسنگ بارون یپا یصدا
 وتوناودون توکوچه آب  یچ  یچ یصدا

 خونهیم برام ازتو آروم آروم چه که یوا
 خونه سکوت نیتوا رهیگیم دلم تو یب

  خونهیم برام ازتو آروم آروم چه که یوا
 خونه سکوت نیتوا رهیگیم تودلم یب

 ...بارون یپا یصدا
 

 ومتم بعد دادم تاآخرگوش یحرف چیه بدون که بود میومال قشوونگ انقد آهنگ
 ب؟یحب توکار یرفت تاحاال یک از:گفتم شدنش

 
 رادیه

 هک ییها گذشووته تو ومن دادیم گوش بیحب یصوودا به یحرف چیه بدون ایمان
بارون ربرفیز ایبامان  تاحاال یازک:دیپرسوو ایمان که بودم غرق میکردیم یباز و

 بیحب توکار یرفت



 که یخبرندار وروزم شوووب ییالال شوووده آهنگ نیهم یخبرندار گفتم تودلم
 رکردییتغ زایچ یلیخ قلبم به باورودت

 گذاشتمش ادیم بارون به دمید یچیه:من
 بود ازقبل ک آهنگ گو دروغ آدم نیچ نقطه:ایمان
 کرد آمادش ادیم بارون دونستم یم:من
 یگیم توراست باشه:ایمان

 میشد ادهیپ هردو و کردم ترمز ارگ پاساژ جلو بعد ربع هی
 که تهدکل خوشووگل شووب لباس هی به افتاد چشوومم که میکردیم نگاه نارویتریو

  بود کارشده یحساب نشیروس و یمشک و بلندبود
 کرده ذابج لباس یا ونقره دیسف یناینگ وبا بود روکمرش خوشگل ونیپاپ هیو

سم دامن و بود ص ینایونگ وباطرحا بود پف بایتقر لبا شده یخا  ایمان و ودب کار
 طورهچ اون گفتم عیسر نیهم واسه شدینازم یلیخ تصورکردم لباس روتواون

شاش دنشیباد ایمان شنده وبه هیعال: زد برق چ  داد ایمان هب رو ولباس میگفت فرو
  کنه پرو که

 کرد صدام که بودم منتظرش
 جونم:من
 تونمینم ازپشت یببند پشیز شهیم:ایمان
  بود شده ناز یلیخ یلیخ کردم کپ لباس تواون ایمان دنیباد
 یخانوم باشه:من

  کرد پشت بهم ایومان اتاق  تو رفتم



سش پیز ش باال لبا صله دمیک شتم باهاش که یکم فا  به یالح تنش یگرما دا
 رونیب زدم شووودم مونیپشوو اما رمشیبگ پشوووت از خواسووتم کردمیم میحال

 ادیتاب شدم ومنتظرش
 

 بود؟ خوب:اومد بعد قهیدق پنج
 نشستیم تنت به بود یعال هیعال:من

 نم بودوازطرف من قهیسل نیا نزن حرفشم:شدم مانع که کنه حسابش خواست
 یخانوم هیتوهد به

 میشد خارج ازمغازه کردم حساب
 

 ؟یبخر یخوایم یچ یمان واسه:من
 تاریگ:ایمان
 داره تارکهیگ:من
سهینم چکسیه مخ به نیا اما دونمیم:ایمان  رنیگیم ولباس عطرواودکلن همه ر

 بخونهو بزنه دمیخر واسووش من که یتاریباگ بعد به نیازا که خرمیتارمیگ منم
 ...کنم حال ومنم

 
 رو شیوخوشبخت  یمان حسرت خوردم حسرت تودلم

شتن بعد صوص گ ساژمخ ست رونیب میوزد تاروگرفتیگ پا شسوا میخوا  نیرما
 میبزن قدم نرفته،قراربود ادتی که قولت:گفت ایمان که میش

 امیم کنم پاساژپارک نگیتوپارک نیماش نرفته ادمی نه:من



  میزد قدم ایمان دوشادوش نیماش کردن پارک بعد
شنگ هوا ضا بارون آروم یها قطره و نفره ودو بود ق شنگ رو ف  بود،کاش کرده ق
 فیف،حیح اما چکارکنم بودم بلد االن بود دوطرفه عشووق نیوا بود زنم ایمان
 ...چوقتیه نبود برامن چوقتیه ایمان که

 وبه میشوود نیوسوووارماشوو میرفت نگیپارک به بارون ریز زدن قدم سوواعت هی بعد
 افتادم راه ایمان خونه سمت

 
 رفت وخودش رسوند منو برگشتم خونه به رادیه همراه ربارونیز قدم بعد

 مامان:نییپا ورفتم کردم پنهون ،ولباسارو کادو مامان دورازچشم باعجله
 ماااااامان

  استخر رفته مامانت یاومد دخترم سالم:حهیمل
  یسیم باشه جون،عه یمل سالم:من

شغول یساعت هی  گلم مامان که بودم دمیفهمینم ازش یچیه که یتیدرپ لمیف م
 شدن فرما فیتشر
 ه؟یخبر:زدم چشمکم هی یرسیم خودت به که نمیبی،میدیل به به:من

  ندارم دل خودم مگه وا:کرد نازک یچشم پشت مامان
 در طرف که نزنه سرت به یوعاشق عشق س*و*ه جون یمام ح،فقطیصح:من
 کنهیم میتسل نیآفر جان به جان دم

 کشمشیم خودم یکن آلوده فتیکث یدستا چراتو:مامان
 کمه دوتختمون ودختر مادر م،آرهیخل تعارف بدون میخندیم غش غش هردو



 .....فرشش مخشا،نه ازنوع
....... 

س یمان تولد روز باالخره شگاه یخوردگ سرما بهونه به من دیر  قرارو نرفتم دان
شرو رادیه شب تا شده سحر گلم ومامان ومن کنن سرگرم رو یمان نیو  یو
  کنم رشیغافلگ یحساب خوامیم میکن نیتزئ رو خونه جونم
 شپخ  میکنیم باد وسووحر مامان باکم  رو یرنگ بادکن  صوودتا اغراق بدون

 نمدرو کودک چکارکنم چسووبونمیم واریود سووقف به وچندتاشووم کنمیم  نیزم
 واروید به روهم گرفتم که یسوورخ یوگال ها فره فره خب سووالشووه شیشوو هنوز

  کنمیم زونیآو سقف
  مارستانیتوب یمان یمیصم یازدوستا چندتا دنیبارس همزمان

  ارهیهاروم وهیوم ینیریوش  یک  یپ
 سووروکلش هم یج ید کم کم ییگو آمد وخوش کنمیم یپرسوو واحوال سووالم

 .. میهست یمان منتظر وهمه شهیم داشونیپ هم وایوش فرهاد شهیم دایپ
 میدر دم:دهیم اس رادیه

خاموش قارو ن  کنمیم بر نده بادک  در پشوووت رمیگیم تودسووتم رو یا گ
   انیب تا مونمیمنتظرم

 برقا هوی شهیم وارد ازهمه اول ستین یخبر اما زنهیصدام سحر چندبار یمان
 بچه و یج ید  مبارک تولدت یصدا و ترکونمیم پشتت وبادکن  شهیم روشن

  چهیپیم توساختمون ها
  عمرم یخانومم،مرس یمرس:کنهیم*م*ل*غ*ب زده جانیه یمان

  گهید مینیماا: خندمیم مردم یشاد از خندمیم



  میش حاظر میمابر بااجازه: رمیگیم دستش
  خودش اتاق اون رمیسحرم اتاق به من

 رمیم نییپا ها وازپله کنمیم یحیمل شیآرا پوشووم یم خوشووگلمو شووب لباس
 تا که دهیپوشوو دیسووف جذب رهنیپ هی ومنتظرمه حاظرشووده زودترازمن یمان
ست ینم هم رو دکمه دوتا همون هیک گهید نیا بازه نشیس شلوار واال یب  نیج و
 برق چشماش شهیم من متوجه وجذاب شده یباال،خواستن زده ،وموهاشم یآب
 :گهیم وتوگوشم روکمرم زارهیم دستاش کنارم ادیم زنهیم

 وجذاب خوشگل شهیهم مثل
 کردن بنامم قند کارخونه سند دونگ شیش بگم اگه ستین اغراق خندمیم

 دونمیم:من
 ایشد طونیش: یمان
 بودم:من

 گاهیوب بانورگاه که یونورافکن گرفته فضوووارو کل یجیود یقیموسوو یصووودا
شش ضا مهونا *ر*ق*ص* شتریب ییبایز باعث وچرخ  النس شده نیتزئ یوف

 شده
 

شحال ست خو سرم  شنهادیوپ ادیم رادیه کنمیم نگاه شون*ر*ق*ص* دارم و
 دهیم *ر*ق*ص*

  کنهیم حفظ باهام رو فاصله آروم می*ر*ق*ص*یم کنمیم قبول
 تندترشده قلبم ضربان شهیم یمان توهم یاخمها متوجه چشمام



 مشیدورم ووازش کنمیم بهونه رو یخستگ اعترافم بخاطر حساسه ترسمیم
 یمان کنار رمیم

 دیببخش:من
  کنهیم سکوت یمان

 شهیم پخش تانگو آهنگ
 شهیم خاموش برقا وسط میریوم رهیگیم دستم یمان
 

 تودستش دستم هیو نشیروس دستم هی کنهیم حلقه دورکمرم دستش
 هیبابق ت*ر*ق*ص* نمینب یخودم مال فقط فقط: گهیم گوشم دم

 وعشوووه یلوند یهرچ آروم می*ر*ق*ص*یم دهیم فشووارم خودش به ومحکم
 بغلشم ازپشت چرخونهیم منو دمیم نشون م*ر*ق*ص*تو دارم سراغ ازخودم

 یکن موونید یخوایم:گهیم توگوشم کنمیم حس گردن روپوست گرمش ینفسا
 وفاصووله خورهیم توهمگره نگاهمون میشوویم خم چرخوندمیم ودوباره خانومم

  وطعم کنهیم کم رو نمونهیب که یکوتاه
 رهیگیم وجودمو کل که ینیریش  عشق نیریش گس

  کننیم نگاهمون وهنگ باز دهنا همه شهیم برقاروشن
  خندنیم همه ندازمیم نییپا وسرم کشمیم خجالت

 واسووه رهیم غنج دلم ،ته یشوووهرتم،زنم خانومم نشووو دیوسووف سوورخ:یمان
  ارنیروم  یک زنمیم یژکوند لبخند رابطمون تکرارمکررات

 :زنهیم برق چشماش  یروک دونفرمون ازعکس ستادمیا یکنارمان
  یخانوم عاشقتم



 عمرمن مبارک شدنت ساله  یو یس:خندمیم
 خندنیم همه خندهیم کنمیم فوت منم اون بافوت همزمان  کنهیم آرزو

 یش بزرگ یخوایم یک:یمان
 وقت چیه:من

 رسهیم کادها نوبت دهیم برش  یک خندهیم
 واودکلن رهنیپ کفش کادوها همه حدسم طبق

 دونمیم وازقبل خونست هی دیکل که سحر کادو نوبت
 شود دهیپسند بلکه شود دهید بازشود:میخونیم میزنیم دست همه

  دیکل هی کنهیم بازش
  یدیکش کم چراانقده یدیکش زحمت توکه:میخندیم دوباره

 مهک کجاش ولنچ  مبله آپارتمان هی آخه کمه کجاش گهید مییپررو دمیخنیم
 

 بوسهیم وسحر کنهیتشکرم یمان
 شده نوشته روش یمان منو اسم گرفته واسش گارویف گردنبند هی مادرمم
  کنهیوتشکرم بوسهیم روهم مادرمم

 شهیم کادومن نوبت
 بود زیسوپر نیهم من یکادو نگرفتم کادو:خندمیم

  کننیم تعجب همه
شکرم یمان سمت  یک خوادی،م کنهیت شم  رادیه به که کنه ق  زقبلا زنمیم چ

 ارهیم کادوم نیوازماش رهیم عیسر میکرد هماهنگ



 جون ایمان یکادو نمیوا:گهیم بلند یباصدا
  کنهیم نگام شوکه یمان

 کنهیم بازش باشوق ندازمیم باال ابرو واسش
  خانومم یمرس یوا: کوبهیم بهم دستاش کف

 کنهیم کوکش
   زننیم دست همه
 کن وافتتاحش بزن و بخون شاد آهنگ هی داداش یمان:نیشرو

 بخونم؟ یچ خندهیم یمان
 بخون باند ستوپنجیب از: گمیم باذوق عیسر من

  کنهیفکرم کمی
  شمیم دیناام
  زنهیم اما

  وآروم شاد
 :خونهیم

 بامه که گذرهیم چندساله االن
 نازشو یچشا نازشو یچشا بدواون منو هوشو عقلو

 :کنمیم زمزمه باهاش
 میدید شبو تا صبح که وونهید دوتا
 مویجیگ دوباره صبح مویجیگ دوباره صبح فردا روتختو باهم شب

 (:دمیم ادامه باهلش خوشحال شهیم زنده واسم آلمان خاطره)
  نگاهت باون یبرد منو دل ساده چه



 ازکنارت برم تونم ینم
 :باهاش کنمیم زمزمه ودوباره میزنیم زل بهم
 بوده میخواست که یهرچ جوره میخواست کهیهرچ میدید ساده چه

  وونهید دوتا واسه
 خوبه یزندگ چه ابرا یرو

  بوده میخواست که یهرچ جوره
  وونهید دوتا واسه

 خوبه چه یزندگ ابرا یرو
 
 

  دیماند هیشب ویک چیه ایدن میباهم شهیهم
 واسم مهمه که بدون یبخند که نیا

 تواشتباهن ستنمین شاد که ییاونا
  توبغلتم یگیم بهم ید یم لم من توبغله

 :زنهیم چشم 
  زد دونفره یحرفا شهیم بس از دونفرس هوا

  هیواقع نایا میبیغر بیعج میهم وحال عشق یپا
  رواله رو مونیزندگ سین یمج یعج کدوم چیه

 باشه عشق هرجا
 روبراهه روبراهه



 جشن میریگیم ها تیموقع واسه پس مینیشیم
 
 
  زنهیم زل چشمام به

 یهان کن وونمید توباچشمات:باهم میکنیم زمزمه
 تو یدار وونتوید تو یدار ووتتوید نیا توتاتهش دمیم قول

 
 : کنهیم اشاره وخونه تارشیگ به

  باعشقت منو یکرد زیسوپرا توکه
 ادتهی روزو نیهم ادتهی روزو نیهم گذرهیم که هرسالم

 
 :خونمیم باهاش

 نگاهت هیبا یبرد منو دل ساده چه
  ازکنارت برم تونمینم

 بوده میخواست که یهرچ جوره میخواست که یهرچ میدید ساده چه
 خوبه چه یزندگ برا ایرو وونهید دوتا واسه
  میخواست که یهرچ جوره
 بوده

 خوبه یزندگ چه برا ایرو وونهید دوتا واسه
 
 



  مینر نفره هی جاچیه میداد قول که یقو نفر هی باهم مینفر هی ما
 باهم میکنینم بحث یزیح چیسره باهم میکنیقهرنم ماها

 میکن ینم یباز ت  میدیم پاس هم به میکنینم یباز نقش میکنینم یلجباز
 میپرینم فکر جمعه جمعمون ییدوتا ماها گرمه سرمون

  مشخص هدفا موثق خبرا میکنینم دل میدیم دل یوقت
  میشینم عوض میخودمون خوده بلندتر قدما شهیم یه داره

 
 دوس همو میگیم همه به میشیم برنده میر ینم عقب باشه سخت راهم اگه
 میدار

 میباش روز شبو میداد قول آره میباش و روز شبو هم پشت میداد قول ماها
 
 

  نازشو یچشما اون برد منو هوشو عقلو بامه که گذرهیم ساله چند االن
  میدید شبو تا صبح که وونهید دوتا
 مویجیگ دوباره صبح مویجیگ دوباره صبح فردا روتختو باهم شب

  ساده چه
 جمعه جمعمون ییدوتا ماها گرمه سرمون
 جمعه جمعمون ییدوتا ماها گرمه سرمون

 
 جمعه حمعمون ییدوتا ماها گرمه سرمون



 جمعه جمعمون ییدوتا ماها گرمه سرمون
 گرمه سرمون

 
 میاومد خودمون به مهمونا یوهورا غیج ی باصدا
 یدنکر رو چرا ایمان دوتا شما نیدار ییصدا چه زیج دمتون وولیا بابا:نیشرو

 تاحاال؟
 صداشم قشنگه،عاشق یلیخ صداش ایمان موافقم:رادیه
 ایرونکرد من واسه هنرتو نیتوا نامرد:وایش
 کرده رو من واسه بسوزه دلتون: رادیه

 دمیدزد نگامو عیسر کرد نگام یعصب یمان
  شونمیم بار نیاول منم:یمان
 ندارما جنبه خب نیبازکن نوشابه کم آقا:من

 خندنیم همه
 رو شیپ یفردا از سر پشت روزید از امروز از خوشحال ومن

 خداجون یمرس یمرس گرم دمت ایخدا گمیم تودلم خوشحال خوشحال
 

 آوردن زنن،غذاهارویدروم زنگ
 مینیچیزومیم

 وجوجه برگه کباب میشیم خوردن مشغول کنارهم همه بعد نیچندم
 ینخورد هیالو عجب چه:یمان

 بخورم هیالو یخوایم:خندمیم



 سوونگ خانومم ممنون زیچ همه واسوووه: زارهیم رودهنم ازجوجه کهیت هی یمان
 یگذاشت تموم

 که نکردم یکار عشقم شم فدات:من
 یندار خبر یکرد رو و ریز امویدن: یمان
 

  وسحر ومامان یومان مونمیم ومن رنیم همه مهمونا شام خوردن بعد
 ینداد هنوز تیاصل یکادو:گهیم توگوشم یمان

گاش وواج هاج تازهیم ن ته یچ فهممیم کنم،  توپهلوش زنمیم باآرنجم گف
 تیتبیب:

  دونم یم:یمان
 

 کنهیم رفتن زمزمه مامانم
 میمر نکن برم برم یالک پس دارم کار باخانومم امشب من: رهیگیم دستمو یمان

 جون
  ازحرفش رمیگیگرم

 رهیم یمان به غره چشم هی سحر
 تواتاقش هبریم کشون کشون ومنو رهینم توکتم که نیاین من واسه ابرو چشم:یمان

________________________________________________
 یمان______________

 



 
 
 نکنم یکار جلوهمه که کردم کنترل زورخودمو به تاحاال سرشب از

 خوند باهام که یا باترانه مخصوصا شده طاق طاقتم
 کنما رونشونیب گهیم طونهیش

 رفتن باالخره شیییییآخ
 واتاقمت بردم دمیروکش ایمان دستم جون میسحرومر مامان غره چشم به توجه یب

 وگرم قیعم ش*م*د*ی*س*بو کردمو* ش*ل*غ*ب عیسر میدیرس که نیهم
  منو شدنیم یسپر ها هیثان وتشنه بود کرده مسخم *ر*ق*ص* موقع اشیلوند
 شدمیترم تشنه

 بود دهیترس تخت رو انداختمش
  کنمیم خواهش نیهم شووم آروم یکن آرومم خوامیم فقط خانومم نترس:من

ش دراز کنارم شدم آروم اما میبود هم کنار ربع هی، دیک  گهید شدم بدترم چیه ن
 رونیب زدم ازخونه عیسر نتونستم
 کردیم مورمورم پوستم یرو سرما بود داغ من تن اما بود هواسرد

  زدم قدم رو یساعت هی آروم آرومم شدمیم آروم دیبا اما بود سردم
  ماه بهمن یخیسردو یتوهوا
 بود خواب ایمان رفتم خونه به شد بهتر که حالم

 دمیخواب کنارش کردمو عوض لباسام
  آروم بودم آروم

 ...رمگ شدوچشمام نیسنگ پلکام بودمو کنارش بافاصله یحرکتچیه بدون



 

 ❌❌روزبعد ستیب❌❌
 ایمان
 

  تر یمیصم روز به روز یمان منو ی رابطه و گذشتیم روزها
  شد دهیکش کالسم و دانشگاه به تیمیصم نیا کم کم

 ما تیمیصم نیازا یزنک خاله یوحرفا پچ پچ با ودانشجوها
 ومدیم چپ که دهیترش مهناز اون مخصوصا کردنیم استقبال

 هه زدمیم پوزخند هی فقط منم نداختیم کهیت ومدیم راست
 .. هیکاف واسش نیهم سوزهیم داره
سته سرکالس شهیهم مثل ش شتم بودم ن  دادم یم گوش ها بچه یها کهیت به دا

 زننیم صدام دانشگاه ازحراست وگفت اومد آنتن یصادق همون که
 شد دهیکش دانشگاهم هراست به اوه اوه:وگفت دیخند مهناز

 گلم عشقه آخرشو: گفتم و زدم پوزخند هی کارخودشه دونستم یم
  عشقه خود شدن اخراج خب آره:مهناز

 رفتم حراست دفتر وبه یخانوم عشقه اوج شدنم مشروط:من
 بودن یجد یچادر خانوم وچند بود نشووسووته زشیم پشووت یمعصوووم یآقا

 ومحکم
 کن رحم خودت خدا خود ای

 



 یدانشگاه نیا پاک و خون درس یدانشجوها از یکی تو دخترم:یمعصوم یآقا
با که شوووده عهیشوووا روزها نیا خب اما  یازاسووتادا یکی که فرهمند یآقا تو

 نیدار ودانشجو استاد از ریغ یا رابطه خوبمونه
 

 ؟!نیکرد وباور نجامیچراا من پس عسیشا نیگیم اگه:من
 شنومیم ،بگو یینجایا نکردم باور چون:یمعصوم

 و لبم نیهم  زهیچ همه یب منهاز شوودن کنف مهم نبود یکار پنهون وقت گهید
 یآقا که دمید وضوووح ،به سووتین عهیشووا راسووتش:وگفتم کردم سیخ زبونم با

  دیکنیروم فکرش شما که اونطور نه البته:دادم جاخورد،ادامه یمعصوم
 دانشووگاه خاطر به ،اما ومحرم مینامزد که ماه شیشوو فرهمند یمان یوآقا من

 !گم؟یم یچ که نیفهمیم نفهمه یکس فعال میداد حیترج ها وبچه طشیومح
 

 خب:وگفت فروکرد توموهاش ودسووتش نشووسووت زشیم پشووت یمعصوووم
 ادین شیپ مشکالت نیا که نیبگ من به اول ازاون نیتونستیم

 نمک کسب تیاموفقی نمره اون بخاطر کنه فکر یکس خواستینم یمان:من
 

 اهدانشووگ به خودش گفت و زد زنگ یمان به چون بود نکرده باور هنوز انگارکه
 برسونه

 نموند دور ازچشمش که زدم پوزخند هی
صوم سته من یروبرو که یخانوم تا سه به دخترم ببخش:یمع ش  شارها بودن ن

 الزمه:کرد



  خاکه به منتش چه پاکه که طال:زدم نما دندون لبخند هی
 شووده یزیچ:اومد سوومتم من دنیباد شوود اتاق وارد باعجله یمان بعد نیم ده

 خانومم
 

ش یراحت نفس صوم یآقا که دمیک س یمع سبت:دیپر  گانیشا باخانوم شما ن
 ه؟یچ

 سالم دی،ببخش هستن نامزدم شونیا:یمان
 دینامزد وقت ،چند پسرم سالم: دیزخندیر یمعصوم یآقا
 ه؟یچ برا سواال نیا بپرسم شهی،م ماهه شیش:یمان

 یا هرابط شما نکهیبرا دال شدیم دهیشن سرشما پشت ییحرفا خب:یمعصوم
 .. شد رفع سوذن نیا خداروشکر اما نیدار باهم یپنهون

.. 
 نکنم سوسکش مهناز اگه ستمین ایمان: میاومد رونیب ازدفتر یمان تودست دست
 دهیترش دختره

 یدید واسش یخواب چه:دیخند یمان
  گهید گهید:من

 دمیکش دستش
 ؟یکنیچکارم: یمان
 ایب فقط سیه:من



س که درکالس به  یا هصرف ت  میشد کالس وارد روگرفتم یمان یبازو میدیر
 شد جمع بهمون ها بچه همه حواس که کردم
 ومدیدرم ازکاسه داشت شیوزغ یچشا اون که مهناز

شم داره وارموشید که ییاونجا از:زدم بهش پوزخند هی ض داره گوش مو  هک ایبع
 وشهم ،خانوم ماگفتن فیکث ی رابطه از حراست وبه وارشدنید  وموشه نکارنیا

شت شتر انگ شون مویانگ ستن بنده نامزده شونیا:دادم ن  خودت کاله شما ه
 آندرستند؟ بزار باالتر

ستش یمان شت د شتم گذا سته بله: روپ شقم منو در  هک شهیم یماه شیش ع
 برده رو ومن خانومم یآبرو و زده یزنک یخال یحرفا که میاون م،ازیکرد نامزد

 گذرمینم شدم خانومم شدن ناراحت باعث و
 

 استاد مگیم  یتبر ت ت:گفت پته تته با شدیترم دیسف هرلحظه که مهناز
 افتاد راه به هاه بچه هیبق کاتیتبر لیس
 
غل یصووودبارمان ذهنم تو ما خاطر به مش*ب*و*س*ی*د*و کردم ب  تشیح

 ازمن
 
 بدما لو خواستمیروزام نیهم شد تموم گهید شیییییآخ:رادیه

  داداش یگفت یآ:نیشرو
 نهموینم سیخ که نخود میفضول دخترا ما گنیم بعد توسرتون خاک:دایش

 دونستمیم منم دق:درآورد زبونش فرهاد



 ینامرد یلیخ: کلش پس زد یکی اریکام
  نباشه یثیوحد حرف گهید دوارمیه،امیکاف:یمان

  دنبالت امیم خودم مارستانیب برگردم دیبا من خانومم:گفت من وروبه
 نشیچ تانقطه خخخخخ کردم نگاه مهناز یرچشوومیوز یشوووهر باشوووه:من

 حقته خخخخخ سوخت
 ورفت کرد یخداحافظ یمان

  ادیم یسوختن یبو اوه اوه: وگفتم گرفتم مینیب  مهناز یرو روبه رفتم
 شهینم رفع مومادم پوماد با المصب یبدجور آره:فرهاد

 نشه رفع دمیبا نمیبیم من که یدود نیباا:رادیه
 ؟!بود چند ینشون آتش شماره:نیشرو

 بود؟؟؟ چند مهنازجون:من
 ۱2۵:ومدیم زور به که ییباصدا مهناز

 ؟یحفظ شمارمش که یسوزیم باردرهفته چند بگو راستش:رادیه
 خنده ریز زدن کالس کل
 دهشرمن بچم خانوما حسود نینکن تیاذ یهان اوه: دمیکش سرش به یدست من
 خب، شهیترم
 راااادیه:من

 جونم:رادیه
 داره خانومو خوشگل نیا از ییزایپذ تیظرف افق نظرت به:من

 کنهیم ییرایپذ ازش عمود نخور غصه:دیخند رادیه



 هیرگریز زد مهناز
 دخملم گرفتن نمره واسووه زدنت دو سووگ واسووه دار نگه ،اشووکاتیییاوخ:من

 نشستم وسرجام
 داشت *گ*ن*ا*ه*:وایش

 نداشت:من
 خورد تودهنش دندوناش خودم شوودینم حل موضوووع نیا بود،اگه حقش:رادیه
 کردمیم
 

  ایمان
شتیم روزها  دیع یبو و وهوا حال و میشد یم  ینزد دیع به روز به وروز گذ

 دیع سووفر تدارک ای میبود دیخر درحال ای رو روز ،کل بود بخش آرامش یلیخ
 خخخخ میهست منفجره مواد انواع دیخر مشغول و هیسور چهارشنبه که حاالم

شتن نیا یمان گمیم:من شتن ا شتن م شب اگه همون بود یک بود ه  رانیا ادیب ام
 کننیم غیدر ازمون روهم فندک کش شیپ یا هسته یانرژ
 وونهید دختره تو ازدست:دیخند یمان

 خورد زنگ میگوش که میدیخندیم میداشت زیر زیر
 گلم برمامان سالم الو:من

 نییکجا دخترم سالم:مامان
 یمان توبغل:من

 ایح یب دختره:دیکش یوصورت زرد بنفش فرا غیج مامان
 خب ابونمیخ وسط ،معلومه یپرسیم شما که یسوال چه نیا من مادر خب:من



 امام فروردگاه نیبر:مامان
 ه؟یچ ؟فرودگاهیییییچ:من

مان مار یچ:ما گاه زهر حل گهید فرود  گنیم ارهیط وپرواز وخروج ورود م
 فرودگاه

 رموچهس بغال عباس حاج جون به نباشه تو جون ،بهیروگرفت دونمره نیآفر:من
با ت،مادرمنیوترب میتعل آموزش محل فرودگاه کردم فکر  ودگاهفر میبر دیچرا
 عسل؟ ماه مونیبفرست یخوایوم زهیسوپر نکنه

 
 رانهیا گهید ساعت هی همش،رز یکنیم ور ور ریبگ نفس هی دختر:مامان

 کم یا هافاد دختره نیهم خدا ی،ا رانیا رز ییییییییییچ: دمیکشوو یصووورت غیج
  شییا مادمازل دنبال میریم االن داشتما،باشه

 
 کردم قطع یگوش

 کننیمنورم رانیا:گرامت عمه دختر که نمیبیم: گفت دیخندیم داشت که یمان
 کن ختم بلند صلوات رهینگ  وظلمت یاهیجاروس همه منورکوفت:من
 ادیم بدت دختره نیازا انقد توچرا موندم من:یمان
 زارمیب ازش یول دونمینم خودمم یبخوا راستش:من
 رله رو یوعروسوو عقد برنامه میخوایم که باش امشووب فکر به یخیب نویا:یمان
 میکن
 



 یا افاده دختره اون پدر گور ایگیم راست آره دمیکوب وبهم دستام خوشحال
  میرفت فرودگاه سمت به و میشد نیسوارماش

س بعد ساعت مین شت انتظار سالن میدیر  ده عدب که میمنتظرموند شهیش ازپ
  شد دایپ سروکلش شیخرک یها باعشوه مانتال  سانتال خانوم قهیدق

 شاشمچ اوه اوه و کاشته که وگونشم یعمل ینیوب لبا و نردبون قد بلوندو موهاش
 لوس دختره یکن پاکش دیبا باکارت  که دهیمال فقط کرم ونیکام هیو دهیکش که
ماغ نازک یصووودا باهمون شووود کمینزد که نیهم  اوه:کرد بغلم شیوتود

ست دلم جوووووووونم ییییییهااااااااااان  شگون بوس یجا به بود شده تنگ واا
 کرد بوسم ومثال رولپم گذاشت

 نکرد میتف تف شکرحداقل خدارو
 

 شد عرض سالم:کرد یا سرفه ت  یمان
شوه هی با رز ص یولوند ع ستش یخا شت د ست تو گذا  هی سالم اوه: یمان د

 دتهیپسرجد دوست:زد من به چشم 
 همسرشم:گفت خش  یلیوخ کرد ظیغل اخم هیو توهم دیکش ابروهاش یمان
 من گل رز:دمیکشوو قیعم نفس هی ازش گرفت حرصووم موندم مات نیگیم منو

 اتیروح  دمیم حق البته باشه شیدوم جونم یمان که پسرداشتم دوس یک ،من
  کنهیم فرق تو اتیباروح من
 دمایترکیم وگرنه انداختم کمویت شیآخ
  میشد نیوسوارماش مینزد حرف کدوم چیه نیماش دم تا
 



 ونازا دوتا گهیم طونهیش زدیم حرف یبامان جلو اوردیم سرش همش پرو دختره
  بدما بهش شدمو مخفف خوشگل یها فحش

 نگاه بهش گرفت دسووتم بود من یخوردنا حرص متوجه یرچشوومیز که یمان
 ... باش آروم زد لب آزوم که کردم

 
 ما خونه وسحرجونم وایوش نیوشرو رادیه میدیرس خونه به باالخره

  بودن منتظرمون
 یخرک یها وعشوووه یپرسوو احوال و وبوسووه بازارماچ میشوود وارد که نیهم

 شووهیهم یهان اوه:گفت دیرسوو که رادیه به افتاد راه به رز خوردکن واعصوواب
 اما:فتوگ کرد یمان به نگاه هی کننیم وازدواج دوسووتن ایبامان رادیه کردمیفکرم
شتباه یانگار ست رادیه به که وهمونجور کردم ا  ایومان رادیه آخه دادگفتیم د

 یلیخ بودن راحت باهم یلیخ
 

 درایه وجود دارم رادیه نیازهم نفسمو من:وگفت روکمرم گذاشت دستش یمان
 بخشه آرامش ایمان واسه هم من واسه هم
 ورفت کرد شیا قهوه رسما که برم شوورگلم یفدا من یاله شیآخ

  عشقم یمرس دستت:گفتم توگوشش آروم
 ..دیخند



 هنشووسووت سووالن تو همه متفرقه یها ییرایوپذ پز حهیمل فسوونجون خوردن بعد
 خوشووحالن وجمعمون میهسووت همه که امشووب راسووتش: گفت یمان که میبود

 بدم بهتون خبرخوب هی خوامیم
 میشنویم بگو پسرم رباشهیخ:مامان

 میبذار رو یوعروس عقد قرار دیازع بعد نیباش موافق شما اگه راستش:یمان
سرم بهتر نیازا یچ: *ب*و*س*ی*د* ومنو شد بلند سحر  االن نیازهم پس پ

 بشه انجام تونیوعروس عقد ماه نیفرورد تاآخر که نیبد انجام داتونمیخر
 

سرم نیازا یچ: *ب*و*س*ی*د* شدومنو سحربلند  االن نیازهم پس بهترپ
 بشه انجام تونیعقدوعروس ماه نیفرورد تاآخر که نیبد انجام داتونمیخر
 حتما:یمان
 هک میبود دنیوخند حرف مشووغول همه و شوود شووروع طرفمون به کایتبر لیسوو
 هیباز شیآت نوبت باشه که میتینوب: گفت یمان

  انداخت راه به بزرگ شیآت هیو اطیتوح دیپر و بتروکنم امشب خوامیم
 اومد رتیشوورگ امسال بلکه بپر شیاازروآتیب رز:من
 رمینم تیمسعول تعهد رباریز من واه:وگفت کرد یشییا هی رز

 (ختمیر زهرم شیییآخ) نپر باشه یبنداز تهیل یترش یخوایم په عه:من
 دیپریم شیروآت واز کردیم غیج غیج وایش

 شوهرکردن واسه هوله چه اوه:رز
 پرهیم که جانشهیه واسه کرده ازدواج وایش گلم:من
 شیییا:رز



 یخبرندار یدیترش رسما: دمیخند من
 عمرا شستن کهنه منو اوه:رز

 ارشچک دختر بسه:بود یمان شد دهیکش دستم هوی خوادیم اقتیل مادرشدن:من
 میکن دعا مونیخوشبخت وواسه میبپر ایب رفت یکرد شیا قهوه یدار

 غیج هی زمانم وهم. تو از من یسوورخ توازمن یزرد:وگفتم دمیپر شیآت ازرو
 دمیکش بلند
ساب که کردم غیج غیوج دمیپر شیآت رو از انقد سته یح صدام بودم خ  رفتهگ و
 بود
 یباز شیوآت میداد تیرضا باالخره کردیم نگاه داشت فقط رادیه که بود بیعج

 خودشون خونه ورفتن کردن یخداحافظ وهرکدوم میکرد لیوتعط
شتم وخودم بردم مهمون اتاق به رو رز سته انقد اتاقم برگ سال باهمون بودم خ  با

 برد خوابم
________________________________________________

 رادیه______________
 

شن خبر یمان یوقت س عقد ازج ش ته میانرژ داد یوعرو  هیخال شدم یته و دیک
 دشوویم گرفته ازمن شووهیهم یبرا ایمان گهید ماه هیکمتراز شوودینم ،باورمیخال

 گهید یکی وسهم



 یبرا خواسووتمیم ونگاه کردم سووکوت فقط یباز شیآت ومراسووم جشوون تاآخر
 شوووب بمونمو بود محال کنم ثبت توذهنم رشووویاوتصووویمان نگاه شوووهیهم

 باشم یمان با شدنش یکی شاهد بود محال نمیبب شویعروس
 رمیم کنه زنده روواسم ایمان که یازهرچ شمیم ودور رمیم

 دمیوخواب رفتم اتاقم به وکوفته خسته جشن بعد
___________________________________________________________

___ 
 یمان
 
 
 نگاهش و سووتین یشووگیهم رادیه اون  رادیه امشووب کردم چراحس دونمینم

 انداخت چنگ دلم تو یکی انگار چرا دونمینم شده عوض
 تداش فرق شهیباهم توچشماش والتماس نگاهش دمیترس ازنگاهش دمیترس

 به محاله وگرنه شووودم حسووواس رز یحرفها بخاطر حتما نداره امکان نه،نه
 آخه شد ازخوابم مانع دردم سر اما بخوابم کردم یوسع فرستادم لعنت طونیش

 سراغم ادیم شمیم یتاعصب هیکوفت سردرد چه نیا دونمینم بودم یعصب چرا چرا
 شمیونم شهینم آروم آرامبخشم انواع وبا
 

ش کردم حل توآب نیکدوئ چهارتا شمام باال دمیوک شتم وچ  یسع و روهم گذا
 بخوابم کردم

 



 ایمان
 
 

ساعت ش آالرم وزور ضرب به مونده لیتحو سال به دو  بنفش یغایج و یگو
صورت  رمیگیم یا قهیدق ده دوش هی عیسر تند دارشدم،زودیب ازخواب مامان یو

مان هیآب  یتون هیراه، به که ودوزکم بزک و هامم و پوشوومیم گرمیج یما  مو
 نییپا رمیوم دوشم رو کنمیم شونیپر افشون کنمیفرم
  که هستن همه اوه اوه
 بربادم ینده تا مده برباد زلف: سمتم ادیم یمان

 افتخارش به رو قشنگه کف نیبزن:زنمیم دست 
 سالم نام به یپرازمعان ستیا کلمه یپارس درزبان:سحر

 فدات یکرد شرفتیپ که نمیب یم سحرجون یوا: م*ب*و*س*ی*د*سحرو
 شم
 فیشر مدرسان:یمان
 !!!!!!!؟؟؟؟؟؟یچ:من

 فیشر مدرسان:سحر
 تحکمت خدا یهع:گمیوم کنمیم نگاه آسمون وبه رمیگیم دعا حالت به دستام 

صومت ومظلوم خب بنده دارن نگا شکر سکول مع ست ظلم یکننا،تاکیم ا  مو
 رواست برمن

 



 باوا نیریبگ دهن به زبون:گفت مابود یکال کل شاهد تاحاال که مامان
 سنهگر شکم که بخور صبحانتو عیسر ایمان مونده سال لیتحو تا ساعت هی

 یریگیم هیسوتغذ سال آخر تا ینمون
 ینبود یخرافات که شما  یفنات چغده ییزندا وا:رز
 زد زر نچسب دختره نیا باز
 هیکاف گانیشا خاندان کل واسه ینباش  یفنات شما گلم:من
شاره با یمان  حانهصب خوردن وبعد شدم ساکت منم امیب کوتاه که فهموند بم ا

 مینشست میبود کرده درستش مامان باکم  که ینیس هفت سفره کنار
سالم لیتحو سال برنامه سان ام شت سه ازشبکه که بود یخانیعل اح  خشپ دا

   شدیم
  واالبصار القلوب امقلبی:یصدا که موند لیتحو سال به قهید هی
  والنهار لیمدبرال ای
 حوال واال الحول امحولی

  الحال احسن یال حالنا حول
 امانم وبوسه وماچ همه بغل ورفتم دمیپر ازجام فنر مثه و شد پخش ونیازتلوز
 نچسب رز اون یحت وسحر

  دیوخند داد باال ابروشو هی که یمان به دمیرس
لت کرده فکر هه جا نده ماچ هی دمیپر کشوومیم خ  یهمگ که کردم ازلپش گ

 شدن منفجر
 ندت زود نهیبب رو یقال گل چشووماتون دینخند تایتربی،ب خب شوووهرمه وا:من
 عیسر



  ینیبیم یوقال مرش فرش نجایا تو گلم عروس وا:سحر
 ..عیسر تند زود نینیبب رو پارکتا خب ایگیم راست عه:من

 کنارتختم یعسوول رو از میگوشوو و تواتاقم دمیپر ازجام ها وونهید مثه عیسوور
 الو:داد جواب اول بوق همون زدم زنگ رادیه به برداشتم

  یرادیه باشه مبارک نو سال الو:من
 یباش داشته یخوب سال توام ممنون:رادیه

 شده؟ یزیچ:من
 بودم خواب یخانوم نه:رادیه

 !؟خواب؟ یییییچ:من
 کرد وقطع یبا فعال زننیم صدام اهوم: رادیه

 نییپا دمیپر فشنگ مثه دوباره
 خنده ریز زدن دنید تامنو 

 دیخندیم یچ به هناق:من
 وسرعتت دنیازپر:مامان

 بگم  یتبر یرادیه به رفتم خب:من
 هول چقد عه:رز

 ...نمیبینم یربط:من
 

 دیود منو یدیع دیب یدیع نوبت باشووه مینوبت گفتم میدیخند یکل که نیا بعد
  ورم من



 سووحرجونم و داد بهم یصووودتومن طراول هی قران یال از شوووهیهم مث مامان
 دیسف طال ست هی هم یومان طال خوشمل دستبند

 
باره دمیکوب بهم دسووتام  از نمیا خب: وگفتم م*ب*و*س*ی*د* همشووونو دو

  الال برم من ما یکاسب
 شمال میبر میخوایم ناهار بعد رفته ادتی  الال ویچ یچ:مامان

 ینداد منو یدیع تازشم:یمان
 برسرم خاک چشم همه نیا جلو تو یدیع:من

 یندار که ایح:مامان
 بدم بهش خوامیم دمیخر یلیقاقال واسش مادرمن دیمنحرف شما وا:من
 یلیقاقال چرا حاال:یمان
 یخوایم یدیع ازمن سالته  یو یس گنده مرد:من
 نییپا انداخت سرش ناراحت یمان

 حساسه سن به نیا گفتم چرت بازم اخدای
ستام شم  هی  دورگردنش انداختم د  یچ یلیقاقال نیا یبدون یخواینم:زدم چ
 حاال هست

 یلیقاقال نیا واسه رمیمیم:زد برق چشماش میمان
 برو کن رنگ بروخودت بچه میمنحرف ما گنیم بعد بفرما:مامان
 میکن رنگ خودمون میبر بپر حون یمان باوووشه:دمیکش رو یمان دست

  برداشتم یروعسل از کادوشو عیسر میدیرس اتاقم به که نیهم
 ییآقامبارک دتیع



 گلم یمرس داشتم دوست روکه یساعت:زد برق چشماش بازکرد کادوشو
 رونیب کشمیم ازحسابت که خورده پول تومن سه نداره قابلت:من
 بفرما: دیکش رونیب بشیازج هزارتومن سه یمان
 ها کهیسرام یناسالمت بود منظورم ونیمل سه نچ:من
بازم امیدرم ازخجالتت گهیجورد هی من نچ: یمان   و... الیخ  نیریشوو طعم و

 ...گرمش آغوش آرامش
 

 زده جانیوه غیج یالک انقدر رز راه نیب میشوود شوومال یراه ناهار خوردن بعد
ستیم دلم که شدیم  بهش ک خ ک ک ی شده مخفف یها فحش اون از خوا

 خب باشه مودب قهیدودق آدم زارنینم واال بزنما
 نییپا یاتاقا وسووحر مامان  دفعه اون ومثه میدیرسوو یمان یالیو به باالخره
 یب من رسووما خودش اتاق که هم یمان من اتاق اومد هم ورز کردن انتخاب

  شدم اتاق
 یخانوم شوهرته شیپ جات شما:دیکش ازدستم چمدونم یمان

 ابانتخ رو یمان یرو روبه اتاق که زرنگه یلیخ کرد فکر که رز واسووه زبون هی
  درآوردم کرد

 ... شه یا قهوه خوادیم یتاک دونم ینم:گفتم یمان توگوش
___________________________________________________________

___ 
 رادیه
 



 وعزادار بود دادش دست از سوگوارعشق من دل اما شاد ودال شد لیتحو سال
 تیتسوول خودم به ومن گفتنیم  یتبر همه نیغمگ ومن بودن خوشووحال همه

 ازش بودم لشیتحو وسووال دیع عاشووق که یمن متنفرم نو ازسووال ازامسووال
  رهیگیم ازم رو ایبهارمان امسال متنفرشدم

سه یسوگوار درحال شق وا سم ع سا   یروتبر دیع زد زنگ ایمان که بودم واح
 سرد دادمو جوابش تلخ گفت

 ردک باور من ی ساده دختر کرد باور کردم بهونه رو خواب  خواست لیدل دیفهم
 کردم قطع کردنم صدا بهونه به رو یگوش

 دیدخنیم ولبام گفتیم  یتبر زبونم گهید ییجا اما روحم بود خونه جسوومم
 هق هق وگلوم گفتیم تیتسل دلم واما

 ایومان کردیم حسووادت ایمان به یازبچگ که یدختر بود رز خورد زنگ میگوشوو
 وجواب کردم فوت نفسووم کالفه ازش شوودم متنفر منم ناخواسووته متنفر ازش
 الو:دادم

 مبارک نو سال رادیه سالم الو:رز
 مونده؟ یا گهید باشه،حرف:دادم زهرجواب از تلختر تلخ سرد من
 زد زنگ بهت ایمان:رز

 ؟یچ که خب:من
  گسووتید یکیبا االن ایمان چرا نیدار دوسووت رو گهید هم انقدر که شووما:رز
 فهمم ینم

 یباف یم بهم که هیچ فیاراج نیا شو خفه:من
 زنهب توزنگ به که دیپر کانگورو مثل دختره شد هول انقد ستین فیاراج:رز



 دمیترس بود مار که یرز از دمیترس اما رفت غنج دلم ته راستش
 هیعاد:من
 نگفت یچیوه بود نجایا هم یمان چون دیشا:رز
 ختیر زهرش شعوریب دختره هه
 هیچ دردت پس خب:من
 کرد قطع یگوش و ادب یب چه وا:رز

 ...تفلون دختره متنفره ازش که ستیانیرمانیتقص
___________________________________________________________

________ 
 یمان
 
 

 دادن وپا دست به کرد شروع رز دیپر فنرازجاش مثل ایمان که نیهم
شه فرمتن ازش داره حق ایمان چارهیب یک گهید نیا یگیپا یخدا دختر نیا بابا  با

  کنهیم مل مل چشماش چندش دختره
 زد بشیغ شدیچ هوی وا:مامان

  شیشگیهم عادت به بگه  یتبر خوادیم جونش یرادیه به حتما:رز
  کرد من به یچشم ریز نگاه هیو
 رادیه به خوادیم که گفت بهم قبال تیمان بارز حق:هه کنه حسوواس منو خوادیم

 بزنه زنگ
 شییییا:وگفت کرد نازک یچشم پشت



 خورمیم قسم رز کنمیم ادبت روز هی
 خونسوورد بود امکانش که ییتاجا منم زده زنگ رادیه به که وگفت اومد ایمان

 ...وخندون بودم
 تشین کرد انتخاب منم یرو روبه اتاق رز و میشد شمال یراه بعد چندساعت

 وهرتهش شیپ تو یجا:وگفتم روگرفتم ایمان وچمدون دست نیهم واسه دمیفهم
 نسبت منو و زنهیم زنگ همش که روزه چند رز که دینفهم اما شد فیخرک ایمان
 دیفهمن زنهیم شین بهش داره وعقرب مار مثل که دینفهم کنهیم نیبدب ایمان به

ند زبونم هوی چرا بزار راحتش گفتمیم که یمن چرا که  همش و شوووده ت
 ...کوبمشیم
 

 ایمان
 
 

تاق به که نیهم مت شیآخ:گفت یمان میرفت ا تاق که رز گرم د  تصووواحب ا
 !یکرد
 چرا وا:من
 ناز یدیل هیبا شوودن اتاق هم افتخار چون:کرد حلقه دورکمرم دسووتاش یمان
 شد بمینص
 ینکن رودل اوهو:من

شو شت چون  فعهد یدون یم:وگفت گرفت بغلش تو محکمتر منو سرمو رو گذا
  کردم ونگات اتاقت اومدم یدزدک شب هی یبود نجایا که قبل ی



 !؟ییییییییچ:من
 یلیخ  چلوندمتیم ریسوو دل هی یبودیم توبغلم لحظه اون داشووتم آرزو:یمان

  میبخواب کن عوض لباست ،االنمیبود دهیخواب ملوس
  جداشد وازم
 رونیب برو خب:من
  رونیب رو یچ یچ:یمان
 کنم؟ عوض لباسم تو یرو جلو که یندار توقع:من
 نه چراکه:انداخت باال ابروشو هی یمان
 ایح یب کوفت:من
 محرمتم بنده بال طونیش اطالع محض:گرفت موینیب نوک یمان
 گهید برو خب شهینم روم:من
  یکنیکارمیچ مونیعروس شب شهینم روت االن:خنده ریز زد یمان
 نمیبیوم ستتیون هست همه روز هی که من

سن سمت به  یکی شدم خم که نیهم کنم پرت براش که رفتم تخت یرو کو
 زد چنگ کمرم ازپشت

 وونهید یکنیکارمیچ زد غیییج
 زدن قلقل  به کرد وشروع صالح خلع:یمان

 حسوواس روکمرم که منم شوودینم الیخیب اما کنه ولم که زدمیم غیوج دمیخندیم
  اومد ازچشمام اش  که دمیخند انقد شدم فلج کال



فهیق دنیباد یمان ندهیز زد من ا  عکس ازم حاظرکردو شیگوشوو عیسوور رخ
 یخانوم یشد بامزه یلیخ یوا:گرفت

 گرفتم درد دل شعوریب مرض:من
 باشه دلخورنشو شهیم خاطره هی ناهمشیا یخانوم: یمان
 باشه نده قلقلکم گهید فقط باشه:من
 عشقم باشه:یمان

 کن صدام یکرد عوض لباسات: گفت رفتو رونیب ازاتاق
___________________________________________________________

_________ 
 یمان
 

 درکه یال از رز شدم متوجه که میکردیم بحث کنه عوض لباسش ایمان نکهیسرا
  زنهیم دید مارو داره بود باز انگشت پنج اندازه به

 رهبردا تخت رو کوسن شد خم ایمان که نیهم بزنم دنیند به خودم کردم یسع
 فکر رز که یجور زدنش قلقل  به کردم وشووروع و زدم چنگ کمرش ازپشووت

 میهست یباز عشق درحال کنه
 ورفت گرفت راهشو میشینم الیخیماب دید یوقت

  کن دامص یکرد عوض لباسات وگفتم رونیب زدم ازاتاق اشدمویمان الیخیب منم
 کرد صدام بعد نیم پنج که درمنتظرموندم پشت

 
 ایمان



 
 زحموما کردم عوض لباسووام توحموم رفتم باعجله تواتاق ادیهونی نکهیا ازترس

 شدم تیاذ همم نیا توحموما رفتم یالک وا نبود ازش یاثر اومدم رونیب که
 یییییییمان: کردم صداش

 تو اومد عیسر یمان
 یبود در پشت:من
 مبست چشام عیسر دیکش رونیب تنش شرتیت حرکت هی با و اهووم:یمان

 همانا یمان دنیترک ازخنده و همانا من بستن چشم
 گهید یبندیم چراچشمات آخه دختر یباحال یلیخ:یمان
 نگفتم یزیوچ انداختم نییپا سرم زده خجالت من
 ؟یکن کنترل خودتو ینتون یترسیم نکنه:دیخند طونیش یمان
 عمرا یچ:من
 ده؟یم وا زودتر کدوممون که یبندیم شرط:یمان
 ییتو دهیم وا که یاون ستین شرط هی یازین:من
ند اشوورطیب:گرفت سوومتم دسووتش یمان گه میبب  یهرچ دادم وا زودتر من ا

 قبوله؟ بخوام من یهرچ یبد وا زودتر تو اگه یتوبخوا
 قبول وگفتم گذاشتم تودستش دستم

 نشست روبروم روتخت لباسش بدون ی با،باالتنه یهمونجور
 ختمیر توچشومام بود وادا وناز عشووه هنر یوهرچ کردم مل ومل چشومام منم

  سوومتش به ودسووتم شوود نگام محو اونم کردم نگاه بهش کردم خمار وچشوومام



 زود معلومه په باشه یبدن تماس چیه بدون خوادیم نامرد) دیکش عقب که بردم
  روبازوش گذاشووتم دسووتم شوودم  ینزد بهش ومن دیکشوو عقب اون(دمیم وا

  سرد من یدستا و بود گرم بازوش بدنش
ست شیپ اونم که دادنش وقلقل  لمس به شروکردم آروم آروم  عشرو کردو ید
 ...گوشم دم عاشقونه ینجواها گفتن به کرد

ستاش ازحرکت شتم کم کم د  برداره اول قدم اون مبکردم خداخدا دادمیم وا دا
  که شوود خم طرفم وبه شوود خمار چشووماش خوشووبختانه شووده تموم یباز که

 (دادما یم وا داشتم شیییییآخ) دادم یجاخال عیسر
 یجونم آخ یواداد یداد وا:دمیوخند زدم غیج

 یزد جر یایب عشوه قرانبود:یمان
 نزن رشیز یباخت نچ:من
 ، کنارش برم کرد واشاره گذاشت باز دستاش دویبازخواب طاق روتخت یمان

 روبازوش گذاشتم وسرم دمیخواب کنارش آروم
 ...آخه ندم ووا یباش شمیتوپ شهیم مگه یخانوم عاشقتم:یمان
 
 رادیه
 
 رو،سف نداشتم سفرو ودماغ دل من جز شیک رفتن وهمه گذشت دیازع هفته هی

  ندارم من که خوادیم خوش دل دیع
  خودم خونه رفتم چوندمویپ رو بابا مامان سفر رمیم بادوستام نکهیا بهونه به



ند وآروم ودنج خلوت ثل رانیازا رفتن فکر روزه چ تاده خوره م  جونمو به اف
 ینباما شوودنش یکی تاشوواهد برم گهیم دلم هی  انرمی برم که جنگمیم باخودم

  ندم ازدست گاهشو یوب گاه یها دنید نیهم بمونم گهیم دلم هی و نباشم
ستم گارتویس به  زل نهییآ به ستین مهم شدم یگاریس یک من کنمیم نگاه د
 ودمازخ یک دونمینم دهیوژول شوودم خی یک نهییتوآ دهیوژول یخی مرد به زنمیم

  دونمینم شدم رونده
 شوودمن زودترعاشووقش که بجنگم نتونسووتم که متنفرم میگ عرضووه یوب ازخودم
 خورهیم زنگ میگوش که جنگم درحال نهیرتوآیتصو باخودم

  دمیم جواب عیسر ایمان واسه زنهیشورم دلم مهیمر کنمیم نگاه شماره به
 الو:من
 باشه مبارک نو سال یخوب رادیه سالم الو:میمر
 هداشت یخوب سال گذره؟شمامیم سفرخوش نیشماخوب خانوم میمر ممنون:من
 نیباش
 شام واسه کنم دعوتت زدم زنگ رادیه میتهران:میمر

 شد بلند افف یصدا که ستمین تهران وبگم چونمشیبپ خواستم
 زنمیم زنگ بهتون االن شرمندم لحظه هی خانوم میمر ببخش:من
 منتظرم باشه رادیه دشمنت:میمر

 بود اف اف قاب بهیغر مرد هی ریتصو
 هیک:من



صو صدا هوی شم وبه جلو اومد ایرمانیوت س گو  اوناز که ستمین خونه نگو دیر
 کنمایم بارت ک خ ک ک ک ی شده مخفف یها فحش

سر خاک یها فحش کردن مخفف یآور ادی از خندمیم  وت من شنهادیپ به یبر
 دانشگاه

 باال ایب زنمیم اف اف
 امیم ایمان همراه که گمیوم زنمیم زنگ چونمیبپ میمر تونمینم گهید

 :  سمتم دوهیوم ادیم رونیب ازآسانسور مونمیم ومنتظرش زارمیدروبازم
 برات بود شده تنگ دلم یرادیه مبارک نوت سال

  بال طونیش مبارک توام سال: بوسمیم شیشونیپ
 ؟ آره یچونیبپ منو یخواستیم: زدن غیج به کنهیم شروع

 رو زنیریم االن یشوود وونهید: خونه تو کشوومشیم رمیگیم دهنشجلو عیسوور
 کنار کشمیم دهنش ازجلو ودستم سرمون

 
 وبه رادیه یا افهیق چه نیا:شهیگردم چشماش شده من متوجه انگارتازه که ایمان

  توروخدا نگا موهاش و شاشیر وا: کشهیم دست شمیر
 باز رو ها وپنجره زنهیهاروکنارم وپرده ها پنجره سمت رهیم عیوسر

 گرفته جارو همه دود توروخدا نگا هیسروضع چه نیا شدم خفه:زنهیم سرفه
 شدنشه عروس نایا همه لیدل که دونهینم کنمیم نگاش

 نامردو خرم چقدر من نبود بهت حواسم ببخش:هیرگریز زنهیم هویو کنهیم نگام
 خودمم دودور ددر فکر و یچیه یچ من اما یکارکرد همه من واسه تو
 خودشه از یدور من درد یدوا دونه ینم



 هیگر نم بخاطر وقتچیه گهید:بوسمیوم رمیگیوم اشکش اشارم سرانگشت با
  بال طونیش نکن

 رو تو یخوب همه نیا اقتیل من یرادیه ببخش:شووونم رو زارهیم سوورشووو ایمان
 ستمین ازین موقع دوست گنیم منم به آخه نداشتم

 کردیم درد سرم کم هی فقط خوبم من ایمان باش آروم:من
 حواسم ایند ته ته تا برگشتم که حاال:حموم طرف به کشهیوم رهیگیم دستم ایمان

 بمرت رو خونه منم یکن توحموم تا بتراش شوواتیور توحموم بپر هسووت بهت
 کردم

 شهیم اول مثل صورتم کنمیم اصالح صورتم گرفتن دوش بعد و رمیم حموم به
 شده متولد تازه رادیه نیهم چشمام اما دادن ودل شدن عاشق قبل رادیه همون

 غمه زاده
 دنمیپوش ولباس وبدنم سروصورت کردن خش  وبعد روسرم ندازمیروم حوله

  نشسته منتظرم ورومبل کرده زیروتم خونه کل ایمان رمیم سالن به
شماش دنمیباد ست زنهیم برق چ  رادیه همون یشد حاال ولیا براوو: زنهیم ود

 خودمون دخترکش
 تورونبردم ودل تورونکشتم چرا بودم دخترکش اگه گمیم تودلم

 
 یارد یچیق نمیبب ستین خوب هنوزم موهات اووووم:کنهیم کمرنگام به دست

 ؟ییییچ:من



 گرید نام مقراض:دهیم تکون دنیبر حالت به ووسووطش اشوواره اانگشووتیمان
 یچیق
 ؟!چکار یخوایم یچیق دونمیم: خندمیم

 مکن خالصت افشونت یزلفا نیازا خوامیم موهام سمت به برهیم دست ایمان
 یچ گهید:من
 دارما یشگریآرا پلمید رفته ادتی نکهیا مثل:ایمان

 زیم وازکش یچیق رمیم اتاقم سمت به تیآور ادیاز یمرس:خندمیم ادیم ادمی تازه
 مکنیم سوووراخ هم یکیو نهیروزم ندازمیم هم زباله سووهیک هیو دارمیبرم اتاقم
  مونمیم ومنتظرش  کنمیم وتنم

 یشد ماه حاال شد تموم:گهیوم رهیم ور باموهام رو یربع هی
 بهترشده شهیازهم کنمیم کف کنمیم نگاه نهییآ به

 گرم دمت دیبر کفم به به:من
 دازمنیدورم شووونیپر یزلفا یا ،تامن یکنیم جبران بعدا کنمیم خواهش:ایمان

 میبر حاظرشو
 آمادم من:سالن رمیوم شمیحاظرم

 میبر بزن په: ایمان
 خونم؟ یدونستیم توازکجا یراست:من
  ینبود شیک جون یومام یدد با چون:ایمان

 ینبود یدوب که وامیوش نیشرو همراه
  بودن خبریب ازت اونام مشترکن که دوستامونم

 اتییغارتنها یاومد دیفهم شدیم راحت



 
 رادیه
 
 

 یدوب که وامیوشوو نیشوورو ،همراه ینبود شیک جون یومام یبادد چون:ایمان
 دیفهم شوودیم راحت بودن خبریب ازت اونام مشووترکن که ،دوسووتامونم ینبود

 یکن خلوت باخودت و اتییتنها غار یاومد
 

 یشد باهوش اومد خوشم نه:دمیوکش گرفتم شینیب نوک
 ....بودم: ایمان

 که تمرف نمیماش طرف ساختمون اول طبقه به دنیرس وبعد میسوارآسانسورشد
 میریم من بارخش امروز:وگفت شد مانع ایمان

 میشد نشیسوارماش
 کرد روشن نیوماش نشست فرمون پشت اونم
 ن؟یبرگشت زود چراانقدر یراست:من
 ها هیوحش چشام گمیم:وگفت کرد نگاه نیماش نهییآ به ایمان
 دمیم بهت آدرس خودم بزن ودور برگرد چپ یعل یرفت اشتب:من
 ورمجب رو یمان که داد وپا دسووت یمان به انقدر کنه دختره نیا باوا یچیه:نایما

 کردم رونشیب ازخونه و  کردم رزرو براش هتل هیو تهران میبرگرد کردم
 یکرد رونشی؟بییییییییییییچ:من



 آره دیخند: ایمان
 ؟یکنیم یشوخ:من
 میدیرس بفرما:کرد وترمز دارم میشوخ مگه بااون من:ایمان

 میرفت خونه به نیماش پارک وبعد زد موتیر
  بازکردم درسالن که نیهم

 شد بلند هیوبق وایوش رز یهورا و غیوج بادکن  دنیترک یصدا
 ومات بودم شوکه دمید یم که یزیازچ
 یرادیه مبارک تولدت:گرفت دستمو ایمان

 یمرسوو: گرفتمش ومحکم سووفت که شوودم خوشووحال زشیسوووپرا از انقدر
 ایمان عاشقتم،عاشقتم شم فدات یمرس خانومم

 
 یداداج عاشقتم من:گفت دتوگوشمیاخندیمان

 منم هیبق یوازخوشحال باشم خوشحال کردم یسع اما شد خراب خوشم حال
  باشم خوشحال

 اومد کمیرزنزد
 خب کردم چاخان:انداخت باال یا دوشونهیخند کردم انگاهیمان به پرسشگر

 متوگوشوو بکنم تونسووتمینم یا گهید کار اما شوود چندشووم گرفت دسووتمو رز
 وردآ  ینزد وصووورتش گذاشووته تموم سوونگ واسووت عشووقت که نمیبیم:گفت

 دمیکش عقب عیسر  دمیفهم تشیون
  وایوش نیشرو باباو مامان بغل بوس بعد

 شد یمان نوبت



 داداش مبارک شدنت ساله وهفت ستیب:یمان
 ممنون:من
 مینشست رومبال گفتن شون  یوتبر بغل وسحرجونمم میمر
 تیال یقیوموس ییرایپذ نوبت باشه که مینوبت:ایمان

 شد شروع ییرایوپذ زد رو پخش
 

 ذاشتگ دستش هی اونم و روکمرش گذاشتم دستم وسط وبرد دیکش دستم ایمان
  نمیروس گذاشت وسرش دستم تو گذاشت دستش هی و روشونم

  میدی*ر*ق*ص*یم آروم آروم شدم مسخ وعطرتنش یازگرما
 ابهت میدی*ر*ق*ص* وفقط رفت ادمیو ستین من مال ایمان نکهیوا ومکان زمان

 یاپ به پا کنارما جونم وسحر ایمان وبابا مامان نیوشرو وایش دمید اومدم خودم
 ن*ر*ق*ص*یم ما

کهیا  میداشووت وهمونجورکه چرخوندمش نبود درسوووت باشوووه من با ایمان ن
 اشتودست انداختم ایمان چرخش هی وبا رفتم یمان طرف به میدی*ر*ق*ص*یم

  دیکنارکش وسحرم
صت که رز سب فر ست دید منا  تمرف میمر سمت به عیسر که طرفم ادیب خوا

 کردم همراهش وباخودم
 یهست یفرار رز از توام:دیخند میمر
 هااان:من
 کرد بال وسپر سحر اونم یطفل: کرد اشاره یمان وبه انداخت باال ابروشو میمر



شو شه تنها نکهیا هم اون هم:رخندهیز زدم دمیفهم که منظور سالنیگ گو  اشم ر
 دیبود
 **ر*ق*صو آهنگ شدن تمو بعد

 شد وکادوها  یک نوبت
 استمخو اروازخدایمان باشم فکرکرده بهش نکهیا بدون ها شمع کردن فوت موقع

 دیرس کادوها نوبت شد بلند دستا یکردم،صدا وفوت
 لوس هاخودشووو دختربچه من،مثل من،اول من،اول یکادو اول:دیپریم ایمان

 دایب کن رد تو اول باشه:بود گرفته خندم من اول گفتیم ومرتب کردیم
 کشمتیم ایباش نداشته ،خاطره خاطره و باعشق همراه:داد کادشو

س که یگردنبند مثل قیدق قلب بود گردنبند هی کردم وبازش دمیخند  تولدش هوا
 گرفتم

 دادم بهت خودمه گردنبند که نیا:من
 یودنب خنگ توکه داد کادوروپس شهیم داد،مگه ونشون وگردنبندش نچ: ایمان

 خودش گردنبند همون مثل قایبوددق وخودش ازخودم عکس هی کردم بازش
 وتوجه زیسوپر همه نیازا بودم شوکه

 بست وبرام وگردنبند گهید مینیماا:ایمان
 بود کردم زیازعز هیهد هی زبودیعز برام اما بود دخترونه نکهیباا
 بود دیجد نیوماش لباس عطراودکلون دادن کادوشون هم هیبق
 

 ایمان



هار مد ادمی گذشوووتیم ازسووفرمون که روز چ لد نیفرورد هفتم که او  تو
 عیهاش،سووریخوب تموم جبران به کنم زشیسوووپر خواسووتم نیهم راد،واسووهیه

شتم که یا دهیا از اونم و کردم هماهنگ یبامان ستقبال دا شش کرد ا  اومد وخو
 گرفت عهده به رو کارا کردن وهماهنگ

 یزیوچ میکرد الزم یها یهماهنگ یمان کم  به رادیه یبابا مامان نیباشوورو
 دختره نیا دمیترسوویم راسووتش خونه میبرگشووت مارسووتانیب بهونه به مینداد بروز

  بهم زهیبر کوزمون کازه همه شیسر
س موعود روز باالخره  ومامان رز موقع اون وتازه میشد ماجمع خونه همه و دیر
سحر ض و شتم رو یمان دنیفهم رو هیق شه مواظبش گذا  الدنب رفتم وخودمم با

 رادیه
 تمگف وبزنه زنگ کردم خواهش مرد هی از بازنکنه درو من دنیباد نکهیا ازترس

 هبلک بزنم حرف باهاش خوامیوم بده طالقم خوادیوم کرده رونمیب شوووهرم که
ش ض باالخره که کردم یینما مظلوم انقدر شه مونیپ  درایه وزد وزنگ شد یرا

  بازکنه درو شد مجبور فونیجلوآ دمیوپر داد جواب
 موقع میمارفت خونه به وموهاش خونه دادن سروسامون بعد و حموم فرستادمش

 شگرفت ماتم یازچشمها مدتها بعد شدیم رو یخوشحال برق شدنش زیسوپرا
 دید

 تمودوس عاشقمه وارگفت یوطوط  کرد ربازهاشیمنواس که بود خوشحال انقدر
 غنج مودل بودم خوشحال داشت دوست شتریب یحت وایش مثل منو نکهیداره،ازا



سش که دادم نانیاطم بهش منم رفت شتمه وداداش دارم دو صا... ندا صو  مخ
 ... شد ومانع دیکش عقب رز ن*ب*و*س*ی*د*از خودشو یوقت

بان دی*ر*ق*ص* موقع ند ضوور ند ومحکم بل  کردمیم حس یبخوب قلبش وت
ضورش یگرما دمیشنیوم شش وآرامش ح ست آغو  کپا ازم رو وقته چند هیگیخ

  یدستا تو کردوانداخت  ینزد یمان به منو باهرچرخشش شدم آروم وآروم کرد
  کردم فیک یکل شعورش همه نیا ،از یمان منتظر

  یاومد باالخره شییییآخ: یمان
 خان حسود اهوووم:من
 اتو؟ی من حسودتره که میدیفهمیم دمی*ر*ق*ص*یم رز با اگه:دیخند یمان
 آقاهه یکرد غلط:من
 م*ر*ق*ص*یم بامامان که ربعه هی نمیهم واسه یخانوم جانم یا:دیخند یمان

  گهید
 ؟یییییچ:من
 دادم قول  مامان به که گفتم اما داد *ر*ق*ص* شنهادیپ:یمان
 یدار شمیپ زهیجا هیاتم، بمب دمت:من

  کرد  ینزد صورتم به صورتش
 ینیریش ی زهیجا عجب اووووووم:عشق گس طعم وبازم خوامیوم زمیجا االن:

 طلب وفرصت وونهید:دمیخند
 !الیخ نیریش طعم وبازهم زهیجا یگفت خودت:یمان
 رفت یشد خل:من



سم هروقت چکارکنم خب:یمان ست دوباره ادیم زهیجا ا  عقب کنه شروع خوا
  دمیکش

 خب خوامیم منم ادیم که اسمش:داد ادامه
 مامان با که رادیه به خورد چشوومم دفعه هی گرفت خندم شیطونیشوو همه نیازا
 دی*ر*ق*ص* یم

 مامان دامن به ودست شده یفرار رادمیه:دمیخند
 گاهن چشمام گرفتوبه منو ومحکم یبد زهیجا بهش یخوایم حتما دیخند: یمان

 !!!!!آره؟؟؟:کرد
 منحرف یشد وونهید:دمیخند

 خخخخخخ شدم نیفرد مثلل یالک: دیخند یمان
 

بت دنی*ر*ق*ص* بعد  کردنا فوت و آرزوکردنش بعد شووود وکادوها  یک نو
  من یکادو اول دمیپر نییباالپا ها بچه مثل کادوهاشد نوبت شمعا

 کردهمون فکر اول شوود شوووکه زدمیم حدس که همونجور کرد باز کادوم یوقت
 دادم ونشنش توگردنم رو بود تولدم واسه که یگردنبند یوقت اما خودشه گردنبند

 بست ردنشوگ گردنبند بود دخترونه نکهیباا یدودل چیه بدون شد شوکه شتریب
 ...خوشحال یلیخ بودم خوشحال دیخندیم قیعم خوشحالو مدتها بعد نکهیازا

___________________________________________________________
_ 

 یمان
 



 
 تموم جبران به من میکن زیسوووپرا رو رادیه میگرفت میتصووم ایمان شوونهادیباپ

  رادیباه نشیریش یها لحظه تموم جبران به ایومان کمکاش
 هنکیازا بار نیهزارم یبرا دمید رادیه چشووم تو رو یخوشووحال دویام برق یوقت
 شدم ایمان وممنون خداروشکرکردم تودلم داد شنهادویپ نیا ایمان
ش ماا گرفتم شیآت لحظه هی عاشوقتم گفتیم ومرتب  اروگرفتیمان یوقت  یدادا

 آروم یلیخ آرومو شدم سرد شیآت یرو بود یآب ایمان گفتن
... 
 هب کنار یبکشوو بهتره:وگفت اومد رز که دنی*ر*ق*ص*یم هم با رادیوه ایمان
 کنهیم نگاه بهش وزالل عاشقانه چه کن نگاه رادیه
 اسهو بدم دونیم بهش خواستمینم یزن دوبهم واسه دهیم جوالن داره دونستمیم

ست نیهم سم تمام اما دمی*ر*ق*ص*و وگرفتم مامان د شم حوا  وزوم شد چ
 ماا گذاشووتم نگام نیب ذره ریز و وحرفاشووون رفتارشووون تموم رادیوه ایمان یرو
 نیهزارم یبرا کرد شووکشیپ بهم رو ایمان رادیه یحت نبود یمشووکوک زیچ

 .. اومد بدم بارازخودم
 به خوادیم گفت یوقت شینیریشوو یها زهیجا واون ایبامان دنی*ر*ق*ص* بعد

ما کردم یقاط لحظه هی بده زهیجا رادمیه به یمنحرف گفت یوقت ا  یشوووخ و
 رز ریتقص همش اههههه شد چندشم ازخودم بازم شدم آروم گرفت
 کرد وآرزو بسووت کردوچشووماش نگاه ایمان به رادیه شوود وکادوها  یک نوبت
 لیقند ایمان به نگاهش سوز از بدنم تموم چرا دونم ینم سرد یلیخ شد سردم
  اوردمین خودم یرو به اما کردم لرز دمیترس بست



 دید دشیم ونگاهش سلوالش ت  ازت  تیرضا برق دید رو ایمان یکادو یوقت
 نیبدب خواسووتم انداخت وگردنش *ب*و*س*ی*د* هیبق دورازچشووم گردنبند

 ندب بند یسرما شدم مونیپش رسوند روبهم ایمان خودش دمیدیم یوقت اما شم
 شیهربارن ختمیر دور رو دهنده آزار افکار بازم اما کرد یکج دهن بهم وجودم

 ریز رادیوه وایوشوو نیشوورو یها یوشوووخ یالیخیوب باخنده رو رز یها هیوکنا
  کردم رد یبلیس
 

  نبود رز واسه یدونیم تربود دوستانه جمع نیوشرو وایش بابودن خوشبختانه
 رفت اتاقش به تلفن بهانه به رز که نیهم
 کنهیم نیبدب منو داره چطور که گفتم ندن دونیم بهش دادم هشدار همه به

 ببنده چارهیب رادیه  شیر به منو خواستیم یازبچگ:رخندهیز ازدیمان
 راحته انقدر تو با کنه تحمل تونهینم و رادیه عاشق نکهیا واسه:وایش
 وایش کن تمومش:رادیه

سش خودش یوقت کنم چراتمومش:وایش سا سبت ازاح  یقتو گفت بهم تو به ن
 ستمیبازن بچه من یوگفت یدیخند بهش گفتمو بهت

 یکرد یآور ادی تااالن نبود ادمی ومنم بود گانه بچه حس هی نکهیا واسه:رادیه
 وسط؟ نیا داره ایمان به یربط چه نیا خب:نیشرو

 دورکنه رادیازه ارویمان خوادیم کاراش نیباا باهوش:وایش
 کنهیدورم ازش هم منو داره عمال روش نیس،باا مسووخره واقعا: رخندهیز زدم 

 داره عکس جهینت کارش نیا رادیازه هم ایازمان هم



 دارما شدن ترور حس خدا یوا:ایمان
 ؟یچ واسه:وایش

 داره ومثال گرفت بادسووت شووو چونه شوودم ومهم مهمم انقد دونسووتمینم:ایمان
 رمیبگ گاردیباد دیبا بنظرم:کنهیفکرم

 خانومم شمیم گاردتیباد خودم:رخندهیز زدم یپق
 رادیه شو دوس باهاش بنظرم:وایش
 شو خفه:زد وداد شد بلند ازجاش رادیه

 نیکردهم یشوخ هی رادیه نیبش:گرفتم رادیه دست
 یاهرخو ببخش:کرد یگرفتوهوف دسوتاش تو رو وسورش نشوسوت کالفه رادیه

 **ب*و*س*ی*درو وایوش
 دیببخش شه خوب حالت خواستم فقط من شم فدات:وایش
 سوسکه خاله دمیبخش:*ب*و*س*ی*د*وارویش رادیه

 ...شد آروم جو دوباره
 

 ایمان
 

 ودهب رادیه عاشوق رز که شودینم باورم بودم هنگ داد وایشو که یخبر دنیباشون
 بوده عشقش بخاطر هاش هیوکنا شین وتموم

 .. شد آروم جو *ب*و*س*ی*د* وارویش رادیه یوقت
 رهن و قهیباسل که یزیم پشت همه زد صدامون ناهار واسه حهیمل بعد نیم چند

 مینشست بود شده دهیچ جون حهیمل



  میافتاد خوشمزه یغذا هی مدتها بعد به به:رادیه پدر هومن
شت زد هومن یپهلو به باآرنج رادیه مامان دهیش شم وپ شم:کرد نازک یچ  خو
 یکنیم اعتراض من پخت ودست یازغذا یدار یرپوستیز قشنگ ادیم

 تو جون به ستاین میرپوستیز نیهمچ: دیخند هومن
  نکن محروم یاصل یغذا از خودتو حتیشمانص به ازمن بابا:رادیه
 ایح یب سرم به خاک اوا:صورتش به زد یدست دو وایش

 میدیخند همه
 وگرنه ینیشور خود واسوه کنهیم فیتعر ازغذا رهیم یهرک خونه آدم خب:هومن

 گسید زیچ هی جونم دهیش یغذا دونن یم همه
  کندیم ینینش عقب جون یهوم:من
 خان هومن هیچ جون یهوم یشیم پسرخاله زود چه شیا:رز

 واسووم خودم یها کرده زیازعز دخترمو نکن تیاذ رز:کرد نگاه من به هومن
 زترهیعز

 من گل رز ریبگ لیاتحویب:انداختم باال ابرومو هیدرآوردمو زبونمو
 میخورد جونمون حهیمل پز مهیناهارق امونیوشوووخ ها خنده و حرفا با خالصووه

 میشد ولو مبال یرو بال بافراق
 
 

 درکه میبر هیچ هانظرتون بچه:نیشرو
 ینیشرو دارم دوست یشهرباز من:وایش



 بگه خانومم یهرچ:وایش روکمر گذاشت دستش نیشرو
 یشهرباز هورا:من
 بگه گلم خانوم یهرچ منم:دیکش خودش سمت به منو یمان
 بگن وایوش ایمان یهرچ منم:رادیه

 که داشتم دوست رو درکه من:رز
 برو ریبگ آژانس هی:من
 وا:رز
 واال:رادیه
 (مو بچه کننیم شیا قهوه پمونیاک کل ادیم خوشم خخخخخخخ)

 میش حاظر بپر ایمان:وایش
 دمیپر:من

 رخندهیز میزد یپق هردو تواتاق میورفت دمیواروکشیش دست
 نهیقزو یپا سنگ ستیرون روکه:وایش

 بودم شده محو وعمود افق دوبارتاحاال بودم من بخدا:من
 لبغ رو وایش هوی میحاظرشد وایش یها یباز وبامسخره میدیخند هردو دوباره
 کردم

  ینق یموس اامامی:وایش
س امام اون:گفتم کرده وبغض بودم کرده بغل رو وایش همونجورکه  مهکاظ یمو

 بود شده تنگ برات دلم وونهید
 رفت یشد خل وا:وایش



 یشوود قبل یوایشوو همون دوباره ماه چند بعد یدونیم ونشوودم سووتمین خل:من
 خیو تلخ سرد دور یلیخ یدوربود اما یبود کمینزد که نیباا گذشته چندماه

ستم نیتوبهتر یشد وونهید:*ب*و*س*ی*د* والپمیش ش دیچرابا یدو  مسرد
 آخه
 وقت چینزاره تنهام وایش یتوخواهرنداشتم:من

 ..یگل باشه:وایش
 نییپا میرفت

 یبا ددر میبر ما تون بااجازه:رادیه
 بابا بگذره خوش:هومن

 بابا ممنون:رادیه
 

 میرفت نایماش سمت به یهمگ
 نشستن خودشون نیتوماش نیوشرو وایش

 یمان نیتوماش هم تفلن ورز یومان رادیه منو
  نیبش توجلو رادیه:من

 اما:رادیه
 ؟یخوایم یش تفلن نیا نینش هم که یخواینم:گفتم توگوشش زدم چشم  هی

 نشست وجلو دربازکرد عیسر رادیه
 رخندهیز زد یمان
 یخندیم یچ به:رخندهیز زد یپق رادمیه



 باالانداخت ییوابرو زد چشم  هی یمان
ستش سه رادیه عمل ازسرعت منم را ستن وا ش  کنترل خودمو اما گرفت خندم ن

 کردم
 وبافاصله یحرف چیه امابدون نشستم رز کنار عقب

 وزد پخش یمان
 شد پخش بده تکون آرش آهنگ

 گرفتیم گردن *ر*ق*ص*و دیخندیوم زدیقرم توجاش رادیه
  وا:من

 خب بده تکون گهیم خودش:رادیه
 میدیرس یشهرباز به باالخره هامون وخنده یومان رادیه یپروندنا بامزه

 
 وحشت وتونل پرنده رنجروبشقاب یطایبل و شهیگ سمت رفت یمان بالفاصله

 اومد و وگرفت
 ردمک سکوت نمیهم واسه ترسمیم که بدم نشون ضعف رز جلو تونستمینم
 م؟ینر یخوایم:گفت توگوشم وآروم کنارم اومد رادیه

 بدم نشون ضعف خوامینم نه:من
 دهیپر رنگت: رادیه

 که یدون یم بفهمه رز خوامینم ستین مهم:من
  امیم االن کن صبر باشه:رادیه

 خوبه واست بخور ریبگ:برگشت تلخ وباچندتاشکالت رفت



 ستننش کنارم رادیوه یمان مینشست خودمون یوسرجاها میرفت وحشت تونل به
  بودم جفتشون وسطش من دراصل

ستمو سفت رادیه شتینم بود گرفته د  تکون ازجام اون باکم  بخورم تکون زا
 دمینترس نخوردم

 انداخت باال ییابرو ید رادیه تودست منو دست که یمان شد روشن که برقا
  دمیم حیتوض:زد لب یمان روبه رادیه

 باشه:زد ولب داد تکون یسر یمان
 میدیخنیوم میزد رونیب ازتونل همه

 رکنمفک:وگفت کرد نگاه گبربود رادیه محکم یها پنجه نیب که دسووتم به رز
 جون ایمان شده یاشتباه

  نشده یاشتباهچیه:داد سردجواب رایه
 کنه؟یم فکرو نیهم هم یمان:گفت بود یمان العمل عکس منتظر که رز
 رز ندارم یمشکل من قایدق:یمان

 ...شیآخ دمیکش راحت نفس هی
 
 رادیه
 
  بده دونیم رز به که دمیترس یرتیوغ شده یعصب یمان دونستمیم

 کرد راحت المیخ رز ندارم یمشکل من قایدق باگفتن اما
 تمرف کنارش میرفتیم بوفه طرف به بودنو باهم صحبت مشغول همه یوقت



صوصا ترسهیم  یتار یازجاها تااالن شیگ ازبچه ایمان:من ش تونل مخ  توح
 رفت مرگ یتاپا: میاومد که تونینامزد قبل شیپ دفعه
 بگه بهت نبود  تشوومیموقع بده نشووون ضووعف رز یجلو خواسووتینم االنم

 نیا اونم یشوویم تونل الیخیب که یدار دوسووتش انقدر بگه اگه دونسوووتیم
ستینم ستش کنارش که دادم نانیاطم بهش منم خوا  کونت که گرفتم محکم د

 نخوره
 

 ممنون هوووووف:دیکش راحت نفس هی یمان
  یباش ممنونم که نکردم یکار:من
 گرم دمت بوده جمع شتریب ازمن حواست شهیهم:یمان

  گرم توام دم:شونش رو زدم
  میداد سفارش هی هرکدوم دمیدیرس هیبق به

 کرد خوردن به شروع وباولع داد سفارش گنده پشم  هی شهیهم مثل ایمان
________________________________________________

 یمان______________
 
 

  شدم یعصب دمید رادیه تودست ارویمان دست یوقت
 که بدم جواب آروم کردم یسووع من اما زد هیکنا و دیفهم رز پرحرصووم ازنگاه
 بد حس بود مشکل همش دلم ته اما ندارم یمشکل

 داد حیتوض واسم رادیه نکهیتاا



 رهایب اکمیمان نزاشت که تشکرکردم ازش اما شد میحسود جمعش حواس به
 شد خوردن دادومشغول سفارش پشم  هی ایمان میدیرس که بوفه به

 زمزمه وآروم دستش رو گذاشتم ودستم روپام گذاشتم دستش نشستم کنارش
 یترسیم که یچرانگفت:کردم

 ارمیب کم خواستمینم:ایمان
 گرفتمینم طشیبل وگرنه دونستم ینم:من
 قبل نارویا دیکشوو رونیب بشیازج ودوتاشووکالت سوووتین مهم:دیاخندیمان

 تو سهم نمیا ایب رمینگ فشار افت که خوردم چنتاشو سوارشدن
  وخوردم گرفتم ازش شکالت

 خوشمزس اما تلخ اووووووم:من
 مشخصه خوردنت ازاسپرسو یداشت دوست تلخ شهیتوهم اهووم:ایمان

 مزه همه به دمیم حیترح تورو نیریشوو ی غنچه اما:م*ب*و*س*ی*د* لپش
 ایدن یها
 

 آقاهه یباش داشته دوست دمیبا:دیخند
 

 ایمان

 ❌❌روزبعد شیش❌❌
 



 تو دل یومان من عتیطب روز وامروز گذشوت یادموندنی وبه خوب روز شیشو
 هیجهز یدایوخر فرداها واسه ستین دلمون

 میبود دعوت جون یهوم لواسون یالیو همه
 میشد لواسون یراه یهمگ دنبالمونو اومد یومان میشد حاظر

 یوجالب خوب ینما که بزرگ خوشوومل یالیو هی میدیرسوو بعد سوواعت چند
 داشت

 مینشست وبوسه وبغل وماچ یپرس واحوال سالم بعد یهمگ
 کن جوشاد باصدات و بده ما به یحال هی یمان:نیشرو

 گهیم راست جون آخ:من
 پسرم بخون یترکوند که وایش عقد شب واقعا آره:هومن

 نیکنیم یکار چوب ممنون:یمان
 بخون پسرم قتیحق:هومن

  برگشت دست تاربهیگ و رفت نشیماش سمت به یمان
 شم مییآقا یفدا من یاله آورده تارمنویگ زیعز یا

 :وخوندن زدن به کرد شروع یمان
 شو خونم یگرم شو ومهمونم ایب چشمام یرو قدمات

 :داد ادامه خورد گره توهم ونگامون کرد نگاه بهم
 جونم یا کن آرومم ایب دلم شونهیپر نیبب
  توخونم چهیبپ تنت عطر خوامیم

  وونمید سرگردون هی یستین توکه
 داغونم بباکه جونم یا



 دارم تورو خوشحالم چه یوا کسم همه ییتو عشقم نفسم عمرم جونم یا
 جونم ایب بارونم پره توابره یب خزونم جونم یا
  دونم یم قدربودنتو اکهیب
 یرسونیم یخوایم یهرچ به منو یمون یم که یبگ که یدون یم

  یمون یم که ابگویب یجون توکه
 دارم تورو خوشحالم چه یوا کسم همه ییتو عشقم نفسم عمرم جونم یا
 یا تورودارم خوشحالم چه یوا تنم یتو خون مثل عشقم بودنم لیدل جونم یا

 جونم
  ونمیتومد به قشنگو حس نیا من جونم یا
 مونم یم تو عاشق اباشهیتادن دونم یم
 مونم یم دونمیم
 دارم تورو خوشحالم چه یوا کسم همه ییتو عشقم نفسم عمرم جونم یا
 دارم تورو خوشوحالم چه یوا تنم یتو خون مثل  عشوقم بودنم لیدل جونم یا
 جونم یا
 (یگیب یسام)
 

 دنیوهوراکش زدن دست همه شد تموم که آهنگ
 قرمز بودوچشماش صورتش رو رداش  اما رادیه

 ششیپ برم که دادم اشاره یمان به شد شیر دلم
 برو: زد لب



 کفشم ورتوبدج که بده نشونم التونویو نیا ایب: گرفتم ودستش رادیکناره رفتم
 امیم منم:رز
 بترکونم جمع خوامیم یهمگ وسط نیبر بخونم بازم خوامیم بمون رز:یمان
 
 رادیه
 

  بود من واحساس دل ته یحرفا اما خوند دلش از خوند شاد یمان
 یمان نه باشم من تونستیم مییتنها خودم واسه سوخت دلم
 سوختم ومن خوند یمان
 گرفتم شیآت من خوند یمان
 کردم بغض خوند یمان
 ختمیر اش  خوند یمان

  بود من احساس بود من دل مهم غرورم نبود مهم کجام نبود مهم
 بده منشوون التونویو نیاایب:گرفت ودسوتم اومد کنارم ایمان شود تموم که آهنگ

 کفشم تو بدجور که
 رفت غنج دلم وحالم من به حواسش نکهیازا

 شد مانع موقع به یمان اما ادیب باهامون که وسط انداخت رزخودش
 کارو نیهم بازم خودش زن بخاطر خرابم حال بدونه اگه کردم خی دیلرز دلم

 ..کردینم که ولله به!کردی؟نم!کرد یم
 

 ؟یکن فراموشش ینتونست هنوزم:اومدم بخودم ایمان یباصدا



 دمشوو حل توآغوشووش پناه یب بچه هی ،مثل وآروم میبود وخلوت دنج گوشووه هی
 یونتی،توم سووتین خودم دسووت تونم ینم بخدا ایمان تونم ینم:هیگر ریز وزدم

 ؟یتون یم یکن فراموش کستو همه عمرت نفست
 که معلومه رادمیه تونم ینم:کرد حلقه دورم بودن زونیوآو شوووکه که دسووتاش

 یکن تیزندگ وارد نفر هی کن یسع اما کن فراموشش گم ی،نم تونم ینم
ستمیم دیشا بود قبال اگه تونم ینم سختمه:م*ب*و*س*ی*د* موهاش  ماا تون

 گمیندز ترنم تونم ینم ایمان شووده وروحم بدن سوولول به سوولول بند به بند ترنم
 تونم ینم اما محرومم ازش بود
  هختیر واش  کرده هیگر من یپا به پا اونم دمیفهم شد سیخ لباسم یوقت

 گهید:دکر پاک واشکامو دیکش صورتم به دستش و برداشت نمیس رو از سرش
  شدم مانع که برداره دستش ؟خواستیرادیه باشه اشکتو نمینب

 سح باتموم م*ب*و*س*ی*د*و گذاشتم لبم رو دستش یسرانگشتا دونه دونه
 به گرمم یها بابوسووه حسووم خواسووتمیم داشووتم سووراغ ازخودم که یوعشووق

 شه منتقل بهش کشیبار یسرانگشتا
 یخانوم باشه:من
 قول:ایمان
 ....قول اهوم:من

 
  ایمان



شتام یوقت  دمش یحال به یحال *ب*و*س*ی*د*و کرد  ینزد لبش به سرانگ
  شد منتقل من به ایدن آرامش تموم که انگار

 هک ین*ه*ر*ز* که دونسووتم یم یخوب به بودم دهیند رادیه یرو نیا وقت چیه
 شعاشق شهیهم چرا که دمیم حق رز به نهیتر خوشبخت شه شیزندگ مرد رادیه

 دمخو به شوودمیم عاشووقش درکارنبود یمان عشووق اگر نبود یمان اگر دیشووا بود
 ایهست شیخواهر خوبه جنبه یب زنمیم بینه

 که دمیکشوو دسووتش هیبق شیپ میبر یداد قول که حاال: زنمیم یژکوند لبخند
 دیکش عقب منو گرفت بازوم اما میبر
 صبرکن:رادیه

 نمینب گهید:*ب*و*س*ی*د* وچشوومام شوود خم که کردم نگاه بهش شوووکه
 یخاونم باشه شن یبارون چشمات بخاطرمن

 باشه:وبازکردم روهم گذاشتم پلکام
 میرفت هیبق شیپ هم دست تو دست

___________________________________________________________
___ 
 یمان

 دارم یبد حس سرد دلم ته گذشته ایومان رادیه رفتن از ساعت مین
ما یپرت باحواس به شووم الیخیب مثال بخونم کنمیم یسووع ا  مرتب که رز و

  ومدنین که کوشن نایا په اووف:گهیم
  بخونم یدر هر از کنمیم یوسع دمینم گوش

 نیاومد به به:زنمیم یمصنوع لبخند:اومدن دست تو دست اومدن بالخره



 اشهپیم روم به یولبخند میاومد آره:نهیشیم کنارم رادیه تودست دست ایمان
 نیشرو شیپ رهیوم کنهیم ول ارویمان دست رادیه

 که یدون یم بود بد یلیخ حالش دیکشوو طول دیببخشوو:گهیم توگوشووم ایمان
 شد زنده واسش ترنم باآهنگت

 هه شمیم رمیودلگ شدم عذاب نیا باعث چرا که کنمیم سرزنش خودم دلم تو
  شدمیم داغونترازاون بودم رادیه یبجا اگه منم

 
 بده شیدلدار بخواد ایمان که دمیم حق
 مهربونه انقدر که بشم  خانومم یفدا یاله:من
 ییآقا گرفتم ادی ازتو رو یوفداکار یمهربون:ایمان
 

 ایمان
 
 

شت عتیطب روز از دوروز سه شگاهیآزما میریم میدار یمان ومنو گذ  یکارا  وا
 رونیب میوزد میداد شمونی،آزما عقدمون

 خانومم کنم تتیتقو دیبا:گفت دید منو دهیپر رنگ که یمان
 رفت یگرکیج سمت وبه

 داغ یگرایج بعد قهیدق وچند داد سووفارش میشوود وارد که نیوهم میشوود ادهیپ
  بود زمونیروم وخوشمزه



 فتمگریم لقمه واسووش ومنم دادیم خوردم وبه گرفتیم لقمه برام تند تند یمان
  دادمیم بهش

 رخندهیز زدم دفه هی
 شد؟یچ: یمان
 افتادم خوردنمون خامه ادی:من
 خواست کرد نگاه اطرافش ؟بهیخاونم خوادیم طنتیش دلت بازم یآ یآ:یمان

 یشد وونهید:دمیکش عقب جلو ادیب
 بود بارت نیاول یگفت یوقت شدم مرگ ذوق ریبخ ادشی شیخدائ یول:دیخند
 میزندگ عاشوقانه نیاول که نداشوتم ازتو یکم دسوت منم راسوتش:دمیخند منم
 بود باتو

  دیخند اونم
 میرفت دیخر وبه کرد حساب یمان گرایج خوردن بعد

  میرفت که یفروش جواهر به
 نجاسیا یک نیبب به به:یپرس واحوال سالم به کرد شروع یمان دنیباد فروشنده

 باشه مبارکا فرهمند یآقا
   ممنون:داد دست بهش یمان

 دخترم باشه مبارک دیباش خانوم ایمان دیبا شما:من به رو مرد
 ممنونم:من
 گذاشت زیم رو حلقه عیسر مرد
 ناخوبنیا وگفتم دادم حیترج رو ساده یها حلقه من
 سادن یلیخ که نایا:کرد تعجب یمان



 ها حلقه وبرق زرق نه بودنمونه باهم مهم:من
 هباخانومت حق:کرد اشاره من وبه نداره حرف انتخابت یمان گمیم  یتبر:مرد
 ونواسم رو ساده یها حلقه وهمون نهیبهتر انتخابم:زد یبخش آرام لبخند یمان

 شمیم ممنون نیکن آماده
 گرفت دیسف وطال طال سیسرو دوتا یمان

 .....میرفت خونه به وجواهرات طال دنیخر بعد
 
 

شات هیزیدجهیباخر روزها سفار شتیم ما عقد و  یا خونه یمان اتفاق وبه گذ
 ی هیزیباجه بود داده هیهد تولدش روز یمان به سحرجون که

 ومبله شد کانل من
 

شحال ش یمان باکم  دعوتامون کارت ت  وت  شدمینم جابند هی یازخو  وایو
 کردم دعوت کالسم یها بچه وتموم کردم پخش

 من ایمان کن تصور گفتیم یشوخ وبه اوردیدرم یباز مسخره همش هم یمان
 میدار یچ شام فهیضع:بگم خونه امیب توبغل هندونه

 بامخلفات ایمان:یبگ توام
 ...وونهید کوفت:من

 



 لباس مزون به شووهیترازهم آروم من بود آروم جوخونه وشوواد میبود خوشووحال
س لباس و میرفت هم عروس  خرجش ونیصدمل بود سیپار ساخت روکه یعرو

 ودوخت یباطراح درآخر بود صووادرشووده یازکشووور ازلباس کهیت هیهر بود
 کردم انتخاب بود سیپار یها طراح نیبهتر

 
 

 شه زیسوپر یعروس روز که نهیبب منو یمان نذاشتم پرو موقع
 
 رادیه
 

 رمب نتونستم مرگمه روز شیعروس روز آره شمیم  ینزد مرگم روز به روز به روز
 رز باوجود مخصوصا شدیم خراب زایچ یلیخ بارفتنم

 
 یچ همه بعدش وروز ادیم شیآزما جواب وفردا شووده یاک کاراش تموم ایمان

 شهیم تموم
 که هییاراگیوس یسکیو همدمم دارباشمیب تاصبح خوامیوم شب کل گرفته دلم

 کشونهیم شیآت به رو گهید نخ نشده هنوزخاموش
شم نیریش دیبا اما زهرم تلخم  با شب تموم ارمیب دووم دیبا اما مرگم درحال با

 لحظه ایمان که یصووبح رسووهیم صووبح به من یزدنا وضووجه یسووکیگاروویسوو
 شده صبح که نینفر ومن کردهیم شیشمار

 



شبو امروز خوامیم دارمیب اما انفجار درحال یخواب یازب سرم شمداربیب وفردا  ا
 ...کنم یکش خود میخواب یباب خوامیم شونیعروس شب یحت
 

 توذهنم ارویومان یمان یباز عشووق یها لحظه دارم ومن عصوور چهار سوواعت
 کنمیم مجسم

 نوشته مشاس نییپا وآدرس ایب فقط توروخدا ایب:شهیم فرستاده واسم یامیپ که
 رسوندم خودم بود یهرمکافات و باعجله بود

 
موم ترس ته وجودم ت بلیغ اس نیا بود گرف قا  واسوووم بود ینیب شیپ ر

 اس نیجزا داشتم یزیانتظارهرچ
 

 یمان
 

 به شووهیم خودم مال شووهیهم واسووه ایمان فردا نکهیازا وسوورخوش خوشووحال
  رفتم شگاهیآزما

ما ومنتظرجواب ودادم قبض ما شووودم شیآز ما جواب دنید یجا به ا  شیآز
  کرد ییراهنما اتاقش سمت به ومنو بود روبروم پزش 

 شدیترم  یتار من یایودن من شدیم خارج دکتر اززبون که یا باهرکلمه
 گنشعرب بزار منه سهم منه مال فقط ایمان نبود میحال یچیه نبود میحال منطق

  شمیم ترم رحمیب شدم رحم یب آره ستین مهم یچیه ستین مهم



 ییماوچش یحال یوب کرختم وجسم بد حال باتموم رونیب زنمیم پزش  ازاتاق
 دیاب االن فردا نه میشوو هم مال دیبا االن تو منو:دمیم اس ایمان به اشووکه پراز که

ص لباس همون ایب فردا نه میش یکی صو سه که رو یمخ س شب وا  مونیعرو
 ..منتظرم ایب بپوش گرفتم

 
ستمیم خراب یلیخ بود خراب حالم ست بهش تونمینم دون ص اما بزنم د  میمت
 باشم باهاش نباشم خودم من که یحالت یمست توحالت گرفتم

 رفتم ماشه مال قراربود که یا خونه سمت وبه گرفتم نیشامپا شهیش
 
 اومد باالخره خوردمیوم کردمیپرم السیگ پشت السیگ

  خانومم یاومد:من
 اومدم ،مجهزمجهز عشقم آره:ایمان
  میرفت خواب اتاق سمت به

 ببخش خانومم ببخش:من
ند ایمان نده دیخ  کمیوتحر بود یابونیخ یدخترا هیشووب بیعج هاش خ

 که یشوهرم چراببخشم شم فدات:کردیم
 
 ...کردنش آماده واسه عاشقونه ینجواها کردمو رشیاس دستام نیب حرکت هیبا

___________________________________________________________
___ 
 ایمان



 
 
 دخترازاتاق هی مسووتانه ی وعشوووه  خنده یصووداها شوودم ووارد وانداختم دیکل

 رسووندم خودم اما کردینم رفتن یارای پاهام کردم شو  دمیترسو ومدیم خواب
نا دمید یم یچ ایخدا بازبود مهین درش نا...او  ازعشووق یمان  بودن باهم او

 من سهم یروز که یآغوش دادویم من لیتحو هرروز که یها عاشقانه گفتیم
 ...حاال اما بود

 ...نداشتم دنیکش غیج توان افتاد ازدستم دمیوکل فمیک
 

 یمان
 دیچیپ تواتاق یزیچ هی افتادن یصدا

شما مات ایمان...مان...ما کردم کپ ایمان دنیباد  به کردیم مانگاه به باز یوباچ
  بارز من رز نههههههههههههههههههههههه کردم بودنگاه کنارم که یدختر

 بلندش بزورازجا دیخندیم فقط اون اما زدم کتکش دادزدم رز چرا رز خدا یوا
 کردم

ستمینم یکار چیه  شاقتیل کردم *خ*ی*ا*ن*ت* من شدم نجس من بکنم تون
شتم شماره عیسر بدم حیتوض ندا  ایب قطف توروخدا ایب:دادم اس رادیه به ایمان با

 ونج که ییتاجا تا داشتم شهرنگه رونیب ییجا هی رونیب زدم ازخونه رز همراه و
شم باتموم زدم کتکش رز بود توبدنم شتم سراغ ازخودم که یخ  تکشک فقط دا

  نبود مهم... نبود مهم اما دیکشیم غیج زدم



 خدا نبود حقم رفت ینجوریا رفت گهید رفت خداااااااااااا: زدم داد
 و ایمان خونه دم رسوووندمش نیومال نیخون شوود جون یب که زدم کتکش انقدر
 ودورشدم رفتم شهیهم یبرا رفتم

 
___________________________________________________________

___ 
 رادیه
 

 اما ایمان ایمان کردم صداش توخونه دمیدو عیوسر بازبود درخونه دمیرس باالخره
 نداد جواب

 هب شدم خواب اتاق متوجه آخر لحظه اما نبود کردم روچ  خونه تموم دمیترس
 گهینم یچیوه زده زل تخت به تحرک یب دمید ارویمان رفتم که اتاق

 سپ بودن یومان ایمان اگه شوودم شوووکه شوولخته بود نامرتب کردم نگاه تخت
 ؟؟؟ینجوریا ایچرامان

 مباتمو زدن پل  یب حرکت یوب کرد سووکوت اما ایمان: زدم داد دادم تکونش
 گوشش تو زدم داشتم سراغ ازخودم که یقدرت
  دیلرز شد مچاله شد جمع دیکش غیج ختیر اش  زد هق

 شدهیچ ها شدهیچ بزن حرف خانومم باش آروم:دادم اش هیتک خودم به
 دبو خاموش شیگوشوو بودم خبر یب یازمان:زد شیوآت زدودلم هق گفت زد هق

صبح شدم نگرانش  که سحرگفت زدم سحرزنگ به ازش بودم خبریب االن تا از
 منتظرمه خونه ایمان وگفته برده نیشامپا اومده



 نجایا اومدم کردم ش 
س که نجاشیا به شتن هم توبا رز اون اونا: زد غیج دیر شتن...دا  مباه اونا...دا
 رادیه

 بودن  باهم یفهمیم:زد داد
 باش آروم گلم باش آروم:گرفتمش محکم

 چطور ها باشم آروم چطور: زد چنگ موهاش
 
 رادیه
 

 چطور: زد داد چطور ها باشم آروم چطور: زد چنگ اموهاشیمان
 دیکوب وارید به وسرش چطور بگو باتوام: زد غیج

 بود شتریب ازاون من زور اما کردیم تقال ترگرفتمش محکم
 باش آروم گلم باش آروم: کردم رشیاس دستام نیب

 هااااان ینفهم به یزد اخودتی یفهم ینم:زد داد ایمان
  باش آروم باشه،فقط باش توآروم کودن من نفهم من نفهمم آره:زدم داد منم

 اما کن هیگر رونیب زیبر باش آروم نیآفر یخانوم:کردم پاک اشکاش هیرگریز زد
 باش آروم

  خودم خونه بردمش رونمیب میزد ازخونه گرفتم دستش
 کرد بغل وزانوهاش نشست سالن کف



 دختره اون دیبا دمید یم رو یمان دیبا زدیم شوومیآت بدجور وروزش حال نیا
  دمید یم شعورمیب

  برگشتم وهیم وآب آور خواب قرص وبادوتا رفتم آشپزخونه به عیسر
ندن باهرجون خت وگذاشووتمش دادم خوردش به قرص بود یک  رو وپتو روت

 داداش جووونم:داد جواب اول بوق همون  زدم زنگ وایش وبه دمیکش ،روش
 من خونه نیایب نیوشرو تو االن نیهم:من

 افتاده؟ یاتفاق:وایش
 یفهمیم ایب:من

 اما:وایش
 نیایب فقط شو خفه زدم داد:من

صله ش نیشرو که یا توفا  وشخام اما گرفتم تماس یبامان بار چند اومدن وایو
 بود

 اومدن نمیوشرو وایش بعد نیم چند
 میترف آشپزخونه سمت به وآروم سیه وگفتم لبم رو کذاشتم اشارم انگشت

 نجاس؟یا یشده،کس یچ:کرد زمزمه آروم وایش
 دهیخواب ای،مان گمیم وقتش به شده یچ که دینپرس:من

 ؟یییییییچ:زد داد وایش
 ستمین باتو مگه سیییه: گرفتم دهنش جلو بادست عیسر

 نجایا یدیکش مارو چراالن پس یبگ بعدا یخوایم اگه:نیشرو



 قرص دوتا نیمراقبشوو یچهارچشووم امیوم رمیتام دارم کار ییجا هی من:من
 دیشووا نیباشوو مواظب اما شووه داریب حاالحاالها فکرنکنم دادم آوربهش خواب

 ارهیب سرخودش ییبال وبخواد شه داریب
 

ساس شتم کف سوزش بااح ستم هنوز دمیفهم د ستم واسیش دهن جلو د  د
 دیببخش:کنار دمیکش

 ارهیب خودش سر ییبال بخواد که افتاده یاتفاق چه آخه:وایش
 رونیب زدم ازخونه شدم بلند وازجام گمیم بعدا:من
 زدم زنگ بهش عیسر کردمیم دایپ رز دیبا یول بود خاموش یمان

 ییکجا آشغال کثافت زدم داد:داد جواب خورد که دوتابوق
 رادیه وا:میمر
 س؟ خونه رز جون میمر دیببخش عه:افتادم پته تته به

 میمارستانیب نه:هیرگریز زد میمر
 مارستانیب ؟کدوم افتاده یاتفاق شما واسه:کردم هول

 ...مارستانهیب آوردمش بود افتاده خونه دم نیومال نیخون رز:میمر
 

 بود اومده بهوش تازه رز رفتم مارستانیب به عیسر
 رونیب بره کردم خواهش میازمر

 نیباش تنها نیخوایم چرا!هااان؟ یداد فحشش چرا شده یچ رادیه:میمر
 دیبزار تنهامون فعال میزنیم حرف بعدا میمر دیببخش:من



 گرفتم شو هیقیو رز سمت رفتم عیسر رفت رونیب ازاتاق میمر که نیهم
 

 گرفتم قشوی عیسر رز سمت رفتم
 چراااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هااااااااااان؟:دادزدم بود گرفته چشمام جلو خون

  یستریه یها خنده ازاون رخندهیز زد
 توگوشش زدم داشتم که یقدرت باتموم

 گمینم یچیه نمینب ارویگم،تامانینم نچ:دیخند بازم
 بود ایمان مهم نبود مهم اما شد یخون دستش دمیکش ازدستش سرم یعصب
 رشیپذ رفتم رونیب میزد ازاتاق سرش چپوندم شالش مانتو

 ن؟یخوب شما وضعشه؟خانوم چه نیا آقا عه:گفت دنمونیباد پرستار
 شهیم چقد مارستانیب نهیهز ستین مربوط تو به: زدم داد

 ...اما...ام:پرستار
 کنم خراب سرت ورو مارستانیب یخوایشه،میم چقد یلعنت باتوام:من

 انمارستیازب شد انجام رششیمذ رشیوپذ یحسابدار یکارا عیوسر کردن هول
 هب باسوورعت نیتوماشوو انداختم رز هاش هیوگر میمر به توجه یب رونیب میزد

 رفتم خونه سمت
 میبود خونه بعد نیم ده

ش شوک سور انداختمش دمیبازو سان  ودمخ: زدم یوپوزخند گفت یبلند آخ توآ
 آشغالو کهیمرت اون هم تورو هم کشمتونیم

  توخونه کردم وپرتش میزد رونیازآسانسورب شیش طبقه



شرو وایش شون کردن کپ ما دنیباد نیو شما  نیزم کف که یرز منو نیب وچ
 زدیم دو دو بود شده پخش

 کن دارشیب برو:زدم داد
 شد جمع توخودش دیترس وایش

 کن دارشیب برو باتوام یکر مگه:زدم داد دوباره
ت ورفتم زدم رز یپهلو به یمحکم لگد هی رهینم تکون ازجاش دمید یوقت  اقا

ستم سالن تو وآوردمش کردم بلند ازجاش ارویومان ش  هی نیشرو:نیزم کف ون
 اریب خی آب وانیل

 اما: نیشرو
 اریب برو وکوفت اما:زدم داد

 برگشت خی آب وانیل هی وبا رفت عیسر نیشرو
 دیپر ازخواب که ختمیر ایمان صورت رو آب

 به گاهن هی یمان کردمیم دارتیب دیبا ببخش خانومم ببخش:گرفتمش محکم
 رونیب شو گم: زد یبلند غیج رز دنیباد کرد اطراف به نگاه هیو من

ها نگ رز یمو  اتیخور اتیخور لجن: خودمون طرف دمشیوکشوو زدم چ
 کن شروع

 بود لیفام زکردهیعز ایمان بودم بچه یازوقت:دیرزخند
 ایبود؟مان یک آقاجون جون خانوم زی،عز ایبود؟مان یک دخترخوبه

 اشت،تود دوستارو نیبهتر داشتن دوست ارویمان همه ابودیبرامان نایبهتر شهیهم
ش یرو،مان شتم،پو نتونیب ییجا من اما نیبود یمیصم یلیرو،خ وایرو،  نزدهندا



 سووگم تومحل اما بگه بهت که گفتم وایشوو به شوودم عاشووقت شوود که سووالم
 وایشترازشیب یحت تربود مهم واست ایمان شهی،همینذاشت

سوختم گرفتم شیآت سم رفتم رانیازا و شبخت نذارم خوردم ق  تموم وت روکه یخو
 دمشید باعشووقش یوقت برگشووتم که رانیا به رمیبگ ازش گرفته ازم سووالها نیا

 یگرفت دیند ومنو یبود عاشقش توام بودو عشقش شیپ اون نکهیازا گرفت زورم
 انکارنکن پس عاشقش دونمیم گرفت حرصم

 با داشوووت ایمان یوقت نکهیتاا بود دهیفا یب اما بسوووزونمش که کردم یهرکار
 روز هی و بره بود خواسووته ازش اومد واسووش یازمان امیپ هی زدیم حرف حهیمل
 هختیر هم به انقد یمان که شووده یزیچ دونسووتمیم باشوون داشووته باهم ییایرو

 ورفتم کردم حذف امیپ عیسوور صووبرکنه تونسووتیم بود شووونیعروسوو فردا وگرنه
 دیدیم ارویمان لحظه اون دیند منو بود مست زدمیم حدس طورکه همون خونش

 باالخره خوشووحال میلیخ شوودم خوشووحال دید مارو و ااومدیمان نکهیتاا منو نه
 دمید لیفام دخترمغرور شدن خورد

بهیمان باخط یمان  وروز حال نیا به شووهر رونیبردب باخودش دادمنو تواس ا
 ورفت انداخت

 اومد ایکنارمان ادیب که دادم اشاره وایش به ختیر یم اش  افقطیمان رخندهیز زد
 دیکش توبغلش ارویمان

 اقتیتول یپاپت دختره: زدم وکتکش رز جون به افتادم داشووتم که یقدرت باتموم
 آشغال  کثافت ینداشت وقت چیه ینداشت منو عشق منو

 کشووتم قصوود به زدمشیم فقط من اما زدیم غیج اونم زدمشیم ولگد وبامشووت
 ..داد نجات ردستمیازز رز نیزدمش،شرویم



 
 :زدم وکتکش رز جون به افتادم داشتم که یقدرت باتموم
شق منو اقتیتول یپاپت دختره شت منو ع شت وقت چیه یندا شغال  تکثاف یندا  آ

بامشوووت  کشووتم قصووود به زدمشیم فقط من اما زدیم غیییج زدمشیم ولگد و
  یشد وونهید شیکشت بسه رادیه:داد نجات دستم ریز از رز نیزدمش،شرویم

 ایمان بودن معلوم دمیرسوویرترمید قهیدودق فقط اگه رهیبم دیبا بابا کن ولم:زدم داد
 کردیم سکته داشت امردهی بود زنده االن

 کنمیباورنم که نگو نه یعاشقش ایمان گهیم هنوزم یدید:دیخند رز
  سننه تورو ها توچه به نفسمه عشقمه عاشقشم آره:زدم داد

 داشووت زدن پل  وبدون باز یوباچشووما حرکت یب که افتاد ایمان به چشوومم
 رفح زمیعز ایمان بزن حرف ایمان: توگوشوش زدم یکی عیسور کردیم نگاه مارو
  باتوام ایمان کن هیگر بزن غیج بزن داد توروخدا بزن

 نشیبب آشوغال کثافت زدم چنگ وموهاش رز رو دمیپر نزد میحرف نخورد تکون
  کشمتیم ولله به کشمتیم نیبب

  مارستانیب ببر ارویمان رادیه بسه:داد وهولم دیکش دستمو نیشرو
  کاردارم آشغال نیباا من نشیببر شما زدم داد

 ها؟؟؟ یچکارکن یخوایم:نیشرو
شورم نیازا:من  بدون و اومده ازش که یجهنم همون بره دیبا رونیب ندازمشیک

 نمیوسوووارماشوو  رونیب میزد وازخونه زدم چنگ رز یبازو یا گهید حرف چیه
 اومد دروبازکرد عیسوور میمر وزدم در زنگ که نیهم میمر خونه میورفت میشوود



 یزیچ یچراکسوو خبره چه نجایا اکجانیومان یمان رادیه شوووده یچ:اطیتوح
 گهینم
 یچکارکرد که بگو بده حیتوض اللهی:نیزم رو کردم پرت رز

 سووواسووتفاده عتیازموق که بگو بنال اللهی..د:زدم چنگ موهاش کرد سووکوت
شوند رو یمان و یکرد ستاد ارویمان خواب توتخت یک  داد وبگ مرگ توکام یفر
 بگووووووو زدم
  کجاس االن بچم رادیه یگیم یدار یچ زهرا افاطمهی:میمر
  بگو توروخدا دروغه بگو!!!!گه؟؟؟یم یچ رادیه رز
  انبودیمان عاشق رادیه اگه ستین دروغ زد غیج ستین دروغ:رز

 وفتادینم اتفاق نیا
 رونیب برو من ازخونه شو خفه:توگوشش زد میمر
  فرودگاه برسونمش خوامیم اریب لشی،وسا باش آروم میمر:من
 متنفرم ازت رادیراد،هیه متنفرم ازت:هیرگریز زد رز

 درک به:من
 برگشت رز لیووسا چمدون با و رفت میمر
شوندم رز ش ک  ومدیم شینیوب لبش ازگوش که یوخون کردم باز وآب رآبیکنار

 من خونه میرفت نیتوماش کشوندمش رونیب میزد ازخونه زشدنیتم بعد و شستم
نداختمش میدیرسوو که نیهم تاق ا  ییمایهواپ آژانس ورفتم کردم قفل درو توا

 نیشرو به زدم وزنگ کردم یاک واسش لندن طیبل بعد دوروز واسه
 الو:نیشرو

 چطوره؟ ایمان:من



 میگردیبرم میدار خوبه: نیشرو
 امیم منم االن خودت خونه نیببر نجایا ارشین من

 باشه:نیشرو
 ورفتم مانداخت دیکل بودم کرده یزندان رز که یاتاق رفتم عیوسوور خونه برگشووتم

شونش طیبل تواتاق  یشینما حرکت هیوبا شهیم کم شرت گهید دوروز: دادم ن
 قفل دیبا نداشووتت اخالق شوورمنده موقع وتااون دادم نشووون پرواز دسووتم

 هیو بسوتم وپاهاش دسوت و کردم پاره رو یراه سوه کابل عیوسور یرشویوزنج
 بستم دهنش جلو دستمالم

 
شت نیازا نمیا خب:من شاره انگ سطم ا شتم و شق گذا  رخ رز یبا یبا: قمیرو
 رد بازکردن بعد وزدم درزنگ عیسر نیشرو خونه رفتم رونیب زدم وازخونه  من
  توخونه دمیپر

 اکجاس؟یمان: من
  خوابه:گفت بود نشسته مبل رو واکهیش

 رز نهک خدالعنتت:زدم چنگ وموهام گرفتم تودستام وسرم نشستم وایکنارش
 هممکن سووراغش میبر دیبا میکرد فراموش رو یمان ما: نشووسووت کنارم نیشوورو

  ارهیب سرخودش ییبال
 رهیبم بره:من



ستم وایش شن ،مگه رادیه باش آروم:گرفت د  یمان هک ،گفت گفت یچ رز یدین
 نخواسته هک افتاده یاتفاق دیشا فرستاده ایمان واسه امیپ واون نداشته یخوش حال

 صبرکنه ونتونسته بده ازدست ارویمان
 
 روتازث بود کرده یاهرکاریبخاطرمان یمان گفتیم راسوووت رفتم فرو فکر به

 عیسوور باشووه داشووته رو ایمان که زندون وانداختش گذشووت شیپدر وشوورکت
 دسووتم نیشوورو که شووم بلند ازجام خواسووتم بود خاموش گرفتم شوومارش

  میریم باهم میخوریم شام صبرکن:دیکش
 فارشاس بعد ربع هی دادو سفارش مخلوط یتزایپ وچندتا زد زنگ عیسر نیشرو
 میزد وازخونه باشووه ایمان مواظب که گفتم وایشوو به شووام خوردن بعد و دیرسوو

 رونیب
 

فت ونگران بود خبریب ازش سووحر،اونم خونه میرفت رونیب میزد ازخونه  که گ
 و شتهبرگ پکر بعد ساعت وچند رهیبگ شیآزما جواب رفته سرحال صبح یمان

 تاحاال نشده یخبر وازش امهمونشهیمان وگفته برده نیشامپا
ست یهرچ ندارم ش  گهید حاال شد لیتبد نیقی به شکم  ابجو به مربوط ه

  شیآزما
 رونیب میزد وازخونش میخاطرداد نانیسحراطم به

 م؟یچکارکن حاال:نیشرو
  بگم تابهت سوارشو:من



 هک یهمون محمد شیپ میر یم:دادم هیتک یصوندل به و نشوسوتم فرمون پشوت
 سیپل

 وفتیب راه عیسر پس: نیشرو
  محمد شیپ رفتم و سیپل اداره میدیرس بعد قهیدق چند
 .. دهیم بهمون خبرشو کرد داشیپ وگفت بود خبریب ازش اونم

___________________________________________________________
___ 
 یمان
 

 کنم اهنگ توچشووماش تونسووتمینم نداشووتم ارویمان اقتیل من زاربودمیب ازخودم
 خورد یم خونم خون ایبامان شیوراحت رادیه بخاطر که یمن

 وبعد فتمر رفسنجان سمت به داشتم که یسرعت باتموم تبودم گهید یکیبا خودم
 شاول گرفتم شو خونه قیدق آدرس ازش زدم زنگ صابر به دمیرس ساعت چند

  جاخورد
 یکنیچکارم نجایا تهیعروس توفردا:صابر

 باشه؟ نجامیا من که یخبرند کسچیه به فقط میزن یم حرف امیب:من
 منتظرم باشه:صابر

 ه؟یسروضع چه نیا: کرد هنگ دید منو ی،وقت دمیرس بعد ربع هی
 کرد بغض اون گفتم من:هیرگریز وزدم کردم بغلش

 ختیر اش  اون گفتم من
 داد یدلدار اون گفتم من



 یحت بود مشیپ میزندگ طیشرا توهمه شهیهم بود زیعز برام صابر که نبود خودیب
  دادم نجات ارویمان اون باکم 

 ؟؟یمطمئن:صابر
 آره:من

 مهمون؟ همه اون تونهیعروس فردا اما:صابر
شم فکر:من  بطض لمیوف نوار هی تاالر تو شنیم جمع مهونا که فردا کردم اونجا

 کنهیم پخشووش مهمونا کل واسووه اونم و رادیه واسووه فرسووتمیم ازخودم شووده
 رهینم ایمان یآبرو ینحوریوا

ش شن میگو شته شبم دو از ساعت زدم زنگ رادیه وبه کردم رو  اب اما بود گذ
 شتیپ امیب بگو پسر ییکجا یخوب یمانالو:داد جواب بوق نیاول

 هیرگریز زدم
 نگرانته امیمان یحت یتونبود مقصر میدون یم همه یمان باش آروم:رادیه

سته هی صبح شیش تا تاالر برو فردا:گرفت دلم یمهربون همه نیازا ستت هب ب  د
 همه دیاب حتما نره ادتی فقط یچکارکن دیبا یدونیم بابازکردنش اونجا رسووهیم

 ببر،خدافظ باخودت تاپم لپ هی باشن مهمونا
  کردم قطع یوگوش
 فهمنیم که شگاهیآزما برن اگه:صابر

 توذهنم هجرق هی کردم فکر که خورده هی بودم نکرده فکر نشیا به گفتیم راست
 شد زده
  رمیبگ ازخودم لمیف که بده نمیدورب هی بفهمن زارمینم:من



 که گفتم کردم *خ*ی*ا*ن*ت* ایمان به که گفتم ومن گرفت لمیف ازم صوووابر
 که فتمگ داره رو نایبهتر اقتیول پاکه ایمان که گفتم دادم شیباز مدت نیا تموم

سته ازم ایمان ست منو اون که گفتم برم خوا  گهید یکی بغل روزید که گفتم نخوا
  کردم وضبط کردم هیوگر گفتم دهید مارو بودم

 که نیهم فرسووتادم رادیه همدواسووه رو لمیوف دمینخواب صووبح تاخود دمینخواب
 یزیچ شیآزما ازجواب کردم خواهش ازش زدمو زنگ ینادر دکتر به زد آفتاب

شه دار وراز نگه ایمان به ض باالخره که آوردم وبرهان لیدل براش انقد با  شد یرا
 گهینم یچیه سراغش رفتن اگه که وگفت

 
 رادیه
 
 وسرش ودب نشسته وایکنارش رومبل بودو شده داریب اهمیمان میدیرس که خونه به

 دمشیکش وایش بغل واز نشستم ایکنارمان کردیم هیگر داشت بود وایش نهیس رو
 یخانوم میبزن حرف دیبا:  دادم اش هیتک خودم وبه رونیب

 م؟یبزن قدم میبر یایم وایش:نیشرو
 ؟!هان:وایش

 کرد اشاره من به داد باال ابروشو هیو زد چشم  هی نیشرو
 رونیب زدن ازخونه عیوسر میبر ،آره آره:وایش

 ؟یبزن حرف یخواینم:کردم نوازش موهاش روسرش گذاشتم چونمو
 کجاس؟؟؟ االن نگرانشم:هیرگریز زد ایمان



س و بود یمان نگران طیشرا نیتوا نکهیازا سا صم یاح  وشحالخ بود نگرفته میت
 شدم

 گل خانوم کنمیم داشیپ:من
 خته؟یر ابهمیمان که بوده یچ جواب یعنی:ایمان
 میپرسیوم شگاهیآزما همون میریم فردا اما دونم ینم:من
 ؟ شنیم یچ ؟مهمونایچ ادین تافردا اگه:ایمان

  بودم نگرانش من که بود یزیچ نیا کردم هنگ
 دمید رو یمان شووماره تا نداد بهم یبعد کلمه اجازه میگوشوو زنگ...بهش:من
 شدم دور ایوازمان دادم جواب عیسر

 ایازمان یحرف یچیه اما زدم حرف امیازمان یحت کجاس که نگفت دادم جواب
 قط یگوشو چکارکنم که دونمیم بسته هی دنیرس با تاالر برو فردا گفت فقط نزد

 کرد
 بود؟ یک:ایمان
 زدن؟ قدم نیایم شمام که دیپرس نیشرو:من
 بخوابم خوادیم دلم خوامیم خستم نه:ایمان

 زنگ نیشوورو به دیخواب که نیهم خوابوندمش وروتخت دادم بهش مسووکن هی
 زده یحرف نیهمچ یمان که گفتم اومدن که نیهم وبرگشتن زدم

 بخره رو یمان یآبرو خوادیم کارش نیباا:نیشرو
 ؟یدون یم توازکجا:من

 باشن؟ دیبا مهمونا همه که نگفته مگه:نیشرو
 آره:من



 .....یرسیم حرفم به فردا گهید خب:نیشرو
شت س وگفتم زدم زنگ میمر به صبح ه شه یعرو  تاالرجمع همه دیوبا سرجا

 ایانم همراه میداشت وقت مراسم تاشروع دوساعت ادیب بده خبر سحرم وبه شن
  میداد رو شگاهیآزما دکتر با مالقات درخواست میرفت شگاهیآزما به

تاقش میورفت شووود هماهنگ یبادکترنادر ما ا  که گفت و نگفت یزیچ اون ا
 نبوده یبد زیچ چیه شیآزما جواب دونهینم یزیچ

 گفتن همه بود ختهیر بهم روزید بود بد حالش اون اما:هیرگریز ازدیمان
  دارم کار من دیببخش بوده یا گهید زیچ مشکل دیشا:یدکترنادر

سما سوندم ارویمان رونیب میزد شگاهیوازآزما کرد رونمونیب ر  نیشرو خونه ر
  دیسر بسته دمیتاالرزس به که نیهم تاالر ورفتم برداشتم نیشرو تاپ ولپ

نده کروفونیم بودن همه مهمونا به گرفتم ازش رو خوان  لمیف هی گفتم همه ورو
 ننیبب همه دیبا که هست

  دنیخند امیوبعض پروندن مزه اشونیبعض
 زدم یوپل تاپ لپ کانار گذاشتم کروفونیوم گذاشتم لمیف

 هیوگر زدن حرف به کرد وشووروع بود آشووفته که صووفحه رو اومد یرمانیتصووو
 نگاه گرویهمد ومات بود نیزم کف فکاشووون امیبعضوو و شوود همهمه کردن

  کردنیم
  رهاروبخیمان یتاآبرو برد خودشو یآبرو کرد ثابت رو بودنش مرد یمان بازم

نام کردنیم هیگر داشووتن که میسووحرومر  یمان به کردن نیباتوه ومهمو
 ...ازتاالررفتن



 
 ایمان

 فاقات مطمئنم باشووم تفاوت یب تونسووتمینم داغون داغونه بودم نیشوورو خونه
تاده یمهم حاالم نبوده خودش توحال یمان که اف  یوعروسوو آبرو الیخ یب و

شگاهم درس الیخیب دیبا گهید خدا یشده،وا شم ودان شت بدجور که با  انگ
 شبه چندبار زدیشورم بدجور دلم بازم نایا ی باهمه اما شدم دانشگاه کل ینما

 یم توگوشم باشدیم نظرخاموش مورد مشترک صدانحس  هردفعه اما زدم زنگ
 دیچیپ

 
 اومد خودم به وایش یباصحبتها که بودم درافکارم غرق

 هستما باتو:وایش
 هااااان؟:من

 مینشست توسالن منتظرتن همه گمیم دارم بار ؟دهییکجا معلومه: وایش
 !!!!!!!همه؟؟؟؟:من

 یفهمیم اخودتیب:گفت رفتیدرم از که همونطور وایش
 ،روم رمدخت اهیس روم:هیرگریز وزد کرد سحربغلم توسالن گذاشتم پام که نیهم
 بخدا شرمندتم اهیس

 یزنیم شووما آخه هیحرف چه نیا شوووه شوورمنده دشوومنت سووحرجون وا:من
 (رسحرنبود،بود؟یبود،تقص دل ازته حرفام)زمن؟یعز

 من بشم تو یمهربون همه نیا یفدا من یاله:سحر
  م*ب*و*س*ی*د* ولپش هیحرف چه نیا یسحر خدانکنه:من



شت که شدم مامان متوجه  ونریسحرب ازبغل بااحترام کردیم هیگر آروم آروم دا
ستم وکنارمامانم اومدم ش صورتش آخه یکنیم هیچراگر گلم مامان: ن  ؟هوم؟؟

مان نکن هیگر: گرفتم خودم طرف به  یترسوویم مردم ازحرف دونمیم یما
 ننک مزش مزه اشووونیتومهمون که تپلن نقل هی دنبال شووهیهم مردم نینترس،ا

 رهیم ادشونیواز زنهیم دلشون ینیریش باالخره مدته هی اونم
 
 نزاره هک بود مرد انقدر:گفت کردیم نگاهمون وفقط بود ساکت تاحاال که رادیه

 کرد اشاره دستش وبه بره آبروت
 دیفهم که کردم نگاش یپرسووشوو شوود زوم بود دسووتش که بسووته هی یرو نگاهم

 روشن ، رو یو یوت گذاشت تودستگاه رو ید یوس یفهمیم ینیبب:کرد وشروع
 کرد

صو شماش رمیبم یاله شد پخش یرمانیت  دلم وداغون پکر افشیق بود قرمز چ
  زدن حرف به کرد شروع گرفت

 شدم شترعاشقشیب من گفت یمان
 شکست دلم ومن گفت یمان
 شدم شیفداکار نیا شرمنده آره ترشدم شرمنده ومن گفت یمان
 گرفت بغضم من گفت یمان
 گرفت میگر من گفت یمان

 بود دهیچیپ خونه کل یمان ی هیگر منو هق هق
  کنهیم پنهونش که هست یزیچ هی دونستم یم گهید حاال



 نشست کنارم رادیه
___________________________________________________________

___ 
 
 رادیه
 

  نشستم کنارش کنم کنترل خودم نتونستم ایمان هق هق دنیباشن
  یخانوم نکن هیگر:گرفتم دستش

  شه داشیپ فقط برگرده فقط دمشیبخش من ،بخدا نگرانشم:هیرگریز زد ایمان
 دمیم قول کنمیم داشیپ:کردم وبسته باز وچشمام محوزدم لبخند هی

 قول؟: ایمان
 قول:من

 ممنونم:زد یمصنوع لبخند هی شدو آروم
 گل خانوم کنمیم خواهش:من

 کجاست؟ االن دیسف چشم دختره اون:سحر
 که ییبال کجا کجاسووت رز گهیم راسووت رادیه.. یه:کرد نگاهم نگران میمر

 ؟یاوردین سرش
 

 بودا رفته ادمی پاک اخدای: میشونیپ به زدم محکم
 ازجات هوی شووود چت: اومد همراهم نمیشوورو که رونیب زدم ازخونه عیسوور

 ؟یدیپر



 شد سوار نمیوشرو نشستم فرمون پشت عیوسر شو ساکت زدم داد:من
 
 

  نبودم مرگشم به یراض اما نداشتم یخوش دل ازش
 شدم خونه وارد سرعت وبا میدیرس بعد قهیدق ده

 یبگ یزیچ یخواینم هنوزم:نیشرو
  بود افتاده نیزم کف هوشیب شدم  وارد زدم دراتاق دیکل

  یچکارکرد تو اخدای: نیشرو
  بود خی خی رز صورت رو گذاشتم دستم عیسر
 نیماش ارسو خواستم رونیب زدم کردم وبغلش کردم باز ودهنش پا دستو تند تند
 نشست فرمون پشت نیشرو که شم

  میدیرس مارستانیب نیتر  ینزد به بود بغلم هم ورز نشستم عقب
 رو تنخیر وپرستارا دکتر کردن شیبستر اورژانس عیسر دنید که وروزش حال

 سرش
 چه نیا:گفت نیشورو که گشوتمیوبرم رفتمیم رو قدم مارشوتانیب یراهرو یتو

 ها؟ یبد یدار یجواب چه ادیب سرش ییبال اگه آخه بود یکار
  درک به  هم مرد اگه دوما رهیمینم نکهیا اول:من

 گه؟ید مارستانیب شیآورد درک به چون:نیشرو
 برام وگرنه آوردمش شووم اعدام آشووغال هی بخاطر نخواسووتم چون شووو خفه:من

 ...ستیون نبوده مهم نبودش بودو



 مشیرسوند موقع وبه افتاده فشارش که وگفت اومد دکتر بعد قهیدق چند
 من خونه میورفت میزد نیبر مارستانیازب سرمش شدن تموم بعد

 کردم قفل درو اتاق تو انداختم رز دوباره
 امیوب بخرم یزیچ هی برم من شینداد کشتن به تا: نیشرو
..... 

 آورده غذاهم پرس سه و وکامپوت وهیم آب چندتا اومدو نیشرو بعد نیم چند
 بود
 : گفتم اتاقش بردم حاظرکردم رز واسه وکامپوت وهیم وآب غذا

مه کن یسووع خاطر که یکن کوفت رو ه غال هی ب ثه یآشوو عدام تو م  نشووم ا
 !(بود،نبود؟ حقش اما زدمیم شین وتلخ تند درسته)مفهومه

 ...رونیب زدم اتاق از و
 

 یمان
 
 م،ههیعروس جشن بره تهران وفرستادم صابر نشه تابلو نکهیا واسه من شنهادیپ به

 ...شد هم یعروس عجب
 

 نبود یخبر ازصوووابر وهنوز افتاده یاتفاق تاالرچه تو بفهمم که نبود دلم تو دل
  خونه ادیوم شنهیم پروازش گهید ساعت مین که: گفت زدم زنگ که بهش

 لباس هنوز و شوود تموم صووابر بااومدن گذشووت قرن هی انگار که یسوواعت مین
 بگه رو خبرا واسم که کردم مجبورش نکرده عوض



  ادد حیتوضوو واسووم رو مجلس کل کلمه به کلمه خط به وخط ازیتاپ ریسوو اونم
 ...دمیوخواب خوردم مسکن دوتا یوعصب شد شروع دردم سر بارم

___________________________________________________________
__ 
 
  رادیه

 ❌❌بعد هفته هی❌❌
 
 لندن ورفت شد کم شرش خوردش گردن رز و گذرهیم نحس روز ازاون هفته هی

شمال تهران کل ومنم سافرخونه و شتم رو ها وهتل ها وم  نبود ازش یاماخبر گ
 شوودم دیناام داشوودنشیازپ نکردم داشیپ که ایازمان شوودمیم شوورمنده وهربار

 ازمب اما گشووتم جاهارو همه یقانون یپزشووک مارسووتانایب میباطن لیم وعالرقم
  ودب خبر یب ازش محمدهم اما رفتم سیپل اداره به یبار چند یحت نبود یخبر

 آژانس هی ریمد روکه رضایعل شماره عیسر رفته رانیازا دیشا که افتاد تودلم ش 
 گرفتم بود ییمایهواپ
 داد جواب چهاربوق بعد
  الو:رضایعل

 ؟یخوب رضایعل سالم:من
 عمو یگرفت اشتباه: رضایعل

 ؟یستین رضایتوعل مگه یگرفت واشتباه کوفت:من



 یبزن گزن من توبه نداره امکان یگرفت اشتباه گمیم نیهم واسه هستم:رضایعل
 گسید یرضایعل هی اون احتماال

 بخدا ینمک یب گنینم ایزینر تومزه:من
 یازماکرد یادی شدهیچ معرفت یب یچطور:دیخند رضاهمیعل

 ام؟یب یهست کارت محل شهینم یتلفن داشتم کارت:من
 منتظرم آره:رضایعل

 کردم قطع یوگوش اونجام گهید عیر هی په باشه:من
 رو هیقض وکل تودفترش مینشست یپرس واحوال سالم بعد و دمیرس بعد ربع هی

 کنهیم کمکم که داد قول اونم دادم حیتوض واسش
 زدم زنگ ایمان به رضایعل با زدن ازحرف خوشحال منم

 ؟یکرد داشیپ شدیچ:داد جواب اول بوق همون
 ادته؟ی رو رضایعل دوم سالم اول:من
 چطور؟ آره:ایمان
 بود ییمایهواپ رآژانسیمد:من
 خب:ایمان
 یشووهر برون یپروازا سووتیل کل کنهیم کمکمون گفت جمالت به خب:من

 بگرده واسمون مارج وخارج یشهر درون
 جونم یرادیه ی،مرس یمرس جونم یرادیه یوا:زد بلند غیج هی ذوق از

  یش شبت زیبر زبون کم بسه:من
 ودنتیبا شبت:ایمان



که یآ یآ:من هار کالم ت مه یدزدیم لواشووو  ب لت پوسوووت بفه  ازک
 بهار بهش بود لواشوو  عاشووق بود دانشووگاه یها ازبچه بهارلواشوو )کنهیم

 (میگفتیم لواش 
 دست چپ ایمان گنیم من به گهید آره:دیخند امیمان

  یبا فعال وونهید خب یلیخ:دمیخند
 یبا: ایمان
 

 ایمان
 
 

 یخبر رادیه نکهیا دیام به روز هر گذشت تلخ سال هفت مثل واسم روز هفت
 دتریناام سوور روزپشووتید از هرروز اما شوومیم داریب ازخواب ارهیب واسووم ازش

 بود کم خوشم یعمرروزها نکهیازا شمیم قبل یترازروزا وخسته رنجورتر شمیم
 میندگز که یازمان رمیدلگ پاکرد به طوفان نیا که ییازخدا رمیدلگ رم،آرهیدلگ
 خسته، ی خسته خستم کشمینم ورفت شد نفسم بود
 یلعنت خاموشووه اما گرفتم بارشوومارش نیهزارم ده دمیشووا بار نیهزارم یبرا

هاش زدن حرف واسوووه یراه هی دیبا خاموشوووه مه دیبا داکنمیپ با  بفه
  سالن تو پرمیم عیسر فرستمیم لیمیا واسش آره اووووم....دمشیبخش

 ،ماااااااااااامان مامان،مامان:من
 چته؟ جونم:رونیب اومد ازاتاقش مامان



 یریبگ لمیف ازم دیبا ایب مامان: دمیکش دستش
 وا:مامان

 گهیادیب کنمیم خواهش:من
 اومد داد تکون یسر مامان
  گرفت لمیف ازم دادم دستش نیدورب

 تنگ میلیخ شده تنگ برات دلم خبرمیب ازت هفتس هی ییآقا سالم:کردم شروع
ش بخدا شده شه برگرد فقط دمشیبخ سم؟ با  تنهام که یداد قول رفت ادتینف

 که باران از ترانه هی خوندن به کردم عشووقم؟؟؟وشووروع باشوووه برگرد ؟ینزار
 :ربودیگ نفس یروزا نیتوا دلم یحرفها

 
 مردمیم واست یدینفهم قلبم دوباره شکسته

 خوردمیم قسم اسمت رو که یمن رفت میزندگ تموم
 ستین خوش دلم یوقت
 آشوبه چه امیدن

 کوبه ینم قلبم یدور ازم یوقت
  ستین خوش دلم یوقت

 مردم کنمیم حس
 خوردم شکست فقط ازاحساسم عمر هی

 قلبم دوباره شکسته
 قلبم قلبم

 شتیپ کنم هیگر اگه شمیم سب 



 دوشت یرو باشه سرم شمیم سب 
 برگردون عشقتو آرامشو بهم
 توآغوشت،توآغوشت محکم منو ربازمیبگ

 :وخوندم هیگر ریز زدم
 ستین خوش دلم
 ستین خوش دلم
 ستین خوش دلم
 آشوبه چه امیدن ستین خوش دلم یوقت
 کوبهینم قلبم یدور ازم یوقت
 ستین خوش دلم یوقت

 مردم کنمیم حس
 ازاحساسم عمره هی

 خوردم شکست فقط
 قلبم دوباره شکسته

 
 برگرد فقط برگرد یمان کنمیم حس زدم ضجه

مان ما باهمون دخترم باش آروم کرد بغلم ما مان نیدورب ونیگر یچشوو ما  از
  کردم لیم واسش لمیف و گرفتم

  کنهیم کمکمون گفته رضایعل دوستش که وگفت زد زنگ رادیه بعد نیم چند
 رفتم خواب به کنهیم کم  واسه یوهرکار پشتمه رادیه نکهیازا خوشحال



___________________________________________________________
_______ 

 یمان
 
 
 ندهخ کالش کل عطرتنش تنگ بدجوردل امیمان تنگ دل ومن گذرهیم هفته هی

  شدم هاش
 حرف باهاش سوواعتها تودلم شوومیم عکسووش به رهیوخ کنمیم روشوون تاپم لپ

  رمیم ش صدقه وقوربون زنمیم
 اسیازمان لیمیا هی کنمیم که ،چ  نکردم چ  المیمیا که هسووت یروز چند

 میگر ومن خوند اون  گرفت ام هیگر ازحرفاش باهرکلمه: کنمیم بازش عیسوور
 الغرو نکهیازا گرفت بغضووم ونگرانمه منو دهیبخشوو نکهیازا گرفت دلم گرفت

 گرفت دلم شده دهیپر رنگ
 یکنیم پنهون خودتو چراآخه شویدور یکن تحمل یتون ینم توکه:صابر
 بهتره واسش نیا یدون یم توکه گرفتم دستام تو سرم

 ؟ها گردهیم دنبالت داره شهر کل رادیه چرا بهتره واسش ینجوریا اگه:صابر
 دونم ینم:دادم رونیب محکم نفسم
 مبگ ابازمی یفهمیم مردتره اون چون عاشقتره اون ،چون دونمیم من اما: صابر

 ؟ییییییییییچ:من
 که قبل ازدفعه ،اون یباشوو دهینفهم تاحاال که یباشوو احمق یلیخ دیبا:صووابر

 زارهیم واسش ازجون داره که ازحاال نمی،ا بود بهش حواسش همجوره



 نیهم کنهیم کمکش فقط اون یکنیم اشتباه:من
شق توخودت دهیازتوبع:صابر شما ،من چرا گهید یعا شق هی نگاه وبرق چ  عا

 یمان فهممیم
 داشتم؟ رادیازه ارویمان من برسم بهش کرد کم  چرا پس:من

 ...ورفت نهیبب ارویمان بد حال خوادینم چون تره عاشق اون چون:صابر
 

 مدیچرانفهم یوا شد زنده واسم لمیف مثل گذشته تموم... آخ... رادیه آخخخخ
 .... رادیه آخ... رادیه آخ

 زدم زنگ بهش عیسر کردم روشن میگوش
 
 رادیه
 

سه دمیترس خورد زنگ میگوش که بودم خواب ش افتاده یاتفاق ایمان وا  عیسر هبا
 دادم جواب زود بود یمان یروگوش دمیپر

 ؟الوییتو یمان داداش الو:من
 رادیه یخوب:هیرگریز زد یمان
 ایمان نه من نه میستین خوب کدوم چیه نه:من
 نمتیبب دیبا:داد رونیب محکم نفسش یمان
 ؟اومدم ییکجا:من
 باشه؟ تنمیبب خوامیم که نفهمه چکسیه نباشه ایمان نمتیتنهابب دیبا:یمان



 ؟ افتاده یاتفاق آخه چرا:من
 ینگ یزیچ یکس به یدیم قول یفهمیم یایب: یمان
 ..اما:من
 باشه؟ ایب نگو چکسیه به دمیم قسم ایمان جون توروبه:یمان
 ؟یی،کجا باشه:من
 منتظرتم رفسنجان،فردا:یمان
  کردم قطع یوگوش امیم پرواز نیبااول باشه:من

س یا جهینت به اما وفکرکردم داربودمیب صبح تاخود شنهوا که نیهم دمینر  رو
 سنجانرف بعد ساعت وچند کردم یاک طیبل و ییمایهواپ آژانس رفتم عیسر شد

 بودم
ش نکهیتاا بود خاموش بازم اما گرفتم شمارش یبار چند  هیو خورد زنگ میگو

 الو: دادم جواب عیسر ناشناس شماره
 ؟یدیرس سالم:یمان
  بود خاموش تیاماگوش شهیم یساعت مین آره:من
 )...(آدرس نیا به ای،ب صابر شماره نمیا خاموشه آره:یمان
 یمانو دروزدم زنگ شدم ادهیپ خونه یجلو بعد نیم ده گرفتم دربست هی عیسر

 بنامرت شووواشیور بود دهیژول افشیکرد،ق بغلم دید تامنو بازکرد درو خودش
 ...والغر

 رادیه یمرد یلیخ:یمان
 بخدا میشوود وزنده میمرد ییکجا هسووت معلوم:روکتفش گذاشووتم دسووتام من
 دتیبخش ایمان



 بعد تو ادیب حداقل بزار یمان:گفت بود یسرمان پشت صابرکه
 وازجلودرکنارفت دیببخش آخ:یمان

 رفت رونیب ناهارگرفتن بهونه صابربه میشد که داخل
 

 م؟یبزن حرف مردونه دوکلمه میتونیم:یمان
 نجامیا االن نمیهم واسه معلومه:من
 ؟ینگ یچیه حرفام تاته یدیم قول:یمان
 کن شروع تورخدا بگو فقط دمیم قول:من
مان نداره وجود یترنم دونمیم من:یمان ندگ ترنم اهمونیو  روهم نیا تیز

 یگذشت ازش شیبخاطرخوشبخت که یهست عاشقش انقد دونمیم
 نهمو وگرنه دمیفهم شووبید خودمم که بود نیا وواسووه چرازودترنگفتم نکهیا

 کردمینم نم یتوکرد روکه یفداکار دمیشووا البته رونیب رفتمیم شیاززندگ قبل
 به ارویمان خوامیم گم؟االنمیم یچ که یفهمیم یتر توعاشووق چون دیشوووا

 توبسپرم
 ..ام:من
 یباش ساکت قراربود:داد نشون دستش کف یمان

هتیمان قتیل دونمیم چون سووپرمیم اروب  دونمیم داره رو یخوشووبخت ا
 دهیم دل خب اما برهیم زمان دهیم دل بهت یبد دلش به دل یکنیم خوشبختش

 بهت
 یمان ستمین عاشقش ندارم دوست ارویمان من یگیم یچ هست معلوم:زدم داد



 گن،برعکسینم نیا دیسووف یموها نیا اما:گرفت دسووتاش تو چندتاازتارموهام
 رادیه ببخش دمینفهم ،خربودم یعاشقش که گنیم

 رمیم انریازا شهیهم واسه دمیم قول بخشم ینم ششیپ یبرنگرد  بخشمینم:من
 سوورش هب یچ هفته هی نیا ینیبب شیدیند رهیمیم تو یب اون یمان توبرگرد اما

 اومده
 داد ونشونم لمیوف دمید:یمان
 ؟یزنیم حرفارو نیا و یدید خوبه:من
 ؟یدار اعتماد من توبه:یمان
 آره:من
سخ چرا یفهمیم حتما روز هی اما سپرمش یتوم به نپرس یچیه پس:یمان  ته،
 نداشووتم دوسووتش و رفتم رانیازا که سوومینویم هم نامه هی گذرمیم ازش اما

ستم شتم که اول یروزا همون بدم،مثل شیباز خوا  همون گمیادته؟می رانیا برگ
 فرشهمتن دازمین،بایهم بودم دادنش یباز دنبال فقط بوده درست حدستون اول

 باشه؟ کن کمکم رادیه
 تونمینم:من
 گرفت وسمتم باشه؟ودستش دمیم قسمت ایمان مرگ:یمان

 چرا؟ یروزبگ هی بده قول اما باشه:گرفتم تودستش دستم
 تو خورد غصووه فقط بودن ازبامن کن خوشووبختش یمرد یلیخ:کرد بغلم یمان

 ...نده بهش غصه
 



 تو خورد غصووه فقط بودن ازبامن کن خوشووبختش یمرد یلیخ:کرد بغلم یمان
 هیرگریز وزد  باش مواظبش بهت سپرمیم وجودم کل نده بهش غصه
 یکنیم اروک نیا چرا یبزار تنهاش یتونینم نیبب: شدم بلند وازجام شدم یعصب
 خره بخاطرمنه نکنه ادیم بدم ازخودم یتونیها؟؟نم آخه
  ستیابخاطرتونیمان جون به ستیبخاطرتون نیبش:یمان

 ننوشت به کرد شروع و آورد وکاغذ ورق هیو شد بلند ازجاش کنارش نشستم
___________________________________________________________

______ 
 یمان
 

 شدن ابودن یعنی رادیه به سپردنش دونستمیم ارمینم دووم دونستمیم بود سختم
 اما کردمیم تجسووم هزاربار یروز که یا عاشووقانه یها ولحظه اهامیرو کل

 مازکجابگ دونمینم زمیعز یایمان:نوشووتن به کردم ناشووروعیا ی باهمه نوشووتم
ستش وچطوربگم شتم بهت یا عالقه چیه من یبخوا را  هیخاطر به فقط و ندا

ست باهات کل کل شتن شدم دو ست چون بود وثروتت وبدنت تن ودا  ورشک
  مد،آرهوین دلم یهست پاک دمید یم چون نشد نتونستم اما  الزم وپول بودم شده
 فممتاسوو ایمان دارم رو گهینفرد هی من کنم فیکث یباز هی وارد تورو ومدین دلم

 رانیا من یخونیروم نامه نیتوا که یزمان ،چون تیزندگ دنبال وبرو منو ببخش
 رفتم شهیهم یوبرا ستمین

ستگار اومدم کل کل هیبخاطر گفتم ستمینم چون تیخوا  بازمتب رادیه هی خوا
  ایمان ،یتوبود شیزندگ ترنم بود عاشقت شهیهم بود عاشقت اون



 ... زجربکشه نیازا شتریبده،نزارب فرصت بهش
 ودسووتش روصووورتم موند ثابت نگاهش دادم دسووتش ورق نامه بعدنوشووتن

 لبم رو گذاشت
___________________________________________________________

__ 
 رادیه
 

شو یوقت اما داد روبهم نامه یمان  شدم شدنش دماغ خون متوجه باالآورد سر
ستم شتم د شت که ی،ردخون رو گذا سرخ بود اومده لبش تاپ  شصورت بودن از

 رفته سکته وتادم باالست فشارش دیفهم راحت شدیم
 قدان چطور یرفت سووکته تامرز االن که ییتو فهممینم یمان یشوود وونهید:من

هت مه به یسووپریم من به رو یمان االن را  شوووب:یفکرکرد خوب زیچ ه
 ؟؟ینافکرکردیا به شدنمون؟ها یکی یها بودنمون؟لحظه ؟باهم مونیعروس
صب شنوم خوامینم شو ،خفه شو خفه:شد بلند ازجاش و شد یع  سمت به ب

 ..رفت ییدستشو
___________________________________________________________

___ 
 یمان
 
 



 خوامینم شو خفه:دادزدم کردیفروم  انگارخنجرتوقلبم رادیه یازحرفا باهرکلمه
 نفس ندچ سروصورتم شستن بعد ییدسشو سمت رفتم شو خفه فقط بشنوم

 ..رونیب زدم ییازدسشو شدنم آروم وبعد شم آروم که دمیکش قیعم
___________________________________________________________

___ 
  رادیه

عد نیم پنج مد یمان ب مه نیا و تهران برگرد شووودم یعصووب ببخش:او  نا
  کارتوبوده نفهمن که شون خونه یپست روبندازصندوق

 هی و نالیترم ورفتم کردم یخدافظ ناهار خوردن بعد صوووابراومد بعد قهیق ده
 ...تهران وبرگشتم گرفتم دربست یسوار یتاکس

 
 یمان
 بازم دمیشوود یوسووردردها موندم ومن تهران ناهاربرگشووت خوردن رابعدیه

  بخوابم کردم یوسع خوردم دوتامسکن
 رفت وازاتاق...یکرد کارو نیبهتر:نشست وکنارم اتاق صابراومد

ستمیم ست دون شیا ی باهمه اما کاروکردم نیوبهتر گهیم صابردر  بودم ونمیناپ
شتم ازش چرا که سردردم گذ شدیشد و سکن هی ناچار دتر  وکم خوردم گهید م
 ....شد گرم چشام کم

___________________________________________________________
___ 

 رادیه



 
 صووندوق انداختم رو ونامه ارفتمیمان خونه سوومت به دمیرسوو تهران به که نیهم
 دورشدم ازاونجا عیسر خونشون یپست

سم واتفاقاش امروز هضوم انداختم جا هی ازلباسوام کهیهرت دمیرسو خونه به  وا
ستمینم سخت یلیخ بود سخت  نمیبب ارویمان مردن ذره وذره شدن خورد تون

صب ستم یم بردم پناه یسکیو به وبازم آوردم رو یسکیو شهیش یع  نیا خوا
بوس موش کا نم فرا ن من ک نش ذره ذره متیق به ارویما م مرد  ین

 خدا زدم ،دادخواستمیغمبرنمیپ به ریپ خواستم،بهینم بخدا خواستمیخواستم،نم
ستیشنویم  دمز خوامینم ینطوریا ارویمان من خوامینم نی؟ببیدار ؟وجودی؟ه
 رو یسووکیو شووهیشوو نخورده اول  یپ خوامینم خوام،بشوونوینم خدا هیرگریز

 بود دستم جلو که یلیوسا تموم جون به افتادم وار،ید به دمیکوب
صب بود یهرچ دونمینم... دمیشا بود یآن جنون هی دیشا سته بودم یع  یقتو خ
  رونیب زدم ازخونه شکستم لیوسا کل

 تطاق اما یلیخ بودم عاشووقش ،من وفکرکردم زدم قدم ابونایخ یتو تاصووبح
 ازکجامعلوم اصون خوندمیم رو نامه متن حداقل کاش نداشوتم دنشوویزجرکشو

 بخرا منو ازکجامعلوم باشووه نوشووته گفت روکه ییزایچ اون بگه راسووت یمان
 ...باشه؟ نکرده

شت یلیدل چه:رادیه یخرشد سنجان به تورو دا ستی؟م آخه کشوند رف  یب تون
 ..خنگول کنه وخرابت سهیبنو نامه هی بده یخبر بت اونکه

 که کنه ،کم  کنه کمکش که وازخداخواسووتم زدم ،قدم وفکرکردم زدم قدم
 ارهیم کم بازم باشه یقو که هرچقدرم دونستمیم ارهیب دووم



___________________________________________________________
___ 
 ایمان
 

صبح شوره از شتم یبیعج دل صا دا صو  رادیزها یخبر یباب روزکامل  ی که مخ
  رفتمگ رادیه شماره عیسر باشه افتاده یمان واسه یاتفاق دمیترسیم گذشت
 ؟ییکجا رادیه هیرگریز زدم:گرفت دلم که بود گرفته صداش انقد اما داد جواب

 افتاده؟ یاتفاق خانومم شدهیچ:کرد هول  رادیه
 شده تنگ برات دلم:من

 اونجا امیم االن یکشت منو دخترتوکه:داد رونیب محکم نفسش رادیه
 به سوومتش دمیدو دمشید در توچهارچوب که نیهم:اومد رادیه بعد نیچندم

 دلم برمخیب ازت روزیازد ییکجا معلومه شعوریب کثافت:بردم پناه امنش آغوش
  فتهیب یاتفاق خوادیم کنمیم حس همش رادیه زنهیشورم

 باش آروم گلم خدانکنه: *ب*و*س*ی*د* موهام رادیه
 یداشت نگهش درسرپا دم دوساعت رو چارهیب تو ادیب بزار ایمان:میمر
 
  فهم زیچ آدم قوربون م،آیمر سالم:رادیه
 یخودت نفهم:توبازوش زدم مشت هی

 بابزرگترته زدن حرف طرز چه نیا تیتربیب عه:رادیه
 درکناررفتم وازجلو توچه به:واسش درآوردم زبونم

 



 ه؟یچ اداها نیا موشه خانوم یآ یآ:تو اومد و گرفت رو مینیب نوک رادیه
 دراد جونت تا:من

 وا: مامان
 واال: انداختم باال شونمو

 ؟یبود کجا روزید یبگ یخوا ینم:نشستم کنارش منم و نشست رادیه
  شهر از خارج دوستام از یکی یمهمون:رادیه

 شناسمش؟ ینم من که هست دوست  کدوم اون:من
 شرکت یها بچه از:رادیه

 بله: دادم جواب عیسر بود ناشناس شماره هی و خورد زنگ میگوش و آهان:من
 کن چ  رو خونتون یپست صندوق برو سالم:یمان
 !؟یخودت یمان عشقم یوا:من

  کرد قطع رو یگوش یا اضافه حرف چیه بدون
 بود خاموش اما گرفتم رو شمارش سرهم پشت چندبار

 ؟!بود؟ یمان:رادیه
 کرد خاموش و کن چ  رو خونتون یپست صندو گفت فقط اره:من

___________________________________________________________
_ 
 رادیه

 از یکی یمهمون که کردم چاخان هم من  بودم کجا روزید که دیپرسوو ازم ایمان
  بودم دوستام



ما نکرد باور اولش  هلحظ نیهم و کرد باور شوورکته یها بچه از گفتم یوقت ا
 یمان عشووقم یوا:دیکشوو غیج جانیه از و داد جواب خورد زنگ شیگوشوو
 !؟یخودت

  یمان کار نیا از بودم هنگ من زد زنگ بهش بار چند 
 زدنش جززنگ داشتم رو یزیهرچ انتظار

 !؟!بود؟ یمان:من
 

  کرد خاموش و کن چ  رو خونتون یپست صندوق گفت فقط آره:ایمان
 ایمان از یچیه گهید ی لحظه چند دونسووتم یم گرفت رو وجودم تموم ترس

  مونه ینم یباق
 
 

  رفتم سرش پشت عیسر منم رفت اطیح سمت و شد بلند جاش از ایمان
 به کرد شووروع و کرد بازش دید رو نامه و کرد باز رو صووندوق در عجله با ایمان

  کرد غش هوی و خوندن
 ورتشص به یلیس چندتا شد چت ایمان ایمان:زدم داد  رفتم سمتش به عجله با

  خونه تو میرفت کردمو بغلش عیسر ومدین بهوش اما زدم
 شد؟ یچ برسرم خاک:صورتش تو زد و زد غیج ما دنید با خانوم میمر
  دیاریب قند آب وانیل هی عیسر:من
 برگشت قند آب با و رفت اشپزخونه به عجله با هم میمر



 دینال و کرد باز و چشووماش کم کم که دادم خوردش به قندو آب قاشووق قاشووق
  برو نجایا از خونتون برو رادیه هیگر ریز زد و یمان:

 !شده؟ یزیچ چرا؟:من
  برو فقط,کثافت شو گم:زد غیج ایمان
نگ هردو میمر و من مد ه گاه گرویه  خونه از و  کردم یخداحافظ و میکرد ن
  رونیب زدم

 
 

 الو:داد جواب و گرفتم صابرو شماره عیسر
 شته؟یپ یمان صابر سالم:من

 یگوش:صابر
  الو:یمان
 کثافت؟ گفت بهم و کرد رونیب خونه از منو که ینوشت یچ واسش: من
 کردن فیتعر به کرد شروع:یمان

 من به یا عالقه ایمان شووود ینم باورم کردم قطع رو یگوشوو و گرفت بغضووم
  واسه رو ایمان دونستم یم شد هم متنفر برعکس و نداشت

 دادم دست از شهیهم
 

 یمان
 زنگ بهش گرفتم میتصووم خودم با رفتن کلنجار و یذهن یریدرگ یکل از بعد
  بشنوم صداشو بار نیآخر یبرا و بزنم



ش و خط همون سم یمهدو خانوم که رو یگو شن رو بود گرفته وا  و و کردم رو
ش غیج جانیه از دیشن صدامو که نیهم گرفتم رو ایمان شماره  یمان یوا:دیک
 ؟یتوئ عشقم
 یهوا و حال تو هیگر ریز زدم و کردم قطع رو یگوشوو عیسوور و نداشووتم تحمل
 یچ دیپرسوو رادیه دادم جواب تا داره کارم رادیه:گفت صوووابر که بودم خودم
 انداخته رونشیب زود خونه از و کثافت گفته بهش ایمان که نوشتم

 
سش ستم یم کرد قطع یخداحافظ بدون کردمو فیتعر وا  ملتح و ناراحته دون

 کرد قطع نیهم واسه نداره ارویمان یناراحت و غم
 ...رهیبپذ رادویه نشده حاضر همه نیا با ایمان که بودم خوشحال دلم ته
 رهیبپذ رو رادینشده حاضر همه نیا با ایمان که بودم خوشحال دلم ته

 خوشحال یلیخ بودم خوشحال آره
 اتاق داخل رفتم و زدم یخب،بشکن حسودم حسودن؟منم دخترا فقط گفته یک
 

 !! انداخته رونیب رادوازخونهیه ایمان خوشحالم یلیصابرخ یوا:من
 ره واسوووه ینگفت مگه بمون روحرفت و مردباش یمان:وگفت یتکون صوووابر
 !!؟؟هوم؟ بهتره ییجدا نیا دوتاتون

 
ست ست تو آره:گفتم نیصابربودبنابرا با حق گفتیم را  به توئه با قح یگیم را

 رسونمیم هم اروبهیرادومانیه قسم شرفم



وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 ووووووووو
 
 (درایه)
 

 ❌دوروزبعد❌
 

 و گاریسوو ییتنها بازهم و یتلخ و رنج پراز گذشووت دوقرن مثل دوروزواسووم
 یسکیو
 
 زارهیب ازم و متنفره حاالازم اون دادم دست از رو ایمان شهیهم یبرا دونمیم

 هنگرفت سراغمم یحت دوروزه حاال نداشت قهرمنو ساعت ای طاقت که ییایمان
 موندارمخود به نسبت ایمان نفرت طاقت باشم داشته ویهرچ طاقت قسم ولله به
  کردمیفکرم ایمان و خودم خوب خاطرات به خودم به

 ااومدیمان طرف از ام یپ  ی که
 باشووم دخوشووحالیبا دونمینم جالبه!!نیهم))منتظرم اخونمونیب سووالم:ایمان

 ((بشه بدل ردو نمونیب قراره که ییحرفا از ابترسمی



 زدم زنگ که نیهم رسوندم ایمان خونه به خودمو و رونیب زدم ازخونه سرعت با
 شدم داخل و بازشد در
 
 (ایمان)
 
 

 هیکیتار و سکوت و حبس و هیگر ینکبت یزندگ نیازا من سهم دوروز
 "یپوچ" باشم دهیرس یاززندگ نقطه نیا به گانیشا ایمان من شهینم باورم

 
  خوردم ضربه بد کرد یباز باهام زدیم صداقت و ازعشق دم که یمان

 زمنا مراقبت واسووه بازم دمیشووا  هیشوووخ هی نیا...نه...بد،نه یلیخ بدبود بخدا
  نکاروکردهیا

 کرد؟؟ یباز لمیف اون غزل واسه شیپ دفعه نهیا ریغ مگه
 نم به نسبت عشقش و رادیه از چرا بود ازمن مراقبت ای ،امتحانیشوخ امااگر
 گفت

 رادبودم؟یه هیزندگ ترنم من واقعا یعنی شمیم  ونهید دارم که آخ
 بودم؟ شیافسردگ و خرابش شدش،حال دیسف یموها مسبب من

 کابوسه، هی نیا  آره خوابم من  نداره امکان قسم بخدا نداره امکان نه
 زدمیم و،دادپاش زدم ضجه کابوسه هی نیا اپاشویمان پاشو:زدم صورتم به یلیس هی

 ...نداره امکان نیپاشوا



  کنم باز درو که مامان التماس و هیگر یصدا بازم
 قهرم میراد،زندگی،هیباهمه،مان باتومامان قهرم من کنمیبازنم

 باالدادم حدصداشو نیتاآخر و کردم یپل رو آهنگ مامان به توجه یب
 
 ست،یمان یسزا بشکن،فاصلع نگاهتو یسرد"

 ستین ما حق ییجدا نیا شهیهم واسه بمون تو
 لحظه هی واسه یحت آرزومه تو بودن

 تو یب رمیمیم
 رمیمیم یمان تو یب رمیمیم بخدا زدمیم داد
 

 عاشقانست سرود هی بهانست هی من خوندن
 باهاتم که یبدون تا گمیم ترانه برات من

 شهینم سحر شب تو یبدونم،ب لیدل توخود
 تو یب رمیمیم

 دمینم ایدن هم به رو عشقت من
 دمینم ایدر و کوه به رو ادتی یحت

 شهیهم واسع مونمیباتوم
 میتنهابمون منوتو ابخوادیدن اگر

 دمیم ارویدن رم،جوابیمیم واست
 شهیهم واسه مونمیباتوم

 دمینم ایدن همه به رو عشقت من



 دمینم ایدر و کوت به رو ادتی یحت
 شهیهم واسه مونمیباتوم

 میتنهابمون تو منو ابخوادیدن امر
 دمیارومیدن ،حواب رمیمیم واست

 شهیهم واسع مونمیباتوم
 دمیانمیدن همه روبه عشقت من
  دمینم ایدر و کوه به رو ادتی یحت

 شهیهم واسه مونمیباتوم
 کنمیم بده  چه خوب روچه خاطراتت

 کنمیفکرم تو به فقط امییتنها موقع
 شهیهم واسه مونمیم باتو
 میبمون منوتوتنها ابخوادیدن اگر

 دمیارومیدن ،جواب رمیمیم واست
  شهیهم واسه مونمیباتوم

 میتنهابمون  ت منو ابخوادیدن اگر
 دمیارومیدن ،جواب رمیمیم واست

 شهیهم واسه مونمیباتوم
 ستیمان یسزا بشکن،فاصله نگاهتو یسرد

 ستیمان حق ییجدا نیا شهیهم واسع توبمون
 لحظه هی واسع یحت آرزومه تو بودن



 تو یب رمیمیم
 عاشقانست سرود هی بهانست هی من خوندن

 باهاتم که یبدون تا گمیم ترانه برات من
  بودنم لیدل توخود

 تو یب رمیمیم
 دمینم ایدن همه به رو عشقت من
 دمینم ایدر و کوه بع رو ادتی یحت

 شهیهم واسه مونمیباتوم
 کنمیم ه  بد چه خوب چه رو خاطراتت

 کنمیفکرم تو بع فقط امییتنها موقع
 "شهیهم واسع مونمیباتوم

 
 مکن قبول رو رادوعشووقشیه تونمینم من هرطورشوووده بزنم حرف رادیباه دیبا

شا صن، شه دروغ دیا شنوم خودش زبون از دیبا با ش ب شن میگو  و کردم رو،رو
 منتظرم خونمون ایب:دادم اس بهش

بازکن رادمیاهیمان سووالم:زد درصوودام پشووت دیرسوو رادیه بعد ربع  ی  درو
 ؟یخوایم؟میبزن حرف شده قفل دره پشت که یخواینم

 ....تو اومد و دروبازکردم
 

 ایمان



 یمن کن دروباز رادمیه ایمان سالم:زد صدام در پشت دیرس رادیه بعد ربع  ی
 ؟؟یخوایم!م؟یبزن حرف شده قفل در پشت که یخوا

 تو اومد و دروبازکردم
 هوونید: یشووگیهم وآرامش پناه همون بازم و انداخت سوورتاپام به نگاه هی رادیه
  شم ؟فداتیخوب بود شده تنگ برات دلم یلیخ

 دروغه توروخدابگو بگو دروغه بگو رادیه:من
 فهممی؟نم دروغه یچ:رادیه

  دادم روبهش بود نوشته یمان که یا نامه و اومدم رونیب  دستاش ازحسار
 دروغه وبگو ربخونشیبگ:من

ست روزانو و وخوند گرفت روازم نامه ش ش  ن شمش ازگوشه وا  دروغ:اومد چ
 رچطور،چطو دمینفهم خودمم نبود خودم ا،بخدادستیمان ا،ببخشیمان ستین

  شدم عاشقت
خدابگو بگو هیباز ناهمشیا بگو رادیه: نشووسووتم روبروش گه تورو  من ،م

 هووم؟ نبودم تیخواهر
 ایمان یستین خواهرم  یستی،ن یستین گهید اما یبود:رادیه

صن یگیم یور یدر چرا شهیم مگه:من شقم یک ا  من که!!هااااا؟؟ یشد عا
 دمینفهم

 رادیه یغذا خونم یاومد که یروز همون برگشتم یازدب که یروز همون:رادیه
تادن همون یپزبخور خدانم دونم یدونم،نم ینم همون اف ما!؟ چرا دونمی،ب  ا
  شدم عاشقت



شش زدم محکم ض کثافت:توگو شغال یعو شم به روز ازاون تو آ  هب یخواهر چ
 یمان جازل  تولدم شووب افتاد نمونیب که یاتفاق... اون..،تو ؟تو!ینکرد نگاه من

  یگوش پشت ینکرد یباز نقش نیتوماش روز نبود؟اون
 متنفر متنفرم ازت رونیب شو گم:زدم داد

___________________________________________________________
___ 

 رادیه
  

 ازت ،متنفرم متنفرم ازت رونیب شو گم:زد داد ایمان
 کردیم پرت طرفم ومدیم دستش یوهرچ بود شده وونهید
ستمینم و بود شده کنترل رقابلیغ صدا میمر کنم یکار تون  ایمان دادیوب داد یاز

 رادیرهیبگ توروخداجلوشو: هیگر ریز وزد تواتاق اومد من یوالتماسها
ستم ستا خوا ست خائن رونیشوب گم:زد داد که رمیاروبگیمان ید  گم تفطر ،پ

 رونیب شو
 ها؟ رادیه به یدیپر چته ایشومان خفه:زد داد میمر
سم همه برادرم رادیه که شم خفه دیبا من آره:ایمان شقم ک  هخف دیبا آره شده عا

 نظرداشووته بهم رادیه بودم محرمش بودم یمان زن که یمدت نیا تموم که شووم
 شم خفه دمیبا ،آره دمیخرنفهم ومن

 یحرف اما گهیم اشووتباه ایمان بگم که کرد خواهش ازم ملتمسووش بانگاه میمر
 زنمب وازخونش شووهیهم واسووه رمیم: وبگم بندازم نییپا سوورم نکهیجزا نداشووتم

  رونیب



مان ،حق داغون داغونه بودم داغون  یمان ناموس به که بودم خائن من بود ایبا
 بودم خائن من آره نظرداشتم

 دبع دمیابوناچرخیتوخ و نشوسوتم فرمون پشوت هدف یوب ورنجور سورخورده
  نیشرو خونه دم رفتم ابونیتوخ دنیچرخ و،ول یرانندگ اعتیدو

  کرد دروباز زدم دروکه زنگ
 شدم داخل
 یجد دید منو درهم افهیق یوقت دراومده؟اما طرف کدوم از آفتاب به به:نیشرو

 افتاده یاتفاق:دیوپرس شد
  خوامیم التویو دیکل نه:من

 دمینم بهت دیکل شده یچ یتانگ:نیشرو
 هک یتاوقت ،حداقل خوامیوم دیکل حاال شوود راحت التیخ دیفهم ایمان:زدم داد
 کنمیم خواهش رمیم رانیازا

 د؟یییییییییفهم:زد داد ومدیم رونیب ازحدقه داشت چشماش که نیشرو
 خب دیفهم گمیم یکر مگه:زدم داد

 امیم باهات خودمم: وگفت وآورد دیکل باعجله نیشرو
 تنهاباشم خوامیم نکرده الزم:من

 یبر تنها بزارم محاله حالت نیباا نکرده الزم رویچ یچ:نیشرو
 باشه؟ یزنینم ف  اما ایب:من

 زد ستهب دهنش پیز نکهیا یشینما حرکت هی بعد بابا باشه خب یلیخ: نیشرو
  رونیب میزد ازخونه هردو یحرف چیه یوب



  کرد وروشن نیماش و نشست فرمون پشت
 دارم دوسووت ارویمان من که داده نامه هی ی،مان نیشوورو شوومیم وونهید دارم:من

شقم دیبا ایومان شبخت وبامن شه عا  زد ،داد متنفر ازم گفت ای،مان اما شه خو
 مپسووت ،آره پسووتم من که خائنم من که طرفم کرد پرت بود دسووتش دم یوهرچ

 ن؟یشرو
  کرد یرانندگ یحرفچیه یب اما نیشرو

 ساکت اما اون شد خش  گلوم که گفتم انقد گفتم اما من
 !!!!؟هاااان؟ یشد الل چرا زنمینم حرف باتو مگه زدم داد
 

 !!!!؟هاااان؟یشد الل چرا زنمینم باتوحرف مگه زدم داد
 شد گشتن ومشغول کرد پارک گوشه هی نیشرو

 ؟یگردیم یزیچ دنبال:من
 خودت ردمک داشیپ شییآخ:بازکرد لباش قفل مثال آورد رونیب دیکل هی نیشرو

 والبته یبد حق بهش دیبا فعال اما یسووتین توخائن خب،نه باش سوواکت یگفت
 فقط:کرد یرانندگ به شووروع ،ودوباره شووه درسووت یچ همه دمیم قول فرصووت

 صوندوق انداخته روچطور ونامه یهسوت ایمان عاشوق دهیازکجافهم یمان موندم
 شون خونه یپست
 صووندوق بندازم که داد من به روهم ونامه دهیفهم تازه خودشووم که گفت:من
 خونشون یپست
 ؟کجا؟پس ی؟ک یزد حرف ش؟باهاشیدید ؟مگهیییییییییییییییچ: روترمز زد

 ؟یگیم یدار چرااالن



ندروز آره:من نگ خودش شیپ چ کهیا زد ز جابود ن  چون وچطورنپرس ک
 تومنو ن،حداقلیشوورو باورکن هنوزتوشوووکم خودم من میزد حرفم گم،آرهینم

سمم چون ،نگفتم باورکن سممیمان جون به داد ق ش توام نفهمه که داد اق  نخواه
 نده لو وایش ربهیبگ زبونت جلو
  کرد یرانندگ به شروع ودوباره باشه نیشرو

___________________________________________________________
___ 
 ایمان
فت رادیه که نیهم خت برام باورش هیرگریز زدم ر خت یلیخ بود سوو  سوو
 ازاون من، باورکنم تونسووتمینم داشووته دوسووت منو رادیه که باورکنم تونسووتمینم

صه همه نهیا که بودم ناراحت ازخودم نبودم ناراحت  بخاطرمن ،اون دادم ش غ
 دم اما دیدردکشوو:سوووزوند دسووتاش بخاطرمن شوود دیسووف شووبه هی موهاش

 نکرد اماگله نزدم،سوخت
 باهاش بد انقدر که اومد چطوردلم چرا ،من نه خدا یوا بخاطرمن ،اون اون

 من خدا یوا یا ایوحش نه کردمیم صحبت باهاش آدم مثه دیبا دیبا بزنم حرف
نه کارکردم،م خاک چ گه ایمان برسوورت خر،  من ارهیب سوورخودش ییبال ،ا

 ودب مواظبم شهیکرد،هم یهرکار بخاطرمن اون که نهیرایغ آخه؟مگه کارکنمیچ
 رسوند، بهم یمان منو اون ی،حتیحت

 آخه چکارکردم یکرد کاریچ نفهم دختره ا،تفیمان تف
  ازش کنم یعذرخواه دیبا

 نبود دردسترس اما گرفتم وچندبارشمارش آوردم میگوش



سام شت رونیب زدم ازخونه عیسر دمیپوش لبا ستم فرمون وپ ش  دم فتمر بکوب ن
باز اما زدم شووو خونه زنگ چندبار رادیه خونه  هیهمسووا خونه زنگ نکرد درو

 ه؟یک:شونی،همسا روزدم
ش سالم:من شتم رادفر یباآقا من دیببخ  الشح فکرکنم دنینم جواب اما کاردا

 توروخدا واحدشون؟شرمنده دم دیبر شهیم ستین خوب
سا صداش که شونیهم شخص از سن خانوم هی بود م شه:گفت م  هی دخترم با
 نمک فکر بازنکرد اما درزدم دخترم:اومد بعد قهیدق چند ورفت صووبرکن لحظه
 ستین خونه

 باال امیب خودم نیدروبازکن بده حالش اون خانوم توروخدا:من
 !اما؟:شونیهمسا

 خوبه؟ دمیم بهتون مویشناسا کارت من نیدروبازکن نیخوایم:من
 باال ایب باشه:هیهمسا

 ودب منتظرم رادیه ییرو روبه واحد دم شونیهمسا  باال رفتم عیوسر دروبازکرد
 دییبفرما: دادم بهش مویمل کارت عیسر فمیوازتوک سالم:من

 دخترم ستین الزم:کرد ونگاه وکارت زد یمحو لبخند هیهمسا
 ومدین ییصدا اما سرهم چندبارپشت زدم در

 !باشه؟ یرادیه بزنم حرف بات دیبا دروبازکن رادیه:من
 نامزدته:هیهمسا زن

 زدم یکجک لبخند
 خونش داخل ورفت شهیم خاطره خودش دعواها نیا:هیهمسا زن



 ماا نگیپارک ورفتم سوووارآسووانسووورشوودم بودم دیناام درخونه ازبازکردن که من
 نبود اونجا نشیماش

 !کجارفته؟ په ومدهین خونه اوووف
 
  رادیه
 

 کرد یرانندگ به شروع ودوباره باشه: نیشرو
 دیرخ یکل وبعد کرد پارک ییغذا مواد فروشووگاه هی جلو الیو به دنیرسوو قبل

  برگشت
 کردمیم نگاهش هنگ
ش!؟یخوای؟میش تلف یازگرسنگ که یخوای؟نم هیهاچ:نیشرو شن نیوما  رو
  کرد

 گردهیرمب که گفت گذاشت الیتوو رو دایخر نکهی،بعدا میدیرس الیو به بالخره
 تهران

 نیشرو:من
 جونم:نیشرو

  برو من نیباماش:دادم بهش چیسو
 اما:نیشرو

 ریبگ نشدم مونیتاپش:من
 نیشرو:زدم صداش شد که عمارت در  ینزد سپاس،ورفت:نیشرو



 کرد ونگام برگشت
 ممنونم:من

 ورفت نداشت یقابل: نیشرو
 درد عالمه هی و خفه بغض هی و درندشت یالیو هی و ییوتنها موندم من حاال

ته دونم یم مان یدور سووخ مل ایاز ته،تح ته،خ نفرتش کردن سووخ  یلیسووخ
 خورد زنگ میگوش که بودم االتمیفکروخ ریدرگ...سخت
 یزیچ الو: دادم جواب یگوش عیسر باشه افتاده یاتفاق دمی،ترس بود ایمان شماره

 افتاده؟ یشده؟،اتفاق
 دارم ارتک نمتیبب امیب یی،ببخش،بگوکجا یرادیه ببخش:هیرگریز ازدیمان

  انبودمیمان نرمش نیا انتظار بودم هنگ
 ،شمال نمیشرو یالیو..من..م:من
 کرد قطع یگوش اونجاو امیم االن خب یلیخ: ایمان

شمارش ستیفا یب دید یوقت کرد،اما جکتیر اول گرفتم چندبار  داد جواب د
 بمون سرجات پس کردم حرکت چون یکن مونمیپش نکن یسع:

 باش مواظب یایم یدار فقط باشه:من
 کرد وقطع باشه:ایمان

___________________________________________________________
______ 

 ایمان
 

 !؟ کجارفته په ومدهین خونه اووف



 داد جواب که شدمیم دیناام دادنش ازجواب داشتم  واروگرفتمیش شماره
 ،جونم الو:وایش

 نمتیبب دیبا وایش سالم:من
 ایام،ب خونه شده یزیچ:وایش

 پاپا شاپ یکاف ایبزنم،ب حرف تنهاباهات دیبا نه:من
 اونجام گهید قهیدق ده باشه:وایش

 ،منتظرتم،فعال باشه:من
 وی یس:وایش

 دید منو تا لیسووه کردم انتخاب رو یشووگیزهمیم وهمون دمیرسوو بعد نیچندم
 نیداشدیپ ،کم گانیشا خانوم به به: اومد عیسر
 شد دامیپ که ،االن سالم:من
 ؟یرادیه منتظر:لیسه
 وایش نه:من
 اومد:کرد دراشاره وبه است زاده حالل:لیسه

 دادم تکون واسش دستم
 سالم:وایش

 یگل سالم:من
 رادفر خانوم سالم:لیسه

 لیسه یچطور سالم به:وایش
  ارهیب تونیشگیهم سفارش گمیم کامران به ،االن دیاومد ،خوش ممنون: لیسه



 ممنون:من
 ...ورفت شهیم خواهش:لیسه

 جایهو آب گذاشووتن وبعد اومد جیهو آب وانیدوتال با کامران بعد نیم چند
 زیروم

 شده یچ یبگ یخواینم:وایش
 

 وبعدش یشهرباز وبعدش اومدم رادیباه که روز اون دوباره جایهو آب دنیباد
 ردسوو بامن نیا واسووه:گفتم شوود یتداع افتادواسووم که ییاتفاقا پز رادیه یغذا
 ؟یشد

 
 ؟یییییچ:وایش

 عاشقمه؟ رادیه یدیفهم یازک:من
 !؟یشد وونهیگفته؟د یک..؟نه هاان:وایش

کارنکن:من فت خودش صووبح ان  اعتراف تاخودش نشووود باورم اول منم گ
 ستین یمخمل گوشام که یدونست ینم کرد،نگو

تت یلیخ دم،اون،اونیفهم تینامزد شوووب:وایشوو  ،خودت ایمان داره دوسوو
 پربود شیتوزندگ چون چوقتیه نبود مهم واسووش وزن دختر شیشووناسوویم

شاره هیبا که  ییازدختروزنا شق یازوقت اما بودن باهاش شبو ا شده،عا عا  بدتو
شقته دونمی،م شده وزاهد  درد باعث تو چون شدم سرد ست،آرهین س*و*وه عا

 که یامنب اون یشیوبان توباعث یدینفهم اما یشد رشدنشیپ شبه هیو دنیکش



 وازنگاهت کردیم درکت و بود خوب شهیهم باتو اما نبود راحت ادیز خواهرشم
 بهش ینداشت توجه یا ذره تونه اما دیفهمیم ویچ همه

 
 داره دوست ترنم کردمیفکرم من..من:هیرگریز زدم

 ؟یدونینم هنوزم یبگ یخوایم یشیزندگ توترنم:وایش
 زده بشیاماغ بزنم حرف باهاش خوامیدونم،میم که ،چندساعت دونم یم:من

 ؟یبد فرصت بهش یخوایم جون آخ:وایش
 ببخشه منو خوامیم درآد ازفکرمن بگم خوامیم فقط نه:من

 ایمان نکن داغونترش کنمیم خواهش:وایش
 (دراومدم ازخجالتش صبح دونستینم)

 نه؟یرایغ یبود نیشرو عاشق خودت وایش:من
 داشت؟ یربط چه اما خب آره:وایش

 ؟یکردیم قبولش زدیم حرف واست ازعشقش نیرشرویغ یکی اگه:من
 نه که معلومه:وایش

  شدم بلند وازجام کنم قبولش تونمینم منم که کن درک پس:من
 ؟یریم یدار عه:لیسه
 دوباره رونیب زدم شوواپ یازکاف سووفارشووامون کردن حسوواب وبعد اهوووم:من

  گرفتم رادیه شماره
 دمکر حرکت شمال سمت به عیسر بود نیشرو یالیو داد جواب خوشبختانه

 نباشه ونگران شمال رمیم که دادم امیپ مامانم وبه



 دمیرس بعد ساعت چند
 زدم زنگ رادیه به
 جونم:رادیه

  درم پشت:من
 دروبازکرد خودش عیسر

ستاش دید تامنو سمتم د  هی؟ویسالم شدم نگرانت یاومد باالخره:کرد باز و
 دیچرخ دورم دور
  ترم شرمنده شهیازهم واالن وهستم بودم توجهش همه نیا شرمنده شهیهم
به:من  فیتشوور یدیم نداره،اجازه آفت بم بادمجون وونه،نترسید خوبم خو

 داخل؟ شم فرما
 تو ایب دیببخش آخ:رادیه

  شدم الیو داخل
بل نیاول یرو بارکم کلیوه خودم به یوقوسوو کش هیو نشووسووتم م  م

 دمیپوک شییییییآخ:دادم
 ادیب حال گرتیربخورجیبگ: اومد جیهو آب وانیبادول رادیه

  ممنون:شدم زده خجالت گرفته جیهو آب بخاطرمن نکهیازا
 رفتم تند یلیخ صبح خوامیم معذرت من رادیه
 بخواب برو یا خسته فعال میزنیم حرف بعدا نه االن:رادیه

 حرفام اومدم بخوابم ومدمین راه همه نیا هسووتش موقع نیبهتر نه،نه،االن:من
 واسووه شووهیتوهم رادیه اما خوامیم بارمعذرت هزاران خوامیم معذرت ،من بزنم
 تونمینم که کن قبول اما زدم حرف بد صووبح کمتر شووترنهیب نه یبود برادر هی من



  هعاشقان یها لحظه به تونمینم ،من چطوربگم انهی یفهمیم منظورم دونم ی،نم
 اشووتمند داداش شووهیراد،توهمیه سووخته باورکن باتوفکرکنم یا گهیاهرچبزدی،

 یبود
 هاان؟ یچ من ؟دلیچ من پس:رادیه

 پس ش، نهیروسو زد وبامشوت زد حلقه توچشوماش واشو  دیلرزیم صوداش
 ؟هانیچ من ؟دلیچ من پس: کرد اشوواره قلبش وبه شووهیم یچ نیا فیتکل
شق به زنهیم اگه قلب نیا ایمان صبیتوم ع ست بفهم زنه،الم  رهذ ،ذره دارم دو

 فراموش خودمو چطور کنم؟آخه فراموشووت یخوایم ازمن وجودم همه یشوود
 کنه؟زد فراموش وجودشو خودشو تونهیم ،آدم یمن وجود یمن خود هان؟تو کنم

 تونهی،نم تونهینم قسم ولله به هیرگریز
 
 رادیه
 

 موندم ومنتظرش گرفتم جیهو آب ادیم داره اگفتیمان که نیهم
 کرنکنهف بهم بدم اجازه تونستمینم کرد دمیناام باحرفاش اما دیرس ازراه باالخره

بامشووت هیرگریز زدم باالتماس کنم ییگدا ازش عشووق حاظرشوودم  به زدم و
 ،المصووب زنهیتوم عشووق به زنهیم اگه قلب نیا ایمان ؟هانیچ من پس:قلبم
تت بفهم مه یشووود ذره ،ذره دارم دوسوو  فراموشوووت یخوایم ازمن وجودم ه

خه  تونهیم ،آدمیمن وجود یخودمن هان؟تو کنم فراموش خودمو چطور کنم؟آ



 هی اینما:پاش به افتادم تونه ی،نم تونهینم قسووم ولله کنه؟به فراموش خودشووو
 ایمان توروخدا فکرکن بهم قهیدق پنج یروز کوچولو فرصت

 یباشوو خوامی،نم تونمینم من رادیه نکن بامن کارو نیا:نشووسووت کنارم ایمان
 اما دمیدو دنبالش ورفت نشست فرمون پشت رونیب زد ساختمون از و خوامینم

سط رفت من به توجه یب ورفت نکرد توقف ستم نیروزم الیو اطیح و ش  زارو ن
 نیباا ایمان زدم داد!!!!اسوووارت؟ نیعشووق،باا نیباا ،چکارکنم خدااااااااااا:زدم

شق سارت ع شق کارکنمیچ کارکنم؟؟؟خداتوبگویچ  شده میزندگ که وا  شعا
 به ایخدا خوامیروازتوم عشقش ارویمان تونمینم خدا تونمینم شدم رشیاس شدم

 اکنج توقلبش مهرم دمیم قسوومت  بود( ع)یوعل غمبریدخترپ نیب که یعشووق
 ...دمیم خدا،قسمت

___________________________________________________________
_______ 

 ایمان
 
 

  کردم حرکت تهران سمت به رونیب الزدمیوازو نداشتم خوردشدنش تحمل
 ولو روتخت ولباسا کفش باهمون که بودم خسته انقدر دمیرس بعد چندساعت

  شدم
 شمال؟ ینرفت:تواتاق اومد مامان

 
 رفتم:من



 خه؟آ یچرارفت ازاول یبرگرد یخواستیم زود ؟توکهیوبرگشت یرفت:میمر
 نیشرو یالیو بزنم حرف رادیباه رفتم:من

 ؟یییییییچ:مامان
 رفت یازمان هان؟اون کارکنمیچ توبگو هیرگریز وزدم مامان کرد التماسووم:من

 اعتراف هردواالن چرا لنگهیم وسط نیا یزیچ هی رادیازه نمیوا گذاشت نامه هیو
ش  التماس امانبود هیباز فکرکردم ،اول کردن س نبود یباز رادیه وا  ممامان،هو

س تونمیتونم،نمینم کارکنمیچ من توبگو نبود شم یرمانیغ یباک  ی،مان امانم با
 نکرده *خ*ی*ا*ن*ت* بهم یمان دونمی،م بود نفسووم بود وجودم بود میزندگ

  کننیم پنهونش ازمن دارن که هست وسط نیا یزیچ هی دونمیم
 مامان؟ یکنیم کمکم:روپاهاش گذاشتم ،سرم نشست روتخت کنارم مامان
 وبخواب باش آروم برم قوربونت دخترم،آره آره:کرد نوازش موهام مامان

 ...برد وخوابم شد گرم چشمام مامانم یونجواها بانوازشا کم کم
 

 یمان
 کردم بتصووح دانشووگاه سیبارئ ی،تلفن خبرمیب وتهران ایومان رادیازه هفته  ی

 که شدم ییایدن دادم،تارک استعفا هم مارستانیوازکارب کنمینم سیتدر گهید که
  ی زهیاانگیندارم،مان ایازمان یسهم

 ... ندارم رو زهیانگ اون که ،حاالم بود یزندگ واسه من
س بهم ایومان رادیتاه رم،حداقلینم ییجا پروازمه،امامن یکارا صابردنبال  ننر

  رمیگیم ،شمارش خبرمیب ازش چندروزه ردای،ه رمینم ییجا



 الو:دیچیپ توگوشم رادیه یجزصدا ییصدا که بود پنجم بوق
 باشه افتاده یاتفاق زدم حدس نیجزشرو داشتم یزیانتظارهرچ

 د؟یکن صحبت دیخوا یاد،نمینم الو،صداتون:نیشرو
  سالم:روکنارگذاشتم دیترد

 ؟ییتو ییییمان:نیشرو
 نفهمه یکس لطفا آروم:من

 نجامیا تنها خودم نباش نگران:نیشرو
 کجاست؟ رادیه:من

 مارستانیب:نیشرو
 چرا؟ مارستانی؟بییییچ:من

 سوطو هوشیب دمید اومدم روزیگرفت،د روازم الیو دیکل شیپ هفته هی:نیشوورو
 کرده نفله هیوسوتغذ گاروالکلیباس خودش وونهید ،پسره افتاده خونه

 کردم عشرو که ویکار دیبا اسیبخاطرمان دونستمیم نگران یلیخ شدم نگرانش
 ؟یمارستانیب کدوم:گفتم عیسر کنم تمومش

 )...(مارستانیب:نیشرو
 بتصح بامن نفهمه چکسیه فقط اونجام حتما تاشب بزار روشن تیگوش:من
 !باشه؟ اونجا امیوم یکرد

 یاک:نیشرو
  کردم قطع رو یوگوش نمت،فعالیب یم:من

 
 



 یمرد یلیخوشحال،خ یلیخ خوشحالم یگرفت متیتصم باالخره پس:صابر
 ؟یایم توام:من

  امین که فکرکن درصد هی امیم که معلومه:کتفم رو گذاشت دستش صابر
 ممنون:زدم یمحو لبخند

 لبم پشت خون ورد مضخرف سردرد همون بازم
 شه؟یم دایپ خرترازتوام: داد تکون یسر صابر

 تو آره:من
 ..... عمرا:دادگفتیم روبه یکاغذ دستمال که یدرحال

 
  میدیرس که بود شب نه  ینزد ساعت باالخره
  وگرفتم رادیه شماره
 وارد سووتین اونجا چکسیه نکهیا شوودن ازمطمئن وبعد داد جواب نیشوورو

 ورود هاجاز کردم چرب لشیبیس یوقت اما شد مانع اول نگهبان شدم مارستانیب
 داد

 مسال:اومد طرفمون دنمونیباد بود منتظرم مارستانیب محوطه یتو نیشرو
 سالم:دادم دست بهش

 کرد سالم صابرم
 قمهیرف:من

 شرمنده نشناختم دیببخش اوه:داد دست بهش نمیشرو
 هیحرف چه نیا یدار اریاخت بابا نه:صابر



 خوبه؟ حالش:من
 نه:نیشرو

 نمشیبب تونمیم:من
 شهیم حتما تو یاومد یوقت:نیشرو

 دیشمابر مونم یم ششیپ خودم شب:من
 اما:نیشرو

 کنمیم خواهش:من
 باشه:نیشرو

 باشه مارستانیب رادیه نگو فقط:من
 هست حواسم:نیشرو

 
 نیبر شما بهتره پس ممنون:من

 بود یبستر رادیه که یاتاق رفتم ومنم رفتن وصابر نیشرو
 افتاده گود چشووماش ریوز والغر دهیژول کردم هنگ روز حال تواون دنشیباد
  بود
 جاخورد من دنیباد

 سالم:زدم یکجک لبخند
 ؟یینجایتوا سالم:رادیه

 روحمه نیا اونجام من نه:من
  جون یب اما دیخند
 شده یچ یبگ یخواینم: من



 نشده یزیچ: رادیه
 یینجایا نشده یزیچ چون:من

 انداخت نییپا سرش
 درسته؟ اسیبخاطرمان:دادم وباال سرش

 ترشد چشماش و زد زل بهم
 کنهیم خوشبختش دونستمیم شد راحت المیخ خواستیارومیانقدرمان نکهیازا

 بگو:زدم یینما دندون ولبخند روکتفش گذاشتم دستم
 کرد رونمیب خوند رو نامه یوقت:کرد شووروع داشووت خش که ییباصوودا رادیه

ما ،رفتم نهیبب منو خوادیم داد امیپ خودش که خبربودمیب ازش ،دوروز  هچ ا
 یکل گوشمتو وزد تونهینم گفت کردم اعتراف یوقت هیباز نایا همه فکرکرد یدنید

 کرد نثارم راهیبدوب
 زد ازنگیمان بعدش چندسوواعت شوومال واومدم گرفتم نیازشوورو رو الیو دیکل

  اومد یوقت بود نگرانم ،اون نهیبب منو خوادیم وگفت
  رفت اما کردم التماسش گفتم ازاحساسم بازم

 تونمینم اما زنته هنوز دونمیم تونمیبخدانم نداشووتم،ندارم تحملش:هیرگریز زد
  یمان
 ادمافت وروز حال نیا تابه وخوردم دمیکشوو گاریوسوو یسووکیو انقد رفت یوقت
سرمی،خ ستم ر ش خوا  ومدا شده گور گوربه نیشرو اما کارم نیباا کنم یخودک
 رسوند موقع به منو

 



 رادیه:من
 جانم:رادیه

 !ه؟باش باش یقو پس برسونم شماروبهم دمیم قول ایمان جون به دمیم قول:من
 یمان یمرد یلیخ: رادیه

 ، گرفتم ادیازتو رو یوازخودگذشتگ یفداکار راد،منیه یتومرد:من
 یکنیم خوشبختش ویدار دوستش دونمیم

 نهیب یم تورو فقط اون: دیخند تلخ
تاق بدون خودت سووهم ارویمان توازاالن:من ماره رونیب زدم وازا  ایمان وشوو

 ..روگرفتم
 

 ایمان
 
 که شوودم مطمئن قبل شووترازیب ،هرروز روز هفت نیا یوط گذشووت هفته  ی

 یمان من ی ،همه من ،قلب من ،وجود سووتین رادیه واسووه ییجا من توقلب
سون اومد سخت که یبود،مان  نداده میباز وقت چیه مطمئنم ،هنوزهم رفت وآ

سه یلیدل دونم یم وهسوت بوده عاشوقم هرلحظه شوهیهم هرروز ،مطمئنم  وا
  نمیهم داره،واسه کارش
 وعشووقش ی،مان رو رفتن نیا ،باورندارم باورندارم  رو رفتن نیا دیشووا آرومم

سه شهیهم سن من وا ش ،کنج مقد  یمادر یها ینگران شاهد شدمو خونه نین
ستم  وتواوج شد فوت پدرم یوقت که ی،مادر شهیم آب من بخاطر هرروز که ه
شاهد یم آب شمع مثل امابخاطرمن نزد دم شد وهیب شیجوون  یسحر شه،



 نزد دم اما ورفت داد طالقش شووتریب وثروت بخاطرپول شوووهرش که هسووتم
 داره ینوع به یمان ،رفتن خوره یم غصووه داره ومن پسوورش بخاطرتنها وحاال

  دهیآزارم رو همه
  دهیآزارم روهم رادیه یده،حتیآزارم اما صداوصامت یب

 کرد،ینم اعتراف عشقش به چوقتیه رادیه رفتینم یاگرمان دیشا
 حضورپررنگت شهیهم مثل تااالن یشد ینم عاشقم وقت چیه کاش رادیه آخ

 ست،ین حضورپررنگ اون ستیامان بود کنارم
شغول مامان سحرم سه ومن باهمن زدن حرف و شون افکارم از فرار وا  گوش به

  شنومیم فقط فهممینم یزی،اماچ دمیم
  بود ینطوریهم شیاازبچگیمان کارکنمیچ سحرتوبگو:مامان
  طوفان قبل آرامش ،االن ادیازپادرم دفعه هی اما دهینم بروز شو غصه
  سحر رفت ازدست بچم

شوق ذوق همه اون توکه بگم یچ دونم یدونم،نم ینم میمر اهیس روم:سحر  و
 ..که قبل دفه مثل رفته که هست یمشکل هی بازم مطئنم یدید پسرم

  موند ناتموم حرفش میگوش بازنگ
س شماره همون دوباره شنا شنا که ینا شنا ییازهرآ  هک من دل بند دوباره... تره آ

  شد پاره
 ؟یخوب یمان شم فدات ،یالو،الومان:دادم جواب یگوش عیسر
 یچراساکت بزن حرف یمان



سحر مامان شتن هنگ و شت ومن کردنیم نگاه منو دا  صدا رو یمان سرهم پ
 دش لیتبد هق هق به جانمیه کم ؟کمیبزن حرف یخوای،نمیی،آخایمان:زدمیم
 یمان بزن حرف:

  سالم: دیکش قیعم نفس هی یمان
  جونم ،سالم عمرم سالم:من
 ایمان:یمان
  جانم:شد جان وجودم ی همه اما من
 شمال؟ یایم:یمان

شته اون شدینم باورم شت رو یدور نیا تحمل اون بود برگ ش وحاال ندا  تهبرگ
 کنمیم حرکت واالن امی،م امیم شم ام؟فداتیچران:گفتم عیسر بود
هاب:یمان ماشوو ایتن بی ریبگ یادربسووتی نالیا،بروترمین خودتم نیبا  اتوبوس اا

 اباشه؟یب
 واال دی*ر*ق*ص*یم یعرب وجودم سلول به سلول بود نگرانم نکهیازا

 باشه مهربونت دل یفدا باشه:من
 مشمال چهارصبح تاینها سه یکاینزد: بود شب دوازده کردم نگاه ساعتم به

  دنبالت امیم خودم بزن زنگ یدیرس که نیهم باشه:یمان
 حتما:من
 خداحافظ:یمان
  کردم قطع رو یوگوش نمتیبیم:من

 کردنیم نگاه منو داشتن باز یوسحربادهن مامان
 !!!!بود؟؟ یمان:سحر



 بود یمان اهووم:من
 ؟یمطمئن:مامان

 شمال برم خواست بزن،ازم زنگ خودت شمارش نمیاایب مامان وا:من
 ؟یییییییچ:وسحرهمزمان مامان

 نالیترم رمی،میچ نخود:من
 میایب بزارماهم:مامان

 رمیتنهام:من
ست:سحر شب ساعت نیا فکرنکنم نالیبره،اماترم بزارتنها گهیم را شم از  ینیا
 تبردیم اون هیمعتمد آدم محلمون آژانس راننده یاحد یآقا بزنم بزارزنگ باشه
 وگرفت وشمارش دخترم حاظرشو برو
 ...میشد شمال یراه یاحد یآقا همراه بعد ساعت میون حاظرشدم رفتم عیسر

 
 یمان
 

  تمگرف ارویمان وشماره رونیب زدم وازاتاق بدون خودت سهم ارویمان توازاالن:من
 ؟یخوب یمان شم ،فداتیالو،الومان:داد جواب دوم بوق همون
ساکت بزن حرف سها تمیر فقط که بودم صداش انقدردلتنگ یچرا  شتپ ینف
 وجودم همه شده تنگ واست دلم چقدر که ،آخ دادمیم گوش صداش و سرهم

 ...آخ
 یمان بزن حرف: هیرگریز وزد یبزن حرف یخوای،نمیی،آخایمان:ایمان



شتم شو هیگر تحمل سرمن خاک ندا  خاک کردم ناراحتش شهیهم که کنن بر
 یمان برسرت

 سالم: دمیکش قیعم نفس هی
 جونم عمرم،سالم سالم:ایمان

 (شیآت رو آب ومحبتش شد شیآت وجودم وهمه گرفت درد قلبم)
 ایمان:من
  جانم:ایمان

 (نزن شمیآت ونگو جانم ،نگو نگو آخ)
  شمال یایم:من
 کنمیم حرکت واالن امیام،میم شم فدات امیچران:داد جواب عیسر
 اباشه؟یب وبوسابااتیریبگ یادربستی نالیترم برو این خودتم نیا،باماشیتنهاب:من
  المشم چهارصبح تاینها سه یکاینزد من باشه مهربونت دل یفدا باشه:ایمان
 

 دنبالت امیم بزن زنگ یدیرس که نیهم باشه:من
 حتما:ایمان
 خداحافظ:من
  نمتیییم:ایمان

مدین دلم کردم قطع رو یگوشوو نهیفکرم یچ اون کنم دشیناام و  یچ ومن ک
 ردهبرنگ نظرم کن کم  بتونم کن کن،کم  کمکم خودت ایخدا بگم خوامیم
 دارومنتظریاماب من بود خواب غرق رادیه

  دهیرس که زد ازنگیومان انتظارشکست نیا طلسم باالخره



ش عیسر سم صابرکه نیما شته وا شن رو بود جاگذا  نجپ افتادم وراه کردم ،رو
  شدم ادهیوپ کردم وخاموش نیماش اونجابودم بعد قهیدق

س عیسر من دنیابادیمان  من دش گم  وتوآغوشم طرفم دیدو دیپر رونیب یازتاک
 دورکمرش ودسووتهام رفت ادمی وقرارام قول تموم نداشووتم ازخودم یاریاخت اما

 یب برام وزمان مکان کردم ه*س*و*ب* وغرق موهاش رو وصورتش شد حلقه
 فسوومن تنگ دل ابودیمان دلتنگ تنم سوولول به سوولول وجودم بند معنابود،بند
 هب یوقت بدزدنش ازم دمیترسوویانگارم فشووردمش خودم به محکم بود،محکمه

 یازاشووکها سیخ ولباسووم من یازاشووکها سیخ شیروسوور که اومدم خودم
  ابودیمان
 سرش صدا یوب آروم میبود شده حل هم اماتوآغوش میزدینم حرف کدوم چیه

شمام وبه کرد بلند نمیس یرو رواز شما زد زل چ سل یچ  یکیتار نیتوا شیع
 صووانهیوحر رولبهاش سوورخورد ازنگاهش چشوومهام زدیم برق ازاشوو  شووب

 ینیشوور ی تشوونه بودم تشوونه من  گرفتم ازش رو عشووق نیریشوو طعم قیوعم
 خودمون دست حالمون کدوم چیه بودم محروم بودازش چندهفته که  یوجود

 که یفسن به توجه یوب میشدینم رابیس که میبود هم وجود  ی ،انقدرتشنه نبود
  میبود هم ینیریش حالوت در حل رفتیم داشت
 یاهبانگ لب به خنده یاحد یآقا دمیکش روعقب سرم نفر هی ی سرفه یباصدا
 کردیم نگاهم داشت پدرانه

 ...من..زیچ...دیببخش سالم: جداکردم ازخودم ارویمان عیسر



 خوشووگلت ازعروس نمیا یادلتنگیدن هیو هیعاشووق پسوورم:دیخند یاحد یآقا
 وسالم حیصح
 یتشوونگ وودوباره ایومان موندم ومن ورفت کردم حسوواب شووو هیکرا عیسوور

 دیخز توبغلم آروم دارهمید
 

 ایمان
 
شتم کردمیم حس رو وجودش یگرما االن نکهیا  قهیچنددق نیهم نکهیا باورندا
 یداح یآقا که نیهم باورنداشتم  کردم مزه مزه بازم رو عشق نیریش طعم شیپ

 جاکردم توبغلش خودم دوباره رفت
 نیتوماش میبر خانومم:دارگفت خش یباصدا یمان
  میبر اهووم:من

___________________________________________________________
___ 
 یمان
 

باره اویمان و موندم ومن ورفت کردم حسووواب شووو هیکرا عیسوور  یتشوونگ دو
 دیخز توبغلم دارهم،آرومید

 نیتوماش میبر خانومم:کردم کنترل بغضم
 میبر اهووم:ایمان



 وارشد،منموس بازکردم دروبراش میرفت نیماش سمت وبه گرفتم تودستم دستش
 رو گذاشووتم ودسووتم رودنده گذاشووتم دسووتش سوووارشوودم زدم دور رو نیماشوو

 دستش به دستم محکمترفشاردادم کرد دستش،نگام
  دیوخند نگفت آخ

  سرتق دختره:دمیخند
ش خودم یالیو میدیرس بعد نیم چند  میشد عمارت ووارد میشد ادهیپ نیازما

 برات دلم:کتفم رو وگذاشووت وسوورش کرد هیتک بهم بهم میواردشوود که نیهم
 وونهید بود شده تنگ

  بودعشقم شده تنگ دلم منم: م*ب*و*س*ی*د*موهاشو
 یریم زبار حاال بود یاچیباز مسووخره نیا نمیبب بگو اصوون شووتریب اما من:ایمان

 !هان؟ هان من توتخت
 کنم؟ دفاع چطورازخودم دونمی،نم دیببخش خانومم خوامیم معذرت:من
 نبود، خوش اصال حالت دونمیم ،چون دمتیبخش من نرو توفکرش:ایمان

 نمیبب بگو اصوون:روکمرش گذاشووت دسووتاش رونیب اومد دسووتام ازحسووار
 هان؟ زد بتیچراغ
ستم کالفه سته یبخواب یبر بهتره یچی،ه یچیه فروکردم توموهام د  وبه یا خ
  دمیکش دراز باز طاق وروتختم رفتم اتاقم

___________________________________________________________
______ 

 ایمان



ستمیم تواتاقش رفت ومغموم کالفه یمان شکل هی دون ست یم  بگه هتون یونم ه
 آرنجشو بود دهیدرازکش باز طاق رفتم اتاقش به سرش پشت کرده بهونه وخواب

  بود گذاشته ،روچشمش رو
 آزارت داره یچ برم قوربونت: نشیروسوو گذاشووتم سوورم و دمیکشوو دراز کنارش

 خب بگو منم به دهیم
___________________________________________________________

____ 
 یمان

شه سرش کنارم ااومدهیمان که دمیفهم رفت نییپا تخت گو شت و  نمیس رو گذا
 خب بگو دهیم آزارت یچ برم قوربونت:

 نیهم خستم فقط خانومم یچیه:فروکردم لختش یتوموها دستم
 ایمان جون به بگو:ایمان
 از سمج اش  قطره هی بودم خسته میوزندگ طیشرا نیازا بودم خسته آره

 ایمان جون به:اومد نییپا چشمم گوشه
 کرد نگام طونیوش کرد بلند وسرش شد راحت المیخ شیآخ:ایمان

 دیشوووا که یا فاصووله کردیم خودمیب ازخود هرلحظه گرمش یها نفس حرم
 ... احساسم باتموم  پرکردم رو نبود دوسانتم

گذرم ازش تونمینم من خدا ب هلو به ب نارم وآروم دمیچرخ پ  دیخز ک
 نزار تنهام گهیتوروخداد:وگفت

 کردم سکوت... درکارنبود یبودن باهم یوقت بگم تونستمیم یچ
 دهیخواب که دمیفهم ومنظمش قیعم یها ازنفس



 
 یمان

 قطف داریب صبح تاخود اما من دهیخواب که دمیفهم ومنظمش قیعم یها ازنفس
  ردمک نگاش فقط دمیم وازدستش ندارمش ک ییسالها ی اندازه به کردم نگاش

 که ازخواب منه یالیو ایمان:دادم امیپ رادیه به که بود صووبح شیشوو سوواعت
 برسون خودتو یدارشدیب

 ... برد وخوابم شد نیسنگ پلکهام کم کم
 بود رادیه دارشدمیب میگوش زنگ یباصدا
 ...زنمیدروم االن الوسالم:دادم جواب

___________________________________________________________
___ 

 رادیه
 :وگفت کرد دارمیب وازخواب اومد نیشرو که ظهربود دوازده یکاینزد ساعت

 په؟ کو ی،مان یزک یگفت خرس به باوا دارشویب
 شبید نجاهابودیوبزرگوارت،ا فیجدشر ویخودت خرس:من

 بزنم زنگ بهش بده میگوش
 ایمان:ودب میگوش صفحه یرو امشیپ که رمیبگ شمارش خواستم داد بهم میگوش

 برسون خودت یدارشدیب ازخواب منه یالیو
 دمیکش رونیب وازدستم سرم امشیپ باخوندن عیسر

 یکرد رم باز چته یهوو:نیشرو
 برم دیبا یمان یالیو ایفت،مانیجدشر بازم یهست یوحش خودت:من



 وخرابه دهیدرپ تیوروح تیجسم حال توفعال اما: نیشرو
 وبعد رفتم یحسووابدار سوومت به غرغراش به توجه یوب مربوطه خودم به:من

 یمان یالیو رفتم وبکوب گرفتم یدربست یتاکس هی مارستانیب حساب
 الشدمیو ووارد دروبازکرد واونم زدم زنگ یمان به دمیرس درکه پشت

  سالم:اومد نییهاپا ازپله یمان نشستم یم مبل یرو که درحال
 ،کجاس؟ سالم:من
 خوابه باالس:یمان

  وشوهرن زن توچه به رادیه خفه بودن خواب کنارهم تااالن شبید ینی
 که داشووتم دوئل واحسوواسووم ومنطق وعقل باوجدان خفه وجدان،خودت خفه
له  بود تنش یمان رهنیپ فقط که یدرحال ایمان مد نییپا ها ازپ  داشوووت  او

 کنهیم درد ردلمیز یندار مسکن شوورم:گفت مالوند یم چشماشو
 کردم نگاه یمان وبه شدم هنگ

___________________________________________________________
________ 

 ایمان
 

صدا ش یبا شدمیب یمان یگو  ازاتاق یمان بعد نیم هی زدم بخواب خودم اما دار
شت ومنم رفت رونیب  دمیشن که رادیه یصدا رونیب زدم ازاتاق آروم سرش پ

ستم یم کردم گرد عقب سه داره وجود حل راه هی فقط دون  نم الیخ یب نکهیا وا
شتم دوباره پس شه ش رو یمان یزهایبل از یکی و اتاق برگ  همب وموهامم دمیپو



 مسووکن شوووورم:دمیم مالش چشوومام دارم ومثال رفتم نییپا ها وازپله ختمیر
 کنهیم درد ردلمیز یندار

 
 خخخخخخخ صدریغارعل شد جفتشون دهن حرفم نیباا

___________________________________________________________
_ 

 یمان
 

 فتگ  یوقت مخصوووصوووا کردم هنگ بود تنش من زیبول فقط که ایمان دنیباد
 خوادیم مسکن و کنهیم درد ردلشیز
 

 فتگ یوقت مخصوووصوووا کردم هنگ بود تنش من زیبول فقط که ایمان دنیباد
 خوادیم ومسکن کنهیم درد ردلشیز
شمهاش رادیه شگر بود شده پونگ نگیپ توپ اندازه چ س  کردیم نگاه منو وپر

 وضعسرو نیباا رادیه رسرمیخ که کردم سپرش وخودم ایمان یجلو رفتم عیسر
 رتیغ خب اما گهید همن مال نایا یچ که آخرش خره بگه ستین یکی نتشینب
 زنمه فعال گهید
 ودسووتش دمیدو سوورعت باتموم رونیب زد ازعمارت منقبض یبافک اما رادیه

  صبرکن:گفتم زدمیم نفس نفس که یودرحال دمیکش
___________________________________________________________

___ 



 رادیه
 

 شدینم باورم رونیب وزدم نکردم تحمل نمشینب تامن ایمان جلو دیپر یمان یوقت
شدم من بود،بازم داده قول من به ی،مان ،اما! بودن؟ باهم شبید اونا شه خر  زن

 دهیکشوو عقب به هوی میلعنت یاشووکا وبازم بغض بازم باشوون  باهم دمیبا خب
 شدم

به:زدیم نفس نفس یمان فاق چیه ایمان جون صووبرکن، تین ما نیب یات  نه ادهوف
 گهید چوقتیه نه شبید

 تو بالباس اون... کنهیم درد ردلشیز گفت اون.. اما،اون:من
 کرد یکار نیهمچ که توسرشه یچ دونمینم رادیه باورکن:یمان

صب د:زانوزد نیوروزم شقمه زنمه الم شه افتاده یاتفاق اگرم ،ع  وطتومرب به با
 میابودتنه که ییوقتا تموم چه شووبید چه رادیه نتونسووتم:هیرگریز وزد سووتین

 توباشه واسه ناشیاول قرار چون میستین هم قسمت چون فهممیم نشد،حاال
ستم کنارش ش ش:ن  یردکیدورنم ازخودت تواونو االن نبودم من ،اگه د،منیببخ

 شهیهم واسه دیش راحت که رمیم من
ش که نیهم ،برعکس ستیبخاطرتون بخدا:یمان  مآروم ،آرومه آرومم یتوکنار
 باشه ابمونیمان مرگ اینر کنمیم صحبت باهاش نجابمونی،هم رادیه

 باشه:من
 توعمارت ورفت یمرس: دیخند

___________________________________________________________
______ 



 یمان
 

 یکار شدم راحت رفت شیآخ:رخندهیز زد ایمان شدم عمارت داخل که نیهم
 بزنه بشیغ شهیهم واسه کردم

 ؟یتوکرد که بود یاشتباه کار چه نیا:من
 اون نه توام مال من باورکنه دیبا اون درسته میلیخ:مانبا
 ؟یمن تومال گفته یک:شدم رحمیب اما من
 ؟یییچ: دیلرز لباش ایمان
ستم ازت یدیشن که ینیهم:من سهیچ تاهمه نجایا یایب خوا  تموم شهیهم زوا
 میکن
 ونا  شووده تنگ دلت یگفت شووبیتود اما:گفت داشووت بغض که یادرحالیمان

 ها؟ عاشقانه
 ماا باشم برده ازت استفادمو حداقل که باشم باهات شب هی خواستم خب:من
 تمومه یباز وحاالم ونشد یدیخواب زود
 چرا؟: هیرگریز زد ایمان
 متنفربودم ازت شهیهم متنفربودم ازت چون:من
 یمتنفر ازم وبگو بزن زل توچشمهام یگیم دروغ:ایمان
  متنفرم ازت:گفتم کندمو جون گفتم اما بود سخت زدم زل چشمهاش به

ستم هیرگریزدز ش ود ست من اما:دیک صن دارم دو ش باهم االن میبر ایب ا  میبا
 باشه؟ بمون فقط



 رونیب زدم الیرادازویوه هاش هیگر به توجه یوب شد تموم یباز که گفتم نچ:من
 دیبار ،آسمون کردم هیگر ومن دیبار آسمون کردیم هیگر زارمن حال به آسمونم

 باعث روکه ییخدا بارکفرکردم نیاول واسووه ومن دیبار کردم،آسوومون گله ومن
 تعدالت نهیا یهست:کنمیخداکفرم خدارو،آره کفرکردم  شد،آره وروزم حال نیا

سمت گرم،توکه دمت مرامت نهی؟ا شت هم ماروق ستمون چرابهم ینزا  یکرد واب
 داشووت نیماشوو که یسوورعت نیگازوتاآخر یرو گذاشووتم پام و چرا زدم داد ها

 !ت؟یبزرگ نهی؟اییخدا نهیا!رسمش؟ نهیا آره: زدمیم وداد روندمش
 تمرراحیوبگ دم،جونمید ،خدااااااا دمید دم،عدالتتمید تیدم،بزرگید تییخدا
 ....کن

 
 رادیه

 :گفتیم عقلم کردم ریگ ورفتن موندن نیب عمارت داخل برگشت که یمان
 
 لمد اما سووتین من توناقوس یمتیق هر به ایمان داشووتن سووتین من یجا نجایا 
 :گفتیم
 
  نک اعتماد یمان به و داشتنش،بمون فرصت نیآخر بخاطر بجنگ و بمون   
 

 روکه ییحرفها دمیشن یم و بودم شون بحث شاهد الیو یقد یها پنجره از من
  جون یمان اش کلمه هر گفتن واسه دونستم یم
 



  شهیم وخورد رهیم یم هزاردفعه ایمان و کنه یم  
 
 ومرد شکست من بخاطر که یمرد،مرد نیا یبزرگ به خوردم غبطه 

 
 نبود من یجا نجایا رفتم یدمیبا منه بخاطر نایا ی همه دونستم یم
 
 برداشتم که قدم نیاول نبود من کار جنگ نی،ا 

 
  رونیب زد الیو از و شد رد کنارم از سرعت به یمان 

 
 ی شده خم قامت موندم من شکست، و مرد ستادهیا که ییایمان و موندم من

 
 ودب وابسته بهش که یپدر مرگ یحت شیزندگ یتلخ از وقت چیه که یکس 

 
سته بخاطر بارون ریز زدن زانو و موندم ومن ختیر افروینزد،مان دم   نشد شک

 بود بند نفسش به نفسم که یکس
 

 زد یم ،بارون کردم یم ناله من و زد یم ،بارون زدم یم داد من و زد یم بارون
 ....هق هق من و

 دونم ی،نم زدم هق من و زد بارون چقدر دونم ینم



 
ستا حس با که زدم زار ومن زد چقدربارون   و سرم شونم یرو نفر  ی گرم ید

شکل کنارم ایمان دنید باور کردم بلند شمها با کردم نگاش بود م  ونشیگر  یچ
 نبود ایرو کنارم ایمان ،بودن نبود د،خوابیخند

 
 ایمان
 

 که زدوگفت زل وبهم ختیر هاش چشم یتو نفرتشو تموم یمان یوقت
 

  تلخ قتیحق هی، ستین ی،شوخ ستین ینهابازیا دمیفهم متنفره ازم
 

  چیه دونم یم که یا شکسته ودل موندم ومن رفت یزهر،مان مثل
 

 یها کهیت سالها که یودل موندم بده،من بندش تونهینم یبند شکسته
 

 واسه امروز که یجسم جسمم،به به روحم به زنهیم زخم اش شکسته
 

  و شد خاک زنده زنده شیپ قهیدودق نیهم که یجسم مرد،به شهیهم
 

  ی زانوزده قامت متوجه که بودم خودم یوهوا گور،توحال به زنده
 



 زده زانو حاال ومغرور،اما بود سخت که یرادیشدم،ه ربارونیرادزیه
 

  دمیدادم،نفهم آزاراش دهینفهم که یمن من،بخاطر بخاطر زهیریم اش 
 

 نه چراکه باشم،آره کنارش بود،که من نوبت زدم،حاال وزخمش
 
 حاال حضورداشت شهیهم رادیه نمیریوش تلخ خاطرات(paly_back) ب  یپل

 بود من نوبت
 

 باشم همراه که بمونم که باشم که
 جاخورد من دنیکرد،باد بلند رو کتفش،سرش یرو گذاشتم دستم

 
 بزنم لبخند کردم یسخته،سع واسش وباورش جاخورده دونم یم

 شدم موفق البته که
 ستم،ین الیخ من باورکرد که یباورکرد،وقت رو حضورمن که یوقت
 

 شیشگیهم آرامش مامن دیمنوکش ستمین ستم،خوابین ایرو
 
 من هک توروخدابگوبگو ؟بگویستین ای؟تورویستین توخواب...تو:رادیه
 



 یبمون که ی،اومد یوتواومد نزدم توهم
 
  شهیهم کنارش ومن کنه،عاشقمهیم خوشبختم رادیه دونستم یم نکهیباا
 

 بدم جوابت االن که نخواه ازم خوامیم فرصت:که گفتم اما آرومم آرومه
 
 ...خانومم کنمیصبرم ایدن ته تاته باشه...باشه:رادیه
 

 یمان
 

  بودم داده قول ال،منیو سمت به برگشتم داشتم که یسرعت باهمون
 ...الیو گشتمیبرم دی،با برسونم بهم رو ایومان رادیه خودم که
 

 دمید بارون وسط الیو اطیح تو رادیه یدستها ریاس ارویمان دمیرس که یوقت
 

 ادد انجام ایمان رو من  کارناتموم نکهیازا بودم،خوشحال اماخوشحال شکستم
 

 نبود من یبرا گهید من یایمان نکهیازا ،شکستم شکستم همه نیاماباا
 

  انبودیمان گهید یاززندگ من سهم
  برگشتم بودم اومده که یراه ازهمون



 امیم بده روهم نیشوورو یالیو وآدرس حاظرشووو:وگفتم زدم زنگ صوووابر به
 ... رفسنجان میبرگرد که دنبالت

 
 
 رونیب وگفتم زدم زنگ صووابر ،به کردم ترمز نیشوورو یالیو یجلو بعد نیم ده

  اومد صابر بعد قهیدق چند منتظرتم
 

 ؟یکرد هیگر چراقرمزه ،چشمات سالم:صابر
  نیبش فرمون پشت خودت کنهیم درد ،سرم الیخ یب:من

 
  ا رادیه گفتیم نیشرو نکهیا ،دوم واجبه سالم جواب نکهیا اول:صابر

 
 شمال ااومدهیمان که گفتیم تو یالیو اومده

 شد تموم:وگفتم گرفتم مینیب یجلو دستمو شدم دماغ وخون بود دیشد سردردم
 

 تموم اشد؟واقع ؟تمومییییییچ:گفت کردیم ،روشن رو نیماش داشت که صابر
 شد؟

 
 :فرستادم رادیه یبرا هم امیپ هی شدو تموم که ،گفتم فتیب راه آره:من



 خاموش رو میوگوشوو رادیه کن روخوشووبخت کن،نفسووم ،خوشووبختش مبارکه
 کردم

 
 رادیه
 

 ایرو کنارم ایمان نبود،بودن ،خواب دیخند ونشیگر یها باچشووم کردم نگاش
  نبود

 توروخدا ؟بگویستین ای؟توریستین توخواب...تو:فشردمش خودم به
 یبمون که ی،اومدیوتواومد نزدم توهم من که بگو،بگو

 
  بدم جواب االن نخواه ،ازمن خوامیم فرصت:ایمان

 :گفتم شهیم عاشقم یروز هی نکهیازا خوشحال ومن
 

 خانومم کنمیصبرم ایدن ته ته تا...باشه
 

باز کنمیم ،خواهش باشووم که اومدم...رادیه بمونم که اومدم:ایمان  نده میتو
 رادیه نکن راد،توخوردمیه نشکن راد،تومنویه
 

 مونهب تونهیم فکرکنه که خواسوت فرصوت ازم نکهیازا جاخوردم ایمان یازحرفها
  شدم شوکه داد جواب فرصت بدون فکر بدون االن اما  بده جواب وبعد انهی

 



 
 ی،عمرمن یمن تونفس خانومم دمیم قول:کنارزدم شیشووونیروپ از رو موهاش

  رمیمیم من یبشکن
 دمش بارون نیرایز لباساش متوجه محکمتر،تازه حساردستام من دویلرز ایمان
 

ستم عیسر بود تنش یمان رهنیپ فقط شتم زانوش ریز د ستمم هیو گذا  ریزو د
  شدم عمارت وداخل کردم بلندش حرکت هیوبا کمرش

 کجاست چمدونت:وگفتم رومبل گذاشتمش
 

 یچپ سمت اتاق باال طبقه:ایمان
 

شمم شدم اتاق وداخل رفتم باال ها ازپله باعجله  بهم خواب تخت به خورد چ
سر تواتاق که یا ختهیر شتم رو وچمدون برگردوندم رو عیبود،  زدم وازاتاق بردا
 رونیب

 رو سمکن،نف ،خوشبختش مبارکه:اومد یازمان امیپ هی که ومدمیم نییپا ها ازپله
 رادیه کن خوشبخت

سفم:دادم امیپ شدینم باورم دهید مارو یمان نکهیا شدینم باورم  ،بهوممنون متا
 نشد داده لیتحو امیپ اما کنمیم خوشبختش قسم ولله

 



 یتاتوبپوش:وگفتم دمیکش رونیب ازچمدون ارویمان یولباسا رفتم نییپا ها ازپله
 رونیب زدم وعمارت واز گردمیبرم من

 
 ایمان
 
  رو بودنش نی،ا کردم عوض لباسهام رفت رونیب که رادیه
 

 رفتنیپذ سرعت نیا به اشتباهه دونمی،م داشتم دوست کنارم
 
  نیتوا دارم دوست یا گهید هرکس مثل هم من اما اشتباهه رادیه
 

  باشه مواظبم که یکس باشم داشته یحام هی گاه هیتک هی طیشرا
 

 میتصم ،اما یخودخواه هم دیشا دونم ی،نم باشه یدلگرم حضورش
 

  وکنار رفت دادو میباز اما بود نفسم بود میزندگ که یمان که حاال دارم
 

 بدم احساسم به قلبم به خودم به دوباره فرصت هی بزارم
 
 از یلیخ ی،آرزو دخترکش وایش قول به جذابه مهربونه رادیه
 



 شکننیم سرودست واسش ایلیوخ دختراست
 

 بکنم دل ازش نتونم ،چرامن بکنه دل تونست یمان که یوقت
 

  یا ذره اگه خورمیم قسم دمیم رادیوه خودم به فرصت هی آره
 

 کنم ترکش نکردم دایپ بهش نسبت خاطر تعلق
 
 باشه اانتقامی ازسرلج ها میتصم نیا ی همه دیشا دونم ینم
 

 به نسبت شهیهم اون کرد له رو غرورم رو من که یازکس انتقام
 
  نمونش هی ارهین خودش یرو به و نده نشون اگه یحت وهست بود حساس رادیه
 

  رادیه که دانشگاه اطیتوح شیپ چندوقت نیاهمی وایش عقد شب
 

  گرفتم انتقام هم دمیم فرصت رادیوه خودم به آره کردیم هیگر
 

 یومجلس  یش یلیخ نشون دو و ریت هی شم عاشق دوباره ممکنه هم
 



 ممکنه اما هینامرد وته بخوره یباز که ستین رادیه حق نیا دونمیم
 
  رو عشق نیهم هم رادیه مطمئنم باشه رادیه به من عشق یباز نیا ته
 
 خوادیم
 
 رادیه
 

 صحبت باهاش دیبا گرفتم رو یمان شماره زدم رونیب که ازعمارت
 

 شیپ وقت تاچند که رو یمرد حال کردمیم ،درک بود خاموش اما کنم
 

  یمرد حال کردمیم درک ایمان داشتن بابت بهش خوردمیم غبطه
 

 من خاطر به ایمان خاطر به گذشت شیزندگ ازتموم گذشت که رو
 

  دوباره شدم دیناام که شیگوش بودن که،ازروشن بود نکرده یکار کم
 
 بغل رو وخودش دیلرزیم که یادرحالیمان برگشتم عمارت داخل به
 

  بود نشسته مبل رو بود کرده



 
 سردته:نشستم کنارش

 
  ورژن ستین تنمه برهیو بابت لرزششم نیا گرممه په نه په:ایمان
 

  دیجد
 

  خودش که یتازمان ،حداقل شه تاگرم کنم بغلش تونستمی،نم دمیخند
 

  ازرو وپتورو رفتم باال طبقه یچپ سمت اتاق همون به عیبخواد،سر
 

 هم رو نهیوشوم دورش دمیچیوپتوروپ نییپا اومدم و برداشتم تخت
 

  کردم روشن( خخخخ لمایتوف نبودمثل زمیم زمیه) خخخخخ بود یگاز که
 

 یش لنتیوسا نره برهیوو یش گرم نیبش نجایاایب:من
 

 یمرس: اومد ایمان
 

 یخرس بچه:من



 
 داشت خونه چشمش گوشه غم هنوز نبود دل ازته اما دیخند

 
 ،نبود؟ بود یخوب شروع هم یالک یها دنیخند نیاماهم

 
 اوه اوه:گفتم شد بلند که شکمم قور قارو یصدا

 
 هی میوفتادین یعروس هی تا وبزرگست کهیکوچ روده برون بله بازم

 
 کنم آماده پز رادیه یغذا

 
 کن ختم بلند صلوات پزنشه رادیه املت پز رادیه یغذا نیا:ایمان
 
  بود ادشی رو بود دوباره یشروع من واسه که رو مهم روز اون نکهیازا
 
 رفت غنج دلم ته
 

 ادتهی رو دوبارم شروع روز نکهیازا خوشحالم یلیخ: کردم نگاش
 

 رونیب زدم الیوازو خانومم یمرس
 



  و شدم ادهیپ ییغذا مواد فروشگاه جلو گرفتم دربست یتاکس هی
 

 هله کمم هی و دلستر وچندتام پاستا بسته وچند آماده سوپ نوع چند
 

 کردنشون حساب وبعد گرفتم ایمان واسه نایوا ولواش  پسیچ هوله
 

 کنار ارویمان شدم که الیو وارد برگشتم الیو به یتاکس باهمون دوباره
 

 ندارم ش  خورده سرما شم فداش یاله بود دهیخواب که دمید هیشوم
 

    ستیوب کردم وانتخاب قارچ سوپها نیوازب رفتم آشپزخونه به عیسر
 
 هردو حاال کردم آماده هم پاستارو سوپ شدن تاآماده شدیم آماده بعد قهیدق
 

 کنم دارشیب که سالن یتو ورفتم دمیچ زرویبودم غذاآماده
 

 خانومم دارشویب ایمان:کردم صداش آروم
 

 ستین املتم ناهارحاظره ایمان پاشو:کردم صداش دوباره نخورد تکون
 



  موشه خانوم:کردم زمزمه وتوگوشش رفتم  ینزد دارنشدمیب بازم
 
 اههههه یمان بزاربخوابم:دیچرخ پهلو ،به گهید دارشویب

 
 باشم داشته تحمل دیبا خب اما گرفت دلم صداکرد رو یمان نکهیازا
 

  که گذرهینم شونییازجدا شتریب چندساعت هنوز
 

 کرد سکوت بازم اما دارشویب باتوام ایمان:کردم صداش دوباره
 

  یخواینم خانومم:کردم ونوازشش بازوش رو گذاشتم دستم ناچار
 

 و شد زوم بود بازوش رو که دستم رو وچشمم کرد باز ؟چشماشیپاش
 

 ؟یکردیکارمیچ:دیپر ازجا
 

 بازوت مجبورشدم ینشد داریب کردم یهرکار بخدا یچی،ه یچیه:من
 

  ناهار که بشور وصورتت دست برو بدو ،االن یش داریتاب رمیبگ رو
 
 حاظره پزمون رادیه



 
 اعصرونه؟یناهار:ایمان
 

  اداینم رتیگ یایربید همونم که نزن نق:من
 

 برگشتم آشپزخونه به ومنم شست وصورتش دست رفت عیسر ایمان
 

  نه که نمیبیم اوه:زد دار کش سوت هی زغذایم دنیباد اومد ایمان
 

 بارته یزیچ واقعا
 
 رادیه
 

 بارمه هم میلیخ بارمه که معلومه یفکرکرد یچ په نه په:من
 

 ندهنرم کدبانو هی گهید خبره چه نیبب اوه: وگفت نشست یروصندل ایمان
 

 شدم معاف پختن ازغذا تاآخرعمر شکرت ایخدا یشد تموم یچ وهمه
 

 :دهنش رو گذاشت دستش عیسر کردم گاشین باز دهن وبا شد چهارتا چشمام



 
 باورکن...آخه...من..زهیچ اممم

 
 باشه؟ وبخور نکن هیتوج دمینشن یزیچ من: دمیپر حرفش نیب من

 
  زدم بادست که برداره پاستارو ظرف وخواست نگفت یزیچ ایمان
 

 پاستا بعد سوپ اول نچ: دستش پشت
 

  متنفرم سوپ از من یدونیم توکه:دیبرچ لب
 

 ارین هم بهونه یبخور دیبا خودی،ب خودیب:من
 

 خورمینم نچ:ایمان
 

 شیبخور دیحتمابا میندار نچ:من
 

  گردوندم وبرش گرفتم دستش مچ شد لندی وازجاش خورمینم ایمان
 

 :گرفتمش ومحکم روکمرش وگذاشتم ودستم پام رو وگذاشتمش
 



 حاال؟ یبود کجا؟
 

 مگه خب بخورم خوامینم متنفرم ازسوووپ یدونیم توکه توروخدا بزاربرم:ایمان
 زوره

 
 بخور زوره آره:من

 
 ندارم دوست خوامینم:ایمان
 

 ورفت شد تموم شد بیتصو یبخور دیبا خودته دست مگه:من
 

 ..اما:ایمان
 یتانخور ینمیزتریعز که خودت جون ،به میندار نایوا یواگرول اما:من

 
 دمیم خوردت به وخودم دارمیبرنم ازسرت دست

 
  شد وچندشش شد جم صورتش کل که دهنش گذاشتم سوپ اول قاشق

 
  هی ایب اصن خانومم دیببخش یبخور دیبا اما خانومم ببخش یاله:من

 



 میزنیم حرف خوب یزایچ درمورد باهم یخوریم که باهرقاشووق میکن یکار
 هووم؟چطوره؟

 
  باالانداخت شو شونه
 و نیشر عقدمونه روز عسل نیا کن ف : دهنش گذاشتم دوم قاشق

 
 زدم بهش چشمکم هیو خوشمزه

 
  ودوباره اوردمین خودم یرو به اما دید افشیتوق شدیم رو تعجب

 
شق صن: دادم یبعد قا  هدرآورد دندون تازه که دخترمون به دارم کنمیفکرم من ا

 هووم؟ چطوره دمیم یفرن
 

 کردیم تعجب امیمان خب اما شدیم آب تودلم قند داشت ازحرفام خودم
 

 شد تموم شییآخ:گفت ایومان شد تموم سوپ کاسه باالخره
 

 عسل مثل نیوشر شد خوشمزه سوپ هی و نشد جمع صورتتمم اهووم:من
 

 چطوره؟ یبخور پاستا یخوایم هرچقدرکه یتونیم حاالم
 



 بخورم پاستا که یگذاشت واسم هم ییجا مگه:ایمان
 

  یشد سیخ ربارونیز بود الزم واست سوپ خوردن:من
 

  بدنت االنم ندارم ش  یبود خواب برگشتم ازفروشگاه هم یوقت
 

 سوپ نیباا هیسرماخوردگ عالئم نایا نبود الزم نگو ست،پس کوفته
 
 شیپ گردهیبرم اومده که یراه ازهمون و یزد خوبش یجا به لگد هی

 
   یبخور پاستارو تاآخر یتونیم و بود یآبک سوپ باباش،درضمن ننه
 

  تهران میبرگرد میخوایم ؟چونیاک نشو لوس پس
 

  هیاک:ایمان
  بودم خوردنش محو مدت تموم خوردن باولع کرد وشروع

 
  بخورم شترنتونستمیب قاشق وچند

 
  شییییآخ: روشکمش گذاشت دستش کرد تموم غذاشو که ایمان



 
 زییییییج دمت بود خوشمزه چقده

 
  جونت نوش:من

 
 بشور رو ظرفا توام حاظرشم رمیم تامن:ایمان
 

 یکن کم  دیبا ری،نخ پررو:من
 

 آشپزخونه واز کرد تموم که آن کرد که را کار گنیم یدینشن نچ:ایمان
 
 رونیب زد
 

 ادیب وگفتم وگرفتم نیشرو شماره وبعدش شستم ظرفارو منم
 

 وجاخورد دنبالمون
 

 ؟ییایکنارمان تواالن ینی:نیشرو
 

 آره:من
 



 تهرون؟ میگردیبرم باهم االن ینی:نیشرو
 

 آره:من
 

 نیم ده باشه برد صابرو اومد وداغون درب یمان چرا بگو په:نیشرو
 
 کرد قطع رو یوگوش اونجام گهید
 
 

  دهید مارو یمان که ندارم ش  گهید حاال
 

 ؟یییکجا ییییییییهو:اومد ایمان که توفکربودم
 

 ؟یچ:من
 

  هست وهوا آب خوش یهست که یباغ نی،ا ینچیداو لوئناردو:ایمان
 

 ام؟یب منم
 باغ؟ کدوم:من
 بله یآ داره نایا خرگوش که یباغ همون: ایمان



 
 ؟یندازیم دست منو گهید حاال وروج : گرفتم رو شینیب

 
  حاظرم من یفکر تو زنمیم صدات دارم ،دوساعت پ ن پ:ایمان
 
 گهید میبر
 

 اوردمین نیماش دنبالمون ادیم نیشرو صبرکن:من
 

 رومبل ونشست باشه:ایمان
 
 اومد نیشرو بعد نیم ده
 

 ایمان
 

  رادیه یگوش به نیشرو ،بازنگ نیشرو ومنتظر نشستم رومبل
 

 مینشست نیتوماش عقب ومن جلو رادیوه میشد خارج الیازو
 

 آشنا امسال دوست پارسال خانوم ایمان سالم به به:نیشرو
 



 انآ؟یاح یشمال دونهیم وای،ش خان نیشرو سالم به به:من
 

 ازخورده چون نداره خبر کرد،اگه دیتهد یپوست ریز نیا دوباره:نیشرو
 

  خانه رادیه شاتیفرما
 

  آهان:من
 
 ایمان بده کنه،لوش ریگ ستین هناق که دروغ: برگشت من سمت به رادیه
 

  دمیم خبر وایش به میدیرس که نیحتما،هم:من
 
 سونیاد توماس زیج ،دمت بزن زنگ بهش ،االن میبرس که یوقت چرا:رادیه
 

  نده تز یالک یدونینم کرد،توکه اختراع برق که اون خاک:نیشرو
 

  گاز رو گذاشت پاش وبعد کرد،بعله اختراع تلفن بود بل گراهام جناب
 

 یخوا یم یروندار یکس خودت چون: گفت رادیه به وخطاب
 



 کن خراب انهی،آش سوز خانمان ،نامرد یبسوزون شیآت
 
 یدار نفر هی تو اگه:وگفت دیکش توهم ابروهاش رادیه
 

 نزن مفت زر پس دارم کنارم مویزندگ همه من
 

 نشده؟ تیرو تاحاال که کو ویزندگ همه اون اوه: نیشرو
 
 کردنش تیرو:داد باال ابروشو یتا هی و کرد اشاره من به رادیه
 

  جانم خوادیم رتیبص چشم
 

 ؟یییییییییییییییییچ:ترمز رو زد نیشرو
 

  نیباا من بود نیباشرو حق جاخوردم هم من نیشرو ازجاخوردن
 

 گن؟یم یچ هیبودم،بق رفتهیپذ یمان یجا رو رادیه سرعت
 

 بدم؟ ادامه تونم یکنم؟م یزندگ تونم یم یمان بدون یچ خودم
 

 بتونم نداره امکان نه مسلمآ



  یالک تو باز فتیب ،راهییچ نخود:نیشرو درجواب رادیه
 

 ؟یکرد تعجب
 

 کردم تعجب یدیرس آرزوت به نکهید،ازاید،ببخشیببخش:نیشرو
 
 بود کرده نیکم مدت تموم رادیه ینی گرفتم گر شتریب حرفش نیازا
 

  بهم رادیه از اتمیوذهن تصوراتم تموم ؟یفرصت نیهمچ ومنتظر
 
 ...وتمام ختیر
 

  روزد پخش رادیه و کرد یرانندگ به شروع نیشرو
 

 : دیچیپ نیتوماش وند احمد یصدا
 ستین نیاول عشق مثل ایدن تو یعشق چیه گنیم
 ستین یرفتن التیازخ اما یعمر گذرهیم
 

 منه اول ،عشق من یمن،زندگ من،عشق وجود تموم یمان آره
 



 شه پاک وقلبم المیازخ یزود نیا به نداره امکان
 

 ستین زنتتیم پس که اون مثله یچکیه عشق داغه
  ستین قدمت هم یچکسیه یوقت یش تنها چقده

  ستین قدمت هم یکس چیه
 

  نشوند رودلم یبزرگ داغ بارفتنش من زدن باپس یمان آره
 

 رادیه یحت باشه درمونش تونهینم یمرحم چیه که یداغ
 
 ستین نیاول عشق مثله ایتودن یعشق چیه گنیم
  ستین یرفتن التیازخ اما یعمر هی گذرهیم

  ستین زنتتیم پس که اون مثل یچکیه عشقه داغه
 ستین قدمت هم یچکسیه یوقت یتنهاش چقده

 
 پوشوند صورتم که بود اشکام لیس دیرس که آهنگ ینجایا به

 ست؟ی،هست،نیلیخ سخته یلیخ یمان نبودن
 

___________________________________________________________
__ 
 



  رادیه
 

 ستم؟هستم؟ین سوز؟ خانمان بود نیشرو رحرفیدرگ بدجورفکرم
 

 ست؟ی،ن رمنهیتقص ایمان االن هستم،حال آره
 باهم ایمان منو بودن کال دی،شا ستین دمیشا هست دیشا دونمینم
 

  توفکررفت؟ ایچرامان کرد چراتعجب بود درست اگه اشتباهه
 یلیخ اول عشق آره شدم ایمان هیگر متوجه که ربودیدرگ فکرم

 آدمو کنهیم داغون نبودشم..یلیخ مقدسه
 

  مونهینم شیخوایم اونکه یبدون سخته چقده
  اونه مال وجودش وهمه گستید یجا هی دلش که
 

  کنهیم تمنا ارویمان بدنم سلول به ،سلول سخته واسم آره
  نکهیا خوادیم صبر دونمیم ،هه کنهیم طلب رو یمان ایمان اما
 خوادیم صبر ادیب راه من بادل ایمان
 

  یباش بهیغر یدیم جون اونکه یبرا سخته چقده
 ینباش که خوامیم بگه باشم باتو خوامیم یبگ



 ینباش
 

  میزندگ هیثان به هیثان ختمیر ایمان یپا به میزندگ من
 اما بود تر آشنا ییازهرآشنا واسم ایمان بود ایمان وتنم روح

 شیتوزندگ هیحاشوو هیو وواسووش تربودم بهیغر یا بهیازهرغر بهیغر هی فقط من
 نیهم

 
 

  مونه ینم شیخوایم که یاون یبدون سخته چقده
  اونه مال وجودش وهمه گستید یجا هی دلش که

  یباش بهیغر ید یم جون که اون یبرا چقده
 ینباش که خوامیم بگه باشم باتو خوامیم یبگ
 

 نیوشرو گرفت رو نیماش کل دوتامون نیف نیف یصدا
 یحرف کدوم چیه میدیرس یوقت تا گهیود کرد خاموش رو پخش

  مینزد
 

  میکرد حرکت نیشرو خونه سمت وبه میگذاشت خونشون دم ارویمان
 

 هان؟ بود یچ آهنگ نیا خر کهیمرت:زدم داد سرش میدیرس که نیهم
 



 که دونستمیم ازکجا من سرت تو یانداخت صدات باوا چته:نیشرو
 رو نیهم ومنم واستیش عالقه مورد آهنگ نیا درضمن یزنیم پخش

 
  دمیم گوش
 یکرد غلط یدیفهم یکرد غلط تو:زدم داد دوباره

 باش آروم باشه،باشه: نیشرو
صبان سا وباهمون رفتم خوابش اتاق سمت به تیباع شام لبا  ولو تروتخ وکف

 شدم
 

 یمان
  رادباهمیه و ایمان که یا لحظه میدیرس که یوقت تا رویمس تموم

 
  خسته و ربودمی،درگ بود چشمام جلو لمیف هی مثل بودن

 
 کرده باز رادیه واسه راهو ،خودم بره خواستم ازش خودم نکهیباا
 

  گسید یکی تودست دستاش نمیبب تونستمینم بازم اما بودم
 
  ی،برا گرمش آغوش هاش،عطرتنش عاشقانه خواستمینم
 



  ربودمیدلگ ایوهست،ازمان بود زنم هنوزم اون باشه رمنیغ یکس
 
  بخوابم تونمینم من اما گذرهیم دنمونیرس از ساعت هیر،یدلگ یلیخ
 

 ..ایمان نداشتن کابوس نمیبیم کابوس یداریتوب
 :کردم زمزمه رو یگلروئ غمای رگبار شعر باخودم

 
 شد رو و ریز شبم یرفت که توبارون

 شد گلوم قیرف شکسته بغض هی
 پژمرد باغچه دل یرفت که توبارون

 خورد خط نهیآ تو وجودم تموم
  بارهیم توکوچه بارون یوقت هنوز
  قراره یب دلم داره غصه دلم

 اقشنگهیرو نه است عاشقانه شب نه
  تنگه تو یب دلم توخونه یب دلم

 راهه به چشمم که بارون ریز شب هی
 ماهه نور پر کوچه که نمیب یم

  یدیرس توبارون که یمن توماه
 یدیناام شب تو یمن دیام
 



 رونتوبا دمیشووا دهید گهید یکیبا تو عشووقش توبارون من مثل غمای هم دیشووا
سه...رفتنش شاهد  مدونیم که یشعر دیشا.. دیشا گفته شعرو نیا نیهم  وا

 ... مونهیم ادمی تاابد
 
 جور بد که قلبمه رو یکار زخم هی دمیرس یپوچ به دونم ینم
 
  ستمویون هست جسممو روحمو سوزونهیم
 
 گذاشتم خدا و خودم هیتنب واسه که رو یا شکنجه کنم تحمل دیبا
 

 ...بازنده هی بازندم هی من گزهینم ککشم خدا هه
 

 ایمان
 استقبال اومدن یباخوشحال وسحر ،مامان شدم خونه وارد که نیهم

 په؟ کو کنون یآشت ینیریش به به:مامان
 چشماشون وتو جاخوردن شدن برو رو من درهم افهیق با یوقت اما
 
 ...دایپ اش  نم
 

  که یمادر دو باور بخاطر  شکست که یغرور بخاطر شکستم



 
 :هیرگریز زدم افتادم زانو به و شد خم هوا،کمرم رفت شد دود

 
  مامان خوردم یباز مدت ،تمومیفهمیم ،متنفره متنفره ازم اون

 
  که ی،نگفت یچرانگفت:زدم داد سحر روبه دیشا بود یآن جنون هی

 
    پسته آدمه هی، معناس تموم به کثافت هی، هیعوض هی پسرت

 
  یچراخواست یخارنشد خودت مگه یچراساکت یلعنت..د:زدم داد
 

 ؟؟ ها خارشم منم
 

 آب داره من  یپا به پا سووحر نبود مهم ه*گ*ن*ا*ه* یسووحرب نبود مهم برام
 شهیم
 

 بهتر؟ ازسحر یکردم،کیم یخال خودم دیبا لیوتکم پربود تمیظرف
 
  شدم ساکت زد مادرم که یلیس با

 ایمان شو ساکت:مامان
 



 رفت؟ که ییآبرو شم؟بخاطر ساکت آره؟چرا شم ساکت من: دادزدم
 

 که یاعذابیخورد؟، زخم که ی،روح شووکسووت؟ که یمرد؟،قلب که یجسووم
 کشم؟یم
 

  شد تموم مرد ای،مان شمیم الل من باشه دهنم تو زدم دست باکف
 ورفت

 داره حق دخترم میمر منه حق یلیس نیا:هیرگریز سحرزد
 

 اهمیس رو شرمندتونم ،من پسرمنه تیوترب من از اشکال
 
 کرده غلط بگه که ارمشیم خورمیم قسم میدار باهم که یدوست حرمت به
 

 ...ورفت ارمشیم خورمیم قسم خورده یادیز بگه که
 

 !!؟یخواستینومیآره؟هم یخواستیم نویهم:زد داد مامان
  رفتم اتاقم وبه زدم پوزخند هی

 
 آهنگ و کردم زووم رو یمان عکس و کردم روشن تاپ ولپ نشستم یصندل رو
 :کردم زمزمه وباهاش یپل رو اوشیس



 
 میبود یزندون توقفس پرنده دوتا وتو من
  میبود یآسمون یول مینداشت پرزدن یجا

 بود قفس امونیامادن میدید یم بارونو ابرو
 بود مابس واسه نمیهم مینداشت ها دوردست به چشم

  نداشتن دوست باهم مارو که ییاونا روز  ی اما
 گذاشتن نهیآ دونهی وجاتم پردادن تورو

 یروبروم کردمیفکرم باورساده خوش منه
 یتوکدوم کدومم من کردم یم اشتباه یگاه

  اهویوس تنگ قفس کردمیم یباتوزندگ
 برد باخودش اهامویرو یوحش باد روز  یاما

 خورد وترک افتاد نهیوآ وشکست افتاد قفس
  بودم ساخته که ییایبوددن دروغ دمیفهم تازه

 بودم نشناخته خودمو یعمر که نهیازا دردم
  آزاد یها باپرنده یتوآسمونابود تو

  فتادین ادتی دفعه هی یروحت خسته تن من
  باز شده آسمون راه شکسته قفس نیا حاال

 پرواز رفته ادمی گهید نشستم اماتوقفس
 

  کنم باور تنفرشو دونمینم آب مثه زاللن وچشماش خندهیم توعکسش
 



  باخودم دونمینم بده یلیخ رو؟حالم عاشق یچشمها نیا ابرقی
 

  یرادیه به بدم دل  تونمیم نه بکنم دل یازمان تونمیم نه چندم چند
 

 ...بود ومواظبم اومد میسا به هیسا میزندگ خط به خط که
 
 

 ❌❌روزبعد ستیب❌❌
  بود میزندگ یروزها نیآورتر عذاب که یروز ستیب گذشت روز ستیب

 
 با که یروز ستیب ومدین میسا به هیسا رادیه گهید که ییروزها

 
  باالخره مامان یها هیوگر وایش بااصرار گذشت رادیازه یخبریب

 ت  یینما انگشووت دونمیم که ییجا برگردم دانشووگاه به بازم گرفتم میتصووم
  تکشونم

 
 رنگم کنمیم نگاه نهیآ ،به دادن ادامه به مجبورم بدم ادامه دیامابا

 
 کردمیم فشیرد شیآرا هیبا بود یا گهید هروقت دی،شا گود رچشمهامیوز دهیپر
 



 نشیتر ساده مانتوام نیب مهمه واسم گهید نه دارم ودماغش دل نه اما
 

  دمیپوش یمشک مقنعه هیوبا بود بلند یا سرمه ساده یمانتو هی که
 
  بودن نششته منتظرمن توسالن نیوشرو وایش رفتم نییپا
 

 خودم من اما جاخوردن افهیوق پیت نیتوا دنمیباد هردوشون
 

 اماینم گهیود شمیم مونیپش نیکن اعتراض دییبخوا:وگفتم نباختم
 
 کرد اشاره پمیت به  کنه اعتراض خواست یک وا:دیکش دستم وایش
 
 هیاک: زد چشم  هیت،یچ همه خوبه میلیخ
 

   یال گیب:نیشرو
 

 دخترم همرات به خدا *ب*و*س*ی*د*و صورتم مامان
 

شحال برق شماش رو یخو شماش دمید توچ  یفدا من:م*ب*و*س*ی*د* چ
  نیا

 درخشه یم داره دیخورش مثل که مامان شم چشمات برق



 
 دخترم خدانکنه:مامان

 رونیب میزد وازخونه میکرد یخداحافظ
 
  گهید میشد کالس وارد اول همون میدیرس که دانشگاه به
 

 یچیه گهی،د نبود یخبر یشگیهم مکتین ازاون گذشته مثه
 

 ... نبود گذشته مثل
  کردن نگاه ومنو شدن ساکت همه توکالس گذاشتم تاپام

 
 رو حقارت نیا تونستمینم بود سخت نشونیسنگ ینگاها تحمل

 
  نبود یا چاره اما کنم تحمل رو رهیخ ینگاها نیا رو ترحم نیا

 
 شد حقارت نیا باعث که رو یکس بخشم ینم کردمیتظاهرم دنینفهم به دیبا
 
 ...بخشمینم

  نبود یخبر رادیازه اما رفتم یشگیزهمیم همون سمت
 



 ها، بچه سکوت ،یگ شهیهم مکتین سمت راد،نرفتنیه نبودن
 

 ستین گذشته مثه یچیه گهید کردیم ثابت کنارم رادیه یخال یجا حاالم
 

  خارج من وازکنترل شده عوض طیشرا دیانبای دیناخواه،با خواه
 

  ستمین راه نیا آدم که تونمینم که آوردم کم که کنمیم اعتراف
 

  یوراه اومدم که یراه ی ،خسته خسته یلیخ خستم جاده اول نیهم
 

 ... رومه شیپ که
  من کرد فکر دنمیباد یگندم جو یباموها مردمسن هی اومد استاد

 
 دمیجد یانتقال یدانشجو

 درسته؟ دیشهسوارباش خانم دی،شمابا  یاومد خوش:استاد
 
  ممتاز یدانشجوها از هستن گانیشا ایمان شونیا استاد دیببخش: وایش
 

 دانشگاه وکل کالس
 

  یشناس خون استاد هستم یلیاسماع من خامیعذرم اوه:استاد



 
 ...متاسفانه دمیند شمارو اما اومدم که شهیم یماه هی

 گهید حاال و بود رکردهییتغ استادم یحت نکهیازا بودم داغون
 

 یمان نیگزیجا یلیاسماع استاد نبوده ازاول که انگار بود رفته یمان واقعا
 
 من ی وگذشته من به بود یشین

 
 بودم یخانوادگ مشکل هی ریدرگ استاد دیببخش:من

 
  نیاومد جاش شما که نیاستاد همون سابق همسر شونیا استاد:مهناز

 
 باختم مهنازم به یحت زد،هه پوزخند هی که کردم نگاش

 
  السازک بعد گانیشا ،خانوم نطوریا که:گفت استاد که انداختم نییپا سرم

 
 کنم صحبت باهاتون دیبا نیبمون
 استاد چشم:من

 من که انگار گنگ اما دمیشنیم استاد یصدا دمینفهم ازکالس یچیه
 ...دست دور ینیاستادازسرزم یوصدا بودم یا گهید یایدن 



 
 میموند تنها کالس تو استاد ومنو شد تموم کالس باالخره

 یمناسب طیمح دانشگاه فعال اما گمیم نیا دیببخش گانیشا خانوم:استاد
 

  ای خواسته بخوان ممکنه مهناز مثه ییدانشجوها ستین شما واسه
 

  یکن شروع ندهیآ ازسال یتونیم بدن آزارت ناخواسته
 

 اما:من
  هی سرگرم خودتو بوده ینیسنگ ضربه نیا یدخترم مثل توام:استاد

 
  ازنظر که یتاوقت کن یدور ازدانشگاه وفعال کن دیجد طیمح هی ایکار

 
 یباش داشته یمساعد حال یروح

 
 کنمیفکرم بهش حتما ممنون:من

 
 شد خارج وازکالس کرد یوخداحافظ دخترم نکردم یکار:استاد

 
 دانشگاه یراهرو رو وایوش نیشرو که شدم خارج ازکالس استاد سر پشت

 



 کنارم اومدن عیسر من دنیباد نیوشرو وایدم،شید ازکالس بافاصله یکم
 
 داشت؟ چکارت:وایش

 وعوضش امیون ستین واسم یمناسب طیمح دانشگاه فعال گفت یچیه:من
 

  کنم دیجد طیمح هی ایکار هی وسرگرم خودم
 ایکن گوش حرفش به و یخرنش هوی، یاین رو یچ یچ:وایش

  گهیم درست استاد بنظرم اما:نیشرو
 
 یزد حرف بازتو:گردنش پس زد یکی وایش
 

  طیشرا نیباا کناراومدن واسه دیبا ای،مان خب یزنیچرام بابا یا:نیشرو
 

  خب آزاراشه باعث فقط دانشگاه یتو ،بودن کنه روسرگرم خودش
 

 گه؟یگه،مینم راهمیب نیهمچ یفهمیم یکن توجه استاد یحرفا به اگه
 
 ایگیم راست عه:گفت کوتاه مکس هی وبعد فکرکرد وایش
 

  عیسر تند زود:وگفت واگرفتیش جلو و پس،صورتش نه:نیشرو



 
 کن روجبران یکرد نثارم که رو یگردن پس

 
 بابا نه:وایش

 چونیبابا،نپ زن:نیشرو
 یکرد کچلم بفرما:وگفت *ب*و*س*ی*د* نیشرو لپ عیسر یلیخ وامیش

 جبران نمیا
 
 ....بردار سرم از دست گهید
 
 یخداحافظ نیوشرو وایازش و ندونستم زیجا رو دانشگاه تو موندن گهید
 

 ...شدم خونه یراه و کردم
 
 رادیه
 
 که سپردم وایوش نیشرو به و داشتم رو ایمان یهوا دور دورا روز ستیب

 
 دانشگاه، بره کنن شیراض دوباره هرطورشده و باشن مواظبش

 
  شده یراض دانشگاه اواسهیمان باالخره که وخبرداد زد زنگ نیشرو



 
 طیشرا نیشدم،توا شرکت یراه خبر نیازا خوشحال ومن

 
  با که بدم فرصت بهش دیبا ومن محضه اشتباهه دانشگاه به من رفتن

 
 ... ادیکنارب اومده شیپ طیوشرا خودش

 
 نیتوا دنشونیاومدن،باد اتاقم به وایوش نیشرو که بودم شرکت یتو
 

 ایمان واسه دمیترس جاخوردم بودنیم دانشگاه دیبا که روز از ساعت
 

 :مدیپرس و پاشدم ومضطرب شونیپر نیهم واسه باشه اومده شیپ یمشکل
 

 اومده؟ شیپ یمشکل ایمان واسه
 

  هی بپر وایش یمشکل چه وونهید نه:نمیبش کرد وکم  کنارم اومد نیشرو
 

 گرفته فشار وافت کرده خی گنده مرد توروخدا کن نگاش اریب قند آب
 
 



 برگشت قند آب وانیل هیوبا وارفتیش
 خب شده یچ دیبگ نیکرد لبم به جون:من

 
  خبرم خوش باش ،مطمئن گمینم ینخور قند آب تا نیشرو

 
 کردم یبررس که آرومش افهیق کرد نگام طونیش که کردم نگاه بهش

 
 شنومیم بگو خب:خوردم قند آب عیسر نیهم واسه بگه راست زدم حدس

 
  رو دانشگاه فعال داده شنهادیپ ایمان به یلیاسماع استاد: نیشرو

 
 نجایا هیچ ،نظرت کنه دیجد طیکارومح هی سرگرم وخودش کنه لیتعط

 
 وهوا حال اون از ایمان نکهیا هم تو واسه فرصت هی هم کارشه به مشغول

 
 اد،هوووم؟یدرم

 
  اون که معلوم ازکجا اما موافقم: دونشون ریت هی بود نیشرو با حق

 
 کنه؟ قبول

 



 بامن اونش:وایش
 

 نه؟ک قبول اون که ازکجامعلوم اما موافقم:  نشون دو رویت هی بود نیشرو با حق
 بامن اونش: وایش
 

 شه مشغول  نکنه ،قبول نجایا من بودن بخاطر ممکنه اما:من
 

  اون نه یکنیم فرار ازاون که ییتو نیا نکنه چراقبول:نیشرو
 

شرو حق شته روز ستیب یط بود نیبا  باهاش نفس به ،نفس هیسا به هیسا گذ
 دادمینم نشونش خودمو اما بودم

 
 باجفتتون کردنش یراض په باشه:من

 
  بامن اونش:زد چشم  هی وایش
 

 ...فعال میمابر بهتره گهید خب: نیشرو
 

 تماسین رفتنات یرآبیز متوجه فکرنکن دهیورپر:گفتم وایش به خطاب
 



 کنمیم رد یلیبیس ریز و یشیم میج یدار وقته یلیخ
 
 ل؟یسب کو ستین هناق که دروغ داداش اوا:وایش
 

 خداست دشمن دروغگو:نیشرو
 

 مونهیم توشرکت واامروزیش گهیخدام دشمن نیا:من
 

با کرد لوس خودش وایشوو  کرد پاک نداشووتش اشووو  یشووینما حرکت هیو
 که دهیم طالقم نرم اگه بداخالقه شمیهمبنجور نی،ا داداش عه:وگفت

 
 هرروز مثل رمیگیم دیند امروز هی کن لوس خودتو کم ،بسه بسه:من

 
 شرکت یایب هیبق مثل دیبا ازفردا اما
 داداش چسب:وایش
 

 چسب نه چشم اون هوووف:من
 رونیب زدن وازاتاق وگرفت نیشرو ودست درسته چسب نچ: وایش
 

ها ها ریدرگ فکرم شووودم که تن  و بودم من که یی،فردا شووود رو شیپ یفردا
 نجاسیا یاصل امشکلیمان



 
 شرکت هینجایا شه مشغول قسمت کدوم دیبا ایمان قایدق دونم ینم که
 

 شد زده ذهنم تو جرقه هی هوی، خونهینم ایمان ی وبارشته هیساختمون
 

  خودم حال وکم  شهیم قرادادا یهماهنگ مسعول خودشه آره
 

 دوتامونه هر واسه  دوباره فرصت هیو میشیم  ینزد بهم شتریب تازشم
 

  کنه قبول اگه...  کنه قبول و بزنه مخش وایش کن کم  گرم دمت ایخدا
 

 ...دمیم قول کنمیم ثابت بهش رو احساسم رو عشقم رو خودم
 

 یمان
 

  هم یپ از بیغر شهر نیا کنج من یکس یب و ییتنها یروزها
 
 و یدورهم یها دعوت ی،حت موعود روز منتظر ومن گذشتندیم
 

  یازمان ازمن گهید کردمیم رد هم رو صابر آخرهفته یها گردش



 
 ... خسته ودل بودم رنجور نبود یخبر گذشته

 
 شنگول صابر که کردمیدودم گاریباس گارویس هرهفته هرروز مثل

 
 خانه اهل بر سالم:شد خونه وارد ینیریش جعبه هیبا
 یاومد خوش سالم:دادم رونیب ازحلقم دودش و گرفتم گارمیازس کام هی

 
 داره خوردن ینیریش نیا که بخور:وگفت گرفت جلوم رو جعبه

 
 ه؟مناسبتش؟یخبر:من

 
 همکارشدنمون:صابر

 
 !!!همکارشدنمون!؟ییییییچ:من

 یشیکارم به مشغول خودم توشرکت ازفردا آره:صابر
 گفته؟ یک:من

 گمیم من:صابر
 امینم:من

 ردرکا یامینم ام،درضوومنیانمی امیم یکن نطق که دمینظرتورونپرسوو:صوووابر
 افتاد؟ گفتمیم من چون یایست،مین



 امینم که گفتم:زدم داد بایوتقر شدم بلند ازجام
 

 ایب دمیم قسمت ایمان ؟مرگیچ بدم قسم ارویمان جون اگه:صابر
 

  قبول دادم قسمت اکهیمان خاطرجون به بخاطرخودت نه من بخاطر اصن
 

 هووووم؟!یایم که خوبه،بگو تمیروح واسه ینطوریا کن،بخدا
 
 شهیم ؟مگهیپرسیم نظرمم یدیم وقسم نفسم جون یلعنت: دمینال
 

 امیام،میون یبد وقسم نمیزتریعز مرگ
 

  تیعموم وروابط یشیم شرکتم یایهماهنگ مسعول ،ازفردا ولهیا: صابر
 

 ...یشیم موفق توکارت ندارم ش  ستهیب که وزبانتم
 

 ایمان
 
 

 حهیومل نبود خونه معمول طبق مامان خونه برگشتم که ازدانشگاه



 
 !دخترم یبرگشت زود چه ایمان اوا:جاخورد دنمیازد
 

 رمیونم لیتعط دانشگاه گهیازامروزد جون حهیمل سالم:من
 
 اومده؟ شیپ یمشکل چرادخترم اوا:حهیمل
 

 هشد تموم میباطر بدم حیتوض ندارم یانرژ که فعال م*ب*و*س*ی*د* لپش
 
 :برگشت رموزیش وانیل هیبا و توآشپزخونه رفت باعجله حهیمل
 
 شد تموم طاقتم که کن فیروتعریبگ یانرژ دخترم سوخت نمیاایب

 
 بعله شمام که نمیبیم ووولیا:رخندهیز زدم

 
 هینینش هم اثرات که بگم یچ خانوم یییه:نشست کنارم حهیمل
 
  یداشت شرفتیپ که نمیبیم نه:وگفتم دمیسرکش رموزیش نفس هی

 
 گرم دمت ولهیا

 !کن فیتعر یگرفت یانرژ گهید خب:حهیمل



 ع؟گاز؟یجامد؟ما:من
 ای:وگفت دیکش رونیب وازپاش شییپا دم ایمان نشو لوس:حهیمل
 
 یبگ یشیامجبورمی یگیم

 ازاولشم بخدا گمیم نزن باشه،باشه:آوردم باال میتسل نشونه به دستام
 

 گمیم مو موبه
 
 شنومیم:دیپوش شییدمپا دوباره حهیمل
 

  طیمح هی سرگرم خوامیم بشه اگه ازاستادا یکی شنهادیپ به:من
 

  امیکنارب باخودم بتونم که بشم دیکارجد
 
 ؟یکار چه اما هیخوب شنهادیپ آره: حهیمل

 دمیم حیتوض امیجورشد،م کارت:اومد وایازش امیپ هی که بدم جوابش خواستم
 

 جورشد اما دونمینم که کارش:دمیخند
 ورفت گرفت اشکش نم شیروسر باگوشه خداروشکرو:حهیمل
 



 رفت نمینب من نکهیا وبخاطر داره هیگر یهوا دونستمیم
 ...خورمیم قسم یمان بخشمتینم وقت چیه خورمیم قسم

 
  و رفتم اتاقم به بود آورده هجوم ذهنم به که ییازفکرا فرار یبرا
 

 یا قهیدق ده دوش هی وبعد حموم رفتم لباسام کردن عوض بعد
 

  تخت ورو کردم میتنظ گهید دوساعت واسه رو میگوش ساعت
 

 نییپا ورفتم دارشدمیب میگوش آالرم ی،باصدا دمیوخواب شدم ولو
 

 عصرونه خوردن مشغول بودن توآشپزخونه حهیومل مامان
 

 خور وسگ نیخورشد ت  که نمیبیم روشن چشمم:من
 

 که نگرفته جلوت یکس شو خوردن مشغول ادب،توام یب:مامان
 

 شدم جون حهیمل یخونگ  یک خوردن مشغول وبااشتها نشستم
 

 ه؟یخبر:کردیم نگام بازداشت باف  مامان
 



 چطور؟:من
 یکنیم یپرخور یخوشخال هروقت:مامان

 نگفت؟ بهتون جون حهیمل وا:من
 
  شهیترم خوشحال بشنوه خودت  ازدهن فکرکردم دخترم نه:حهیمل
 

 شده؟ یچ یبگ شهیم: دیپرس مشتاق مامان
 کردم فیتعر واسش رو همه و االن گمیم چرانشه:من

 
 سخت کرده جور واست وایش که یکار اگه دخترم یکرد یکارخوب:مامان

 
 کارخونه یایب یتونیم ومدین اخوشتیو بود

 
 بود وایش خورد زنگ میجون،گوش مامان باشه:من
 وایش سالم:من

 یخواینم مهمون یخانوم سالم:وایش
 خوامی،نم نه:من

 
 کوفته:وایش

 خوشمزست ژووون بادوغ باشه یزیتبر:من



 
 کورنه،پشت ،مهمون بودم دهیکورشن نون کنن ستیبرسرخس خاک:وایش

 بازکن درو خبرمرگت درم
 

 ودروباز کردم قطع یوگوش دمیخند
 شد شروع اشیباز خل اطیح ازهمون وونهید دختره

 سالم گرایاسالم،جیسالم،عشقول ی،سالم،همگ سالم:وایش
 

 وایش شدن باوارد شد همزمان که دادم نشون تاسف نشونه  به یسر
 
 بچم شد *ه*ر*ز* سرش باز سرم به خاک اوا:وایش
 

  یعل:من
 دالم:وایش
 یدال:حهیمل
 

 رخندهیز میزد هرچهارنفرمون حرفش نیا باگفتن
 یبود رونکرده مارمول  ولیییییا:وایش
 

 خب وونستیدوتاد باشما ینینش هم اثرات:مامان
 



 جوون میمر میچاکرپاکرت:دیواخندیش
  زدن وحرف ییرایپذ ساعت مین وبعد نشستسم مبال رو همه

 
 یازکار عیسر تند زود خب:میرفت اتاقم وبه گرفتم وارویش دست

 
 بگو یجورکرد برام که
 ه؟یاک خودمون شرکت یایم ،ازفردا یارینم دووم دونستمیم:دیواخندیش
 

 !!!!!شما؟ ؟شرکتیچ:من
ض بابام ما شرکت اهوووم:وایش شت اجیاحت دیجد کارمند به مام هیرا  بخ میدا

 ازتوبهتر؟ یک
 

 !که؟ هیساختمون شرکت هی اون اما
  ایب مدت هی، دادم شنهادیپ تو به من که هیاک یچ همه حتما:وایش
 

 خوبه؟ برو ومدین خوشت نبود خوب
 ضررنداشت،داشت؟؟؟ که امتحانش وابودیباش حق

 
 باشه:من

 باش شرکت صبح هشت ساعت ،فردا ولیا:وایش



 
 باشه:من

 
  بااجازه شد انجام که بود اطالعات تبادل من فهیوظ گهید خب: وایش

 کنم وکم رحمتم من
 بمون شام واسه گهید نشو لوس:من

 
 میشد خارج ازاتاق وهردو دنبالم ادیب که االناس نیشرو گهید نه:وایش
 
 ورفت کرد یخداحافظ حهیومل ازمامان وایش
 

 شمیم مشغول نایا وایش شرکت ازفردا مامان یوا:من
 

  فر؟ راد یآقا شرکت یچ:مامان
 اهووم:من

 ه؟یساختمون شرکت هی که اون وا:مامان
 هیاک یچ همه که گفت وایش اما گفتم نویهم منم آره:من

 په خوبه:مامان
 
 
  بودم خوشحال دوباره مدتها بعد داشتم یخوب حس هی چرااما دونمینم



 
  بودم زده ذوق یحسابق ها بچه ومثل

 
 هم رو شام عصرونه  یک همه اون باخوردن یحت که بودم خوشحال انقد

 
 میگوش وساعت رفتم اتاقم به جون حهیمل به کردن کم  بعد خوردمو کامل

 
 ...بخوابم که کردم یوسع کردم میتنظ صبح هفت واسه رو
 
 رادیه
 

 وشنگول وسرحال دارشدمیب ازخواب زود ایمان اومدن ازشوق صبح
 

 شدم شرکت یراه داشتم که یمضاعف یوباانرژ
 من کناراتاق که رو یاتاق سپردم بود شرکت یمنش که رنجبر خانوم به
 

 تمانشسیمان ومنتظر رفتم اتاقم به خودمم و کنه آماده دیجد کارمند واسه بود
 

___________________________________________________________
___ 

 



 ایمان
 

  و رفتم اتاقم به صبحانه خوردن و یگاه صبح دوش هی بعد
  دمیپوش هم رو میمشک کتون شلوار و میمشک وشال سبز مانتو

 
 شدم شرکت یوراه رونیب زدم وازخونه کردم میمال شیآرا هیو
 

  دوطبقه بزرگ شرکت هی شدم شرکت داخل ترمزکردم کنارشرکت
 

 بود یاک جوره همه که
 

 قایدق دونستمیم بودم اومده یچندبار قبال چون خوشبختانه
 

  رفت دیکجابا
 یاومد خوش اجونیمان سالم عه:شد بلند ازجاش دنمیرنجبرباد خانوم

 
 فرهستن؟ راد یآقا ممنون سالم:من

 دیباش داشته فیتشر لحظه چند هی بله:رنجبر خانوم
 وبرداشت وتلفن
 اومده اجونیفرمان راد یآقا سالم:رنجبر



___________________________________________________________
_______ 

 رادیه
 

 اومده اجونیمان زدوگفت زنگ رنجبر خانوم که ابودمیمنتظرمان
 

 تو بفرستش:گفتم یخاص باذوق اومد باالخره نکهیازا خوشحال
 کرد قطع رو یوگوش رادفر یآقا باشه:رنجبر

 
 تو ازدراومد ایومان دربازشد باالخره

  رمیبم ی،اله بودوپژمرده الغرشده
 رادیه سالم..س:جاخورد دنمیباد

  خواستمینم اما کنم بغلش سفت خواستمیم که بودم انقدردلتنگش
 

 یاومد خوش ایمان سالم:کنم کنترل خودمو کردم یسع کنم ناراحتش
 

 نیبش
 ممنونم:نشست

 
 میهمکارشد ازامروز نکهیازا خوشحالم:من

 



  هینجاچیا کارمن بپرسم شهیم اما خوشحالم منم راستش:ایمان
 

  یشد شرکت یقرادادا یهماهنگ یکارا تومسعول نه،خب چراکه آره:من
 

  یماه هم حقوق درمورد و عصر تاپنج صبح ازهشت هم یکار وساعت
 
 خوبه؟ ونیمل هی

 
  هیعال:کرد بازنگام ابادهنیمان
 

  بدم نشونت اتاقت میبر بلندشو:من
 

 دادم نشونش اتاقش و میشد خارج هردوازاتاقم
 

 ایمان
 

تاق وارد که نیهم قا یجا به رادیه دنیباد شووودم ا  خوردم جا فربزرگ راد یآ
 !!!!!اتاق؟؟؟ نیتوا نجایا اونم نداشتم رو دنشید انتظار

 
  رادیه سالم...س:من

 



  رو یدلتنگ شد یم یراحت به ستادیا روم به رو بلندشدو ازجاش
 

 ...دیود خوند ازچشماش
 ...بودم قرارش یب... بود قرارم یب
 ...شهیقرارترازهم یب... میبود قرارهم یب

 
 ...کرد غیدر اماازم بودم گرمش آغوش منتظر شهیهم مثل

 
 دمیاشای ستین گذشته مثل یچیه گهید چون دیشا دونمینم

 !؟...دلخوره ازم
 نیبش یاومد خوش ایمان سالم:رادیه

 ممنونم:نشستم
 

 مسعول بعد به نیازا وگفت کرد صحبت کارم به راجع که یوقت
 

  که یوقت مخصوصا جاخوردم شرکتم یوقردادها ها یهماهنگ
 

 من، یبرا پول انقدر!!!!ونیمل هی وگفت زد حرف ازحقوقم
 
  باز ،بادهن ادهیز یلیخ یومبتد واردمو تازه که یمن



 
 هیعال: کردمیم نگاش

  رهیم رادیه من اومدن با گفتیم ،حسم 
 

 وارد وتازه میمبتد که یمن،من به وحاال بود رادیه مسعولش چون
 

  واستیش کار،کار ندارم ش ....!!!واگذارشد
 

  کارکنمیازکارب رو رادیه نجایا به بااومدنم خوامینم من اما
 

 :گفت زودترازمن که کنم اعالم رو مخالفتم خواستم
 

 که یاتاق وبه میشد خارج ازاتاق بدم،هردو نشونت اتاقت میبر پاشو
 

 یکاربن یآب بارنگ  یوش بزرگ اتاق هی، میرفت بود من واسه
 
  بود یادیز ازسرمم بودم وارد تازه که من واسه خب اما ریودلگ بود رهیت

 
 یرادیه:کردم صداش که دربود رهیدستگ رو دستش  بره ازاتاق خواست

 
 جوونم:برگشت طرفم وبه شد خش  رهیدستگ رو دستش



 
  رادیه
 

  شد اندازکه نیطن توگوشم یرادیه باگفتن صداش یملود
 

 جوونم:سمتش وبرگشتم شد جان وجودم تموم
 

  به بااومدنم خوامینم من:وگفت گازگرفت رو نشییپا لب
 
 ... توبمون رمیم من کنم کاریازکارب رو یکس نجایا

  گرفت وگازشون افتاد لباش جون به دوباره
 

 ؟یکرد یفکر نیچراهمچ:چهارتاشد چشمام
 

 یکار نیا مسعول تو...کار نیا آخه...آخه:ایمان
 

 لبش رو آوردمو رونیب بمیازج رو یدستمال ومدیم خون ازلباش
 

 یکرد شیخون رکهیگازبگ چارتویب یلبا نیا کم که نیاول:دمیکش
 



 یشیم حالم کم  تو اتفاقا ؟برعکس برم خوامیم گفته یدوماک
 

 دانشگام من که ییروزا مخصوصا
 

  رو لبا نیا خواستیم دلم یلیخ فرم وخوش وبودن نرم لباش
 

 .. باشم داشته براخودم شهیهم واسه
 گذاشتم بمیج تاکردمو آروم دستمال کردم پاک  که لبش خون

 کار به راجع بره که رنجبرگفتم خانم به و رونیب زدم ازاتاقش
 

  ایمان ستمین من که ییروزا ،چون بده حیتوض شترواسشیب من
 

 رونیب بمیازج دستمال بستم درو که نیهم رفتم خودم اتاق مسعوله،به
 

 م*ب*و*س*ی*د* آوردمو
 گفتم زدمو زنگ بود یدب که بابا وبه

 
 کرد استقبال یلیخ واونم خودم شیپ شرکت آوردم رو ایمان که
 

 ...شد وخوشحال
 



 ایمان
 

 :وگفت برگشت وطرفم شد خش  در رهیدستگ رو دستش
 

 جووونم
 از رو یکس نجایا به بااومدنم خوامینم: وگازگرفتم لبم

 
 بمون تو رمیم من کارکنمیکارب

 
 ؟یکرد یفکر نیچراهمچ:وگفت گردشد چشاش

 یکار نیا مسعول تو..کار نیا آخه...آخه:من
 

 :دیکش رولبم ونرم آورد رونیب بشیازج رو یدستمال
 

 یکرد شیخون که ریگازبگ چارتویب یلبا نیا کم که نیا اول
 

  یشیم حالمم توکم  برم؟برعکس خوامیم گفته یک دوما
 

 دوباره دستمال وبعدش دانشگام ستموین که ییروزا مخصوصا
 



 !دورننداخت؟ چرا وا!رفت ازاتاق بعدشم!!!!!بشیج وگذاشت تاکرد
 
  ختنیر وکرم خوردن وخامه شمال نیریش خاطره رادیه کار نیباا

  برات دلم یمان.. یمان آخ... شد زنده واسم یمنومان
 

 محو لبخند هی شب اون خاطرات یآور ادی با.. کثافت شده تنگ
 

 نیریش ازخاطرات اتاقم به رنجبر خانوم بااومدن... نشست رولبم
 

 اومدم رونیب گذشته
 

 امیب فرگفت راد ی،آقا زمیعز میشد همکار خوشحالم یلیخ:رنجبر
 

  بدم حیتوض ،واست رو وکارت
 رنجبر خانوم خوشحالم منم ممنون:من

 کن راصدامیسم گلم هستم رایسم:رنجبر
 

 بده حیتوض شنومی،م جون رایسم باشه:من
 

 خوانیم که ییوشرکتها شرکا یها ندهیبانما تو گلم خب:رایسم
 



 گنیم فر راد یآقا که رو یطیوشرا یکنیم صحبت شن پروژه وارد
 

 یمسافرتها:زد چشم  هی کار نیا هیخوب البته یدیم انتقال بهشون رو
 

 یشهرها البته و ییکشوراروپا چند ،آنکارا،امارات،لندن یشه،دبیکار
 

 خودمون یداخل
 

 و دیجد طیبخاطرمح داد شنهادیپ بهم کارو نیا رادیچراه فهممیم حاال
 

 شم فدات ی،مرسیرادیه یفکرم به که ی،مرس من
 

 یمان
 

  صابراومدم وبزرگ  یش شرکت به صابر اتفاق به صبح
 

 خوشبختانه و آشناکرد بامن رو همه صابر اول همون
 

  امیکنارب باهمه تونستم وراحت بود یمیصم جوشرکت
 



 که دمیفهم ومن گفت ومسافرتهاش یکار تیصابرازشرا
 
 دورخودم که مییتنها لهیازپ که نهیکارا نیازا تشین

 
 بود حالم وکم  کردیم درکم شهیهم نکهی،ازا امیدرب دمیچیپ

 
  می،تصم بودم ممنونش بود کرده تموم رودرحقم ورفاقت

 
  امیدرب لهیپ نیازا شده که صابرهم بخاطر گرفتم

 
 بدم نشونت اتاقت پاشو:صابر

 
  کنار که یاتاق طرف وبه شدم بلند ،ازجام میبر هیاک:من

 
 میرفت بود بزرگ ی آشپزخونه هی کنم عرض چه که آبدارخونه

 
 میشد اتاق وارد وهردو زد در به ضربه چند

 
  به نیخایم یگل چه تونییدوتا نمیبب وهمکار ازاتاق نمیا:صابر

 
 دیبزن سرم



 !!!همکار؟ اتاق نیا تو ییتنها مجد خانوم منو شدینم باورم
 
 
 گرفت ازم روشو عیسر که زدم پوزخند هی کردمو نگاه صابر به
 

 گمیم  یتبر و یهمکار نیازا خوشحالم:مجد خانوم
 

 ممنونم: ادیب رولبم خنده هی که کردم یسع
 

 ورفت دیباش وآرامش درصلح همچنان دوارمیام خب:صابر
 

 کردم یگوش مشغول خودمو مجد خانوم به توجه یوب نشستم زمیم پشت
 
 ...ارمین رتیتنهاگ که دعاکن:فرستادم صابر واسه امیپ هیو
 

 ومادر خواهر خودت مگه برسرم خاک اوا:صابراومد امیپ بعد نیچندم
 

 یکن عفت یب مردم جوون به یخوایم یندار
 

 یپ یفرستیم رو مجد خانوم االن نیهم گمشو:دادم جوابش



 
 برات دارم که نجایا یایم وخودت اهیس نخود

 
 یخولیم تومنو نمیشر ازبس امینم تسمیم من:صابر امیپ

 آخه بدم یچ پدرجونمو جوون مامان جواب
 

  امیم خودم درک به یاینم:نوشتم بودم یکفر ازدستش یحساب
 

 یدان ،خود بربخوره بهش نخواستم ومدمین خودم مجد بخاطرخود
 
 ... کردم غلط ام یآ...یوحش چشام ام یآ...مظلوم ام یآ:صابر امیپ
 میزنیم حرف باهم شب....نادم ام یآ

 
 یرچشمیز نگاه متوجه که دمیخند وونهید دلقکه کنن جونش به جون

 
 ...چپ یعل زدم جورکردمو و جمع خودمو مجدشدم خانوم

 

 ....بعد ماه  ی❌
 

 ایمان



 
 یبرا شهی،براهم یمان منو تیمحرم مدته شدن تموم با امروز

 
  روزید یآشنا م،جالبهیترشد بهیغر یا بهیازهرغر گهید هم

 
 ...وخسته بودم حال ی،ب گهید یفرداها و فردا ی بهیغر
 

 زدن پیوت شیوآرا صبحانه خوردن بدون...شهیترازهم خسته
 

  هم رو رفتن راه جون یحت... شدم شرکت یراه نیماش بدون
 

 شرکت به گرفتم یتاکس هی شدمو خسته راه یوسطا نداشتم
 

 سرجام راننده یباصدا که شدم ادهیپ ازماشسن میدیرس که
 
 ؟؟؟؟یچ هیکرا خانوم دیببخش:شدم خکوبیم
 

 شه؟یم چقد دیببخش اوه:من
 ناقابل تومن ده:راننده

 



 آسانسور سوار شدمو شرکت ووارد دادم بهش یتومن ده اسکناس هی
... 

 رفتم اتاقم به و نییپا انداختم سرمو همکارا هیوبق رایسم به توجه یب
 

  هیرگریز زدم شکستو وبغضم زیروم گذاشت سرم
 ، میمانبود نبود یمان که ییفردا،فرداها یبرا ختمیر اش 

 که ییاو ماند یم او ی،مان استمرار حال من و شدیم دیبع یماض یمان
 

 ....وهست بوده رغائبیضم
 

___________________________________________________________
_____ 

 رادیه
 

 و تواتاقش رفت رنجبربودم کنارخانوم که من به توجه یب ایمان
 

  دیچیپ شرکت کل هقش هق یصدا بعدش قهیدق چند
 

  که تواتاقش رفتم عیسر نداشتم هاشو هیگر تحمل
 

 قلبش رو ودستش بود زشیروم سرش پشت



 
 ... دونستمیم کاش چشه دونستمیم کاش

 نفسم باش آروم: پرازدرده قلبش که نمیبب تونستمینم
 

 گلم چته ایمان چته خانومم ،چته میزندگ باش آروم
 

 یردک لبم به دخترجونبگو... ایمان شدهیچ:کردم وبغض شترشدیب هقش هق
 

 هیرگریز زد ودوباره شد تموم یمان منو نیب غهیص:ایمان
 

 یارین نه حرفم رو یدیم قول:  من
 

 دمیم قول:ایمان
 

 گرفتم رو ودستش ددر میبر وباهم باشه خودمون واسه امروز:من
 
 ...رونیب میزد ازشرکت رنجبر خانم پرسشگر نگاه به توجه یب

 
 یمان
 



  شهیترازهم ،داغون داغون یلیخ بودم داغون
 

 همون گرچه شد بهیغر من یبرا ایمان گهید شهیتاهم ازامروز
 

 شد بهیغر واسم ایمان شمال یبارون روز
 

 آروم و خوشبخته رادشیکناره اون ودلخور داغونم من هه
 

 شده؟؟؟ رادیه سهم چندبار گرمش دستاش،،آغوش
 

  تر مونی،پش مونمیپش برسر خاک منه که حسودم که کنمیم اعتراف
 

 ... شهیازهم
 
 خداااااااااا مونمیپش:زدم داد تمیموقع به توجه یب

 
 فرهنمد یآقا:کنارم واومد هوا دیمترپر ی من داد از مجد خانوم

 
 اومده؟ شیپ یمشکل

 سهم که منه یایمان مهم..نبود مهم غرورم هیرگریز زدم ندادم جوابش
 



 شده رادیه
 نشست کردم،صابربود بلند سرم نفرروکتفم هی یدستا باحس

 
 ؟یمان شدهیچ:کنارم

 شد ،تموم صابر شد تموم:کردم نگاه بهش دیلرزیم هام شونه که من
 

 رمیمیم دارم صابر یست،واین ،محرمم سین زنم گهید ایمان
 

  شدم دماغ خون دوباره سردردو دوباره
  و گرفتم نمیب ورو داد بهم دستمال چند باعجله مجد خانم

 
 داشتم نگه باال سرمو

 
 ....خونه میبر امروز بهتره:صابر

 
 رادیه
 ...رونیب میزد ازشرکت رنجبر خانوم پرسشگر نگاه به توجه یب

 
 وپشت زدم دور رو نیماش خودمم و کردم باز واسش نیدرماش

 



  شدم متوجه که کنم روشن رو نیماش ،خواستم نشستم فرمون
 

  ایمان:کردم ،صداش گرفته اش هیگر دوباره
 

 وسوورش   وگرفتم دسووتاش اوردموین طاقت کرددلم نگام شیبارون یباچشووما
  باشه باش آروم خانومم:نمیس رو گذاشتم

 
 باشه!هووم؟:دادم باال چونشو

 
  ،بفهم ندارم اشکات دنید طاقت بخدا: فشردم کرد،دستاش سکوت

 
  ا،بفهمیمان
 بود میزندگ تموم ،اون رادیه ستین خودم دست:ایمان
 ، دمیکش خودم ،من یخانوم کنمیم نفسم،درک کنمیم درک:من

 
 کن یسع همو یرو بزار چشمات حاالم کشمیم درد دارم االنم یحت
 

 خوابوندم واسش رو یوصندل واست دارم خوب زیسوپر هی یبخواب
 
شماش یحرف چیه یب ست چ شمیم درد آره.... وب سهو قلبت تو هنوز یوقت ک  ا

 میدیرس باالخره.... ستیجان من



___________________________________________________________
______ 

 ایمان
 
 

  بدون تونمینم من،من گرفت ام هیگر دوباره شدم که رادیه نیسوارماش
 

 ....سخت یلی،خ ،سختمه تونمینم یمان
 
 
 نشیروس گذاشت وسرم گرفت دستم که کردم نگاش ایمان:زد صدام رادیه
 

  گرمش ،آغوش شدمیم رادیه عاشق ،ازاول بود،کاش نشیروس سرم
 
 

 که دمیکش نفس ،عطرتنش یعال یلیخ بود یعال بودنش خوبه حس
 

 !هووم؟باشه؟: داد باال چونمو
 

  فهمب ندارم اشکات دنید طاقت بخدا:محکمترفشورد دستام که کردم سکوت
 



  ا،بفهمیمان
  بود میزندگ تموم ،اون رادیه ستین خودم دست:من

  یحت دمیکش خودم ،منیخانوم کنمیم درک نفسم کنمیم درک:رادیه
 

  یبخواب کن یسع همو یرو بزار چشمات ،حاالم کشمیم درد دارم االنم
 
 واست دارم خوب زیسوپر هی

 
 آرامش ایدن ی من واسه رادیاومد،ه بدم ازخودم دمینخواب اما بستم چشمام

 
  رو درد گهید رادیه خورمیم ،قسم درد کوه هی اون واسه من اما بود

 
 بکشم درد خودم اگه یحت شمیم آرامشت  یایدن نکنم لیتحم بهت

 
 شد گرم چشمام باالخره نیماش یا گهواره ازحرکت... رادیه خورمیم قسم

 
 :بود گوشم دم قایدق بازکردم چشمام رادیه گرم ینفسها هورم باحس

 
 شیآت جونم تموم گرگرفتم یخانوم یدارشدیب باالخره

 
  دورگردنش دستام...انگار بودن یاراد ریغ حرکتام چمه امنیشد،خدا



 
 کردم حلقه

 
 رادیه
 

 نیازماش نشد داریب اما کردم صدا اروی،چندبارمان میدیرس باالخره
 
 حانومم:کردم زمزمه توگوشش  بازکردم ارویمان درسمت شدم ادهیپ

 
 دارنشد،عطرتنشیب بازم اما نیبب زتیسوپر میدیرس دارشویب

 
 وبازکرد چشماش که دمیکش قیعم نفس هی و کرد ام وسوسه

 
  کرد حلقه ودورگردنم دستاش که  یخانوم یدارشدیب باالخره:کردم زمزمه

 
 خورد بهم تعادلم که بود ییهوی انقد شوکه یلیخ بودم شوک

 
  داداشم خوام ینم یرادیه باشم داشته دوست کن کمکم:ایمان
 



 وطعم کردومهرسووکوت منقلبم تنش یگرما نفسووهاش ،هورم خوامینم یباشوو
 ...عشق نیریش
 

  نیریش حس نیا هرلحظه کردیم میهمراه امیمان نکهیا باحس
 
  دلم اما شد قیعم هامون نفس نیریش یلیخ شدیترم نیریش
 
 وعقب سرم لحظه هی بشم الشیخیب ایزود نیهم به خواستینم
 

 عشق گس طعم ودوباره دیکش قیعم نفس هی که دمیکش
 

 ی تشنه من
 

 :زدم زل چشماش به و دمیکش عقب سرمو تشنه یلیخ بودم ایمان
 

 ستمین که خورمیم قسم ستمین ینباش ینفسم ایمان عاشقتم
 

 :کرد فرو توموهام ،دستاش گذاشتم نشیس رو وسرم ازفرصتت یمرس
 

 دمیم قول شم مسکنت دمیم قول
 



ستش شتاش ت  وت  گرفتم د  یزندگ یلورازپامم: کردم  ینزد لبم به سرانگ
 من

 
 دمش بلند روش واز درانتظارته یسوپربز چه نیبب پاشو یخبرندار خودت

 
  تهران بام یوا:دیکش فرابنفش غیج هیو شد ادهیپ نیازماش 

 
 ،یسیم جونم یرادیه یسیم
 

شحال ایمان شدیباورنم سرخوش یلیخ بودم سرخوش شاد بود خو  زیسوپر: و
 یگیم یچ یبشنو بزگترو

 
 بگو جونم یرادیه بگو جون آخ:ایمان
 میدار یدب به یکار سفر هی فردا:من

 
 یرادیه یگیم راست یوا:ایمان
 

 ..اهووم:من
 

 ایمان



 
  دورگردنش دستام...انگار بودن یاراد ریغ حرکتام چمه امنیخدا

 
  خورد بهم تعادلش ،که انداختم

 یباش داداشم خوام ینم یرادیه باشم داشته دوست کن کمکم:من
 
  عشق اون ازطرف!داشتن؟ دوست گس وطعم خوام،مهرسکوتینم
 
 به *خ*ی*ا*ن*ت* نیا دونستمینداشتم،م یحس چیه من اما ا

 
 شدن آروم ،مهم دیکش درد ک رادیه مهم ،امایمان به احساسم به خودم

 
 کرد اعتراف عشقش به و زد زل توچشمام که یوقت...اونه

 
  نمیس رو که ،سرش خوندم عاشقش یازچشمها ازنگاهش رو صداقت

 
  کرد  یدنز لبش به سرانگشتام ت  ت  که کردم فرو توموهاش دستام گذاشت

 
 شمیزندگ لورازپام که گفت اون و باشم مسکنش که دادم قول بهش

 
 ...نه رادیه اما شدیم آب دلم تو قند لویک لویک بود یمان اگه ش  بدون



 
 تهران بام دم،عاشقیپر تهرانازجام بام دنیوباد شدم ادهیپ نیازماش

 
 خوشحال یلیخ نجایا اومد من کردن خوشحال بخاطر نکهی،ازا بودم

 
 .یسیم جونم یرادیه یسیم:دمیکش خفن غیج هی...یلیخ بودم

 
 یگیم یچ یبزگتروبشنو زیسوپر:رادیه

 بگو جونم یرادیه بگو جون آخ:من
 میدار یدب به یسفرکار هی فردا:رادیه
 

 ؟یرادیه یگیم راست یوا:من
 ...اهوووم:رادیه

 ام؟یب تونمیم منم ینی:من
 
 سرمون رو ختهیر کار یکل میبرگرد که کن هیتخل خودتو اهووم،االنم:رادیه
 

 ییییییییییییییییییآ:شد ادیفر هیو ختمیر صدام تو رو یمان یدلتنگ حجم
 
 ن؟یهم:رادیه



 میبر اهوووم:من
 

 ...شرکت سمت میبرگشت و میشد نیسوارماش
 

 یمان
 

 داشتم نگه باال سرمو
 ...خونه میبرگرد امروز بهتره:صابر

 
 هشت واسه شد یاک وهتل طایبل رادمنش یآقار یراست:مجد خانوم

 
 فردا صبح
  میزد وازشرکت نمتیبیم فرودگاه هفت ساعت فردا باشه:صابر

 
  میشد نیوسوارماش رونیب

 یدار تو که یا هیروح نیباا مخصوصا جورشد موقع به سفر نیا:صابر
 

 رانیازا دوتاشرکت ها ندهینما فردا:گفت که کردم نگاش هنگ
 

  مشترک پروژه هی واسه میهست یدب یراه
 



 امینم من نیشمابر:من
  یها وقراداد ها یهماهنگ مسعول ندهینما چون یایم:صابر

 
  دارم،گذشته اجیاحت هردوتاتون به نیمجد خانوم تو شرکت

 
 تتونیمحرم که االن ،مخصوصا یمان مهمه سفرواست نی،ا نیازا
 

 یوداغون شده تموم
 

  یدون یم  یدلتنگ همه نیوا ازعشق یچ تو گفتم تودلم
 
  سوزهیم یدور نیا ازآتش داره جونم تموم یدونیم یچ تو
 

 هه کارش یپ رهیم شهیم سفرتموم هیبا یکنیفکرم وتو
 

 باشه:گفتم اجبار به بود دهیفا یب باصابر کردن بحث اما
 
  امیم

 ...شد حاال:صابر
 



 ایمان
 

 وگفت کرد استقبال یلیخ هم مامان سفر نیا به من بارفتن
 
  رادیه اتفاق به صبح و هیعال من هیروح واسه سفر نیا

 
 بعد وچندساعت میشد مایهواپ سوار میشد فرودگاه یراه

 
  میدیرس فرودگاه

 صاحبت یگلو یش هناق یا: تموم یچ همه یکلیوه جذاب پیخوشت مرد هی
 

 رادفر؟ یآقا سالم:استقبالمون اومد
 بله:رادیه

 کردمیم نگاشون داشتم وسط نیا جیگ منم
 اخوان دیفر هستم اخوان:داد راددستیه به وخوشگل مردجذاب

 
 )...(شرکت ندهینما

 خانوم شونمیرادفر،ا رادیه هستم رادیه:خوشبختم بله اوه:رادیه
 

 همکارم هستن گانیشا
 بایز خانوم خوشبختم:کرد دراز سمتم ودستش کرد نگام اخوان



 !توابرام؟ امنی شده مه ،اوه بود بامن!!!؟؟؟ بایز خانوم االن شدیچ
 

 وانگشتام گرفت تودستش دستم رادیه که بدم دست بهش خواستم
 

 فشارداد
 آخ:من

 اینخورد یخورد تکون ازکنارمن:رادیه
 !!!مگه؟ شدیچ خدا اخودی

 سمت وبه دیکش پس دستش بود شده یا قهوه کامال که اخوان
 
 کرد مونییراهنما بود فرودگاه دم که یخوشگل نیموزیل

 شده مه یجد یجد نکهیا مثه الال،نه اوه اوفف
 

 توبغلش دیکش منو رادیه که نشست کنارمن اخوان میشد که نیسوارماش
 
 !شده؟ ،چراخل سرم به خاک اوا رادمیه یروپا االن من قایدق
 

 ؟یزد یزیچ:کردم زمزمه گوشش تو آروم
 

 گازگرفت گوشم و خودته یپا خونت یکن یدلبر:کرد زمزمه توگوشم



 
 آخ:من

 داد فشارم خودش به محکم رادیه
 اومد دردم رادیه یآ:من

 هک الیخ یوب منو گرفت توبغلش منو سفت ودردم من به توجه یب اما رادیه
 
 وضع خل پسره شدینم
 ... هیوضع هی اصن ستاین دروغ شده ونهید هوی میداشت مورد گنیم
 

  ایمان
 
  اصن ستاین دروغ شده وونهید هوی میداشت مورد گنیم
 
 ..هیوضع هی

  که دمیکش غیج ییبایز همه اون جانیازه هتل دنیباد
 

 شدم ساکت کردمو بغض پهلوم به دیکوب محکم هبراد
 
 از برعکس اما شه عوض ام هیروح خواستیم رسرمیخ
 

 رو اون به رو نیوازا شده یوحش میشد فرودگاه وارد یوقت



 
 از نکهیا بدون داد که اتاقامون ورود کارت هتل شنیرزرو

 
  وعوض لباسام داشتم رفتم اتاقم به کنم یخداحافظ رادیه
 
 ازخودم کردم ی،سع شد حس روکمرم ازپشت یدست کردمیم
 

  نکن تمیاذ رادیه:کنم دورش
 رادیه منم رادشه،فکرکنیمنتظره یهان اوه:رخندهیز زد
 

  برگردوند خودش سمت به ومنو
 رونیب برو...یکنیچکارم نجایا تو...تو:من

 
 اتاق نیازا من فکرکن درصد صدم هی عمرا: روبازوم روگذاشت دستش

 
  فروکرد گردنم یگود سرش و برم رونیب
 ؟یدیفهم من مال یمن مال امشب: زد داد بود شده وونهید
 

 روتخت کرد دوپرتمیوکش زد چنگ موهام رادمویه منم فکرکن
 



 زدم غیج بود گرفته وجودمو همه ترس بودم دهیترس
شق من: دیخند ستاش ازلمس طونیش یودخترا غیج عا شم د  غییوج شد چند
 زدم

 
 بازشد درباشدت که
 

 هیرگریز  رفت ازاتاق دیفر که نیهم
 

 سرش شدم تمونیموقع متوجه تازه
 

 کردم حلقه دورکمرش دستام بود دهیچیپ اتاق کل هقش هق و نمیروس
 
 شد تموم گلم باش آروم شییییه:

 ... من به اون...اون ینبود تو اگه یرادیه ترسمیم من...من:ایمان
 
 هیرگریز زد و

 چیه نتونست که یدید نفسم باش آروم:کردم نوازش موهاش
 

 اش نشسته اش  به یها وچشم دادم باال وچونشو بکنه یغلط
 

 باشه شده یبارون چشمات نمینب گهید: م*ب*و*س*ی*د*رو



 
  من ومهرسکوت دیلرزیم داشت که یازبغض لباش

 
 کردم نگاش طونی،ش نکرد میهمراه

 
  ست کاسه نیوهم آش نیهم شده تاشبم ینکن میهمراه

 دید که یوقت اما نکرد یهمراه اولش 
 
 
  کرد یهمراه شمینم الشیخیب

 
 ایمان پرباشه ازمن ذهنت خوامیم: چسبوندم شیشونیپ به مویشونیپ

 
 خانومم؟؟ باشه رو شیپ لحظه چند واتفاقات دیفر کن فراموش

 
 دیلرز لبهاش دوباره

 !هووم؟ خوادیم دلت بازم نکنه طونیش:من
 چهارتاشد چشماش

 لبات هروقت باشه ادتی نویا:من
 



  کنمیم آرومت بامهرسکوتم دیلرز ازبغض
 

 هوووم؟ یدار دوس
  وباانگشت اشکش دیچک چشمش ازگوشه اش  قطره هی

 
کات:مش*ب*و*س*ی*د* گرفتمو شووصووتم ها اشوو  با تویبارون یوچشووم

 ن*ب*و*س*ی*د*
 
 م*ب*و*س*ی*د* وچشمهاش خرمیم جون به
 
 کن گوش حرف دخترخوب هی مثل حاالم:گفتم زدمو بهش چشم  هی

 
 خطرافتاد به اسالم که بپوش لباسات بدو

 
 .. من اتاق میبر کن جمع لتمیوسا

 
 یمان
 

  که نیهم و میرفت فرودگاه به صابر همراه صبح هفت ساعت راس
 
 ریبخ ،صبحتون سالم: اومد هم مجد خانوم میدیرس ما



خانوم یخوشوو دل که من جد از تاه نداشووتم بودنش زونیوآو م  پاسووخ کو
  یعل:دادم

 
 من یایرو سالم:صابر

 دونفر نیا ومات شدم هنگ(االن؟ شدیچ من یایرو جاااان)
 کرد اشاره من به و داد باال ابروش یتا هی مجد خانوم

 
  من روبه و یکار پنهون یتاک قمهیرف یدیم باال وابرو چش چرا:صابر

 
  بخدا منه هیزندگ یای،رو ایرو: گفت
 انداخت نییپا سرش وازخجالت شد سرخ مجد خانوم

 
 اومده رشیگ لیاص و دخترخوب هی صابر نکهیازا بودم خوشحال هم

 
  ی دلسوزانه یرفتارا و کردم قضاوت زود نکهیازا ناراحت هم

 
  بودم گذاشته دادن نخ یپا به رو مجد خانوم

  نیا چرا بگو ؟پسیبگ من به دیبا االن ینامرد یلیخ:صابر روبه
 

 بود من به مجد،حواسشون خانوم همه



  دهیم نخ بهت داره یکرد فکر:گفت گوشم ودم رخندهیز زد یپق صابر
 

 ..من..من مجد خانوم دیببخش:گفتم مجد خانوم وروبه حناق:من
 واسه تفاهمات سو نیا فرهمند یآقا ستین یمشکل:مجد خانوم

 
 ...ادیم شیپ یهرکس

 میشد مایسوارهواپ شدو اعالم پروازمون شماره باالخره
  صابر شونه رو مجد خانوم وسر نشستن کنارهم مجد خانوم صابرو

 
 شونه رو وسرش بود اکنارمیمان مایتوهواپ شیپ ماه چند نیهم ریبخ ادشی

 
  نشست لبم رومحو لبخند هی که بودم تماشاشون من،محو

 کرد دور ازخودش رو مجد خانوم و دیفهم و وحالم شد صابرمتوجه
 

 ومثال وبستم چشمام و نزنم بهم خلوتشون کردم یسع رو ریمس طول تمام
 

 و پیخوشت پسر هی انتظارات سالن یتو و میدیرس ،باالخره دمیخواب
 
 اومد استقبالمون به دخترکش ایمان قول وبه وجذاب یکلیه
 

  رو راستش ودست گرفت رو مجد خانوم دست مرد دنیباد صابر



 جان دیفر سالم:کرد دراز صابر سمت به
 
  مجد خانوم داشت باچشماش اما کردیم صحبت صابر با ددرظاهریفر
 

 ؟یکنینم یمعرف رو خانوم:خوردیم رو
 : فشورد تودستش محکم رو مجد خانوم دست نه چراکه..اوه:صابر

 
  هستن مجد خانوم همسرم شونیا

  بود ماجرا شاهد گردشده یوباچشمها بود کرده هنگ که مجد خانوم
 

 بود یخوب هیعروس یخال جاتون:وگفتم کردمو بحث یقاط خودم منم
 

 فرهمند یمان هستم یمان:دادم دست وبهش
 خارج ازفرودگاه زدمو بهش چشووم  هی که کرد نگاه بهم قدرشووناسووانه صووابر

 هتل یوراه میشد بود منتظرمون که ینیموزیل سوار و میشد
 
 .. هتل و،وارد میشد ادهیپ نیازماش و میدیرس ایساما هتل به
 
 داد پس رو یکی صابر که داد بهمون هرکدوممون یها اتاق کارت دیفر
 



  هیکاف واسشون اتاق هی وهمسرش خودش وگفت
 2۶ مجد خانوم صابرو واتاق بود2۰من اتاق

 
  و مجد خانوم بده اتاقت کارت یمان:صابرگفت میشد دور که دیازفر

 
  من ااتاقیب خودت
  دییبفرما:دادم مجد خانوم به رو کارت
 خبره؟ چه نجایا دیبگ منم به شهیم اما ممنون:مجد خانوم

 
 امیم االن ومنم اتاق توبرو یمان: وگفت داد من به چمدونش صابر

 
  بدم حیتوض واست که میبر:گفت مجد خانوم وروبه

 
 بستم چشمام شدمو ولو روش تخت دنیباد و رفتم اتاق سمت به
 

  شو داریب ناهار وقت گفتیم که حرفاش صابرو یها باتکون
 

 برو خودت ستین گرسنم من یآزاردار مگه:دمیپر ازخواب
 

  شرکت گهید ندهیبانما میخوایم که ستین شام فقط:صابر
 



  حضور همه دیبا و هست معارفه مراسم ییجورا هی میآشناش هم
 

 بایوز قشنگ وچندتافحش غرکردن باغر باالخره میباش داشته
 
  به وصابر مجد خانوم اتفاق وبه وشستم وصورتم دست صابر به
 

 میرفت هتل رستوران
 
  میرفت سمتشون به و داد تکون دست برامون دیفر
 

 و بود ما به پشتشون که بودن هم گهید پسر دخترو هی دیجزفر
 

 بودش گرفته ومحکم بود کرده دخترحلقه دورکمر دستاش پسر
 

  دیخند و گرفت گاز دخترو لپ کردن،وپسره پچ پچ ومشغول
  هم نجایا یحت که همن عاشق بدجور دیفهمیم یهرکس دنشونیباد

  کشنینم شون عاشقانه ینجواها از دست
  سالم:من

 وجلو رفت جیگ سرم شدینم باورم..برگشت طرفم به دختره من یباصدا
 



 ...دمینفهم یزیچ گهید تارو چشام
 
 رادیه
 

 کردیم آرومم بودن ایمان کنار خسته بودمو یعصب
 

 ایمان اتاق سمت به کردمو عوض لباساماو عیسر نیهم واسه
 

 دیرسیم گوش به یفیخف یغایوج بازبود مهین دراتاق...رفتم
 

  جون به وونیح مثل که دیفر دنیشدم،باد اتاق تندوارد یباقدمها
 

 :زدم داد دمویکش قشوی وازپشت اومد جوش به خونم بود اافتادهیمان
 

  دمیکوب محکم مشت هی؟!هان یکنیم یغلط چه نجایا ناموس یب کثافت
 

  به که...هان؟؟ یشد خسته ازمادرت... یلعنت باتوام...توصورتش،د
 

 نکهیا مثل.. ولوند  اهله خواهرت توکه... ینظردار من ناموس
 
 ،ازجاش زدم دهنش تو روهم یبعد ه؟ومشتیموروث 



 
 من با بارم هی بوده باتو همه نیا:ستادیا روبروم بلندشدو

 
 مشت!هووم؟!؟ییدوتا چطوره:زد چشم  هی؟ویهست یستین سیخس شماکه

 :اومد فرود ودهنش توف  که بود من
 

  دهنت نکهیا واسه نمیا:زدم رم یبعد ومشت آشغال کهیمرت گمشو
 
گد هی و نرهه*ر*ز** هاش وسووط دمیکوب محکمم ل که پا  خودش به ازدرد ،
 آخ:دیچیپ

 
  تا رونیب گمشو ینش صیحر وکارت کس برا جز نکهیا واسه نمیا:من

 
 نمتیبب زنم دوروبر بعد دفعه:گفتم رفتنش دم نکشتمت،

 
 کرد مفهومه؟سکوت یکرد امضا قتلت حکم

 دمینشن:من
 رفت وازاتاق مفهومه:دیفر
 

 هیرگریز ازدیمان رفت ازاتاق دیفر که نیهم



 
 رادیه
 
 لمس هب لیتما و بایز خانوم گفت که یوقت رو دیفر *ه*ر*ز* نگاه تونستمینم
 

  نیب  دیفر ی ،آوازه کنم تحمل داشت ارویمان یدستا
 

  نگاهش اما دمشید یم بود بارم نیاول که نیباا بود دهیچیپ همه
 

  دستم تو محکم ارویمان ودست شدم ی،عصب کردیم ثابت زرویچ همه
 

 نمیهم واسه طونیش یدخترا عاشق دمیفر بود طونیاشیمان و فشردم
 

  یخورد تکون ازکنارمن:کردم دشیتهد یجد کامال بلندشد ایمان آخ یوقت
 

 پرو، پرو دیفر ،اما میشد نیموزیل سوار  پست کهیمرت ییا،باراهنماینخورد
 

 داره دیفر شدم متوجه که نشوندم روپام ارویمان ،ناچار نشست ایمان کنار
 
 حق و برامنه ایمان که دادمیم نشونش دیکنه،بایم اسکن ارویمان کلیه
 



 ؟یزد یزیچ کرد زمزمه آروم گوشم ادمی،مان فتهیدرب بامن نداره
 

  مگازگرفت رو گوشش الله و خودته یپا خونت یکن یدلبر:گفتم درجوابش
 

  آخ:ایمان
 

 گرفتمش محکمترتوبغلم نیهم واسه شدم دیفر نیسنگ نگاه متوجه
 

  میشد ادهیپ نیازماش ی،همگ میدیرس ایساما هتل به باالخره
 

  هیقشنگ هتل چه یوا:دیکش غیج هتل ینما دنیباد ایمان
 

  شد ساکت که پهلوش تو دمیکوب محکم باآرنج
 
  داخل دییبفرما:دیفر

 سمت به کدوم هر مخصوص یکارتا گرفتن وبعد میشد هتل وارد
 

  2۵ایمان اتاق و بود۱۹من ،اتاق میرفت اتاقامون
 

 واسه کردیم آرومم ایمان کنار بودن فقط خسته بودمو یعصب



 
 ....ارفتمیمان اتاق سمت به کردمو عوضلباسامو عیسر نیهم

 
 ایمان

 بازشد شدت دربه که زدم غیوج شد چندشم دستاش ازلمس
 
 دیفر با و شد خشم کوره تمونیوضع دنید محض به رادیه
 

 فرود دیفر توصورت که یسرهم پشت یومشتها زدیم داد زیگالو
 
  که یرادیه نگران بودم نگران مدت نیا درتمام ومن ومدیم
 

  مثل بود میزندگ ،گرمابخش گرمش حظور میزندگ لحظه لحظه
 

 بردم پناه رادیه به و رفت ازاتاق دیفر ،باالخره االن
 

 طنتاشی،باش آرومه آرومه کردیم آرومم اون کردمویم هیگر
 

  قند بود یاگرمان دیشا داشت فکرمن کردن درمنحرف یسع
 

 وتمام نیهم بود یحام هی حس فقط رادیه اما کردنیم آب تودلم



 
 نشدم رادیه عاشق چراازاول که بودم مونیپش بارها دردلم

 
  ش  یب باهاش کردن یوعاشق یحام و بود مهربون که یرادیه
 

   گهید یکی اون قبل که یمن یبرا نه اما شدیروزهام نیبهتر
 

  یمان ازعشق بود زیلبر ک یقلب بود شده قلبم صاحب
 
  صورت که نی،باا شدم اتاقش یراه رادیه شنهادیپ به
 

  نیتضم کنارم رادیباه که بود تمیامن خب،مهم اما نداشت یخوش
 
 ... شدیم

  یبخواب بهتره:گفت رادیه میشد که اتاقش وارد
 ادینم خوابم:من

 : وگفت نشوند تخت رو منو ایمان الزمه واست خواب نیا اما:رادیه
 

 خوابمیم نجایا منم:رفت مبل سمت به وخودش بخواب تخت تورو
 



 یبش تیاذ ممکنه اما:من
  روتخت امیم شدم تمیاذ فوقش یتیاذ چه گلم نه: دیخند رادیه
 

  راحت الیباخ دیکش دراز مبل یرو وهمزمان
 دش گرم کم کم وچشمام فکرنکنم یزیچ به کردم یسع دمیخز روتخت منم

 
 یراه شام وواسه کرد دارمیب رادیه که دمیخواب ساعت چند دونمینم
 

 دیچیپ وجود تموم فیخف لرز هی دیفر دنیباد میشد هتل رستوان
 

ستام محکم و شد متوجه رادیه که ش درهم ابروهاش و وگرفت د  زیسرم و دیک
 مینشست

 
 بدم؟ سفارش یچ خانومم:رادیه
 
  کرد نگاه من انوبهیب  هم مون گهید یشرکا دیکن صبر بهتره:دیفر
 
  لباس وبه بردم دست زیرمیازز نشیسنگ نگاه فرار یبرا
 
  حلقه دورکمرم ودستاش شدم ترسم متوجه رادیه زدم چنگ رادیه
 



 یکرد بغض که بازم وونهید نترس شییییه:کرد زمزمه توگوشم کرد
 
 گرفت شگونین همزمان و هووم یخوایم خوادیم طنتیش دلت نکنه طونیش
 

  دمیشن رو یمان یصدا کردم چراحس دونمینم و وونهید:دمیخند
 

 نگاهمون دمید رو یمان زده وبهت ناباور که نمیبب سرم پشت برگشتم
 

 افتادنش مانع صابر که خورد بهم تعادلش یمان هوی اما خورد گره درهم
 

 متوذهن بودم هنگ نهیبش یصندل رو کرد وکم  وگرفت بازوش عیوسر شد
 

 بود کرده ام شوکه نجایا اونم یمان دنید کردمیم یوحالج تیموقع داشتم
 

  یآقا اومده شیپ یمشکل:اومدم رونیب ازافکارم دیفر یباصدا که
 

  فرهمند
 مشت و لگد بزور بود خواب توچرته هنوز گنده مرد یمشکل چه نه:صابر

 
  کردم دارشیب



 دمیونخواب شبید دیببخش آره:وگفت زد یکجک لبخند هم یمان
 

 زنمیم جیگ االن که نهیوا بودم فرودگاه زودم صبح
 

 باشن قرارداد ی گهید طرف ودوستش یمان شدینم باورم
 

  داشت نگران و بود ستادهیکنارصابرا که شدم یخانوم متوجه تازه
 

 چال لپاش که زد لبخند هی دید که رو ام رهیخ ،نگاه کردیم نگاه مارو
 

 مجد ای،رو هستم مجد سالم:شد وبامزه ینمک باشیز صورت و افتاد
 

  همسرمن والبته: دیوخند مجد کمر یگود گذاشت صابردستش
 

 خوشبخت مبارکه یوا: کردم بغل مجد وخانوم دمیپر ازجام خوشحال
 
 ست بامزه چه یوا:لپش چال فروکردم انگشتم که دیاخندی،رو  نیش
 
  سالم همه وبه شد بلند وازجاش رخندهیز زد یپق رادیه حرفم نیباا
 

 یسپر تتیطفول دوران هنوز که انصافا:گفت من به وخطاب کرد



 
 نیهم واسه یپدربزرگ شما ستین وگفتم اوردمین کم ،منم یکنیم
 

 نشسته همه گهید حاال نشستم کنارش ودوباره زمیعز ینیبیم بچه منو
 

 !؟ دیشناسیم گرویهمد اازقبلیگو:گفت دیفر که میبود
 ... هستند یخانوادگ ازدوستان بله:صابر

 
 رادیه
 

 نتونست خورد بهم ،تعادلش جاخوردم سرمون پشت یمان دنیباد
 

 بود دلخور جاخوردم،چشاش بود خوردم،ناراحت جا سهیوا روپاش
 

 نکهیازا خودم تیازخر ،جاخوردم خرجاخوردم من جاخوردم،آره
 

  میگفت یوچ میخورد یچ نکهی،ا جاخوردم دوتاعاشق نیب سدشدم
 
  بود ،جسمم نشد می،حال دمینفهم یچیه چون بماند میدیشن یچ
 



 رو یمان دست ناهار شدن ،باتموم ربودیدرگ باوجدانش نه اما وروحم
 

 میوددورب که میرفت انقد میرفت هیآوربق بهت ینگاها به توجه یب دمیکش
 

 بزن، یمان بزن: ستادمیا پرسشگر،روبروش یها ازنگاه ای،ازمان ازهمه
 

  کلمه هی اومد حرف به باالخره بود ساکت راه طول تموم که یمان
 

 چرا:کلمه هی فقط
  خاک من ولله به دونمیشدم؟بخدانم سد نتونی؟چرابیچراچ:زدم زانو

 
 چرا دونم یبرسرنم

 
  نبود نیا امامنظورم:دارگفت خش ییباصدا نشست روبروم یمان
 

 مونده خودمم سردل وقته یلیچراخ نیا بود بخدا یمان بود:من
 

 شدم رحم یب انقد چرامن یچرامان ،توبگو توگلوم شده صخره
 

 تتونیمحرم شدن تموم واسه هقش هق شویتنگ دل و اش هیگر
 



 .. اما دمیود دمیشن
 رادیه توسپردم به ارویمان نکهیازا خوشحالم:وگفت بدم ادامه نذاشت

 
 که کنمیم افتخار خودم ،به یکاروکرد نیبهتر طیشرا نیتوا نکهیازا
 

 یوقت نسوختم گمی،نم سپردم دیبا که یاون به تنمو پاره کسم همه
 

  بود توبغلت یوقت نگرفتم شیآت گمیدمتون،نمید تودست دست
 

 شدن خوشبخت به ایمان شدن پروانه به چربهیم من سوختن اما
 

 باش داشته مانیا نکن ش  کارت به شهیتاهم ازاالن رادی،ه ایمان
 

  تاابد  ازاالن ممکنه یدونیم که یی،تویکرد تو کارو نیبهتر
 
 قلبت یکرد قبول یکرد قبولش اما و باشه برامن ایمان قلب گوشه هی

 
 یکرد قبول مهین رو قلبش رو احساسش اما یبد بهش رو واحساست

 
 سپردم تو وبه میباش،زندگ عشقم مواظب گمیم االنم گفتم قبال رادیه



 
 ...ورفت باش مواظبش

 
 یمان
 
 برد الیو ممکن یجا نیتر وپرت نیتر خلوت وبه منوکشوند رادیه
 
 و اش  پرده بزن وگفت ستادیا روبروم هتل محوطه ته ته ته
 

 از پربود که ییچرا،چرا دمیپرس فقط دمید چشماش روتو صداقت
 

 نفس یروزها نیتوا یسدشد ؟چرایشد عشقم چراعاشق حرف
 
  دمیپرس فقط ومن چرابود نیا تودل یچ همه...یچ چراهمه..،چرا ریگ
 

 ؟ چرا
 دلخور ازخودش اما نه ازمن بود یزدپرازدلخور ،حرف زانوزد

 
 بگم و بلغزه دلم یپا خواستم ی،نم بده ادامه نذاشتم بود

 
 کردم مطمئنش و دمیپر کالمش ونیم خواستمینم نشو سد برو



 
  روزید ایمان نکهیازا دلم ورفتم،ته کرده رو کارممکن نیبهتر

 
 شدم خوشحال باهمه دلمون یهوا نکهی،ا داشته منو روحال

 
 یاتوالبیمان که رفتمیم اتاقم سمت به و بود نییپا سرم

 
  دوختم چشم چشماش یعسل گرفت،به جلوم هتل

 
  دوختم چشم وپرازخواهش لرزهیم که ییچشما به
 

  داشتن احرفیدن هی چشمامون وسکوت بود سکوت
 

 ازعشق داشتن حرف واحساس ،نبودن،عشق یازدلتنگ حرف
 

 نکهیا ه؟مگرنهیچ پس ستین اسارت اگه ،آره ازاسارت
 

  یبرا رفتیم غنج ،دلم ییجدا به ومحکوم میرعشقیاس
 یبرا دیلغز دلم یوپا عطرتنش،دست دوبارش لمس 

 



 سرجنگ بامن فقط یدیل نکهیا مثل:اومد دیفر که دنشیکش آغوش به
 

 !داره؟آره؟
 کردمیم وآسفالت وفکش ودهن دمیکوبیم بود یا گهید هروقت دیشا
 

 کنم گوش دلم حرف به و بزنم یا کاراحمقانه به دست نزاشت نکهیازا اما
 

 یازهوا ودورشم برم و سننه رو تو:بگم تونستم فقط بودم ممنونشم کنم
 

  کردیم طلب و رو من صانهیحر که یازتن دورشم ایمان
 

 کردیم طلب رو تنش لمس صانهیحر تنم که یازکس دورشم
 
 ...خودم کردن آروم در یسع مسکن قرص هیبا و بردم پناه اتاقم به
 
 رادیه
 
 

  من به و بود کسش همه سوال ایدن هیو بودم ومن رفت یمان
 

 !!چرا؟!نزد؟ ودم گذشت؟سوخت ازش و بود تنش سپردش؟پاره



 
 یرو اروبهیومان یمان رفتم هتل یالب سمت پرازچرابه یباذهن

 
 انگار شدن حل هم یچشمها یتو آروم آرومه صدا یب بودن هم

 
 ....گله ایدن هی داشت احرفیدن هی چشمهاشون که
 

 بود دلش ازخواهش تیحکا یمان شده مشت یدستها
 

 تنش پاره لمس واسه تانلغزه شد مشت که ییدستها
 
 واسه بازشد شدش مشت یدستها.... نزد دم روکه یدرد دمید یم
 
 ، نمینب بستم چشمهام بود میزندگ که یکس دنیکش آغوش به
 
  تانشکنم قلبم نسوزه نیشترازایتاب نمینب رو لحظه نیا نمینب
 

 ... ندارم هم ارویمان قلب مهین همون نکهیا ازباور
 

  سرجنگ بامن فقط یدیل نکهیا مثل:بازشد دیفر یباصدا چشمهام



 
 !داره؟آره؟

 
 ورفت سننه تورو: وگفت کرد ومشت دستهاش یمان
 
 شصتش باانگشت و ایمان روگونه روگذاشت دستش دیفر
 

 بودن ازبامن دمیم قول:کرد نوازش گونش و اروگرفتیمان اش 
 

 ...یدیل بدنگذره بهت
 

 دیفر کشمتیم:اومد فرود صورتش رو شدم مشت یدستها
 

 کشمتیم خورمیم قسم
 
 روبکش یمان قبلش:پوزخندزد هی دیفر

  نفهم پسره نیبب:چسبوندمش سرش وارپشتید وبه گرفتم شو قهی
 

 کباری فقط گهیکباردی،یدیفهم رسم  اهل شما وخانواده یتوآباد
 
 نیازب و دمیم بتیترت خودم بره *ه*ر*ز* به گشادت گاله اون هیکاف گهید



 
 به و گرفتم ارویمان دست بودن دوروبرمون که یافراد کل ینگاها

 
 میرفت اتاقم

 
  میرفت اتاقم وبه گرفتم ارویمان دست

 
 و روپشوند صورتش وبادستاش نشست مبل یارویمان
 
 راد،یه داره دوستم هنوزم گفتیم چشمهاش:هیرگریز زد
 

  بزن حرف ،توروخدابروباهاش گنینم دروغ من به چشمهاش
 

 بهش برو یرادیه بگو فتمیب وپاش دست به حاظرم که بگو
 

 باشم باهاش جوره همه حاظرم برگرده،بگو که کنمیم التماسش بگو
 
 یردایه برگرده فقط 

 
 یلیس هیو شدم یعصب بشنوم ایازمان حرف نیا شدینم باورم



 
 یچ من ،پس یلیخ ایمان ینامرد یلیخ:زدم وداد توگوشش زدم

 
 کرد پرتت تفاله هی مثل اون ستین مهم من احساس ستمین آدم من

 
 نامرد ی،تو تو اما کردم متیتقد رو احساسم رو قلبم رو ،عشقم ومن

 
 یبگذر وآبروت ازخودت داشتنش بخاطرنگه یخوایم
 

 ؟یخوایم نویهم ایمان آره:بمونه؟دادزدم نکهیا واسه فقط
 

 :کردم اشاره موهام به روبروش وزانوزدم یلعنت ،باتوام نیبب منو
 

 میزندگ ی،بخاطرتولعنت شد دیبخاطرتوسف موها نیا یلعنت
 

  ومن یباش یوبامان یبگذر ازآبروت ینامردحاظر یتو اما شد جهنم
 
 چم؟یه ایمان چم؟آرهیه وسط نیا من یچیه به یچیه
  

 پشت ریسراز واشکام آزادشد هقم هق رونیب زدم وازاتاق
 



 یبرا ختمیر واش  دادم هیوارتکید به سرم و نشستم داراتاق
 

 بود ساعت مین دونمینم شد گرفته دهیناد که یواحساس خودم
 
  ختمیر اش  کنه آرومم باشه کنارم یکس نکهیا یوب آروم شتریابی

 
  که یدست کردم نگاه دستم به... شدم آروم باالخره که هق وهق

 
 کردم مشت دستم یعصب اومد فرود نفسم توصورت رحمانه یب

 
 ... یلعنت یلعنت:دمیوارکوبید وبه

 
  قرمزوچشمهاش بود نهییآ یرو روبه کردم وباز دراتاق

 
 گرفتم تودسهام رو وصورتش ایمان شدهیچ:من

 
 ایمان
 
 

 بلند هقم وهق دترشدیشد هام هیگر رفت که نیهم بود رادیباه حق



 
 وجودم سلول به سلول بندبند ایخدا رکردمیگ دواحساس نیب

 
 اون ارزشه یب واقعا ؟اونیچ رادیه اما کنهیم روطلب یمان
 

  آره یانصاف ی،ب ستین بخدا ستین چه؟نهیه من واسه
 

  دهیوناد وهست بود حضورپررنگش میزندگ یجا همه که نامردم
 

 دادم قول وبهش دونمیم رو حسش نکهیباا که نامردم گرفتمش
 

 چشمهام یتو یمان اهیس ی،چشمها دادم شیباز که نامردم وبرم بزارم
 

  شدم وونهی،د شمیم وونهید دارم ایخدا:زدم چنگ شد،موهام پررنگ
 

 گفتناش جوجه خامیروم عطرتنش خومیروم یمان من ایخدا
 
 خوامیم رو چشمهاش یاهیتوس شدن خوام،غرقیوم 

 
 رفتم عکساش ی پوشه وبه گرفتم رودستم میگوش

 



 و کردم نگاش ریس دل هیه،یوگر کردم رنگاهشیس دل هی
 

 ... گله
 

 دیترکیم داشت سرم که بودم کرده هیانقدرگر دنشیباد
 

 سرخ سرخ کردم نگاه چشمهام وبه نهییآ جلو رفتم ازدرد
 

  باتعجب من دنیباد شد داخل رادیوه بازشد دراتاق بود شده
 

 کردم تتیاذ اببخشیمان شدهیچ:کردوگفت نگاهم
 انگشت کرد نگاهم وباعشق گرفت دستهاش یتو رو صورتم

 
 کرد،چشمهاش روپاک واشکام دیکش رچشمهامیز رو شصتش

 
 بود نمونیب نانوشووته قانون که یومهرسووکوت آرامش نیریشوو طعم روبسوووت

گاه   چشمهام وناخودآ
 

   شد بسته
 



   شدیشترمیب  آرامش نیا حس واسه عطشم
 
 ایمان کردم غلط:کرد نگاه چشمهام به 

 
 

 ببخش خانومم بشکنه،ببخش دستم
 

  ندارم ش  منه انتخاب رادیه رو حالش کردمیم جبران دیبا من
 

 :گذاشتم لبش یرو اشارمو انگشت کنمیم خودم یسع اما سخته
 
 
شش،نمیه ش ش ش ش ش ش شنوم خوامیش  شتهنانو قانون یباراجرا نیاول یوبرا ب

 بود من ازطرف ومهرسکوت
 
 زدم زل چشماش تو
 

 دیخشیب:کردم زمزمه وآروم
 
  به میگوش بازنگ توچشمام زد وزل خانومم ببخش تومنو:رادیه
 



 م،یاومد خودمون
 الو:دادم جواب میوگوش واسیاواش:من

 
 یوایش هی یگی،نم جنبه یب دختره کنن دتیند یدب برسر خاک:وایش
 

 ؟ شمیم یا شهیش شمیمعتادم ازنبودت یگینم داره وجود میبدبخت
 

سه ارمیپردرم تیازدور یگیشم؟هانمیم ینیچ شم؟یم یستالیکر  یاتسوغ وا
  نیازا ؟مغزمیاگرفتیچ یسوغات بگو عی،زودتندسر بعدش

 
 نگو:زد غیج دوباره که گشتمیم کلمه ودنبال بود هنگ غشیج جبغ همه

 
  کشمتیم خودم که ینگرفت یسوغات که
 
 دوست ملت احمق ردخترهیبگ نفس هی بابا ساااااااااااااااکت:زدم غییییج
 

 غرغرو رزنیپ یدیم آدم به زدنم حرف مجال ،مگه دارم دوست منم دارن
 
 نیشرو برسرت خاک یا توروگرفت خرشد چرا بدبخت نیشرو اون دونمینم
 



 ؟ یگرفت نویا بود قحط مگه دهیدخترترش
 
 دیچیپ یتوگوش نیشرو قهقه یهوصدای

 
 یبرد ،آبروم ایمان تورحت یا:وایش
 

 رخندهیز زد یپق رادیه که درآوردم یگوش ازپشت زبونمو
 

 خندهیچرام نیا شدن وونهید واملت
 
 یاریدرم زبون من واسه کشمتیم:وایش
 
 ؟یدید مگه:دیازکجافهم نیا تورج زاده اامامی

 
 کنارت لیکروکود اون باقهقه یروان اسکول کنن برسرت واخاکیش
 

 یدرآورد من واسه مترزبون مین االن که دینفهم شهیم مگه
 
 لیگه،کروکودیم یچ نیا نیبب یراادیه یوا:رخندهیز زدم یپق
 
 کنن رزنتیبرسرپ خاک وایش کشمتیم:گرفت ازم یوگوش دادزد رادیه



 
 زشت دهیترش عجوزه

 
 :وایش جواب دنیشن کرواسهیرواسپ روزدم یگوش عیسر

 
 شهیعروس ماه نیتاآخرا زشت عجوزه غرغرو رزنیپ نیهم هه هه
 

 کرد قطع رو یوگوش عذب پسره
 

 االن؟ شد؟یچ!!!!!جانم؟
 

 رخندهیز میزد باهم هماهنگ که میکردیم نگاه گرویهمد هنگ
 

 یعروس یییییییییچ:زدم غیییییهوجی، بخند یک نخند حاال
 
 :وگفت کرد تودستش یگوش به نگاه هیو من به نگاه هی رادیه
 

 !؟یعروس
 

 دالور ینباش خسته اوهع:من



 
 وقت گهید ازفردا دیخر میبر رنشدهیتاد په اوه اوه:رادیه
 

  میندار سرخاروندنم واسه
 

  و میرفت دیخر مرکز به رادیه اتفاق به و شدم آماده عیسر
 
 
 یگریج ریحر شده یدوز سنگ خوشگل دکلته سبز لباس هی

 
 یمشک شلوار کت دست هی رادمیوه دمیخر رادیه قهیسل به ناز
 

 دامونیازخر وخوشحال گرفت من قهیسل به تنش جذب
 

  دنیخر یسوغات واسه میکرد روجزم عزممون
 
 چندتاعطر منم وکادوعقد یسوغت واسه طالگرفت سیدوتاسرو رادیه
 

  به یومجلس  یش یلیوخ گرفتم وارویوش نیشرو موردعالقه واودکلون
 

 دمش ولو و روتخت کردم پرت شالم میشد اتاق وارد که نیهم میبرگشت هتل



 
 شد تموم شیییییییآخ: وگفتم

 ایمان:رادیه
 

 هوووم:من
 جانم بگو ادب یب هیچ هوم:نشست رادکانارمیه
 
 ایمان:رادیه
 

 بله:من
 
 ایمان:رادیه
 

 مرگ:هیمنتظرچ دونستمیم نشست رولبم یطانیش خنده
 
 ایمان ینامرد یلیخ:ختیر بهم وموهام سمتم دیرادپریه
 

 دنیفهم همه دختره وگفت دییمنوزا مامانم که یروزاول نیا دونمیم:من
 

 نچ نچ نچ یدیرفهمیباتاخ سال2۱ یهوش کم چقده



 
 وونهید تو ازدست:رادیه
 

 هستم خلم:من
 
 یهست چلم:رادیه
 

 (سندسینو خود کالم تکه نیا دیفکرکن دیونیمد)هیوحش چشامم:من
 
 بگم یزیچ هی تیوحش یچشما قوربون:زد زل چشمام رادبهیه
 
 ؟یگینم نه

 گمیم اوووم:من
 
 کوفت:رادیه
 

 جلف پسره هناق:من
 ایتوروخدامان:رادیه
 

 وونهید کردم یشوخ:صداش ازبغض نگاهش ازالتماس دیلرز دلم
 



 بخوا توجون
 یبپوش بخاطرمن گهیبارد هیو یدیخر که ییلباسا شهیم:رادیه
 

 کردم یشوخ: صداش ازبغض نگاهش ازالتماس دیلرز دلم
 
 بخوا توجون وونهید
 
 یبپوش بخاطرمن گهیبارد هیو یدیخر که ییلباسا شهیم:رادیه
 

 یشد خوشملم یگریج سبز لباس عاشق توام نگوکه اوف:من
 
 ؟یگریج چطور سبز اگه دخترخوب آخه:رخندهیز زد یپق رادیه
 

 شیناز شییهلو یریگیازج ،منظورم تیتبیب حناق شیا:من
 

 بود شیخوشمل
 
 حیصح کامال باشماس حق بعله بعله:رادیه
 

  ولوشدم وروتخت پوشم ینم من په باشه اسینجوریعه،ا:من



 
 ...والال دمیکش روسرم وپتوم

 
__________________________________________________________ 

 رادیه
 

 قشنگ الیخ هی ایرو هی بود لمیف هی انگارواسم امروز تموم
 
  غیج وروج  همون بود طونیش یایمان همون ایمان خوب حس هی

 
 ...خودم یغویج

  شهینم باورم هنوزم کنمیم نگاش ودارم باالسرشم ومن دهیخواب
 
 مگه شهیم مگه!!!!!!!!کرد یطونیش یوکل بود خوشحال 

 
 یاله دهیخواب ناز چقدم شم فداش من ی،اله میدار

 
 گرم خودم و بود نامنظم قلبم کردیم اروطلبیمان وجودم تموم

 
 دمیخواب مبل رو جااومد که حالم و سرد ردوشیز رفتم عیسر

 



  هوووم:دادم دارشدم،جوابیب میگوش بازنگ
 

  اهمانایمان گفتن هیوک همانا من گفتن هوم
 

 همانا یگوش پشت یوصدا
 

 کرد وقطع شدم مزاحم بدموقع فکرکنم دیببخش:یمان
___________________________________________________________

____ 
 

 یمان
 

 دنیباشن اما دیفر شرکت میبر میکن هماهنگ که گرفتم رادیه شماره
 

 وتارشد رهیت چشام اجلویدن اکنارهمیومان رادیه آلود خواب یصدا
 

  تودستم یگوش وارکهید به زدم وبامشت و یلعنت یلعنت:زدم داد
 

   هاشون ازتصورعاشقانه  بودنشون ازتصورباهم رشدیش خاک خورد
 

  دیلرزیم بدنم تموم وداغون شدم یعصب ایمان ییایدلبر ازتصوراون



 
 کنه تون خدالعنت رادیه کنه خدالعنتت:دمیوارکوبید به سرمو

 
  وارید درو به وباحرص بود برم دورو که یلیوسا وتموم زدمیودادم

 
  یصندل وصابر شدن وارد باعجله هتل شنیویرز  و صابر که دمیکوبیم
 

 باش آروم:گرفت ازم واربکوبموید به خواستمیوم بود دستم که
 

  متنفر متنفرم ازتون نیش گم همتون رونیب گمشو:زدم داد
 

 هان؟؟ نیاومد یک بااجازه
 

 ؟میشد آقام بدهکار کنم ف :بود پیوخوشت قدبلند مرد هی که شنیویرز
 

 کرد اشاره نیروزم شکسته یها لهیوس وبه
 

  یگرم عیما یسیخ حس که یلعنت دمیم پولش شکستم:زدم داد
 

 دل وازته نیروزم نشستم ودوزانو روخرابترکرد حالم لبم پشت
 



 هیگر ریز زدم چرا؟؟؟؟و ،هان چراااااامن خداااااااااا:دمینال
 
  هیرگریز چرا؟؟؟وزدم خداااااااااچرااااامن؟هان:دمینال
 

 ستین ،کارمن تونمیصابرنم:دادزدم
 

 باشه؟ یمان باش آروم نشیروس وگذاشت وسرم کرد صابربغلم
 
 برگردوندنش دوباره با: دیچک چشمم ازگوشه اش  قطره هی

 
 جسمش روحش وجودش شیچ همه منه سهم منه مال ایشم،مانیم آروم

 
 برامن فقط صابر برامن

 
 ننک نابودش برگشتنت بادوباره یکرد داغونش بارفتنت بار هی:صابر

 
  کنه فراموشت کنهیم یسع داره اون بکنه شیزندگ باشه؟بزار

 
 عاشقمه نداره امکان:سنش به زدم بامشت

 



 نه؟یرایغ عاشقشه رادیه دونهیم ،اونیمان کن قبول حرفم: صابر
 

 نه:من
 مونده وکنارش خبرداره رادیه ازاحساس اون پسرخوب نیآفر: صابر

 
 نباش بده،خودخواه دوباره فرصت هی خودش به خوادیم چون

 
 باشه؟ رینگ ازش فرصت نیوا
 

 باشه:سخته یلیخ اماسخت بود باصابر حق
 

 شد یخون لباست: تلخ خنده هیو برداشتم نشیوازروس سرم
 

 گرفت دستم و کنمیم ست،عوضشین مهم:زد محو لبخند هی صابر
 

 ایرو اریب تارتمیاگیرو اتاق میبر بهتره: شم بلند ازجام کرد وکم 
 

  کردم تعرف نحست یازصدا ازبس کرد نمیدوو
 

 :کرده خوب حالم اشیباز بادلق  شهیهم مردبودم نیا عاشق من
 



  خسارت تموم:گفتم هتل وشنیرز وروبه وبرداشتم تارمیوگ باشه
 

 میرفت ایرو اتاق به صابر اتفاق وبه کنمیم روپرداخت
 

 خاک:جلوش دیپر فنر مثل صابر رولباس خون دنیباد ایرو
 

 صابر شده تیزیچ برسرم
 

 یمان گل دسته خانومم باش آروم گلم نه:صابر
 
 رانداختمیز سرم زده وخجالت شد میحسود لحظه هی

 
 انداخت گل لپاش نگا نویا:رخندهیز صابرزد که
 

 خودم به بود شترزهرخندیب من خنده اما میدیخند تامون سه ازحرفش
 

 شام قبل میدار یمجان کنسرت که نیبش بپرکنارم ایرو:صابر
 

 کرد نگام یوپرسش!؟؟ واقعا یوا:ایرو
 



 واقعا:گفتم گذاشتمو روهم چشام
 

  و حال نیا به و رودلمه مدت هی که ییحرفا از گفتن به کردم وشروع
 

 :خورهیم روزم
 

 یکس یب داستان دمیشن بس ،یکس یب داستان دمیشن بس
 یهرکس اززبان عشق ی ،قصهیدلواپس ی قصه دمیشن بس

 
 را افسانه نیا بشنوازمن ،حالیبس تهایحکا یم از اند گفته

 داشت رنگیازن ییبو شیها را،چشم وانهید دل نیا داستان
 

 داشت جنگ د*ر*ق*ص*انگا داشت،بادلم ازسنگ یا نهیغاسیدر دل
 چیه قصوود من ،عاشووقم من داشووت،عاشووقم ننگ نشووسووتن ازبامن ییگو

 ستیعارن نشستن باعاشق  یست،لیانکارن
 

 دوختن بردر چشم شب سوختن،دردل من زدن آتش کاراو
 افروختن دردلم دن،ناز،اونفروختن،بازآتشیخر من

 
 میخاکسترشد مویبود یم،آتشیراازبرشد درعشق سوختن

 ستین باک خوردن هرلحظه دل ست،خونین باک مردن عشق نیا ازغم



 
 شوم تنها مییرسوا رسواشوم،بدتراز یشب ترسمیم آه
 پوزخند پشتم خنده میرو شیکمند،پ ازآن وآه دیص نیازا آه
 

 بود دهینشن ودل گفتند مبند،دوستان دل ینامهربان نیبرچن
 ام افسانه ستمین قتیحق ام،من رانهیرانترازویو یا خانه

 
 ام وانهید من که میگو یم ام،فاش پروانه یپرول سوزد گرچه

 یگ بهترازپروانه یگ لهی،پیوانگید نیآخرچن یک تابه
 

 نه گفت ؟یزبان نیریش نه،گفتمش ؟گفتیجان آرام گفتمش
 نه گفت یبمان شب  ی شود ینه،م ؟گفتینامهربان گفتمش

 
 اوباورنکرد افسوس سرنکرد،گفتمش الشیدورازخ یشب دل
 باورنکرد او افسوس سرنکرد،گفتمش الشیدورازخ یشب دل
 

 ستمیک دیبگو نفربامن  ی ستمیاچیخدا دانم یخودنم
 رددامنشیبگ اگرآهم بردنش،آه آه،ازدل دیکش بس

 
 باختم بودم ساده برمن یهاساختم،وا یکس یب باتمام



 ستین وانهید یکس رازمنیغ ست،آهیگ وانهید او دست سپردن دل
 

 است مارمنیب چشم است،شاهدمن تاسحرکارمن کردن هیگر
 است درفکرآزارمن فقط است،نه ارمنیاو که کردمیفکرم

 
 است تنهاخواهش ازعشق تشیاست،ن تنهاخواهش ازعشق تشین

 است فاحش یدروغ دارم دوستت
 
 ورفت کرد میدرگلو یتلخ ورفت،بغض کرد میرو و ریز آمد شب  ی

 بود انقدرآزاد که بود،خوشبحالش باداباد اوهرچه مذهب
 
 بود مادرزاد مست شیها بود،چشم شاد یم یازازمستین یب
 ورفت کرد رمیازعمرس شب  یرفت، کردو رمیازعمرس شب  ی

 
 ...رفت کردو رمیپ بودم یجوان من

 
 روزام نیازا خوندم وخوندم دادم جون اش هرکلمه باگفتن

 
 ایومان باشم من دیبا که ییروزا ریگ نفس یروزا نیا

 
  رفت ایمان دیبع یلیخ د،یبع یماض شد اون ماشدمنو اما،اما



 
  من میون ستمین ومن تنهام من وقته یلیرفته،خ وقته یلیخ
 

 رادیباه بابودن ایمان بارفتن که یمن مین شدم،آره
 

 رادیه کنار آلودش خواب یصدا دنیگرفت،باشن ازم روهم من مین همون
 
 لبمق گرفت شیوآت سوختم بخدا سوختم پودرشدموخاکستر،آره کردم ،حس 

 
 دبن به بند سلول به سلول گرفت شیآت وجودم همه بلکه قلبم فقط نه 

 
 شدنم خورد نبود شدنم،حس نبودخاکستر حس وخاکسترشدوله 

 
 تلخ یلیخ تلخ تیواقع هی بود تیواقع نبود حس آره  
 

  ستین مهم غرورم گهید زدم وضجه ختمیر اش  کردم هیگر
 

  ستمین مهم فرهمند یمان من ستمین مهم خودم
 
 ستین مهم رو شدنم خورد نهیبیوم اهستیرو نکهیا



 
 کنهینم یفرق براش مرده هیست،ین مهم شکنمیم نکهیا

 
  ستمین مهم منم ستین مهم انبودنشی بودن شکستن

 
 ینیماش هیزندگ هیبا متحرک ی مرده هی مردم هی من

 
 وسرش زده هیصابرتک ابهیرو کنمیم نگاه روبرو به کشمیم آه
 

 :تلخ یلیخ تلخ خندمیم بلندشده هقش وهق نشیروس
 

  یکنیم هیوگر ینیبی،میکنیم هیوگر یشنویتوم
 

 یسوختیوم یشدیخاکسترم یبود من یجا
 

 یکنیم هیگر من شدن ازخورد یکنیم هیگر من ازشکستن ایرو
 

 رو گرفتن شیآت نزارصابرم شه له نزارصابر نزارصابربشکنه
 

 بمون شهیکنه،هم رولمس شدن یکیوباخاکستر رو سوختن
 



 رونیب زدم وازاتاق زهیوانگ ببخش یزندگ بهش کنارش
 

  زدم آوردمو کم ومنم وخفه بود نیسنگ هواش چون رونیب زدم آره
 
 که یازهرک ازهمه ایازرو ازصابر ازخودم کردم فرار بگم بهتره رونیب

 
 و نشستم مکتین هیورو رفتم هتل محوطه به و کردم فرار عاشقه

 
 کردم حس روکتفم نفرو هی گرم یدستا که گرفتم تودستام سرم

 
 کردم روبهونه دی؟فریبرگشت زود واچه جاخورد دنمیباد ایمان
 

 یتنهاباش دمیترس دمید هتل  ینزد رو دیفر لحظه هی:وگفتم
 

 یمرس:وگفت زد لخند هی ایمان کنه تتیاذ بخواد نباشم ومن
 

 م؟یکن تیاذ رو وایش کم هی یا هیپا داد واقعاوادامه
 
  تمیچهارپا بنده نشستم وکنارش زدم چشم  هی

 



 و آورد رونیب فشیک ازتو مکارتیس هی عیسر و ولیا: دیخند
 

 نیآپر نیآپر:کردم هنگ مکارتیس دنیازد شیگوش رو انداخت
 
 ؟یافتاد را که نمیبیم
 

 آقا بعله دید نتواند هرآنکه تاکورشود:درآوردوگفت زبونش
 
 
 کریاسپ رو زد و واروگرفتیش شماره و اسینجوریا رادیه
 

 فر؟ راد خانوم همراه سالم الو:ردادییتغ رو وصداش
 
 هستم خودم:وایش
 

 بردار میوزندگ ازسرمن دست خواهشا وایش نیبب:ایمان
 
 ه؟یچ منظورتون فهممینم دیببخش:وایش
 

 دخترخوشگلم هی و نمیشرو زن من کهیزن نیبب بود واضح کامال:ایمان
 



  ،درضمن رونیب یبر گمونیاززند تر زود یهرچ بهتره توام میدار
 
  مفهومه ینبر ییبو من زدن اززنگ نیشرو که نفعته به
 
  یگیم دروغ یدار تو..تو کرده غلط: هیرگریز وازدیش
 

  شمیزندگ گفت که بودم توبغلش االن نیهم نفسشم..من نمیشرو زن من
 
  دیچیپ یتوگوش هقش هق یوصدا یگیم دروغ یدار تو نه...نه
 

  دارشویب نیشرو..ش:کنم دارشیبزارب خواب االن داد وادامه
 

 یخوایم بازم که نگو خانومم اوووم:اومد نیشرو یصدا
 

  شماچه کشمیم هردوتون کشمتونیم:زدم وداد وگرفت جلوچشام خون
 

 هان؟ نیکرد یغلط
 

 ایح یب دختره وایش کنن برسرت خاک یآ رخندهیزدز یپق ایمان
 



 یچیه بخدا:افتاد پته تته به هیچ به یچ شد متوجه تازه واکهیش
 

  مینکرد یکار ما..ما..من یکرد برداشت بد داداش
 

  ایچ داداشم نیبب ایب زدنت حرف طرز نیباا نیشرو کنن برسرت خاک
 
  رادیه...کجاس... کو..یچ...یچ: نشست خیس نیشرو کردم گه،حسیم
 

 رخندهیز زدم یپق حرفش دنیازشن اما بودم یعصب نکهیاومده؟باا
 
 افتاده یاتفاق نمونیب کنهیفکرم داداشم وونهید کنن برسرخنگت خاک:وایش
 

 کرده؟ یفکر نیهمچ چرا یچ:نیشرو
 
 یتگف یبرگشت برسر خاک یتو نکهیا واسه:گفت کنان غیج غیج وایش
 

 یخوایم بازم نکنه
 

 بود یگردن پس منظورم من وگرنه تومنحرفه داداش: دیخند نیشرو
 

 موقعت یب یدارکردنایب واسه



 
 هان؟ یکنیم بلند دست روخواهرمن جانم جانم:زدم داد
 

 غلط من..من:گفت دیشن یگوش ازپشت منو یصدا تازه که نیشرو
 

  یبلند وخروپف دیبر خوابم ازوسط االنم.. اصن خوابم... من... کردم
 

 دیکش
  حاصل ابا آل تن پنج حق به که بود کردن تیاذ تین خب خب:ایمان
 

 کرد وقطع یبا شد
 

 کردم حس کتفم رو نفرو هی گرم یدستا که گرفتم دستام تو سرم
 

 :نشست اومد،کنارم رولبش محو لبخند هی که کردم بلند سرم
 

 یراحت نیا به یتونست چطور یدار دوسش انقدر توکه
 

 ؟یکن کشش شیپ یگرید به و یبگذر ازش
 



 نبود راحت:زدم چنگ موهام اومدودوباره رولبم زهرخند هی
 

  کش شیپ گهید یکی به نفست شهیم ،مگه نبود راحت بخدا
 
 ...سخت یلیخ بود سخت یلیباشه؟خ وراحت یکن
 

  گفتم صابرم به من سخته واسم یلیخ هضمش راستش:ایرو
 
 هیخودخواه تینها برعکس ستین یفداکار نیا گمیم توام به
 

 یدل سنگ امادرکمال یدادیم انتخاب فرصت بهش دیتوبا
 

  زیچ همه داره حق اون یگرفت ازش رو انتخاب تنهافرصت
 

 ،یتوباش وانتخابش بفهمه ،ممکنهیمان بدونه رو
 

 بهش رو همه مو به مو بگو ،بهشیمان باش یمنطق کنمیم خواهش
 

 بگو
 

 یباش عاشق یوقت یدون یم:کردم نگاه روبروم به کردمو بلند سرمو



 
 شیخوشبخت حفظ واسه که وقته اون یبخوا نفرو هی وجود وباتموم

 
 سنگدلم من ،آرهیریبگ روازش انتخاب وحق یش خودخواه یمجبور

 
 عاشق ا،توخودتیرو چربهیم من یسنگدل به اون یخوشبخت اما
 

 ؟یشدینم دل سنگ شدیم شمابرعکس واسه من طیشرا ،اگهیصابر
 

  آدما یگاه ایرو کن قبول یشدیم قسم ؟بخدایشدینم خودخواه
 

 اما بود نیبدتر واسم من کنن،انتخاب روانتخاب یکی بدتر بدو نیب مجبورن
 

 شه نیخوبتر ممکنه که بد هی بد ایمان واسه
 

  یدار دوسش انقدر که خوشبحالش:دستم رو گذاشت دستش
 

 باشه هم صابر منو نی،ب دوتاست شما نیب روکه یعشق کاش
 

 نکن ش  یخواهر:کردم نگاه وبهش رودستش گذاشتم چپم دست



 
  روهم عشق برق شناسمیم صابرو من نتونهیب پاک عشق هی

 
 قهیعم دم،عشقتونید جفتتون توچشم رو برق نیا شناسمیم
 
 ..یروز هی ممکنه گمیم یتبر هردوتون به قیعم یلیخ
 
  بشنوم خوامینم یمان کنمیم خواهش سییییه:حرفم وسط دیپر
 

  هتل رستوران به هم اتفاق به شه سرو شام که االن میبر بهتره
 

 داد تکون دست صابرواسمون که میرفت
 

 دیدزد ازم نگاهش عیسر رادیه میشد که کشونینزد
 

 زبودیت که ایبود،رو درحرکت ایرو منو نیابیمان یچشما اما
 

 دلم یحساب که شوورجونم شیپ برم من:وگفت دیفهم عیسر
 

 صابرنشست کنار عیوسر شده تنگ واسش
 



 ایرو یها شونه دور ودستاش من بشم خانومم قوربون یا:صابر
 

 گفت من وروبه خانومم بود شده تنگ دلم منم:کرد حلقه
 

 ینکرد تیاذ که خانومم یمان یهو
 

 باوا خف:من
 
  رادیه
  تونستمیم یراحت به شدینم نیبدتراز یچیه من یخدا یوا
 

 :دیپرس ایمان کردم قطع روکه یگوش داره یحال چه االن بفهمم
 

 کرد؟ قطع نزده حرف که بود یواک
 

 بود یهرک:رفتم ییدستشو سمت وبه شدم بلند ازجام
 

 کرد قطع عیسر دیشن تاصدام که بود گرفته اشتباه فکرکنم
 

 شدم قانع دراز گوشام منم باشه:ایمان



 
  منظورت خب خب:نشستم تخت رو وکنارش سمتش برگشتم

 
 موشه؟ خانوم بود یچ حرف نیازا
 

 ی،مهوشی،فاطی،زر یپر گمیم خب...اووووووومممممم:دیخند
 
 انا؟یاح که یرسرنداریز یوشیپر
 
 تشیاذ کم هی گرفتم میتصم شده شیحسود خانومم جونم یا

 
 اما ستیدرکارن یوشیوپر ،مهوشیبخوا راستش خب: کنم

 
 بود مهناز

 
  یکرد غلط:دیکش بنفش غیییییییج هی

 
 غلط:دروبستم و ییدسشو تو دمیپر فنرازجام مثل عیسر

 
 تورو مثل یگریج خرم مگه گفتم دروغ بخدا خانومم کردم

 



  خوامیم بابام یبابا سرقبر واسه وشیوپر ومهوش باشم داشته
 

 است عشق خودت آخه؟نفسم
 

 شد آروم و آقاهه شد زده مخم باشه:دیخند ایمان
 

 هی من مثل هم ی،مان وجدان وعذاب داشتم استرس اما من
 

  باشه گهید یکیبا وعشقت ناموست بفهمه تونهیم مرد هیو مرد
 

  شیآت دمشونید یم هربارباهم نکهیا نه مگه سخته چقد
 
 کنم صحبت باهاش دیبا کنن برسرمن گرفتم؟خاکیم
 

 عیسر کنه افکربدیمان به راجع دینبا اما درک به من
 

 کم هی رمیم گفتم ایمان وبه رونیب اومدم ییازدستشو
 

 اما گرفتم رو یمان وشماره رونیب زدم وازاتاق هوابخورم
 



 شدم متوجه که گرفتمیم صابرو شماره ،داشتم بود خاموش
 

 یسع شنیم رد مجاور ازسالن باعجله هتل شنیویرز صابرو
 

 یصدا رفتن که یریمس به دهینرس برسونم بهشون خودم کردم
 

  شدم که اتاق  ینزد دیشن شدیم یراحت به رو دادوشکستن
 

 یمان یازحرفها بود خون دیشنیم دینبا که اونچه دنیازشن دلم
 

  مرد نیا یفداکار وشرمنده شدم شکستم،خورد
 

 رفتم اتاقم سمت به دوباره و ارمیب دوم نتونستم
 

 رخندهیز میزد یپق هردو یگوش کردن باقطع
 

 شیپ یدونست ی؟ازکجامیهست یک گهیدخترتود یوا:من
 

 همن؟
  تو اومدن تاقبل که ییازاونجا:وگفت وباالداد راستش یابرو ایمان
 



  نیشرو شیپ که لوداد میکردیم یباز اس گهید باهم
 

 میدیخندیم میداشت کردم کوفتشون دیپل که ومنم
 

 کننیسروم شام دارن هتل رستوران: زدوگفت صابرزنگ که
 

  ومنتظرمونن کردن رزرو زیم ماهم وواسه
 
 بود صابر ،فقط که میرفت هتل رستوران به ایمان اتفاق به
 

 مجد خانوم و یمان بعد نیچندم نبود یخبر مجد وخانوم یوازمان
 

  دمیودزد نگاهم زده خجالت دمید روکه یمان سرخ یچشمها اومدن
 

 مجد خانوم که بود درحرکت مجد وخانوم یمان نیب ایمان نگاه اما
 

 کردو مشخص خودشو موضع سوتفاهم جادیازا یریجلوگ واسه
 
  ستین یمان خودشو نیب یزیچ که افهموندیمان به
 



 داد رونیب اروکهیمان پرصداومحکم نفس بگم تونمیم جرات به
 

 تموم منتظر مدت تموم ستین ادمیو میگفت ایچ مویخورد ی،چ دمیشن
 

  یمان کار بهونه به میکرد صرف شاممون که نیهم میبود شام شدن
 

 اتاقاشون برن که گفتم ایومان مجد خانوم وبه دمیکنارکش رو وصابر
 

  باشن ومنتظرمون
 

 یکنیم ف  که یاونجور باورکن:گفتم یمان روبه میتنهاشد که نیهم
 
 ستین

 
 گذاشت تنها ومارو رفت زارمیم تنهاتون باگفتن صابر

 
 ستین مهم:گفت یومان

 
  قلب نی؟ایمان یشنویم:روقلبم وگذاشتم گرفتم دستش

 
 عاشقانه کنارم ایمان بودن واسه جسمش نه اسیمانروح عاشق



 
 که یاتفاق اون نمونیب زهرا فاطمه یوپاک عصمت تپه،بهیم
 

 ...دختر هی ایمان نه ه*س*و*ه عشقم من نه فتادهین یکنیم فکرشو
 
 کنارمن و منه چراتواتاق یگیم خودت شیپ االن دونم یم
 

 تشیاذ خواستیوم اتاقش رفت دیفر میاومد که صبح امروز
 

 نبود معلوم دمیرسینم من اگه دیترس میلیخ دیاترسی،مان کنه
 

  و بردم اتاقم به ارویمان نیهم واسه ومدیم سرش ییبال چه
 

 شترهیب تشیامن ینجوریا کردم حس
 

 دونم یم رادیه دونم یم:وگفت دیکش منوتوبغلش یمان
 

 رانیا میبرگشت که نیهم کن خوشبختش کنمیم خواهش ازت
 

 رادیه داره اجیتواحت به باشه؟اون کن یخواستگار ازش



 
 لحظه اون یبتون دوارمیام نمشیبب عروس تولباس نتونستم من

 
 کنمیم دعا تون یخوشبخت واسه منم و ینیبب رو ییایرو
 

 ..چطورممکنه..من..اما:من
 

 مگه:قلبم رو گذاشت ودستش یعاشقش یگینم مگه:یمان
 
  احساست به پس تپهیم ایمان وعشق دیام به قلب نیا یگینم
 

 ؟یهست یستین یگذر توکه برو شیخاستگار وبه نکن ش 
 

 ممنونم وازت ،ممنونتم ستمین که معلومه م*ب*و*س*ی*د* دستش
 

 ،خوشبختش هیکاراچ نیا وونهید:دیکش وپس ،دستش یمان
 

 ازت دارم یخواهش هی امانته،فقط دستت اون رادیه کن
 
 نکش رخش وبه رشیگ نفس یروزها نیا ومنو گذشتش وقت چیه
 



 باشه؟
 چوقتی،ه چوقتیه دمیم قول قسم ایمان جون به قسم عشقم به:من

 
 گه؟ید قول: گذاشت تودستم ودستش نکشم رخش به یزیچ
 

 ،قول قول: فشردم محکم دستش
 

  وحرفش مرد:یمان
 

 موال به نوکرتم:من
 

 ایدن هی خودش ینکن تشیواذ یباش مواظبش که نیهم:یمان
 

 ...ورفت تنهاگذاشت ومنو داره ارزش
 
 رادیه
 

 شدینم باورم کردمیفکرم حرفاش به یمان یخال یازجا مبهوت
 

 یلیخ خوب حس هی یخوب حس چه که آخ من یزندگ ازنیمان



 
 صابر یباصدا که بودم غرق افکارم چقدرتوخودم دونمیخوب،نم

 
 گرفت، مشیتصم باالخره نکهیازا خوشحالم:اومدم خودم به
 
  ینکن مونشیپش وقت چیه دوارمیام
 

 صابر: زدم بهش یلبخند
 

 بله:صابر
 

 چرا؟ یبگ یخواینم هنوزم
 

 ؟یچراچ:صابر
 

 گذشت؟ ازش اما وارعاشقشه وونهیانقدرد نکهیباا چرا:من
 
 داره ربط شیآزما اون بهیچ همه کنمیم چراحس دونمینم
 

  نشسته روش که یمکتین وبه داد رونیب محکم صابرنفسش
 



   ی باشه الزم ،اگه رادیه نپرس ازمن نپرس:زد هیتک میبود
 

 اش یوپ صبورباش گهیم اما برهیم ،زمان گهیم خودش روز
 

 بهش االنم یخواستیم اروینباش،تومان لیدل دنبال ریرونگ
 

 دهیم تیامن بهش کنارتوبودن که  یانقدرنزد یشد  ینزد
 

  تو تواتاق االن که کنهیم حس باتو روازبودن تیامن یانقد
 

 ...بخوابه تخت هیرو کنارتو
 
 من به ،توراجع هیانصاف یب نیا اما: دمیپر حرفش ونیم
 
 کردم نیکم ادیص هی مثل من نکهی؟ا یکردیفکرم یچ
 

 خودم ومال کنم سواستفاده که اباشهیمان که یشکار واسه
 

 بودم عاشقش داشتم دوسش ،من نه ولله به صابر نه کنمش
 



  شون یعروس قبل خواستمیم یحت ،یحت گذشتم ازش اما
 

 رو ایمان ،من نشد ،اما برم رانیازا شهیهم واسه
 
 به نه اما صابر بنده نفسش به نفسم دارم دوسش وار وونهید
 

 رو یمان ادته؟اومدمیرو خونت اومدم که یشب ،اون یمتیهرق
 

 ...افتاد اما دونمینم چراشو افتاد اتفاقات نیا اما برگردونم
 

 تخت هی رو اما منتظرمه من تواتاق باال اون االن یگیم توراست
 
 شدم عاشقش پاکش روح واسه من صابر پاک یلیخ پاک اون نه
 
  یفهمیم جسمش نه
 

  نکهیازا خوشحالم،خوشحالم: دستم رو گذاشت صابردستش
 

  یا وذره کردم روشن ایمان به تو احساس به راجع رو یمان
 

 گفت ومحکم چقدرقرص یمان فهممیم ستم،حاالین مونیپش



 
 رادیه باش آروم دونمیم زیچ همه دونم ین،میکن ازدواج قرار

 
  حس رو ایمان یخال یجا وقت چیه که کن خوشبختش انقدر

 
 دیحاضرباش ده ساعت صبح فردا یچوقت،راستیه نکنه

 
  وکم  ینزار تنهاش نیشترازایب وبهتره دیفر شرکت میریم
 

 میرفت اتاقامون طرف وبه شم بلند ازجام کرد
 

 یمان
 

 که گفتم گفتم بهش زیچ همه صابر دنیوباد گذشتم رادیازکناره
 

 کسم ازهمه گذشتم جونم دل بارباتموم نیا گذشتم ازش باالخره
 

 ..من..من اومد رولبم یمحو صابرلبخند ،گذشتم گذشتم میاززندگ
 

 صابر شیخاستگار بره..بره برگرشتن رانیا به که نیهم گفتم من



 
 خوشبخت وجودم همه قرار نکهیازا چقدرخوشحالم یدون ینم
 

 راحت نفس هی قرار شیوتشو دلهره همه نیا بعد نکهیازا شه
 

 باشه محکم کردمیم یسع که ییوباقدمها خوشحالم یلیخ بکشه
 
 نیروزم شکسته یها شهیازش یخبر خوشبختانه رفتم اتاقم به
 

 خودم بود مرتب یچ وهمه نبود یخبر اتاق ظاهرنامرتب واون
 

 بخوابم کردم یوسع انداختم تخت ی،رو رو
 

__________________________________________________________ 
 ایمان
 

  ایورو موندم من رفتن که پسرا
 

 ما اتاق یایب تااومدنشون بهتره:ایرو
 

 یمرس باشه:من



 
 که نیهم نمیبش مبل یرو کرد اشاره وبادست میرفت اتاقش به
 

  نیایم بهم:گفت نشستم مبل یرو
 
 جاخوردم زد رو حرفش حیوانقدرسر پرده یب نکهیازا
 

 :دیپاش صورتم به یبخش آرامش لبخند دید که منو آشفته نگاه
 

 فر راد یآقا حرکات ازتموم ازحرفاش ازنگاهش راستش خب
 

 عاشقته چقدر که فهمهیم باشه هم یا هربچه
 
 وزور باضرب که ترم بچه یا ازهربچه من:اومد پوزخندرولبم هی

 
 نه؟ داره خنده دمیفهم

 
  خنده که معلومه باشه توقلبت راونیغ یعشق که یتازمان:ایرو
 

 ستیدارن



 
 معلومه خبرداشت یچ ازهمه زدمیم حدس همونجورکه پس

 
  یمیصم دوست صابر نامزد یناسالمت دخترخوب خبرداره که
 

 زدم حدس درست پس:یمان
 

 میندار ییمگو راز چیصابره منو:دیخند اسرخوشیرو
 
 یدون یم پس:دمیپرس جانیباه شدو زده توذهنم جرغه هی

 
 آره؟ دیکش دست ازم چرا

 
 زل بهم دفعه هیو...دختر که دمیازصابرشن:دیدزد ازم نگاهش

 
 باشم؟ راحت تونمیم زد
 

 اهووم:گذاشتم روهم پلکام
 

 حنیتفر زنگ یمان وبر دور یوزنا دختر...دختر:داد ادامه حرفش
 



 یریدخترکو ییحوا ازنسل یمن ازجنس توام خب... ،خب واسش
 
 فراموشش ایکن،مان ،فراموششیش چهیباز که ستیتون حق.. تو
 

 تو رو عشق برق امشب من بده فرصت فر راد یآقا وبه کن
 

 فرصت ،بهش دمید ناهارم موقع امشب فقط نه دمید نگاهش
 

 باشه ریبگ یزندگ نیوازا ه،حقتیتوخوشبخت باشه،حقه بده
 

  که ونگاهم فرستادم عقب کرده خونه توگلوم روکه یبغض
 

 ازاتاقش نکرده کرده یوخداحافظ دمیدزد بود ازاش  زیلبر
 

 ریز وزدم رسوندم اتاق روبه خودم مهیوسراس رونیب زدم
 

 گهیبارد زد یلیس بهم یرحم یب باتموم گهیبارد قتی،حق هیگر
 

 مار مثل تلخ زهر مثل داد رونشون خودش یدل سنگ تیبانها
 



 کردم یسع بود مامان اومدم خودم به میگوش یباصدا گزنده
 

 گلم برمامان سالم الو:باشه شاد صدام
 

 رو مادرت نرفته که نمیبیم گذرهیم خوش دخترم سالم:مامان
 
 رفت ادتی

 
 بزنم زنگ بهت خواستمیم:هیحرف چه نیا مامان یوا:من

 
 رادمیه به گلم شمینم مزاحمت کن رنگ خودت جوجه:مامان

 
 برسون سالم

 
 نجاسیا یمان گفتم کنه قطع نکهیا قبل

 
 خب:دیکش قیعم نقس هی مامان

 
 نباشه نگرانش دیسحربگ به خب..خب:من

 
 ؟یگینم بهش چراخودت:مامان



 
 برگشتم که نیهم دمیم قول دیبگ شمابهش مامان شهینم روم:من

 
 باشه؟ بگم روبهش یچ همه رانیا

 
 ؟یندار یکار فعال دخترم باشه:مامان

 
 چرادارم:من

 
 بگو:مامان

 
 میبخند باهم حهیمل کله پس بزن یکی:من

 
  یش آدم یخوایم یک:مامان

 
 جون یمام شنینم هاآدم فرشته:من

 
 کرد قطع رویبگ لیتحو خودت کم خوبه خوبه:مامان

 
  توحلقم ازپهنا محبتت



 
 خوشحالت زدن کله پس انقد اگه:اومدم خودم به رادیه یباصدا

 
 کلم پس زد یکیو کنمیم لطف نیا من کنهیم
 

 یهو:من
 
 میریم صب ده یبخواب بهتره تیتربیب توکالت یهو:رادیه
 

 شد ولو ورومبل یباش سرحال صبح که بخواب دیفر شرکت
 

 !رومبل؟ یبخواب نجایا یخوایم:من
 
 آره:رادیه
 

 اما:من
 
  تیاذ اگه بخواب ندارم که باتوتعارف من گلم نداره اما:رادیه
 

 باشه روتخت امیم شدم
 



 ؟یدیم قول:من
 
 آره: رادیه
 

 یزیچ چیه به کردم یوسع شدم ولو روتخت زدن مسواک بعد
 

 ... بخوابم راحت الیوباخ فکرنکنم
 

 ایمان
 

  هی وبعد رفتم حموم وبه دارشدمیب یمضاعف یباانرژ زود صبح
 

 قبل یتریمپیوا دمیروپوش حمومم حوله یا قهیدق ده دوش
 
  دمیپوش رو ولباسام کردم خش  خودم رادیه دارشدنیب

 
 که یدختر گانمیشا ایمان من طرفه یباک بفهمونم بهش دیبا
 
 یمان دمیم نشونت کردینم حساب آدم رو یپسر چیه
 



 توگوشش دارشهیب کردم وکم  رفتم رادیه سمت به آروم
 

 ؟یدارشیب یخواینم عشقم:کردم زمزمه
 

  یپق بانمکش افهیق دنیباد نشست خیس من دنیدوبادیلغز پلکاش
 و بود شده سرخ صورتش چپ طرف یرو مبل یجا رخندهیز زدم

 
  ی پاچه بازبودو لباسش ودکمه وربود هی هرکدوم موهاشم

 
  رخندهیز زدم دوباره باال شلوارش

 
 هووم:وگفت چلوند چشاش بادست

 
  وگفتم بردم توموهاش دستم بود شده چقدربانم  که یآ

 
  یرادیه یشد تغث یها پسربچه هیشب
 
 یصدا که داد بدنش به یوقوص کش هی زدیم جیگ که رادیه
 

 رمیبم یاله بلندشد استخوناش تق تق
 



 اتاق تو دیچیپ خندش یصدا هویو رفت ییدسشو سمت به
 

 رفت ازدست بچم خخخ
 

_________________________________________________________ 
 
 رادیه

 یخاستگار ومراسم تهران وبه نبرد خوابم صبح یکایتانزد
 
 و نخواد منو نکهیازا داشتم دلهره کردمیفکرم ایرفتارمان و
 

  ایمان شدم متوجه که بود شده خواب گرم چشام تازه کنه ردم
 
  تنش عطر اما بخوابم کردم یسع رفت حموم به و دارشدیب

 
  یهولک هول شدم متوجه که بستم چشام کرد وونمید داشت

 
 نگاهم که شدم مست کردازعطرموهاشیم خش  موهاش داشت

 
  نیترازا پاک ست،اونین حقش نیا من یخدا خورد کلشیه به



 
 پس پوشهیم لباس داره باعجله نمشینب نکهیبخاطرا حرفاس

 
 کردم وشروع نکنم نگاهش کردم یوسع وبستم چشام عیسر

 
 وزمزمه گوشم  ینزد اومد که دنیکش قیعم یها نفس به
 

 ؟یدارشیب یخواینم عشقم:کرد
 
 یکار نخوام نکهیا وکنترل ام احمقانه ازرفتار یریجلوگ یبرا
 

 هیشب وگفت رخندهیز زد یپق دنمیباد که نشستم خیس کنم
 

 و خودم حال وبه رفتم ییدسشو به شدم تغث یها پسربچه
 
 ...رخندهیز زدم یپق نهییتوآ خودم دنید
 

 و میرفت دیفر شرکت به باهم یهمگ صبحانه بعدازخوردن
 

 ادامه بر یمبن وصحبتامون وجلسه یادار یکارا روال وبعد
 



 میرفت بزرگ یساختمون یا پروژه سمت به شراکت
 
 
 نداشتم ش  که خوب طیمح و جالب منظره با و بزرگ نیزم هی

 
  داره یدرپ یخوب ی جهینت
 

 هیقشنگ یجا یلیخ:کرد قفل تودستام ودستش اومد کنارم ایمان
 
 عشقم؟ نه
 

 قشنگه یلیخ خانومم آره: فشردم محکم دستش
 

 داریازب اون یریغافلگ همش حرکاتش ازتموم بودم متعجب اما
 

 صبحانه زیسرم یگرفتنا لقمه از اون توهتل کردنش
 

 ازاالن نمیا شرکت تو وعاشقانش قیعم ینگاها ترازهمه بیوعج
 

  قشنگه امابازم لمهیف اگه یحت:کردم زمزمه توگوشش آروم



 
 هورم یگرما  ینزد یلیخ شد  ینزد وبهم سمتم برگشت

 
 نیا رادیه ستین لمیف:کردمیم حس روتوصورتم نفسهاش

 
 باشه کن باورم عشقم ه دوبا فرصت هی فرصت هی

 
 : فشوردمش خودم به ومحکم گذاشتم دورکمرش دستام

 
 خانومم باشه

 
  یمان
 
 یوحرفا ایرو لطف به اما ایمان یرفتارها نیا سختمه نکهیباا
 
 مثبت، یلیخ بود مثبت پوئن هی من درمورد ایمان به شبشید
 

 راهه نیبهتر نیا اما سخته خواستمیم نیهم هم نبود؟من
 

 شده هم غرورش گرفتن پس یبرل ومغرور وسرتق لجبازه ایمان
 



 با... شناسمشیم شترازخودشیب دونم یم شهیم رادیه عاشق
 
 ینجواها ینخواه یخواه بود رادیه  یتوج  یج همش نکهیا

 
  و بزنم یالیخیب به کردمیم یوسع دمیشن یم رو عاشقانش

 
 ازشون پروژه طیمح زدن دید بهونه به نیهم ریبخا  رمیبگ دیند
 

 گردوخاک روزید دمیشن:کنارم اومد دیفر که گرفتم فاصله
 

 آره؟ یکرد
 

  استفاده بدون و یگریج نیهمچ:داد ادامه دید که سکوتم
 

  محضه تیخر یبد ازدست
 

 ستین مربوط تو به:زدم زل چشماش به و ستادمیا روبروش
 

 هست؟
 بود مشخص یتوالب اول روز یها ازنگاه:زد پوزخند هی دیفر



 
 خداعالمه کرده نامزد رادیچراباه اما دیخوایم گرویچقدرهمد

 
 ستین مربوط تو به که گفتم:من

 
 دونه ینم و خبر یب رادیه دمیشا:روکتفم گذاشت دستاش دیفر
 

 !کنه؟یم استفاده رو گهید یکی دورافتاده چرک دستمال
 

 ستین تومربوط به  گفتم:دمیوغر کردم ومشت دستام
 
 و موندم ومن رفت یحرف چیه وبدون ورفت زد پوزخند هی

 
 ...وسکوت ییتنها

 
 رادیه

 داره و رواعصابشه دیفر دونستم یم یمان کالفه یازنگاها
 

  و شد مانع ایمان که سمتشون برم وخواستم  خورهیم مخش
 

 یکار یوسواال ومسائل پروژه طیمح به رو حواسم کرد یسع



 
 و شده مشت یدستها یپ حواسم هوش تموم اما کنه پرت

 
  باالخره ایکنارمان وجسمم بود یمان خورده دیکل یها دندون

 
 یمان شیپ برم توجه جلب بدون کردم یگذاشت،سع تنهاش دیفر
 

 یبخور رو یکس مونده پس ادینم بهت: ستادیا روبروم دیفر که
 

 وگوشام ازکلم دود کردم حس آن  ی یمان چرک دستمال اونم
 

 گهید بار  ی:زدم زل وتوچشماش دمیچسب رو اش قهی شهیبلندم
 

  برشیم خیازب خودم بره *ه*ر*ز* زبونت نیا گهید بار  ی فقط
 

 ؟یدیفهم
 

  دوس و نامزدت بدت ازشانس تلخه قتیحق هیچ:زد پوزخند
 

  ادینم تلخه؟بهت همکارن هست عشقشم ازغذا که پسرش



 
 ..نکهیمگرا ینزن ودم یبدون که یباش ینیزم بیس انقدر

 
 د،یشوفر ،خفه شو خفه:حرفش وسط دمیپر
 
 ...ورفت هه:دیفر
 

  باش آروم:کنارم اومد یمان که زدم چنگ موهام کالفه
 
  نده وآتو باش آروم خوادیم نویهم یعوض اون رادیه
 
  دستش 

 
 ...باشه:من

 
 میافتاد راه هتل سمت به و پروژه طیمح دنید بعد باالخره

 
 شرکت یدارل وسهام شرکا تموم گهید دوروز شد نیقراربرا البته

 
 ...میبزار رو یینها جلسه باهم و دیفر شرکت میش جمع

 



 رادیه
 
  شنهادیپ به و میشد ادهیپ نیازماش یگ همه میدیرس که هتل به
 

  میرفت هتل شاپ یکاف به قهوه صرف یبرا یهمگ مجد خانوم
 

 یوهمگ میکرد انتخاب رو شاپ یکاف ومکان زیم نیتر ودنج
 
  اومد گارسون بعد نیم وچند میونشست رفته زیم سمت به
 

  قهوه هم هیبق و داد سفارش یبستن جیهو شهیهم مثل ایمان
 

 نظرتون:صابرگفت سربرسه باسفارشاتمون گارسون نکهیا قبل
 
  یقشنگ نیا شهربه نیوتوا میینجایا که یدوروز نیتوا هیچ
 

 م؟یبگذرون خوش هم یکم هیو مینیبب رو رهید یجا همه میهست
 

  یوداد شنهادیپ نیبهتر ولیا:زدوگفت بشکن هی مجد خانوم
 



  بهتره توهتل نشستن کاریازب موافقم که من
 

 و کرد اشاره دستاش کف وبه موافقم که منم:گفت اهمیمان
 

  کم هی نظرم ،به بسته نهیپ دستام کف کارکردم دازبسیاخند:داد ادامه
 

 شه؟ی،م کارکرد همش که شهی،نم ستین یبدفکر یگذرون خوش
 

 یاله یکرد کار چقدم که یوا:رخندهیز زدم یپق حرف نیا باگفتن
 
  رمیبم
 

  ما حرف وحرف خانومامقدمن که ییازاونجا:گفت مجد خانوم
 

 ، ستیدرکارن یمخالفت چی،ه موافق که وصابرم خانوماس
 

  خودم دیبگ نهیرایشد،غ بیتصو یبحث چیه بدون پس
 
 لیعزرائ جناب شیپ سربفرستمش هی

 
 ایعل محترمه باوان ،امر امر:باالبردم میتسل نشونه به دستام



 
 حضرت

 
 دوست جون که منم:دورنموند ازچشمم که زد پوزخند هی یمان
 
  شم مرگ جوون خوامینم
 

 یموافق اوصاف نیباا پس:مجد خانوم
 

  اهووم:یمان
 

 خوردن مشغول وهرکدوم اومد باسفارشات گارسون وباالخره
 

 میشد
 

  یتن آب استخر میبر واول میکن شروع ازامروز هیچ نظرتون:صابر
 

  میبگرد مونده یباق دوروز نیتوا رو رهید شهر کل وازفردا
 

 ستین یفکر بد:من



 
  یفکر بد گهیم تازه یخوب نیا به شنهادیپ آقارو یاهوک:ایمان
 
  ستین

  وروج  تو ازدست:دمیخند
 

 بعله ندیب نتواند هرآنکه تاکورشود:درآورد زبونشو
 
 رادیه
 

 واسه دادن هم دست به دست زیچ همه من یخدا شدینم باورم
 

  تر عیروسر قدمهام!!ایمان م،بهیزندگ ترنم به عشقم به دنیرس
 

  محکم نفسم دمیرس وباالخره راافتادم هتل سمت به کردمو
 
 خوبه چقدرحالم یناب ی لحظه چه ینیریش حس چه دادم رونیب

 
 رسهیم گوشم به قلبم محکم وکوبش قلبم یصدا..راحت المیوخ

 
 وونهید باش آروم کنمیم نجوا وباخودم روقلبم زارمیم دستم



 
 باش آروم یببر آبروم یخوایم آسه،چته آسه واشتری باش آرووم

 
 آوردن دست دربه یسع قیعم نفس باچند..باش آروم من قلب

 
  درزدم اول شدم آروم باالخره خداروشکر هوووف کنمیم آرامشم

 
  حاظروآماده دمیارودیومان شد درباز دمیدرکش رهیگ دست وبعد

 
 یلیخ بود شهیازهم قشنگتر بود دهیپوش که یجذب دیسف یبامانتو

 
 بره *ه*ر*ز* ونگاهم شم غرق چشماش یعسل نکهیازا ،قبل قشنگتر

 
  عه:گرفتم میزندگ ازتموم چشمام آره دمیدزد ازش نگاهم

 
 صابر شماره عیسر میوبر صابربزنم به زنگ هیبزار یا آماده

 
 استخر به هم اتفاق به یوهمگ دادن یاک اونهام گرفتمو رو
 

  یمتر چند که یرختکن سمت به ایمان و مجد خانوم و میرفت هتل



 
 و میرفت سالن ی گهید ضلع به  وماهم رفتند داشت فاصله باما

 
  عادت به ویما دنیپوش وبعد میرفت رختکن به به وهرکدوم

 
  رو یصابرومان و نشست رولبام یا ثانهیخب لبخند یشگیهم

 
 و سمتشون زدم رجهیش خودمم توآبو دادم هول همزمان

 
 و دست یب نیشرو کدوم چیه یمان صابرونه نه نکهیازا غافل

 
  ی پسربچه سه مثل تامون وهرسه روسرم ختنیور ستنیپان
 

  وونهیتاد سه یها طنتیش و میزدیم هم سروکول به تغث
 

 دیدیم سرووضع تواون مارو یبدترهرک هام وونهیازد خخخ
 

 یتن آب هیاز خسته... کردینم ش  بودنمون وونهید به یا لحظه
 

 لباسام  رفتم رختکن سمت به و رونیب زدم ازآب یحساب
 



 زد رونیب اازآبیمان که شم خارج ازسالن خواستمیوم دمیوپوش
 

 ایمان
 

  یمان کالفه افهیخداروشکرازق و رفتم شیپ ام نقشه طبق
 
  رو یزیچ نیهمچ منم  خورده چقدرحرص بفهمم تونمیم
 
 خودم به یحساب کردم یسع رادیه درنبود!نه؟یرایغ خواستمیم
 

  باالخره برگرده که رادمیه منتظر ام وچهره پیازت یراض برسم
 

  یا آماده عه گفت من دنیباد برگشت دیخر سهیبادوک برگشت
 

 یوتو میشد استخر یراه هم اتفاق به یگ همه زدو صابرزنگ وبه
 

 ازشون که رختکن هی سمت وبه میجداشد هیاازبقیرو منو سالن
 

 و میزد آب به لباسامون کردن وبعدعوض میرفت داشت فاصله
 



  و رونیب وازاستخراومدم شدم خسته میشناکرد که کم هی
 

 دهیکش هوی که رختکن سمت رفتم.دمیچیپ رودورخودم ام حوله
 

 رادیه دمید که بکشم غیج ،خواستمیخال رختکن هیتو شدم
 

 ه؟یکار چه نیدم،ایترس وونهید:من
 

  واروید به خماربودمنوچسبوند چشماش
 

 توآب؟ یریم ینجوریا یکنینم فکرمنو:خمارگفت
 

  بودم دهیند ینجوریوا رادیه بودتاحاال شده خش  دهنم
 
 کردونگاهش مشت دستاش که دید یچ چشام ین یتون دونم ینم
 

 ورفت ا،ببخشیمان ببخش:وگفت دیدزد ازم
 

  ونشستم وارسرخوردمید وگوشه دادم رونیب ومحکم نفسم
 

  و شد فیخف بدنم ولرزش شدم آروم باالخره قهیچنددق بعد



 
 و دمیپوش ولباسام رفتم یقبل رختکن طرف وبه بلندشدم ازجام

 
 رفتم اتاقمون سمت به

________________________________________________________ 
 رادیه

  بخدا نبود خودم دست یچیه دمید سرووضع بااون اروکهیمان
 

 بردنینم فرمان ازمغزم انگاردستام بودن یرارادیغ کارام نبود
 

 :وگفتم وارید به وچسبوندمش یخال رختکن هیتو دمیاروکشیمان
 

  زدم زل چشماش وبه توآب؟ یریم ینجوریا یکنینم فکرمنو
 

  چشماش ومردم  دیلرزیم خودش به دهیکش نم جوجه هی مثل
 
 خودم به تازه کنه لعنت خدامنو منو کنه خدالعنت دیلغزیم
 

 رونیب زدم وازرختکن کردم یعذرخواه ازش و اومدم
 



  خدالعنتت:وارید به زدم وبامشت رسوندم اتاقمون وبه وخودم
 

 خواستمیم یغلط چه من یبکن یخواستیم یغلط چه کهیمرت کنه
 

  امانت.. امانت اون خره دارم یفرق چه دیبافر من..بدم،من انجام
 
  ازهتل یا قهیدق ده دوش هی وبعد رفتم حموم به عیسر یفهمیم
 
 نیازشرو ام یپ هی که دمیابوناچرخیتوخ هدف یب زدمو رونیب

 
 شادوماد؟ احوال:دیرس
 

 یزک یگفت یا یب اف به که نمیبیم سالم: گرفتم شمارش
 

 رونیب میزد مادرزنت ازخونه االن گهید گهید:رخندهیزدز نیشرو
 

 ؟ییییییچ:من
 

 باش تیوشلوارداماد فکرکت به ازاالن یدیشن که همون:نیشرو
 

 ؟یکنیم یشوخ:من



 
 وایش جان به نه:نیشرو

 
 کرد؟ موافقت میمر یبگ یخوایم ینی،ینی:من

 
 مونده حاال داد تیرضا دخترش یبدبخت به گهید آره:نیشرو

 
 ایمان نظرخود

 
 گرم دمت خدا ولیا:زدم داد زده جانیوه بودم خوشحال انقد

 
 بلغور یزیچ یعرب وبه دادیم تکون یسر شدیم رد ازکنارم یوهرک

 
 رفتیوم کردیم
 

  رادیه یدیرس آرزوت به باالخره که خوشحالم:نیشرو
 

 تلپ و درآوردم یباز پروبخاطرتو ،درضمن بدون قدرش
 

 گهید برن،خب وبابات مامان فقط قراربود وگرنه خونشون شدم



 
 یبا باش خودت مواظب

 
 ی،با ممنون:من

 
 ایمان

  بعد دوروز
 

 یمعمار بااون رایازمسجدجم دنیباد زیانگ جانیه دوروز باالخره
 

 یازمکانها یکی واقعا دکهیسع خیش خانه فردو ومنحصربه جالب
 

  باد سرعت به که یدوروز نیدرا نیهمچن گذشت بود یدب جذاب
 

 نیکنارسرزم که یپارک میکرد دنید خورهم ازپارک گذشت
 

 فرد ومنحصرب باحال یشهرگردشگر هی بودوخودش عجائب
 

 ادهیپ مخصوص یرهایمس و یریگیماه ازاسکله شده لیوتشک
 

 یها یدنینوش که یها وس یوک یباز واسه یها ومحل یرو



 
  یوشهرباز موزه و کردویم سرو دیلذ یوغذاها خوشمزه

 
 اتوبوس یتوخشک که یزیانگ شگفت اتوبوس و ها بچه واسه

 
 ساعت  یو بود خور تورودخونه که قیقا هی مثل ایوتودر بود

 
 میشد یکابل نیماش سوار وبعد میگذروند تورودخونه رو زیانگ جانیه
 

  من وف  بود جذاب واقعا مینیبب پارک کل میتونستیازباالم که
 
 هم یدب ازموزه گذشته دوروز نیتوا کنم خالصش مترباز مین

 
 وحشتم یواد یآب پارک دنید و پالم رهیجز وبه میکرد دنید
 

 نیریش خاطره  ی شد خاطره  ی ینوع به هرکدوم که میرفت
 
 

 گذشت خوش بهمون یحساب و میترکوند رو گذشته دوروز تموم
 



 دیفر شرکت هردوبه وصابر رادیه روزآخره امروز
 

 تواتاقامون هرکدوم دست به ساک وماهم آخر جلسه واسه رفتند
 

 اول روز اگه مینگذر ازحق فرودگاه میوبر برگردن میمنتظر
 
 برام سفر نیا لحظه به لحظه رادیه کنار رمیوفاکتوربگ دیفر
 

  باالخره شد عوض یحساب ام هیروح و وجذاب بود زیانگ خاطره
 

 میشد فرودگاه یراه یهمگ رادیه اصرار به و اومدن رادیصابروه
 

 دنید به که کرد خواهش یازمان چون رادیاصراره گفتم
 

 یا بهونه یمان گهید که کرد دعوت اروهمیرو وصابرو ادیسحرب
 

  باشه نداشته ومدنین واسه
 

  باالخره که دمیکش یازسرراحت ینفس میشد ماکهیسوارهواپ
 

 شدم راحت دمیازشرفر



 
 میشد خالص دیفر ازدست شیآخ:من

 
 اما شه عوض تیروح خواستم رسرمیخ اهووم: دیخند رادیه
 

 میلیخ اتفاقا یشد وونهید:وگفتم بده ادامه حرفشو نزاشتم
 

 یمرس جونم یرادیه یمرس گذشت خوش
 
 بودما مسکنت من رفته ادتی موشه خانوم یآ یآ:دیخند رادیه
 

 من مسکن یمرس:کردم نگاش
 
 ایمان:گفت بود رهیخ چشمام به رادهمونطورکهیه
 

 جونم:من
 
 هیچ من به راجع نظرت:رادیه
 

 !؟یشد خل وا:من



 
 ه؟یچ ندمونیآ منو به راجع نظرت ایمان دمیپرس یجد:رادیه
 

 یباش موافق اگه خوامیم ای؟مانیفکرکرد ندمونیآ منو به اصن
 
 ودستاش میش نامزد باهم نهیا منظورم میکن یرسم رو رابطه نیا

 
 کرد فرو توموهاش

 
 و باشم مسلط خودم به کردم یسع اما شکه یلیخ شدم شوکه

 
 
 کنمیفکرم بهش:دادم لشیتحو لبخندژکوند هی 

 
 تونم؟یم بدم یباز رادیه که تونمینم من فکرکنم دیبا
 
 رادیه

 پرازدلهره ومن فکرکنه ندمونیآ منو تربه یجد که داد اقولیمان
 

 رمیمیبارم نیا باشه نه جوابش اگه نخواد منو اگه شمیوتشو
 



 :اگفتیمان که بودم شمیوتشو دلهره  همه نیا غرق رمیمیواقعام
 
 رادیه
 

 جونم:من
 

 الیخیب یچیه...امممم:ایمان
 

 بگو نه:من
 

 رفت ادمی:ایمان
 

 گهید بگو منو ینزارتوخمار عه:من
 

 ستمیوتون من فقط موضوع راستش خب...راستش:ایمان
 
 ؟یچ هامون ،خونواده 

 
 گمیم یچ که یفهمیم تو مخصوصاخونواده باشن مخالف ممکنه

 



 هوم؟
 

 و دادم لشیتحو نما لبخنددندون هیو دستش رو گذاشتم دستم
 

 ترن هول ازدواج نیا واسه ازمن ومامان بابا گلم نترس:گفتم
 

 خودش بابا بود گفته وابهشونیش که شبیپر نیهم باورکن
 

  جون میبامر که خونتون رنیم شب همون زدوگفت زنگ
 

 بدم ازدست تورو نباریا خوادینم که کنن،گفت صحبت
 

 تو ازخداشونه من خانواده ایمان نیشه؟ببیم باورت
 

 اما یراض توام ازتوبهترهوم؟مامان یک یبش عروسشون
 

 گفتم ناروی،ا یبگ رو بله لتیم برخالف که خوامینم من
 

 واحساست وباخودت یدودوتاچهارتاکن وباخودتت ینیبش که
 

 وبه یفکرکرد درصد  ی فقط درصد  ی فقط اگه یایکنارب



 
 بگو رو بله یشیم خوشبخت موندن باکنارمن که یدیرس نیقی

 
  قاطع نه یداشت ش  تیوخوشبخت من به یا ذره اگه اما... اما
 

 و تو خب اما وآسونه ستین سخت گمینم بگو ومحکمت
 

 زیچ همه به راحت الیباخ کن یسع حاالم دیمهمتر تیخوشبخت
 

 هرجور هرجا باشه نه جوابت اگه بدون نمیا یراست باشه؟ یفکرکن
 

  ومنو کنهیرنمییتغ یزیچ چیه بگم بهتره ای بود یمشکل هروقت
 

 باشه نباش دودل یا ذره پس یدار کنارت گذشته مثل
 
 

 یرادیه ممنونم:کرد باز ودوباره وبست چشماش:ایمان
 
  و ایمان ممنونم من: گذاشتم دستش رو  یفشارکوچ هی

 



 روگرفتم ازش
 

 وسوار میشد خارج ازفرودگاه و میدیرس رانیا به باالخره
 
 کنار جلو یمان میشد فرودگاه رونیب یها یازتاکس یکی

 
 کنار من عقب هم مجد خانوم اوصابرویمان ومنو نشست راننده

 
 یکل که میرسوند ارویمان مجداول کنارخانوم وصابرهم ایمان
 

 یهمگ اما نامزدش صابرو مخصوصا خونشون میبر کرد تعارف
 

 میکن استراحت دیوبا میراه خسته که میگفت و میکرد مخالفت
 

 یوتاکس توخونه رفت ایمان تیدرنها و فردا واسه باشه یومهمون
 

  ترمزکردن سحرخانوم خونه دم یبارتاکس نیا کرد حرکت دوباره
 

  وصابر یمان شدن ادهیپ قبل البته شدن ادهیپ یگ وهمه
 
  من مهمون وگفتم کردم مخالفت که کنن حساب خواستنیم



 
 و کردم مقاومت شدن خونه برداخل یمبن تعارفاتشون دربرابر

 
  خونه دم و کرد حرکت دوباره وراننده کرده یخداحافظ ازشون

 
 و شدم ادهیپ یازتاکس هیکرا کردن حساب بعد و ترمزکرد ما
 

 نداشتن حضور خانواده گرم کانون معمول طبق شدم خونه داخل
 
 ای استخر احتماال که مامانمم کجاپالسه معلومه واکهیش و
 

  نییپا همون چمدونم شرکت هم وبابا داره فیتشر باشگاه
 

  و باشم حضورکرده اعالم اومدن یوقت که گذاشتم ها پله
 

 یکار کننده خسته روز هی وبعد رفتم اتاقم سمت به خودم
 

 جا چیه شیآخ:شدم ولو روتخت سفر یوخستگ وحساس
 

 ....که شهینم آدم خود خونه



 
 یمان
 

 که شهیم یدوماه بایتقر مامان دنید واسه ستین تودلم دل
 
 و ومامان تهران برگردم که داد شنهادیپ رادیه یوقت دمشیند
 

 کردم قبول شنهادشویوپ شدم خوشحال یلیخ درارم یازنگران
 

 مامانم دنیباد دوارهیام دونمیم کرد قمیتشو یحساب هم صابر
 

 دنیباد خوامینم کردم انتخابم من اما کنم عوض ممیتصم بخوام
 

 کنم نظر دیتجد بخوام اگرهم یحت گرچه ربدمییتغ نظرم مامان
 
 ایآ نکهیازا مرددم ،آره مرددم او درخونه پشت...رید یلیخ رهید
 

 خودم به صابر انه؟باحرفی هست من جاواسه خونه نیهنوزتوا
 

  چپم ،دست کرد اشاره فونیآ وبه بزن زنگ یمان نکن ش :اومدم
 



 نکهیا قبل ام اشاره انگشت با و بلندکردم دیلرزیم آروم حاال که
 

 پسرم یمان:گفت که مامان یصدا و وزدم زنگ بشم مونیپش
 
  مامان هیثان رصدمیوز دیچیپ گوشم تو شم فدات یاله ییتو
 

 لباسم و مامانمم توبغل که اومدم خودم به یووقت دمیجلودرد
 
  باش آروم جان مامان:م*ب*و*س*ی*د* ،سرش مامانه ازاش  سیخ
 

  ها کنه سوژمونه صابر که صابر االن
 

 وبهت برداشت نمیازروس وسرشو اومد خودش به تازه مامان
 

 دوخت چشم ایرو صابرو به زده
 

 سحرجون سالم:صابر
 

 پسرم سالم:*ب*و*س*ی*د* روهم صابر و اومد رونیب ازبغلم مامان
 



  پسرمنه نیا شهینم باورم هنوزم شمانشدم متوجه دیببخش
 

  ریز زد یپق حرفم نیوباا نکن ش  چلغوزشه خود:دیصابرخند
 

 وکه مامان پرسشگر افهیق *ب*و*س*ی*د* کردو وبغل مامان اهمیرو خنده
 
 صابر نامزد امجدیرو هستند مجد خانوم شونیا:گفتم دمید
 

 و دخترم نیبش خوشبخت: *ب*و*س*ی*د* ارویرو گهیبارد هی مامان
 

 نکهیازا بعد و میشد وارد یوهمگ تو دییبفرما:ازجلودرکناررفت
 

 و صابر و میرفت بابا طبقه به کرد ییرایپذ ازمون یحساب مامان
 

 رفتم اتاقم به خودمم کردمو ییراهنما مهمون دوتااتاق به روبارو
 

 دمیوخواب شدم ولو وروتخت
 

 ایمان
  شم فدات یاله:کرد وبغلم دیپر مامان شدنم وارد محض به
 



 و گذشته خوش سفربهت که نمیبیم بود شده تنگ دلم یلیخ
 
 رفته آب رپوستتیز
 

 بود شده تنگ منم دل نکهیا دوم سالم نکهیا اول:م*ب*و*س*ی*د* مامان
 

  گذشت خوش یحساب یخال جات آره یمامان
 

 کمم هی تو تا  کن عوض برولباسات خداروشکردخترم:مامان
 

  حاظره شامم یکن استراحت
 
 ... روتخت شدم ولو کردم عوض لباسام و رفتم اتاقم به
 
 :شدم داریب مامانم یتکونا باتکون که بودم چقدرخواب دونم ینم
 

 هوووم
 

 بخور شامتو نییاپایب پاشو بله ادب،بگو یب هیچ هووم:مامان
 



 نییپا ورفت بده منم یسوغات
 
 عینگرفتم،سر یزیچ واسش که من برسرم خاک نشستم خیس
 
 و خودم واسه که یدوتاعطر شیییآخ رفتم چمدون سمت به
 
  خودم واسه قراربود که رو یعطر زدیم چشم  بهم بود وایش
 

 و بود نشسته زیسرم مامان نییپا ورفتم برداشتم باشه،رو
 

 م*ب*و*س*ی*د* ولوپش کردم حلقه دورگردنش دستام بود من به پشتش
 

  نازم مامان واسه نمیا:زوگفتمیروم جلوش وعطرگذاشتم
 
 ادیب خوشت دوارمیام
 

 که یریبگ یبخورانرژ نیبش دخترم ممنون:*ب*و*س*ی*د* لپم مامان
 
 یبد گزارش واسم سفرتو کل دیبا
 

  و نشستم زیم وپشت تومامان ازدست:دادم تکون یسر



 
 !!!!!بعله ستمین شکمو اصنم خوردم پزتاته مامان یایالزان

 
 و نشستم یو یت یروبرو مبل رو ظرفا وشستن شام خودن بعد

 
 که کردم فیتعر واسش رو دیفر یحت و مسافرت یاتفاقا  کل

 
 واقعا پس:کردوگفت صاف نشویس داشت یمتفکر چهره مامان

 
 رهیگ شتیپ گلوش

 
 ؟یییییک:کردم هنگ

 
 حاالم و کنمیم مرور رو گذشته که حاال گمیوم رادیه:مامان

 
  عاشقته واقعا نکهیا مثل سفر نیا اتفاقات

 
 یشترازمانیب یحت مامان آره:وگفتم دادم رونیب محکم نفسم من

 
 تورو من ،اما توئه یزندگ نیا ایمان نیبب:وگفت زد زل بهم مامان



 
 و رادیه یکن یتالف یخوایم اگه شناسمیم احساستم شناسمیم
 

 دهیکش ورنج شکسته دلش یکل جاشم نیتاهم اون نده شیباز
 
 همه نی،شرو بودن نجایا رادیه وخانواده نیشرو که شبیپر
 
 رو دهیکش ازتو یدور خاطرتو به رادیه روکه ییرنجا 

 
  تورو پسرانقد ،اون  مو به مو گفت

 
  پس دشدهیسف موهاش شبه هی بخاطرت که داره دوست

 
  ایمان نکن خوردش نیشترایب

 
 :وگفتم نشوندم رولبم حیمل لبخند هیو وگرفتم مامان دست

 
 یمان بدم شیباز بخوام محاله باشه ،مطمئن مامان دونم یم
 

 نداره،داره؟ ی*گ*ن*ا*ه* وسط نیا که یرادیه بود وپست نامرد
 



  وقلبم خودم به خوامیم کنم جبران خوامیم مامان راستش
 
 بشه که هست خوب یانقدر رادیه دونمیم بدم گهید فرصت هی

 
 شد عاشقش

 
 گهید یروگفت بله حساب نیباا:فشورد دستم مامان

 
 ست؟ی،ن حقشه گفتنم بله نیا مامان آره:گرفتم نییپا سرم

 
 بار هی خوامیناآرومش،م شهیهم ومن کرده آرومم اون شهیهم

 
 یپ بره کنم دک رو یناآروم نیا تموم و کنم آرومش شهیهم واسه

 
 کارش

 
 گفت و عاقله انقدردخترم که خوشحالم:کرد بوسم مامان

 
 سمت رفت و ومنتظر هولن یحساب که دهیش به بزنم زنگ من پس

 



 ...تلفن
 
 رادیه
 

 نه دارکهیب دارشدمیب ازخواب وایش یغایج غیباح که بودم خواب
 

 تف و بغلم دیپر وایش کنم صحبت تاخواستم دمیپر دومترازجام
 

  ام ییها یسوغات چه بود شده تنگ دلم یلیشعورخیب:کرد میمال
 

 یمرس دستت یآورد
 
 منو چمدون یرفت بازتوسرخود یآ یآ:دورکردم خودم از وارویش
 

  یبازکرد
 
 میندار که تو منو بازکردم که یچ پس:وگفت درآورد زبونش وایش
 
 یقمر دور دو چشمام مردم  که روکتفم دیکوب دست باکف هوی

 
 ها دیزاریم سرمن سربه دهیورپر دختره بااون گهید حاال:زد



 
 حاالواسه بود حقتون: رخندهیز زدم یروزپق اون یادآوریاز
 

  یدرآورد دم من ن؟واسهید یم لیتشک عاشقانه خلوت من
 

 کنم دپرست بزنم ایح یب دختره
 

 حضورکرد اعالم ها ینینش خلوت نیازا تاباشه:باگفتن نیشرو
 

 کردیم نگاه وایش منو یکال کل وبه بود ستادهیدرا چهارچوب
 

 اتویب یستادیا نجایچراا سالم:کردم بغلش و بلندشدم ازجام
 

  دربده دم
 

 هیخبر:زد چشم  هیو ی،خوشحالیچطور:نیشرو
 

 شماست شیپ خبرا یخبر چه نه:بازوش به زدم یکی بامشت
 
  قرار که شما دیریبگ یعروس دیخوایم زود انقدر که شدهیچ



 
 د؟یصبرکن دیشیم لیالتحص فارغ که یتازمان بود

 
  زد رونیب ازاتاق باعجله وایش
 

 منتظره گرام مادرزن که نییپا میبر:دیدزد ازم نگاهش نیشرو
 

  خودم سمت به وصورتش نیشرو رچونهیز گذاشتم دستم
 

 هیخبر:برگردوندم
 

 نییوپا سرش ودوباره شد دیوسف سرخ دورکامل هی نیشرو
 

  من... راستش...خب...خب:گرفت
 

 یشیم دیوسف سرخ چرا حاال:وگفتم گذاشتم بازوهاش رو  دستام
 
 زدم بهش لبخند هیو
 

 رادیه ببخش:کرد بغلم و دیسف تیوضع دیفهم دید که لبخندم
 



 یچراعذرخواه زنته وایش وونهید:زدم پشتش به دست باکف
 
  نگاه وبهش رونیب اومدم وازبغلش وقتشه؟ چند!آخه؟ یکنیم
 

 ومنتظرجواب کردم
 

 :گفت یخاص باشرم دیدزد یم نگاهش که یدرحال نیشرو
 
 ماه هی

 
  پس یاله:رفت غنج واسش دلم بشم ییقراردا  نکهیازا
 

  بشم ناز ینگلیف هی ییقراردا
 

 دهیش مامان سییییه:دهنم جلو گذاشت دستش عیسر نیشرو
 
  دونه ینم جزتو یا گهید  چکسیه ینی دونه ینم
 

 چرا:شده پنگ نگیپ توپ اندازه  چشام کردم حس ازتعجب
 



 نمونیب یجد اتفاق چیه قرارنبود کشهیم واخجالتیش:نیشرو
 

 من خب ،اما فتهین یاتفاق خواستیم دایخودش یعنی باشه
 
 خواستیم نمیهم واسه...منظورمو یفهمیم خودت مردم هی

 
 نفهمه یزیچ یکس نکهیا وباقول شد مانع من اما کنه سقتش

 
  رمیروبگ یعروس مراسم یزود کردم شیراض

 
 یا گهید مان*ه*ر*ز* اگه دی،شا میرفت نییهاپا وازپله نگفتم یچیه
 

 رو خونه کل چیه که نیشرو خشمم شیوآت رفتمیدرم ازکوره بود
 
 زدیم شیآت 

 
 که رو گذشته روز سه  اتفاقات مخصوصا کردمیم درکش حاال اما
 

 بدم خودمون کاردست خواستمیاهربارمیمان داشتن تمل  باحس
 

 یمنطق کردم یوسع کردم برخورد شهیازهم آرومتر نیبخاطرهم



 
 باشم

 
  کردم وبغلش طرفش دمیدو دمید رو مامان که نیهم

 
 بود شده ذره هی واست دلم

 
  جمیهو منم:وگفت روکتفم زد بادستش بود سرمن پشت که بابا

 
  گهید

 واسه:وگفتم کردم بغل رو باربابا نیوا اومدم رونیب مامان ازبغل
 

 پدرجون بود تنگ شماهم
 

 بگو دروغ کم یپدرصلوات...د: بابا
 
 ،هست؟ ستین هناق که دروغ:گفت ماجرابود شاهد واکهیش
 

 واال نه: نیشرو
 



  انداختم باال ابروم هی نیشرو به وخطاب کردم نگاه وایش به
 

 خان نیشرو است میحک سرآمده به:وگفتم
 

 داشت؟ یربط چه وا:مامان
 

 کننیم دییتا که دارن گفتن دروغ آقاتجربه که نهیا ربطش:من
 
 کنه دنبالش وخواست نیشرو کشمتیم:زد غیییییج وایش
 

 باکشتن نکهیا اول:کردم زمزمه وتوگوشش وگرفتم دستش مچ که
 

 میتی ییدا فسقل اون دوم یشیم وهیب خودت اول نیشرو
 
 خانوم مامان خطرداره ندو سوما شهیم
 
 ،خخخخ توآشپزخونه رفت برق مثل انداخت گل والپاشیش
 

 ...جالبه کشهیم خجالت من واسه االن داده آب گلو دست
 

  اول همون واکهیش نیشرو وباباو مامان به ایسوغات دادن بعد



 
 آمنه که یشام خوردن مشغول بود دهیقاپ رو شیسوغات

 
 بود یا مزه خوش یسبز وقرمه بود دهیکش زحمتش خانوم

 
 میشد

 
 تواتاقش رفت و وبست فلنگ کردیفرارم ازم که وایش بعدشام

 
 اون یماجرا تموم نیشرو و مینشست کنارهم نیشرو ومنو

 
 خورد زنگ خونه تلفن که کردیم فیتعر داشت میمر خونه شب

 
 برداشت رو یگوش مامان بدم جواب من نکهیا قبل

 
  چطوره ایمان یخوب جون میمر سالم به به:مامان

 
 یخبر خوش که شاللهیا

 :...میمر
 



 فردا ما پس شم فدات یخبرباش خوش شهیهم که یاله:مامان
 

 برسون سالم گلمم عروس به میشیم مزاحمتون شب
 

 :....میمر
 

  رسونهیم سالم هومنم حتما چشم:مامان
 

 :...میمر
 

 خدانگهدار نمتییم تافرداشب چشم،پس باشه:مامان
 

 :توبغلش دیکش هومنوی منو سمت واومد کرد قطع رو یوگوش
 

 شهیم دوماد داره که شم پسرم یفدا من یاله
 

 کردمیم نگاشون وهنگ متربازبود مین فکم یگیمنوم
 

 یکنیم نگا یدار بز چرامثل یهوووو:کلم پس زد یکی نیشرو
 

 زود بخر ینیبپرشر



 
  تلفن طرف به ودستم ستادمیا مامان وروبرو بلندشدم ازجام

 
 یخاستگار درمورد االن که دیبگ دیخواینم:وگفتم کردم دراز

 
 د؟یزدیم حرف

 
 ؟یدینشن مگه گمیوم گفتم نیهم چرااتفاقا:مامان

 
 محاله: من

 
 کردن جواب سوال عوض حاالم پسرم ستین که یدید:بابا

 
 یشیم دوماد یدار که ریبگ ینیریبپرش

 
 رشیز از که فکرنکن ایبد دیبا میسورحساب هی البته:نیشرو

 
 ایدررفت

 
 ایمان



 
 رادیازه دنیکش وخجالت امشب یخاستگار مراسم بخاطر امروز

 
  وگوش نشستم تواتاقم یوسنت دهیند مهتاب آفتاب یدخترها مثل

 کالفه وارید درو زدن دیود یکاریازب حضورکنن اعالم که بزنگ
 
  که یحساب یتن آب هی وبعد سرد آب ردوشیز رمیم و شمیم
 

  رو یرنگ یآب  یوتون رمیم کمدلباسام سمت به جااومد حالم
 

  و پوشم یم و کرده انتخاب رو هست زانو یرو تا شیبلند که
 

  کنم فکر ندمونیوآ رادیه و خودم به وفقط فقط کنمیم یسع
 

  رژه ذهنم تو وخاطراتش یمان وسط نیا بگم اگر دروغ گرچه
 
 برام بار وچند شد عاشقم رادیه که یا لحظه یادآوریبا رنینم
 

 کنم تجربه رو حس همون هم من کنمیم یسع داد حیتوض
 

 عشق؟؟!عشق اما و شدن داشته ودوست داشتن دوست حس



 
 ! دارم ودوست رادیه ستین عشق هست یهرچ نه... نه
 

 رادیه مهم آره من نه رادیه مهم دونم ینم!دارم؟ دوستش
 
 :وگفت کرد صدام مامان که ربودمیدرگ باخودم چقد دونمینم
 

 یریدرگ ازخود یبمون اتاقت اگه زشته مهمونااومدن دخترم
 

 یرو وپهن لبخندپت هیبا و زدم پس مزاحم افکار و دمیکنارگش
 

  بعد و شد وارد جون دهیش اول ستادمیا سالن یورود دم لبم
 

 نوبت حاال و مامان سراغ رفت لپم ور اون و نیا بوس دوتا
 

 عروس احوال:وگفت *ب*و*س*ی*د* وپدرانه میشونیپ بود جون یهوم
 

 ؟ گلم
 
  به یل یل االن نیازهم بابا عه:گفت بود سرش پشت که وایش



 
 وروج  نیا من ها شهیم پرو یریگیم لشیوتحو یزاریم الالش

 
 !یزک بود؟گفته زیتبر پا سنگ به شناسمیم و
 
 سکوت و ماجرابود شاهد من جنتل و ساکت تاحاال که رادیه
 

 خوامیم من یه:وگفت وایش کله پس زد یکی بود کرده
 

 یپا سنگ اون نکهیا ؟اول!زارنیم نیبب کنم رفتار منشانه داماد
 

 من که اریدرن یشوهرباز خواهر االن نیازهم دوما زیتبر نه نیقزو
 
 امیمان میت تو
 
 بر خاااااک:کردوگفت  ینزد رادیه سر به یشینما وادستشیش
 

 رو بله جواب هنوز خوبه کنن خواهرفروشت لیزل زن سر
 

 و مامانم دیوپر تهین مهم نداره زیوتبر نیقزو درضمن ینگرفت
 



 کرد یمال تف
 

 :وگفت داد تکون یسر بود ما یکال کل شاهد که جون یهوم
 

  زارنیم آدم واسه حواس مگه طونایش نیا ازدست امون
 

 وانتقاالت نقل ومشغول دیخوب شما احوال خانوم میمر سالم
 

 هیبا که رو یسرخ رز گل دسته رادیه و شدن معمول تعارفات
 

 چرا یخانوم سالم:وگفت داد وبهم بود دستش ینیریش جعبه
 

 شه؟یم تنگ دلم ینگفت یدینم جواب که تلفنامم یومدین شرکت
 

 نکهیا اول:وگفتم کردم نازک یچشم وپشت گرفتم ازش گل دسته
 

  آفتاب عروس هی االن ،من دوما گل به یاجیاحت چه گلم من
 

 شرکت امینم که معلومه مامانمم خوب ودختر دهیند مهتاب
 



 !بعله
  من وروج  لعنت برمنکرش:وگفت وفشارداد مینیب نوک رادیه
 

 مینشست رومبال همه و کرده یپرس واحوال مامانم سمت ورفت
 
 وسط دیپر یچ مثل وایش ور اون ور نیازا حرف کم هی بعد و
 

  شوهر نوبت باشه که مینوبت مطلب سراصل میبر خب:وگفت
 

 واسم وابرو چشم هیو اسیمان شتریب یدگیازترش ونجات دادن
 

 و شدم ناراحت اما بود یشوخ که هرچقدرم کالمش ازلحن اومد
 

 رفتم آشپزخونه به آوردن ییچا بهونه وبه وگرفت گلوم بغض
 
 یها قطره وبعدم اومدنییپا عیسر بود توچشمم که یاشک نم
 

  داکردنیپ راهشون یبعد
 
  نیازا یها یشوخ که وایش منو گرفت دلم چراانقدر دونم ینم
 



  واسه بود بهونه دیشا دونم یامااالن؟نم میداشت بدترشم
 

 ...دیشا بود رکردهیگ گلوم ازصبح که یبغض کردن مهار
 

 ...دیچیپ دورکمرم یدست هوی که
 

 اون همه یعروس نه بود مد سالن بگم ،بهتره مهمون از تاالپربود
 

  دنمید محض به جون دهی،ش *ر*ق*ص*و بکوب بزن مشغول وسط
 

 خوشگلم عروس یفدا یاله:چلوند منو یوحساب کرد بغلم اومد
 

  جون دهیش نهیبیم خوشگل چشماتون:م*ب*و*س*ی*د* لپش
 
  دیوکش ودستم رو خانومم یکرد ،تمومش بابا یا:رادیه
 

 **ر*ق*ص واسه ستیپ وسط برد دهینرس وازراه
 

 بعد می،بزاربرس وونهید:من
 



 نیا درضمن ه*ر*ق*ص*ب یک م*ر*ق*ص*ن من خواهرمه یعروس:رادیه
 

 وگرم باشه آماده بدنمون که پنجشنبه واسه نیتمر
 

 فوتباله مگه وا:من
 
 خانومم:کردیم حلقه دورکمرم دستش که یدرحال رادیه
 

  تره سخت ازفوتبالم
 

 وونهید:من
 
  مجنون انا:رادیه
 

  دونفره *ر*ق*ص* واسه خواننده درخواست  آهنگ شدن وباتموم
 

 مینشست ایصندل رو رونیب میاومد ستیازپ دوماد و عروس
 

 رادیه:من
 
 جونم:رادیه



 
 بپوشم؟ دیخر واسم یمان روکه یعروس لباس همون:من

 
_________________________________________________________ 

 رادیه
 کنهیفکرم یمان به هنوزم اون نکهیازا رفتم وا حرفش دنیباشن

 
  تو رو ایمان داشتن من باشم خونسرد کردم یسع اما شکستم

 
 ارمیم دستش به دارم که حاال مونده که ،حاال دمیدینم خوابمم

 
  یهرچ خانومم باشه:وجودشه داشتنشه،حس مهم ستین مهم

 
 یدار دوست تو ی،هرچیتوبخوا

 
 یرادیه یمرس:ایمان
 
 رادیه
 

 باطل الیخ یزه اما شدم شرکت یراه ایمان دنیازد خوشحال



 
 نداد جوابم گرفتم شمارش وهربارکه ومدین شرکت امروز ایمان
 
  اما کنهیفرارم ازم داره و شده مونیپش کردم حس لحظه  ی

 
 حتما شدیم مونیپش اگه یحت چراکه باشم نیب خوش کردم یسع

 
  ساعت باالخره بگه ویچ همه راحت که هست انقدررک گفتیم
 

 رو یمشک اسپرت  یوشلوارش کت دست هی و دیرس موعود
 

 اتفاق وبه گرفتم هم ینیریوش سرخ رز گل دسته و دمیپوش
 

 رو ایمان یوقت میکرد حرکت ایمان خونه سمت گرام خونواده
 
  ونفس شد راحت المیخ دمید رولبش پهن لبخند بااون درگاه نیب

 
 و دادم رونیوب بودم کرده حبس نمیتوس تااالن ورود ازبدو که
 
 شکرت ایخدا:گفتم رلبیز
 



 مبال رو معمول وتعارفات ایبامان یپرس واحوال سالم بعد
 

 میزد حرف وایش یعروس یمهمون ازسفرو خورده عی و مینشست
 

 باشه که هم یونوبت مطلب سراصل میبر گفت هوی وایش که
 

  اسیمان دادن نجات یدگیازترش نوبت
 

  اش  پرده شد زوم ایمان یروچشمها نگاهم وایش حرف نیوباا
 

 شکستم آره کرد داغونم قلبش شکستن و زد شمیآت توچشمهاش
 

 ... ازشکستش
 

 و خوردن آب و وناراحت دلخورشد که میدیفهم ازنگاهش همه
 

  به و کردم استفاده ازنبودش توآشپزخونه ورفت کرد بهونه
 
 مادر یدار رسرتیخ یالل گنینم اینزن توحرف:دمیتوپ وایش
 



 و بلندشدم ازجام وباحرص یتر بچه ازبچتم تو اما یشیم
 
 رفتم آشپزخونه به هیبق زده بهت ینگاهها به توجه یب

 
 ونداشتم اشکاش تحمل ومنم کردیم هیصداگر یب اداشتیمان
 

 رو گذاشتم وچونمو کردم حلقه ودورکمرش دستام وازپشت
 

 نازک دل توکه کرد یشوخ وایش ایکن هیگر نمینب خانومم:سرش
 

 گلم ینبود
 

 نکردم هیگر که من:گفت دیلرزیم صداش که یدرحال ایمان
 

 اما:وگفتم گذاشتم بازوهاش رو ودستام گردوندم برش
 

  رو وایش که تو ،گلم ها گهینم نویا قرمزت یچشمها
 
 و من بخدا گفت یشوخ واسه فقط یدون یم  یشناسیم
 

 نیا واسه پاتو کف تاابد خودم ومن میدار منتت خونوادم



 
 بوده یترحم نه باش مطمئن پس بوسمیم یکرد قبول منو که
 
  ش  واحساسم پاکم عشق و من ،توبه کم  ونه س*و*ه نه
 

 ا؟یمان یدار
 

 باور یزیوهرچ شترازهرکسیب تورو من:زد لبخند هی ایمان
 

 نیهم گرفته دلم خورده هی فقط یرادیه دارم
 

 ایوب بزن صورتت به یآب هی توام رمیم من خانومم باشه:من
 

 رفتم سالن طرف وبه
 

 تامنو مامان بود شده سرخ یوحساب بود نییپا شسواسرش
 
 شد؟یچ: گفت دید
 

 ونشستم ادیم االن یچیه:من



 
 یکار چه نیا وونهید که یبرد آبروم:کرد زمزمه توگوشم وایش
 

 ؟یکرد بود
 

 رفته ادمی فکرنکن مونده تیاصل هیتنب: کردم زمزمه آروم منم
 

 یکرد باهاش یشوخ نیچراا هیزخم روحش اون یدونیم توکه
 
 دیکردم؟با خراب یوا:وگفت وگازگرفت نشییپا لب وایش
 

 ارمیدرب ازدلش
 

 کردم درستش خودم یکنیم بدترخرابش نکرده الزم:من
 

 اهمیمان و وبازکرد سرصحبت پدرم و اومد ایمان باالخره
 

 بودند یراض وصلت نیازا وهمه بود گفته رو بله ازقبل که
 

 بست ایمان دست مچ به رو وخوشگل دیسف طال دستبند هی مامانم
 



  گلم عروس کردن ازنشون نمیا وگفت
 

 شماهم و چسبهیم ینیریش نیا:وگفت برداشت ینیشر هی وبابا
 

  نیکن نیریش دهنتون
 

  بود خواب انگارهمش که من و میبرداشت ینیریش هی هرکدوم
 

  نیازا میببر لذت کردمیم یوسع کردمیم ارونگاهیمان فقط
 

 حرف با که داشتم لحظه اون تو رو ممکن حس نیبهتر اتفاقات
 

  بعد دیباش موافق اگه:شد ترم نیریش خوبم حس نیا مامان
 

 دنبال االن نیازهم و شونیسرزندگ برن دوتام نیا وایش یعروس
 

  ندن طول ینامزد ومدت باشن عقد یکارا
 

 چون بود یبدجورعروس تودلم من البته کردن موافقت همه
 



  خود شدیم خودم برا وکمال تمام ایمان گهید هفته کمترازسه
 

 ...خودم
 

 یمان
 

  سمت وبه دارشدمیب ازخواب وخوشحال سرخوش صبح
 

 رفتم ینم و شدیم قلم پام کاش یا که رفتم آشپزخونه
 

 شهیخاستگار امشب بفهمه اگه کنهیم دق بچم صابر:مامان
 

  رهیم یم ایمان بدون ،اون باشم آروم تونم یچطورم
 
 کردم فکر خودم شیپ نپرسم یچیه کردم یسع دیاومد شبید
 

 امروز اما شهیم درست یچ وهمه شده آدم اومده که حاال
 

  بعد تا فعال و شده تموم یچ همه گهید گهیوم زده زنگ میمر
 

 نشه، ییهوا ایمان که مینباش پرشون دم شیعروس



 
 خواسته رو ییجدا نیا یمان خود باش آروم سحرجون:ایرو
 

 دهیمال خودش به شویچ همه یپ باش ،مطمئن یلیهردل به حاال
 

 صابر؟ نه مگه
 

 اسیبارو حق آره:صابر
 
 نیزم وارسرخوردمیکنارد همونجا و وتارشد رهیت چشام جلو ایدن
 

 بادست من دنیباد ومامان رونیب دنیپر همه من افتادن یازصدا
 

 یشدیچ یمان برسرم خاک وگفت زدتوصورتش
 

  ارمین خودم یرو وبه سمیوا سرپا و نبازم خودم کردم یسع
 
 رکردیگ پام بابا یچیه: وگفتم کاشتم رولبم یمصنوع لبخند هیو
 
  اومد خون مینیازب نمیهم واسه نیزم باسرخوردم و مبل هیپا به



 
 :کردم زمزمه وهمزمان هاباالرفتم وازپله امیم و شورمشیم االن

 
 یبرد شکسته دل باخود رفته که یا
 یسپرد مرا تن طوفان به نینچنیا
 دفترمن به یزد مهرباطل که یا

 برسرمن هاکه چه امدین بعدتو
 برسرمن که ها چه امدین تو بعد

 
 بود باورم چگونه عالم یخدا یا

 بود اورمی و پناه یروزگار که آن
 برسرمن شهینماندهم اش هیسا

 من پرپر بخنددبرمرگ رلبیز
 

 ام وخسته بال شکسته تو یب که یدیند و یرفت
 ام پرشکسته توچه یب که یدیند و یرفت
 رپایز مرابه دل آسان چه یونهاد یرفت
 رها مرا کند ینم یزمان التیوخ یرفت
 
 ییایاگرن من یوا ایب هستم آشناتاکه جان به یا

 ام وخسته بال شکسته تو یب که یدیوند یرفت



 ام پرشکسته چگونه تو یب که یدیوند یرفت
 رپایز مرا دل آسان چه یونهاد یرفت
 رها مرا کند ینم یزمان التیوخ یرفت
 
 ییایاگرن من یوا ایب هستم تاکه آشنا جان به یا
 بود باورم چگونه عالم یخدا یا

 بود اورمیو پناه یروزگار که آن
 برسرمن شهیهم نماند اش هیسا

 من پرپر مرگ به بخندد رلبیز
 

 ام وخسته بال شکسته تو یب که یدیوند یرفت
 ام پرشکسته توچگونه یب که یدیوند یرفت
 رپایز به مرا دل آسان چه یونهاد یرفت
 مرارها کند ینم یزمان التیوخ یرفت
 
 ییایاگرن من یوا ایب هستم تاکه آشنا دل به یا

 ام وخسته بال شکسته تو یب که یدیوند یرفت
 ام پرشکسته توچگونه یب که یدیوند یرفت
 رپایز به مرا دل آسان چه یونهاد یرفت

 ....ییایاگرن من یوا ایب هستم تاکه آشنا جان به یا



 
  بله یزود نیا به شهینم باورم هیوگر وبغض هقم وهق تواتاقم

 
  ینبود عاشق یدید گلم یش ،خوشبخت یزود نیا ،به یگفت

 
  ستین عشق نی،بخدااینبود عاشق یدید
 

 یمان باش آروم:صابر
 

  یاومد یتوک:کنمیم نگاش
 

 نیا مرد تو ی،مان یدینفهم یبود خودت توحال وقته یلیخ:صابر
 

 بگو بهش قتیحق ،برو یستین یباز نیا برا تو یستین راه
 

  شه آروم شیزندگ خوادیم تازه صابر رممکنهیغ نه... نه:من
 
  خوشحاله ینجوریا زمیبر بهم آرامشش نیا تونمینم
 

 رمیم راحت الیباخ گهید ،حاال من کندن دل راحت واسه بهتره
 



 میگردیبرم امروز ایرو منو ی،راستیمان بگم یچ دونم ینم:صابر
 

 ؟یایم توام رفسنجان
 

 که یفهمیم مامان شیپ مونمیم نه:من
 

 ...یایب سرعقل دوارمیام یکنیم یکارخوب:صابر
 

 ایمان
 

 ی شبکه مثل نیشد نیداشت عجله انقدر که تونییدوتا برسر خاک
 
  دیگرفت یعروس بغل بچه میج
 
  کجابود بغل اسیلوب اندازه که فعال ایمان اوا:وایش
 

  نیبب عروست لباس زشته،بپوش اینکش ،خجالت خاک:من
 

 هست اندازت
 



 یخواستگار شب رادیازه اون رفت آبروم وونهید سییییه:وایش
 

 داد لو یومجلس  یش یلیخ شد ناراحت یتوباش که تحفش
 
 چه نیهست ،تاشما واال نوبرن داداش وزن ،داداش ازتو نمیا

 
 دشمن به یاجیاحت

 
  دید مهنازخانوم برسرم خاک که درآوردم زبونمو

 
  نایشیم عروس نیدار دیموند طونیدوتاهنوزش شما:مهناز

 
  عروس گهید تاچندساعت که تو مخصوصا: کرد وااشارهیش به
 
  یشیم
 

 شه آدم خوادیم یک دونم ینم مهنازجون آره:من
 

  عروس بعد پنجشنبه که توام بودما باهردوتاتون من اما:مهناز
 
 تر طونیش یکیاز یکی هردوتون انگار نه انگارکه اما یشیم



 
  نشست ورفت یکرد شیا قهوه مهنازجون یمرس دستت:وایش
 

 شه شیآرا که نهییجلوآ
 

 بعد دوساعت و رفتن و مخصوص اتاق ایب نینش اونجا:مهناز
 
  داد لیتحو عروس  یوایش هی

 
 یدیم لیتحو عروس  یبریم تیودرپ ،له خالق جلل:من

 
 ییایدرب نقدرعروس یهم توام دوارمیام:مهناز

 
 دهنت یگرفت حالش مهناز ولیا:رخندهیز زد یپق وایش
 

 هیچ بامن شمامشکلت وامهنازخانوم:من
 

  یچ یچ با دونمینم ینینش هم یول یمشکل چه وا:دیخند مهناز
 

 اثرکرد درمن



 
 از نیا حهیازمل اون داداش زن هیخطر اوضاع اوه اوه:وایش
 

 گنیم که راسته...یهع میاریب کم دیبا که مییما حاال مهنازجون
 

 روزگار یهع نیز به پشت یگه پشت به زن یگه
 

 وگرفت ودستم کنم عروس  به لیتبد توام پاشو ایمان:مهناز
 

 نشوند منو نهییآ جلو یصندل رو
 

 خوامینم ظمیغل شیآرا ایبد مدل موهام فقط:من
 

 صورتم کردن شیآرا به کرد وشروع قشنگم باشه:مهناز
 

  ترشد صاف دیاتوکش بود لخت که یهمونجور موهامم
 
 :گفت و بست موهام به رسرنازیوچندتاگ خوشگل تاج هی

 
  ونیوشن فر تا ادیم شتربهتیب لخت یموها

 



 جون مهناز معجزه است نیوا:وایش
 

 دنبالتون انیب تون خسته دل یعاشقا دیبزن زنگ بهتره:مهناز
 
  دنیرس رادیوه نیشرو بعد نیم وچند نیشرو به زد زنگ وایش
 
 
 رادیه منو میموند رفتند بردار لمیف همراه نیوشرو وایش
 
 کجاس؟ ایمان دیببخش خانوم مهناز سالم:رادیه
 

 خوادیم رتیبص چشم دنشید:روبروش ستادمیا نهیس به دست
 

  بعله
 
  تو یعشقم جونم یا:رادیه
 

 عالمه خدا دراد ازآب یچ هاشون بچه ترن خل یکیاز یکی:مهناز
 
  خوشگلتر یکیاز یکی:رادیه



 
 میاومد رونیب شگاهیوازآرا جون مهناز یمرس:من

 
 گذشت رادیه یبگوبخندها به شگاهیآرا به دنیررسیمس

 
 ایمان

 مثل یعروس یدهایخر و خونه نیزایود هیجهز دیخر با هفته  ی
 

 تنم عروس بالباس من حاال که یا هفته هیگذشت، وباد برق
 

  من که کوبهیم سرم به رو قتیحق پت  هی مثل که یدیسف لباس
 

 بهش یاحساس چیه که یمرد حجله به برم حجله به قرار امشب
 

  ستمین عاشقش که یدرکنارمرد امشب من شهینم ،باورم ندارم
 

  یایدن وپابه دوربشم هام دخترانه ازتمام ام دخترونه یایقرارازدن
 

 پر ییایدن وپابه کنم یسرخداحافظ روزپشتیبزارم،وازد یزنانگ
 

  که ییفرداها...مبهم یلیخ اند مبهم که ییفرداها بزارم ازفردا



 
 ...درانتظارمه یچ دونم ینم
 

 بنمیم روم روبه یقد نهییام،ازتوآیم خودم دربه ی تقه یباصدا
 

 ثابت شکمم ورو شهیم حلقه دورکمرم رو،دستاش مرد نیا قامت
 
 خانومم یشد خوشگل:کنهیم زمزمه رگوشمیز
 

  من ستمین نه!!!عاشقشم؟!عاشقتم:رودستش زارمیم دستام
 
 بفهم مجبورم.... ندارم کنارمه که یمرد به یاحساس چیه
 

 عاشقمه که رو یمرد کنمیم کنم،تحمل دتحملیمجبورم،با یلعنت
 

 ...یحام هی...دوست هی اون... ندارم بهش یاحساس اما
 

  کرده دایپ راهشو چشمم ازگوشه که رو یسمج اش  قطره
 

  رادیه ازچشم دور کنم،بهیم پاک آروم رو ادیم گونم یورو



 
 ...دیند د؟نهید
 
 «رادیه»
 

 دردشو نفهمم کنمیم یسع زنمینم ودم نمیبیم اشکاشو
 

 رید یلیخ...رید کردن درک واسه...دنیفهم واسه
 

 شهیم خورد نباری،ا نداره امکان بازم کناربکشم بخوام اگه یحت
 
 شهینم نه!شه؟یم زد بهم رو یعروس  ی شهیدوبارنم شکنهیم
 

 منتظر همه نییپا میبر بهتره خانومم: کنمیم زمزمه توگوشش
 

 خانومن عروس
 
 «ایمان»

 نییپا میبر بهتره خانومم:کرد زمزمه توگوشم آروم
 

 ..خانوم منتظرعروس همه



 
 «یمان»

 جزمن یمرد ی حجله پابه کنم تحمل تونم ینم شهیعروس امشب
 

  بهش دیبا دیفهمیم دیبا ستمین نه!مردم؟ من!مرد؟ هه..بزاره
 
 رسونمیم خونشون به رو خودم ستیرنید هنوزم گفتمیم
 
 «ایمان»
 

  رمیم نییپا ها ازپله رادیه همراه مهمونا وهلهله یباشاد
 

 دهیژول یباموها دهیپر الغرورنگ نمیبیروم ی،مان یناباور درکمال
 
 «یمان»
 
 خرامان دمیخر واسش من که یعروس لباس باهمون دمشید
 

 :کرد لونه توچشمام ومد،اش یم نییپا ها ازپله خرامان
 



  وجودم شد هی،پرگر سراغت اومدم یوقت
 

 سرد نگاهش...نگاهش اما نمشیبب بهتربتونم که زدم پس اشکامو
 
 :بود یخیو
 
  نبودم ،انگارعاشقت یکردیم نگام یجور هی

 
 : ایخدا برگردون ارویکن،مان کمکم ایخدا

 
 کن دودل کم هی ،عشقمو ایخدا دعاکردم یه
 
 «ایمان»
 
 ...چرا حاال یول قربانت به جانم یآمد:رید یلیخ یراومدید یلیخ
 

 گذاشتم رادیه دست وتو دستام
 
 «رادیه»
 

 گلم ا،برویمان برو:فشردم محکم دستش



 
 «یمان»
 

 :ادزدمیفر صدایهزاربارب تودلم
 

 کن ول دستاشو قشنگم،بگونه عشق زدم داد
 
 «ایمان»
 

 مونم یم:گفتم رلبیوز وبستم چشمام
 
 «یمان»
 

 :بودم ها پله نییا روبروش گهید حاال
 

 یبستیم چراچشماتو بودم سادهیوا روت روبه
 
 «رادیه»
 

 نشست کنارم آروم ایمان



 
 «یمان»
 

 :وتارشد رهیت ایدن کردم حس
 
 ینشست ششیپ که یوقت شد اهیس امیدن دفعه هی

 
 «ایمان»
 کنمیم ،خواهش تونمیم ،من تونمیم من:کردم زمزمه رلبیز
 

 برو یمان
 
 «رادیه»
 

 :کردم وزمزمه وگرفتم دستش لرزهیم داره کردم حس
 

 .... ا،برویبرومان
 
 «یمان»

  ینجواها به وگوشم شدشون قفل یدستا به چشمم
 



 :بود عاشقونشون
 

  سراومد هم من ،نفس گهیود وگرفت دستش
 
 «ایمان»
 

 ناقوس هی مثل مهمونا زدن دست اما بلندشم ازجام خواستم
 

 رید یلیخ....رید:کرد زمزمه توگوشم
 
 «یمان»

 دراومد ام هیگر من یبراتون،ول زدن دست همه
 
 «رادیه»
 

 برو نکن ش  ایبرومان:من
 

 مونم یم:دیلرزیم اصداشیمان
 
 «یمان»



 
 :شدم میقا ستون پشت نداشتم اشکام رو یکنترل گهید
 

  بارهیم اشکام که ی،وقت ینیبب منو نخواستم
 

 روخوندو عاقدخطبه
 

 :نه ،بگو بگونه یلعنت
 
  اثرنداره ادعای،ینبود عاشقم اتوی

 
 «رادیه»
 پشتتم من:کردم زمزمه توگوشش دوباره ستمین نامرد من نه
 

 برو نکن ش 
 
 «یمان»
 
 :ندارم یسهم ازش گهید باورکنم تونمینم
 

 ازتو یسهم ندارم ،من یاون مال گهید حاال



 
 نهیبچ گل رفته عروس:وایش
 
 «ایمان»
 

 کرد ثابت رو عشقش رادکهیه نیا بگم رو بله دیبا من
 
 حاظرکن هارو حلقه: بشنوه که یطور رلبیز
 

 خوند رو خطبه باردوم یبرا عاقد
 
 «رادیه»

 حاظر هارو حلقه:کرد زمزمه رلبیز دیلرزیم صداش که یدرحال
 

 برداشتم عقد ازسفره هارو حلقه جعبه شدمو کن،خم
 
 «یمان»

 :برداشت هارو وحلقه شد خم من نشسته اش  به یچشمها مقابل
 

 اشکو حلقه هزارتا داده،من حلقه هی بهت اون



 
 ارهیب گالب رفته عروس:وایش
 

 :شد بلند هقم هق
 

 یشنفت بودم مطمئن رو من هق هق یصدا
 

 خوند دوباره رو هیآ بارسوم یبرا خانوم عروس:عاقد
 
 «ایمان»
 

 بله حق کالم بنام:نموندم یرلفظیمنتظرز
 
 «یمان»
 :شد وتموم گفت رو بله رادمیه
: 

 
 یگفت قاطعانه چه ی،وا زمیعز بازهم رو بله
 
 «رادیه»
 



 وگرفتن ایمان و یمان واسه آور درد ی ها لحظه گذشتن بعد
 

 عروس نیماش سمت به تاالر به رفتن واسه کاتیوتبر کادوها
 

 میرفت
 
 «یمان»
 

 :شدم وخاکستر گرفتم شیآت شکستم نباریا شکستم
 

 عروسش نیماش ن،سمتیرفت ییدوتا که حاال
 

 زد چشم  هی رویبگ کامت سوارشدن قبل آقادوماد:نیشرو
 
 
 «ایمان»
 
 !!!ببوسمش؟:کردم خی یا لحظه یبرا
 
  یرسرگذاشتیوز یرلفظیز االن واسه بالنکنه گهید آره:وایش



 
 هووم؟

 
 کردم نگاه یمان به
 
 
 «یمان»
 
 :زد زل چشمهام به
 

 ببوسش نیآفر ،پاشو کن نگاه من یها توچشم
 
 «ایمان»
 

 *ش*م*د*ی*س*و*ب*و وبستم چشمهام
 
 «رادیه»
 
 شکستن بد شکستن نباریا کردم حس هردوشون مرگ بوسه نیباا
... 
 «یمان»



 
 من نیماش قراربود که ینی،ماش کردم نگاه عروسشون نیماش به
 

 رادیه نیماش نیاماحاال،ماش باشم من قراربود که یدوماد باشه
 

 ...:رادیه هم دوماد و بود
 

  بودن پژمرده هم یلی،خ عروسش نیماش یگال
 
 «ایمان»
 سوارشم بتونم که کردم وجمع عروسم لباس دست با
 
 «یمان»
 بود نیبهتر و کردم انتخاب من روز هی که یعروس لباس به
 
 ..:نه..نه
 

  نبودن قشنگ هم ،اصال بود تنش که ییلباسا
 
 «رادیه»



 
 ستین خوب یمان حال:کردم زمزمه نیشرو توگوش آروم

 
 رهیم شو مطمئن اول اتاالریب بعدخودت خونشون ببربرسون

 
 !باشه؟ ایب بعد خونه

 
 رفت یمان سمت وبه هست حواسم باشه:نیشرو

 
 نشستم فرمون پشت خودمم

 
 چرا؟ یروگفت چرابله:من

 
 ...شمیم عاشقت دونمیم چون یتوعاشقتر چون:ایمان
 
 «یمان»
 

  یساع پارک یبر شهیم:شدم نیشرو نیسوارماش
 
 پاتقمون دنید دوباره واسه یفرصت چوقتیه گهید دونم یم)
 



 (نمشیبب دیبا رفتنم قبل رمیم دارم ،من ستین
 

  از بوقشون بوق یصدا با هیوبق رادیه نیماش لحظه نیهم
 

 :شدن رد کنارمون
 

 یگشتیم باعشقت شهر،امشب یها کوچه کل
 

 ومدین اما یشگیهم مکتین وهمون شدم ادهیپ میدیرس بالخره
 
 :ومدیبارن نیا

 
 یبرنگشت موندم یمون،هرچیشگیهم پاتوق

 
 خونه میبر:من

 
 ازخورد رو مادرم ی شکسته قامت دمیود میرفت خونه سمت به
 

 بار هی که میمرد پسرهمون من ببخش مامان ببخش من شدن
 



 ادگرفتمی ازاون شکستن مادر ببخش توروشکست
 

__________________________________________________ 
 
 رادیه
 

 باشم یباکس تونمینم من یمان نگران بودم نگران مدت تموم
 

  مهمونارفتن که نیهم تپهیم گهید یکی یبرا قلبش
 

 تو برو: رسوندم خونمون به ارویمان باعجله
 

 یایتونم:ایمان
 

 خونه سمت به وبکوب رونیب زدم وازخونه ببخش تونمی،نم نه:من
 

 کردم حرکت یمان
 

 یمان
 
 



 :رفتم هاباال ازپله نیوسنگ نبودن خودم انگارمال که یباپاها
 
 کنمیفکرم خوبمون یروزها به...باشم تنها خوامیامی،ن امامانین

 
 نگاه ساعت ؟بهییایرو ،شب بزنم رقم قراربود که ییایرو شب به
 
 ...آخ رادیه آخ رادیه توحجله االن نکهیازا رمیگیگرم کنمیم
 
  گم ی،م زنمیوم ارمیم گرفت واسم روزتولد که رو یتاریگ
 

  وداره جونم به افتاده خوره مثل و نمهیتوس که ییازحرفها
 
 :ام شهیر به زنهیم شیآت
 

 ندارم تاب ومن یبانیرق همخواب
  ندارم خواب نیا ی ازغصه تابمویب

 ستین سخن لهیم کسم چیباه دلتنگمو
 ستین من هیتنگ دل به آفاق درهمه کس

 هست عهدشکن یبس ارستمکارویبس
 ستین عهدشکن آن یستمکار به اما



 ستین عهدشکن   
 ستین عهدشکن    

  خوارترم ازهمه یبس تو شهیپ
 من گرفتارترم ازجمله که یرو زان
 ات یبرسرکو ینمانددگر که یروز
 من وفادارترم اریزاغ که یدان
 کن من ی چاره نگران من یکس یبرب
 من ارترمی یب کسو یب کس کزهمه زان

 من ارترمی یمن،ب ارترمی یمن،ب ارترمی یب
 من ارترمی یمن،ب ارترمی یب
 من ارترمی یب
 من ارترمی یب

 
 یرینم توحجله امشب که بگو نه ایمان نه: بلندشد هقم هق

 
  کنهیم ینیسنگ هام روشونه یدست کردم احساس

 
  بلندکردم سرم

 
  چوقتمی،ه ستین من توحجله ،اون یمان نجامیا من:رادیه
 



 رمیم رانیوازا دمیم ،طالقش یبرگشت که حاال دمیم قول ادینم
 

 یلیخ یمرد یلیخ: هیرگریز وزدم کردم وبغلش شدم بلند ازجام
 
 بگه رو بله ایمان زاشتمینم مردبودم اگه نه:رادیه
 
 رادیه
 

 نیازهم دمیم قول گفتمیم رو بله دینبا گفتیم رو بله دینبا سووتمین مرد من آره
  طالق یکارا دنبال فردا

 
  یمان یپا پابه دیسررس صبح دهیسپ یتاوقت رو شب... باشم

 
 ... کاش کردمینم عجله چوقتیه ،کاش سوختم

 
 دادگاه میریم باهم کنم صحبت ایبامان رمیم من:بلندشدم ازجام

 
  بامن شماهم بفهمه یکس زارمینم رمیم گرفتم طالق که نیهم

 
  میگردیبرم بعد چندماه دیکنیم ازدواج اونجاباهم و دیایم



 
 چوقتیوه گردمیبرم ودوباره دمیم حیتوض رو یچ همه وخودم

 
 از و بگه یزیچ منتظرنموندم و دینیبینم هم رو ام هیسا یحت
 

 کنم صحبت ایبامان دیبا خونه رفتم و رویب زدم خونش
 

__________________________________________________________ 
 

 ایمان
 

 مردم شبید همون مردم من کردم هیگر تاصبح رو شب تموم
 
 گفتن بله هیمن،با یایدن من عشق من مرد مرد هم یمان دونمیم
 

  وبخت حال به.... ایخدا چکارکردم من خاکسترشد سوخت من
 
  اومد رادیه که کردمیم هیگر اهمیس
 
 طالق واسه دادگاه میبر دیبا:رادیه
 



 ها؟ داشت رادیوا بیع دختره بگن یخوای،م یشد وونهید:من
 
 

 از طالق بعد بفهمه یکس زارمینم نه خانومم نه:نشست کنارم
 
  و میگردیبرم چندماه بعد و دیکنیم ازدواج واونجا میریم رانیا

 
  میگیم هامون خونواده به رو یچ همه

... 
 

  یمان
 
  هیپرازگر پرازبغض پرازدرد یا هفته  ی گذشت هفته  ی

 
 ازشکستنم و شد آب ازسوختنم مامان و نجامیا که یا هفته هی

 
  هی دیسف وموهاش رشدیپ شبه هی مادرم که یا هفته هی خم

 
 نکهیازا غافل رنیم طالق واسه فردا ایومان رادیه که یا هفته

 



 رادیه با ایمان سرنوشت نکهیازا غافل رفتنمه یها لحظه
 
  به مهرسکوت و رازدارباشه مامان کردم التماس که یا هفته هی

 
 هی تو حبسم که یا هفته هی ایمان یخوشبخت واسه بزنه لباش

 
 واسه کنمیم یشمار هیثان که یا هفته هی تارمهیگ وهمدمم اتاق

 
  نفس رو ییهوا ستین قرار گهید بارفتنم که خوبه چه رفتن

 
  هیگریباد ایمان که بکشم

 
 دارم یبرم زکنارتختمیازم  آورده واسم مامان که رو یوکاغذ قلم

 
 رو شیخوشبخت حکم سمینویم رو یخداحافظ نامه سمینویم و
 
  او یبرا او ادی به زنمیم هق و سمینویم
 
 کنمیم بوس و خونمیم صدبار نه بار ده نه کباری نه خونمشیم
 

  ام نامه سطر سطر به رو عشق که بوسمشیم که رو نامه



 
  رو ییجا نیهم باخوندنش دونمیم چون بوسمشیم کنم قیتزر

 
 ....نیریش چه بوسهیم ایمان م*ب*و*س*ی*د* که
 
 و خونمیم رفتنم یها ازلحظه خونمیم دارم یبرم تارهمیگ
 

 ....ندمیوم چشمام رفتن نیازا خوشحال
 
 رادیه
 

 نید نیرایازز گهید ی تاچندلحظه نکهیازا خوشحال خوشحالم
 

 یحاظرشد یخانوم: وآسوده شمیم راحت گردنمه که یبزرگ
 

 ادایم یقاض االن
 

 دیپوشیم وکفشاش بود ستادهیا پا لنگه هی که یادرحالیمان
 

 اومدم منم یکن روشن نیماش تاتو حاظرم من:گفت



 
 خورد زنگ میگوش که رفتمیم نییهاپا وازپله یخانوم باشه:من

 
 دادگاه میریم میمادار سالم الو دمیم جواب عیسر یمان شماره

 
 میبرس که االنه ماهم برسون خودت

 شالم
 سالم:سحر

 
 ...ببخش نییشما سحرخانوم سالم عه:من

 
 ...نیایب رفت... رادیه رفت یمان:کردیم هیگر که یسحردرحال

 
 کردم خی کردم حس شد اهیس جلوچشام شدینم باورم

 
  نداره امکان نیا بستم لیقند

 
 شد نیسوارماش من به توجه یب ایمان
 

 نشستم فرمون پشت لرزون یها بادست
 



  ایمان
 
 

  یشگیرهمیمس ازهمون رادیه میشد که نیسوارماش
 

 کرد وترمز... نرفت
 

 !موته؟ روبه یقاض که نگو نجایا میچرااومد وا:من
 
 نبود خودش انگارمال وپاهاش دیلرزیم دستاش رادیه
 

 کشوند ومنو ایب...یب...ب:گرفت دستمو
 

 :دیکش غیج وسحر کرد بغلم ایرو میشد مارستانیب وارد که نیهم
 
 پرپر چطور دونم هی یکیپسر یدید شد برسرم یخاک چه یدید
 

 ... مرد یمان.... مرد یمان:زد غیوج ستادیا وروبروم اومد شد
 

 ...رفت باتوبودن حسرت با... رفت دل به آرزو بچم.... رفت



 
  افتاده تخت رواون جونیب که نیبب نشیبب ایب

 
  باش آروم سحربسه بسه:گرفت سحر ایرو
 

  باشم آروم شده پرپر گلم دسته مثل جوون:زد غیج سحردوباره
 

 خداااااااااااااا یا روسرش وزد
 

 خیو سرد دیسف جون یب دمیرود یومان اتاق سمت دمیدو
 
 
 زیسوپرا بگو پاشو.....یمان پاشو...دروغه....دروغه:زدم غییییج
 

  بلندشو.... یکر مگه یلعنت باتوام:گرفتم دستاش بگو....
 

________________________________________________________ 
 رادیه
 

 پرستارا باکم  و گرفتمش شه نیزم نقش ایمان نکهیا قبل
 



 ...شد هوشیب و زدن بخش آرام بهش ودکترا
 

__________________________________________________________ 
 

 ایمان
 
 :نمیبیم وکنارم رادیه کنمیم وباز چشمام بار نیچندم یبرا
 

  باشم خوامیم من نزار باشه کنن هوشمیب نزار من مرگ
 
 رباشه؟ینگ وازم فرصت نیا نمشیبرابارآخربب خوامیم
 

 خانومم باشه... باشه:*ب*و*س*ی*د* دستام
 ایمان
 

 توگور رو من ی نشسته خون به یجلوچشما من عشق مردمن
 

 خودم  و شمیم رد تیجمع نیازب وتنگ گورسرد هی گذاشتن سرد
 

  پاشو...شهیم خفه زینر کنمیم خواهش زینر:ندازمیروقبرم رو



 
 یخوریم سرما یهست ییسرما بگو پاشو... عشقم پاشو یمان
 

 بگوووووووووووووو:زنمیم داد یمان بگو
 
  به یعوض نزن دست من به:زنمیم پسش سمتم ادیم رادیه
 

 ....فهممینم یزیچ گهیود.... نزن دست من
 

  مارستانمیب روتخت کنمیبازم وکه چشمام
 
  دهیژول یموها و بلند یشایبار کنارمه رادیه
 

______________________________________________ 
 رادیه
 
 هفت که یا هفته هی اومد بهوش هفته  ی بعد باالخره رادیه
 

 شکر خدارو خانومم یاومد بهوش:گذشت قرن
 

 خونه برم خوامیم: ایمان



 
  میریم امشب خانومم باشه:من

 
 باقبول اومده بهوش که گمیوم رمیم یپرستار ستگاهیا به
 

 برمشیم و کنمیم امضا شدنش مرخص برگه تشیمسعول کردن
 

  خونه
 

 رو صوت ظبط دستگاه و نامه و خوابونمشیم روتختش
 

 توعه مال:دمیم بهش
 
 خانومم کن هیگر شهیم خفه وگرنه کنه هیگر دیبا تواتاقم رمیم
 

 کن هیگر
________________________________________ 

 
 ایمان
 



 کنمیروبازم نامه
 

 :خونمشیوم بوسمشیم یمان خط دست
 

 داد قرار من یشگیهم راقسمت ییتنها اوکه بنام
 محکوم یسم لو اگه ببخش منو من یزندگ همه یا:اجانیمان
  یشد من بدون موندن به وتومحکوم کرد رفتنم به

  یرحم یباب وبارها باشم سرقولم نتونستم اگه ببخش
  یشد موندن به ،تومحکوم پاکت قلب به زدم انهیتاز

 مقدس که عشقمون به یبش خوشبخت و یبمون بده قول
  رو وعشقش رادیه باورکن دمیم قسمت وپاک بود
 بهش من به بافکرکردن و یباش ،عاشقش یبش عاشق بده قول

  یباورکن گاهت هیتک نیا دارم ،دوست ینکن خ*ی*ا*ن*ت**
 یباش گاه هیتک نیا ومواظب یبمون بده قول

 سپرمیم تو به هم رو رادی،ه سپردم رادیه توروبه همونطورکه
 ... یش خوشبخت

 :باشه ادتی
 یآباد نیا مردم از  ی چیه ونه اندوه ،نه یمان یم تو نه
  که یشاد لحظه آن وبه قسم رود  ی لب نگران حباب به

 ...گذردیم هم گذشت،غصه
 هرگز..مپوشان اندوه ی خودجامعه ی لحظه تن به



 ...دارم دوستت...من عشق دارم دوستت
 

  که یمرد یازمرد کردم هیوگر خوندم هزاربار روخوندم نامه
  یروزها تموم زدم وهق خوندم داشتم ش  بودنش مرد به

 رو بودنمون باهم
 

 تاابد که ییصدا شد پخش وصداش کردم یپل صوت ظبط
 
 :دستید داغ قلب نیا نیتسک دونمیم

 رمیمیم ایتودر قیقا یب عاشق من
 ازعشق شمیم آسوده بندمیم چشمامو

 رمیمیم و رمیم
 رمیگیم آب ریتوز یمرگموبرا تولد جشن

 ایتودر توساحل عاشق هی موجا به بانگاهشیز هی
 رمیمیم امشب من ایدر یایپر

 رمیمیم امشب من بایز هی ازعشق
 ازعشق شم یم آسوده رمیم یوم رمیم
 رمیمیوم رمیم

 رمیگیم رآبیتوز یتولدمرگموبرا جشن
 ایرو به بندم یم ا،چشمامویتودر قیقا هی عاشق من



  دوزه یم موجا به آروم نگاهشوچه بایز هی
 سوزهیم ایتودر تنها چه ساحل یب عاشق هی
 ازعشق شمیم آسوده رمیم یوم رمیم
 رمیم یوم رمیم

 ...رمیگیم رآبیز تو یبرا مرگمو تولد جشن
 

 ایمان
 عشق شدم نتینش چله کنمیم زمزمه رلبیوز خونمیم فاتحه

 
 خوابم به یومدیبارن هی یحت مروت یب اما شدم نتینش ،چله من

 
  نینش چله آره نشونه هیاز غیدر اما روز و شب نتمینش چله

 
 رخاکیاس که هستم یعشق

 
  لحظه به لحظه بوده پام به پا روز چهل نیا تموم رادیه یمان
 

 کن کم  شده خم اون شکستم من خاکسترشده اون سوختم من
 

 باشه؟ کن کمکم اقال یگرفت قول ازم شم عاشقش
 



 زنمیم سر بهت امیم یزود اما برم دیبا یکنیم کمکم دونمیم
 

.... 
 
 رادیه
 

 مح  واسه فرصت هی دیشا یسفرطوالن هی سفرم هی یراه
 

  مدت نیا وتموم گذشته یمان ازمرگ ماه سه ایمان احساس
 

  اما شده نرم دمیخر دل باجون وتخماشو واخم هاش بهونه
 

 کنار دمیم وفرصت رمیم دوست هی خونه هم هی مثل فقط
 
 زنگ هیزنگ ای روم یارومی شهیهم یکباربرای ادیب

 
 

 نباشه ییجدا گهید که باشه بخش جهیسفرنت نیا کن اکم یخدا
 

 نیریش وصال هی باشه وصال هی اش جهینت کن کم 



 
 

 ایمان
 

 بهونس هی یسفرکار نیا دونمیم من اما... رفته رادیه دوماه
 
 یازکس بکنم دل تونمینم... تونمینم اما کندن دل واسه بهونه هی

 
  باورش دونمینم... هیسا به هیسا اومد پام پابه میزندگ تموم که
 

 بدجوراحساس شیخال یجا نبودش..سخت یلی،خ  سخته
 
 تونمی،نم رفته منم آرامش رفته رادیه که یازوقت شهیم
 

 ...نباشه رادمیه ستین یمان که حاال باورکنم
 
 رمیگیوم رادیه شماره دوماه بعد بار نیاول یبرا
 

 دهیم جواب بالخره
 

 رادیه:من



 
 دلم جون:رادیه
 

 ؟یگردیبرم یک:من
 
 چطور؟:رادیه
 

 شده تنگ برات دلم:من
 
  خانومم شده تنگ منم دل:رادیه
 

 رادیه:من
 
 جونم:رادیه
 

 ؟ینزار تنهام یدیم قول:من
 
 ....خانومم دمیم قول:رادیه
 
 



 
 انیپا
 

16/8/1395 
 

 یلیخ تلخه لمونیم برخالف یگاه هاش ینیریش باهمه یزندگ
 ....ازعشق سرشار تونیزندگ  همه نیباا تلخ

 (انیآرام بایفر)




