
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



wWw.Roman4u.iR 2 

بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

  Roman4u@:  تلگرام کانال

 گلشیفتهنام رمان : 
 69سحربانو  نویسنده :

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو
 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 
   Roman4u@ کانال تلگرام :

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است

 

http://www.roman4u.ir/


 

 گلشیفته

 69سحربانو

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 گلشیفته
 یباسمه تعال

 
 

 دردم یکنیم ارتیو هردم ز ینیبیم مرا
 هردم شودیم ادتیز لمیو م نمیبیم ترا
 یچه سر دار دانمینم یپرسیسامانم نم به
 مگر دردم یدانینم یکوشیدرمانم نم به
 یزیمرا بر خاک و بگر یکه بگذر نیراهست ا نه

 تا خاک رهت گردم یار و بازم پرس یگذار
 دستت از دامن بجز در خاک و ان دم هم ندارم

 دامنت گردم ردیبگ یبر خاکم روان گرد که
 یتا ک یدهیرفت از غم عشقت دمم دم م فرو

 بر اوردم ییگوینم یاز من بر اورد دمار
 جستمیز زلفت باز م یکیدل را به تار یشب

 خوردمیباز م یهالل یو جام دمیدیم رخت
 تیسویدر برت ناگاه و شد در تاب گ دمیکش

 بر لبت لب را و جان و دل فدا کردم. نهادم
 حافظ

 اد؟ی.چرا صدات در نمیینجایشفتالو تو که ا ؟یی_البالو.شفتالو.کجاهیهان
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 .گهیدرست بگو د یقشنگ نی_شفتالو و زهر مار.اسم به ا
برو .هیبگه هان خوادیانگار م یقشنگ نیاسم به ا گهیم نی_خب حاال.همچهیهان

 ؟یاسمه تو دار نمیاسمت.اخه ا نیبابا تو هم با ا
 ؟ی.ها چته .چکارم داریشی_برو بابا تو هم ادم نم

 بابا حوصلم سر رفت. رونیب ای_بهیهان
 و خاموش کن سر نره. رشی_خب ز

 .زمیکن عز تیخودتو اپ تو د کمی.یمی.قدمیدی_هر هر هر .خندهیهان
کرد.کالفه گفتم_خب  وونمی.دیهان نیشتتدم از دستتت ا خستتته گهیخدا د یوا

 زم؟یعز یخوایم یچ یگیخانم حاال م هیهان
عشتتوه  هیتاپ دادن چشتتماشتتو لود کرد و  یخرا که بهشتتون ت نیا نیع هیهان

 بازار؟ میبر ایاومد و گفت_ب میخرک
 .رونیاصال حرفشم نزن.اصال حوصله ندارم.حاال هم برو ب ی_هان

 جان.گلکم... فتهی.شفتهی.گلشی_گلهیهان
شدم گلکم.تا هم خندم که  شیپ قهیدو دق نیو قورت دادم و گفتم_کوفت.حاال 

 شفتالو بودم.
 من؟ ؟جونیای_من غلط کردم.حاال مهیهان
 ؟ی_ک
 _فردا قربونت برم.هیهان

شگاه م یدای_خب حاال تا فردا.فقط هم بخاطر خر  رونی.حاال هم برو بامایدان
 .گهید
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فتیکه م نطوریماد پر اب کرد و هم هیصتتورتم و  دیپر یهان  رونیب ر
 و شفتالو جون. تگفت_ج*ی*گ*ر

 و درو محکم بست. رونیرفت ب عیو گفت و سر نیا
نهیدختر د نیخدا ا یوا هان وو  ازین کهی.زمانزترهیبرام از خواهر عز هیاستتتت.

 یعض.انقد مهربونه که بمیبه خواهر و خونوادم داشتم شد خواهر واقع یدیشد
از و با صتتورت ن هی.هانستتتین گهیبا محبت تر از اون د ایتو دن کنمیوقتا فکر م

ندم ینمک ما یداره.پوستتتت گ ها یشتتمیستتبز  یو چشتت  یا وهقه یو مو
 سوخته.همسن خودمه.

نگاه  ییشتتدم.داشتتتم به عکم ادما رهیعکستتام و در اوردم و بهشتتون خ البوم
شدن خونواده جد 7که  کردمیم سا دیساله  شدن  یپناه یکه تو اوج ب ییمن.ک

من شتتدن و باعش شتتدن  یکه همه زندگ یمهربون و دلپاک یپناه دل تنهام.ادما
 یجواب ستمهنوزم که هنوزه نتون یخونوادم و کمتر احساس کنم. ول یخال یجا

.مثل و دلتنگشونم خوابمیم ادشونیکنم.هنوزم هرشب با  دایکارشون پ نیواسه ا
 امروز.
 یجواب هیم.کن دایپ لشتتونیدل یقانع کننده واستته رفتن ب لیدل هینتونستتتم  هنوزم
بغض  که اون شمیشبا انقد دلتنگشون م یکه با من کردن.بعض یکار نیواسه ا

واسه اروم کردن خودم  یکار چیه تونمیخفم کنه و من نم خوادیبزرگ تو گلوم م
 یگرم عمو ستتهراب و حرفا یمحبتا یحت هیحضتتور شتتاد هان یانجام بدم.حت

 ریحستتتام و نگاه مهربون ام غیدر یب یتایحما ی.حتیدلگرم کننده خاله فاط
 سام.
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 .کنمیبدنم احساس م یو با تک تک سلوال مییو بازم تنها کشمیم قیاه عم هی
ازار دهنده است.احساس  یلیخ یکسینخواستن و طرد شدن.حم تلخ ب حم

سر راه هی ستنش ول یبچه  سن  یبچه ا یرو دارم که خونوادش نخوا  11که تو 
 شد. یسر راه یسالگ
 .زدیکه داشت واسه شام صدام م ومدیاز تو اشپزخونه م یخاله فاط یصدا

 لهیو لباسام و مرتب کردم و اومدم از پ نییرو فرستادم پا یاون بغض لعنت دوباره
 .رونیب مییتنها
احستتاس  شیخال ی.جاروننیشتتام ب دیستتام.امشتتب با فر ریبودن بجز ام همه

 .شهیم
 تو اشپزخونه. زیدور م میو همه نشست میدیشام و چ زیم یکمک هان با

 .کردمیم یبود.اشتها نداشتم و با غذام باز یکباب شام غذا
 خوره؟یرو نم یخوشمزگ نیبه ا یسهراب_گل دخترم چشه که غذا عمو

واستته من بعد از پدرم  ایمرد دن نیو مورد اعتماد تر نیبه بهتر یلبخند محو با
 خاله . یعمو اشتها ندارم.مرس یچیکردم و گفتم_ه ینگاه
 یلکه گفت_گ دمیحسام و شن یصدا ی.ولرونیشدم و از اشپزخونه زدم ب بلند

 چشه؟
 ادم.د ختنیبه در زدم و به اشکام اجازه ر مویتو اتاقم بودم و تک گهیموقع د اون

 یی...تنها گذاردیم میگلو یرا رو شیو لبخند زنان پا ستادهیا
 یسال .هفتشیتختم نشستم و ذهنم و فرستادم به هفت سال پ یاتاقم رو یتو

 هیاونا منو؟ستتوال ایمن اونا رو گم کردم  دونمیبودم.نم میکه دور از خانواده واقع
 براش نداشتم. یوقتم جواب چیه یواسم مهمه.ول یلیکه جوابش خ
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خونه و همش با  ومدیوقت م ریاعصتتاب نداشتتت.د ادیبود بابا ز یچند وقت هی
شش و مکردیم دادیو دادو ب زدیحرف م لشیموبا ضا که کردی.البته تمام تال  یف

 یمشتتکل بزرگ هیبابا  دمیمنم با اون ستتن کم فهم یخونه رو اروم نگه داره ول
درباره اون  نکه داشتتت دمیخودش و مامان و شتتن یصتتحبتا یروز صتتدا هیداره.

 یواسم مهم نبود فقط اتفاق ادیز دیمن با اون سن شا ی.ولزدنیمشکل حرف م
 .دمیو موفق بودن بابا رو فهم تیو شکا لیو وک دیو تهد بیمثل رق ییکلمه ها

صد البته که خ یلیکارخونه خ هی بابا شت و  ش هم موفق بود.خود یلیبزرگ دا
اظ بود.ما از همه لح دهیخودش و کش نجایتا ا یکیپشتوانه و شر چیتنها بدون ه
خوب بود.خونمون با  یلیمنطقه خ هی یشهر و تو ی.خونمون باالمیدر رفاه بود

 چندان فاصله نداشت. نایخونه االن عمو سهراب ا
بودن.اخه مامان و بابا اونجا  کایمن امر یو پدر یو کم و کار مادر لیفام همه

شدن ول گهیبا همد شنا  صم یا شون ت بدون  انریگرفتن که برگردن ا میبعد هردو
و مجرد  ریپ ییدا هیو  یبجز چند تا دوستتتت خانوادگ نجایخانواده هاشتتون.ا

 .میرو نداشت یکس کردیم یمامانم که تو شهرستان زندگ
ند جازه نم یروز چ با ا با که  ها دادیبود  .اصتتال حق میبر رونیاز خونه ب ییتن

 .میکارو بکن نیا مینداشت
 .ومدیباهامون م دیداداش شهاب با ایخودش  ای حتما

قبول نشده  یسالش بود.اون سال رشته مورد عالقش پزشک 19داداشم  شهاب
 .یواسه کنکور بعد خوندیبود و از دوباره داشت م
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خواهر کوچولوم  دایبود و ش یرستانیسالش بود و دب 16 کمیداداش کوچ انیشا
 بره مدرسه. خواستیامسال م یعنیسالش بود. 7

 .تازه امتحانامونییبرم راهنما خواستمیسالم شده بود و م 11که تازه  خودمم
 .رفتن نداشتم رونیمن حق ب یشده بود.تابستونم شروع شده بود ول تموم

شب تو اتاقش بود و درس م شهاب صبح تا  شاخوندیکه از   یلپ یکه پا انمی.
 .رفتیسر م یبود.حوصلم حساب زایچ نیو ا شنیاست
 یشلوغ یلی.دختر خرونیما رو ببره ب کردیوقت نم ومدویم روقتیهم شبا د بابا

 تمتونسیکسل شده بودم مخصوصا که نم یمدت هم حساب نیخب ا ینبودم ول
 م.رو هم نداشت دایش یایدوستم برم.حوصله خاله باز نیتر یمیصم میخونه مر

 یحماقت نیچرا اون روز همچ دونمینم یرفتن و غدغن کرده بود ول رونیب بابا
 شد. ییهمه جدا نیکردم که باعش ا یکردم.چرا کار

تو  شهیرو که سرماخورده بود برده بودن دکتر و شهابم مثل هم دایو مامان ش بابا
 یباز هیبود. ینشتتستتته بود و غرق باز شتتنیاستتت یپل یپا انمیاتاقش بود و شتتا

باز یعروستتک باش  که منم  نداشتتتت  بال  ایتکن  ایکنم  یهم  بکش  ایفوت
ردن واسه سرگرم ک یچیه یبزرگ .تو خونه به اونکردمیداشتم دق م گهیبکش.د

 من وجود نداشت.
 یان میصمت هی یگرفتن زبان داشتم.تو ادیو  یبه کتاب و نقاش یادیعالقه ز منم

ش شدم . با خودم گفتم تاکتابفرو شدم اماده   یزود و رمیخونه م کینزد یبلند 
سرفهمهیو بابا هم نم شهیهم نم یچیو ه امیم شدم و بدون ا عی. ضر  ه ب نکهیحا

رو خوب نگاه کردو  ه.قبلش تو کوچرونیبگم اومدم ب یزیچ انیشتتا ایشتتهاب 
 نبود که مشکوک بزنه. یکس
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مدم چه رو دو ریو تموم مستت رونیب او تا ستتر کو یو  باال  گهی.ددمی نفستتم 
مک کتاب ک هیکه اروم شتتدمرفتم ستتمت کتابا و  کمی.رفتم تو مغازه و ومدینم

 ندرالیو ستت یبرچستتتب بارب یمشتتت هیو  یو مداد رنگ یزبان و دفتر نقاشتت
 و مالیخ ابونیخ ی.شلوغرونیو اومدم ب سهی.همه رو واسم گذاشت تو کدمیخر

در  سهی.برچسبام و از تو کدمییدوینم گهیبرگشتنه د نیراحت کرده بود واسه هم
شون م شتم با ل*ذ*ت نگا صدام زد. هیکه  کردمیاوردم و دا سر  شت   هینفر از پ

 زن جوون. هیزن بود.
مد نزد زنه ند زد و او فت_عزکمیبروم لبخ پام زانو زد و گ بات تو زمی.جلو  با .
 .ششیپ میبر ایمنتظرته.ب نیماش

 نیتو ماشتت ینگاه ترستتون بهش انداختم.انقد خنن نبودم که نفهمم کستت هی
شد. هی.ستیمنتظرم ن صورتش پاک  قدمه  هیقدم رفتم عقب.لبخند اون زن از 

سر گهید شد.قدمام  شده بود.تموم بدنم از ترس  جونیب یول عیصورتش اخمو 
شروع کردم به دودیلرزیم ش دنیی. شت ک ستم از پ شدم ت دهیکه د  وشد و پرت 

صدا شت رو دهنم که  ستش و گذا ستادیدر ن غامیج یب*غ*ل زنه.د  کی.پال
سبا دامیخر ستم افتاد.برچ تر مو .اون دخابونیکف خ ختنیهمه ر میبارب یاز د

شد ز ییطال شما یپاها ریبا لباس قرمز لگد  رو  امیدنبال بارب ونمیگر یزنه.چ
 .گشتنیم نیزم

 میو من با همون بچگ گفتیکه بابام ازش م هیبودم اون زنه همون خطر مطمئن
و اون .زنه انداختم تکشتتتمیبودم که اگه بابام بفهمه حتما م نینگران ا شتتتریب

http://www.roman4u.ir/


 11 گلشیفته

ب*غ*ل  یکیراننده و اون  یکی.دوتا مرد اونجا بودن.یدود شتتهیشتت نیماشتت
 و ترسناک. یکلیدستش نشسته بود.هردو ه

ست و پا م کردمیم هیگر صدا مزدمیو د  یلیس هیکه  زدمیم غیو ج زدمی.مامانم و 
صورتم و سر کرده بود.مطمئن بودم پوست  یلینشست رو صورتم.درد اون س

شده.ول دمیسف ست از ج نایا یقرمز  شدن که د زدن و لگد پروندن  غیباعش ن
از زبون اون  دمیخفه شتتو حرومزاده شتتن هیخوردم و  یتو دهن هی ندفعهیبردارم.ا

 یکه خوردم ب یصتتورتم از تو دهن یول دمیکه بهم زد و نفهم یحرف یمرده.معن
 نکبت و . نیمرده اومد که به زنه گفت _خفش کن ا یحم شد.صدا

 یومد روا یبد و تند یدستمال مرطوب با بو هیفکر کنم  یزینشد به چ فرصت
 .دمینفهم یزیچ گهیو د مینیب

 من... ریتقص ایمن است  ریکه هستم تقد نجایا دمیاخر نفهم ایخدا
شمامو سته بودن.به پهلو رو  یجیکه با گ چ شت ب ستام و پاهامواز پ باز کردم د

با درد ستتر نشتتستتتم.بغض تو گلوم  دهیدراز کشتت نیزم به زور و  بودم.
 نجاین ام ای.خدادمیترسیو ترسناک م کیو تار ی.از اون اتاق خالدمیترسیبود.م

ونه رو گ ختنیربودن.اشتتکام اروم  ی.اونا کترستتمیتنها بدون مامان و بابام ...م
ستیهام.دلم مامانم و م شگلم و م یای..دلم بارب خوا ستیخو سنم خوا ...گر

 رمیبهونه گ یاون لحظه اون بغض لعنت دونمیبود..ستتردم بود..نه گرمم بود..نم
 حم نکرده بودم. کیرو از نزد ییوقت انقد تنها چیکرده بود.ه

مرد و همون زنه با  هیباز شد و  یبد یچه مدت گذشت که در با صدا دونمینم
وم داشتتت.ار یخشتتن یلیخ افهی.قزدیستتاله م 40هم اومدن داخل.مرده حدودا 

پاش جلو نگاه بهم کرد  هیمن زانو زد و با پوزخند رو لبش  یاومد جلو و رو دو
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سال بزرگتر بود شگله...اگه چند  صب چقدم خو ص اقطع یو گفت_الم  بین
 ...شکست..شکست پدرت.یخوریدرد م هیاالن فقط به  یول یشدیخودم م

عدم هه خ هی ب که منو  یلیقهق خت  ندا ند راه ا نا کا یتو یجادوگرا ادیبل رتو
با یگوشتت بشیانداخت .از ج شتتماره گرفت  نکهیو در اوردو بعد از ا لشیمو

گذاشتش سر گوشش و بعد از چند لحظه گفت_بهت گفته بودم حواست و به 
 ..یدباور نکر زمیری.گفتم باالخره زهرم و بهت ماتییبچه هات بده به دارا

باره جادوگر هی دو نده  به اخم غل یخ ندش  ظه خ ند لح عد از چ  یظیرفت و ب
 چیه هک یدونی..خودتم خوب م یبکن یتونینم یغلط چیشتتد و گفت_ه لیتبد
ندار یاتوئ بال ا گهی.بهتر دیاز من  له نگرد نیدن قب بق یخوشتتگ  ونشتتیمرا

 کن. یکوچولو خدافظ نیاز ا گهیباش..د
ش دیخند صدا یو گو شت رو گوش من . و بابا ر یگفتنا الو الو یرو اورد و گذا

 دمیدید مکه خواب ب یافتادم که شبا تنها تو اتاقم وقت یاون موقع ا ادی دمیکه شن
در  و منو شتتتدیم داشیاب پ وانیل هیبا  هویبابا  زدمیبابا رو صتتتدا م هیو با گر

شت تلفن حکم همگرفتیآ*غ*و*ش م صداش از پ آ*غ*و*ش و برام  ون.االن 
 داشت.

بابا ..کجا با  با ا ایب.بابا یی_با و ازم  امیبارب انیزدن تو صتتورتم ا نایمنو ببر..با
 گرفتن.
تو  ییکرد_بابا قربونت بره..کجا شتتتریرو ب میبغض دار بابا حم نگران یصتتدا

شما شم از ه یگلم..قربون چ  امیخودم م یچینترس بابا از ه یچیخوشگلت ب
 ..برمتیم امی..باشه بابا..م دمیو نجاتت م
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 و قطعش کرد. دیرو از گوشم کش یکه گوش زدیهنوز داشت حرف م بابا
رده م هویکه  ادیو داد و فر غیو اشتتک و ج هیشتتد به گر لیو تبد دیترک بغضتتم

ضع .اون غیو من ج زدی.اون کتک مفمیکمربندش و باز کرد و افتاد به جون بدن 
حم  یکردم که بدنم ب هی.انقد کتک خوردم و گرنیو من به زم زدیبه من لگد م

 از هوش رفتم. یحال یعف و بشد و از ض
چشمم زوم کرده بود بهم  یجلو یمشک زیجفت چشم ر هیکه باز کردم  چشم

من از  ای.خدادمیاز جام پر غیمغزم کار کرد و با ج هوی یول هیچ دمیاول نفهم
موش داره.من ..من از موش و  نجای.اون اشغاال منو اوردن کجا .اترسمیموش م
دور  یه وشتتتده بود  جیمن گ یغایاز ج چارهی.موشتتته بترستتمیم یلیگربه خ

و اون دنبال راه فراربود  زدمیم غینداشت.من ج ی.اخه راه فراردیچرخیخودش م
سمت  هویکه  شه هم به اون  شد و با اومدن نور داخل اتاق مو شدت باز  در با 

من  یغایج غیج ی.اون مرده که معلوم بود از صتتدارونیرفت زدو از اون اتاق ب
و پرتم کرد اون سمت  دیکش واومد سمتم و موهام  ید شده عصباز خواب بلن

به د با پهلو خوردم  به جون کمرم و  واریکه محکم  تاد  گد اف با ل مد و  و او
 یتح گهی.دزدمیو مامانم و صتتدا م کردمیم هیگر یپهلوهام.بدنم کوفته بود و ه

بارب .من..من فقط خواستتتمیغذا هم نم یحت گهی.دخواستتتتینم اممیدلم 
مانم و م ما مان مخواستتتتمیآ*غ*و*ش گرم  ما بانم. با بهروزم و  هر با و 

 .خواستیخونمون و م یی.دلم تنهاخواستمیم
که مطمئن بودم  یروز گذشتتتت.همه اون دو روز و من کتک خوردم.انقد دو
 نون کهیت هیدو روز غذام فقط اب و  نیتو بدنم نمونده.تو ا یستتالم یجا چیه

 زنن.که منو ب خواستنیبود.اونا فقط بهونه مشده  فیضع یلیجو بود.بدنم خ
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 .شیجادوگر یسوم دوباره اومد.همون مرد خشنه با اون خنده ها روز
پوزخند  هیبعد به خودش مستتلط شتتد و  یاول جاخورد ول دیبود.تا منو د تنها

 .یکه مثل بابات سن جون نمیبیاومد رو لبش و گفت_م
نش .دوباره تلفخوردنیصورتم تکون نم یها چهیاخم کنم.ماه یحت تونستمینم

 رو در اورد و شماره گرفت.حدسش سخت نبود که بابا پشت خطه.
فهیکن دامیپ یکه نتونستتت نمیبی_م  یوندی...مزنمیشتتوفقط من حرف م ؟خ
نتیعذاب کشتت کنمیم فیدارم ک ه؟ارهیچ نک شتتتد تو نمیبیو م د ...دلم خ

..به خاک  میمن و داداشم ورشکست ش یع*و*ض*ی با اون کارات باعش شد
شوند اهیس شت خورد و نتمونین شد که اون ب جهی... چکامون همه برگ  فتهیاش 

 ...یبشم فرار نمزندان و م
شد و دوباره گفت_م چند ساکت  شیلحظه  ..از کارت از  یکنار از همه چ یک
شو ک*ث*ا*ف*ت..د تیزندگ  فی؟حینیبیدختر خوشگلت و نم گهی...خفه 

 دن...ب یادیحاضرن بابتش پول ز ایلی؟خ شدایم یزیوگرنه خوب چ بچه است
 رو قطع کرد. یزدو گوش یو جادوگر فیخنده کث هی بعدم

شیتند نفم م تند شده بود و به  دیک  دنیا دشده بود.دوباره ب رهینقطه خ هیقرمز 
ربه ض گهی.دفمیمن جنون بهش دست داد و افتاد به جون تن و بدن داغون و ضع

شو حم نم ضع کردمیها سم در برابر  یشده بودم که تن ب فی.انقد  جون و ح
.انقد زد و زد تا خودش به هن و هن افتادو کردیرو حم نم یچ چیضتتربه ها ه

 .رونیحال زد از اتاق ب یب
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سرازرفتمیاز حال م گهیکه د خوردمیانقد کتک م شهیهم  ری.از کنار دهنم خون 
صورتم از کبود ستا شدینم یشده بود و  ست زد.د همه به  دمیسف یبهش د

سر زم ی.بزدیم یکبود شد .ب نیجون   یال جون یافتاده بودم که در دوباره باز 
باالستترم د نه رو  که همون ز باز کردم  دستتتش  نیدورب هیکه  دمیپلکم و 

صدا شد .فقط  سته  شمام و باز نگه دارم.پلکام ب ستم چ  یها فلش یبود.نتون
 تونستتتمیاصتتال نم یول کردمیرو حم م زدیکه به چشتتمم م یو نور نیدورب

 .یهوشیو مامان گفتن منو عالم ب گهیفلش د هیواکنش نشون بدم.
گذشتتت.از بدنم  ییغذا یدردناک و ب یهم با کتک و ضتتربه ها گهیروز د دو

 یچستتتب زخمم بهم نداده بودن.جور هی یاونا حت یرفته بود ول یادیخون ز
که خودم حم م به موتم و چ مکردیبودم  قد ا یزیرو  نده.چ  نیبه مرگم نمو

 باز منیبیم کنمیدختر بچه تنها ستتخته.االن که بهش فکر م هیلحظه ها واستته 
شتن و ا اکه حداقل اون ع*و*ض*ی هیشکرش باق یجا  و ندهیمن و پاک نگه دا

 و تباه نکردن. میزندگ
پنجم همون زنه با همون مرده راننده اومدن تو اتاق و چشتتمام و بستتتن و  روز

بدنم از درد نیماشتت هی یو پرتم کردن تو رونیکشتتون کشتتون بردنم ب .
ساس مسوختیم شتا ییجا هی کردمی.اح سته.انگ شک شون یاز بدنم   پاهام از

شتا رونیخون زده بود ب شون ز یو انگ ستم چندتا شده بود.خدا رشید  ایکبود 
کمکم کنه ..مگه نگفت  ومدیبابام ن یکستتم ..واستتته چ یتنهام چقد ب چقد

باامیم گه ن مدیم دی..م مدیشتتتد؟ن ی..چرا پم چو که هنوزه و ..هنوزم 
 ..دونمی..مادی..نمومدهین
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 هیباز شد و  نینگه داشت .در ماش نیشد که ماش یچقد گذشت و چ دونمینم
زد_به  ادیو بلند فر رونیب نیو پرتم کرد از ماشتت دیو کشتت فمیظر ینفر بازوها

 خانم کوچولو... یجهنم خوش اومد
 ...یهوشیمن و ب ییو تنها نیگاز ماش یو صدا نیشدم سر زم دهیصورت کش با

 ...یلیازار دهنده است خ ییتنها
هایبدتر از اون ام یول به خودت م یواه ید که  که  یو مطمئن یدیهستتتن 

 ...کننیم دتیهمشون ناام
دوباره  یرو باز کنم ول یچند گرم یبودن به زور تونستم اون پلکا نیسنگ پلکام

تادنیم ته نگهشتتون دارم حم م حیرو هم.ترج ف کامم  کردمیدادم بستت پل
 میکستت یاومد اون کتکا.. اون لگدا بدتر از اون ..ب ادمی یهمه چ هویکبودن.

و  موندلم خون خواستتتیدلم داداش شتتهابم و م خواستتتی..دلم مامانم و م
ستیدلم بابام و نم گهید ی.. ول ستخوایم  و ادی.اون..اون به من قول داد مخوا

شک از هیچرا من انقد تنهام. ایقولش ..خدا ریزد ز ومدین یول برهیمن و م  قطره ا
زن که  هی فیضتتع یپا اومد و صتتدا ی.همون موقع صتتدانییپا دیچشتتمم چک

 ..دکترا رو خبر کن.. کنهیم هیگفت_سهراب ..سهراب به هوش اومد داره گر
 مامان من نبود یزن مهربون ..ول هیزن بود  هیپلکم و باز کردم چهره  یال اروم
 پم... کجان خدا؟ چرا

شون  هیموقع  همون سر شت  ستار اومدن داخل اتاق و پ د مر هیدکتر و دو تا پر
 .ستادیاومد داخل و کنار اون خانمه ا
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و چک کرد و بعد بروم لبخند زد و گفت _خب خانم کوچولو  تمیوضتتع دکتره
 زم؟یعز ی؟خوبیشد داریباالخره ب

 گفتم_نه.. اروم
 م؟زیعز یگفت یو گفت_چ کیچون سرش و اورد نزد دیفکر کنم نشن یول

با تکون اول  اروم که   دیچیتو گردنم پ یبد یلیدرد خ هیستترم و تکون دادم 
.چشمام پر از اشک  کندیگردنم م دیکه من خوردم با یاز اون همه کتک ای.خدا

 .خوامیگفتم_من ..مامانم و م فیضع یصدا هیشد و با 
بهم  کهنیتکون نخور بعدم ا ادیز نکهیزد و گفت_گل خانم اول ا یلبخند دکتر

رت بالها رو س نیا یو ک یشد ینجوریچرا ا ادیم ادتیه؟یاسمت چ نمیبگو بب
 اورد؟

 .فتهی_گل..گلش
 بالها رو سرت اورد؟ نیا یک ی.نگفتی_چه اسم قشنگتردک

 ..از..د..در خونمون..دنی_دو..دوتا م..مرد بودن..منو..منو دزد
 نتونستم حرف بزنم به سرفه افتادم.انفد سرفه کردم که خون باال اوردم. گهید

ستتوزن زد تو ستترمم.دکتره  هیمشتتغول شتتدن و پرستتتاره  عیو پرستتتارا ستتر دکتر
سهراب بود  همونطور که لبخند رو لبش بود رو به اون اقاهه که فکر کنم همون 

 .رونیاتاق من.و رفت ب دیاریب فیلحظه تشر هیمهاجر  یگفت_اقا
.بغض گلوم گرفت.دوست داشتم االن میفقط من و اون خانمه تو اتاق بود حاال

ستم و م شت که ه گرفتیمامانم کنارم بود و د ستش و گذا مون موقع خانمه د
 مامانم؟ یلبخند مهربون بروم زدو گفت _خوب هیتو دستم و 
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 ازت یادیز زیچ ای.خداهیگر ریطاقتم تموم شتتتد و زدم ز گهیو که گفت د نیا
ستمینم شه.مال خود خودم.مامان من  هیفقط  خوا آ*غ*و*ش امن که مال من با

 باشه
 ..ی_گلهیهان

 .دمیکش قینفم عم هیپاک کردم و و  عیو سر اشکام
 تو. ای_ب
 اومد تو.در و بست و اومد نشست رو تخت کنارم. هیباز شد و هان در

ه واستت هینگام کرد و دستتتش و اورد باال و اشتتکام و پاک کرد و گفت_گر کمی
 ؟یچ

 ؟یافتاد ادشونیکه گفت_باز  نییو انداختم پا سرم
 .فتمیب ادشونی_من فراموشش نکردم که 

 ه؟ی.غصت مال چشنیم دایجونم اگه خدا بخواد پ ی_گلهیهان
شمام شدن .دلم  چ شک  سه گر هیدوباره پر از ا ستیم هیشونه وا سرم و خوا .

 اوردم باال و با بغض گفتم_دلم واسشون تنن شده.
 هی.انقد گرکردیم هیکردم.اونم با من گر هیو گر یو گذاشتتتم رو شتتونه هان ستترم

 یروبرومو گفتم_ول واریسرم و اوردم باال و چشم دوختم به دکردم تا اروم شدم.
 دوسشون ندارم .اونا منو تنها گذاشتن. گهید

 ؟یتو؟قضاوت عجوالنه نکن.تو دخترشون بود یگیم ی_چیهان
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باال و عصتتب کمی خه چون دخترشتتون بودم ا یصتتتدام و بردم   نویگفتم_د ا
سه چگمیم شون نبودم.وا شتن.اگه کل دن ی.مگه من دختر نبالم د ارمیدنبالم نگ
 .رشیزد ز ی.بابام بهم قول داد ولکردنیم دامیپ دیاالن با گشتنیم

باش عزیهان مام تالشتتش و  یدونی.مستتتتین یزی.چ زمی_اروم  با ت با که 
 .پم اروم باش.کنهیم

اب اومد تو اتاق.به زور بهم اب و خوروند و گونم  وانیل هیو بعد با  رونیب رفت
 هست. یو رفت اتاق خودش.چقد خوبه که هان دیب*و*سو 

 ...شیسال پ 7رفتم به  دوباره
 شمیپ مارستانیب ومدنیبودم و هر روز اون خانم و اقا م مارستانیب یروز تو دو

ست پر م شهیو هم ستنینم زدنی.هر چقد باهام حرف مومدنیهم با د من و  تون
ودم نب یخوام.دختر لوس و ننر یمامانم و م گفتمیم هیاروم کنن.من فقط با گر

رده هفته فقط کتک خو هی نیبودم و تو ا دهیهفته بود که خونوادمو ند هیمن  یول
م تنن دلم واسه خونواد یقراریبود که فقط با ب یعیبودم و شکنجه شده بودم.طب

 بشه.
من که بلد نبودم فقط استتم کوچه و پالکمون و  یول دنیخونمون و پرستت ادرس

 یگل بود و پالکمون چون عدد اعضا هیم اسم کوچمون چون اسم بلد بودم اون
خداروشتتکر ا ماره تلفن خواستتتن. لد  گهیرو د یکی نیخونوادمون بود.شتت ب

.شتتماره دادیجواب نم یهر چقد تماس گرفتن کستت یبودم.بهشتتون گفتم ول
شماره بابا رو بلد بودم ول لیبامو ستن . سطش  یخوا شماره و ه بود رفت ادمیسه 

عد از  مد بهشتتون گفتم زنن زدن و گفتن  ادمیروز  هیکه اونم ب مه  هیاو خان
شده.حت شته گفته واگذار  ش یبردا ست خودم  یدوباره زنن زدن دادن گو رو د
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 بهیاز غر نماون خا یرو ول یخانمه رو شناختم بهش بگم همه چ یکه اگه صدا
 تر بود. بهیغر

 تماس نگرفته. یتا االن کس یوزنامه ولعکسم و زدن تو ر گفتیاقاهه م اون
 و طرد شدن و با همه وجود احساس کردم. ییموقع بود که تنها اون

شلوغ یبچه ا حم ست مامانش جدا کنه و تو اون  ستش و از د  یکه تو بازار د
دستتت  هیکنه و همون موقع  هیوستتط بازار و گر نهیکه بشتت یگم بشتته.بچه ا

ش ادیب تگریحما سرش.او نهیو ب سم فرقرو  شت ین قد بچه بودم که وا اون  ندا
 تمخواسیترحم.من فقط آ*غ*و*ش گرم م ایاز سر محبت باشه  تگریدست حما

مامان  گهیمادر گمشتتتدم .د یکه اون لحظه همون خانمه بروم بازش کرد بجا
 یایشتلوغ کار گهیتنن نشتد د دایشت یایطونیدلم واسته شت گهیهم مهم نبود د

 .خواستمیمحبت م کمی.فقط..فقط خواستمیو نم انیشا
به پل اون قا  با ترس ول میا با گر یخبر داد و اونا هم اومدن و من اول  عد   هیب

که د یزیهمه چ بدردشتتون  یزیچ یبراشتتون گفتم ول دونستتتمیو م دمیرو 
نه  بودم و دهیکه بردنم و بلد بودم نه اسماشون و شن یینخورد.چون نه ادرس جا

 . نشونیاز ماش یپالک
اسمشون فاطمه و سهراب هست بهم گفتن که  دمیفهم گهیخانم و اقا که د ونا

شون  نکهیکرده بودن.مثل ا دایمنو تو جاده کرج _تهران پ ش شتن از خونه دادا دا
نار جاده ک یجسم هی دنیو شانم سرعتشون کم بوده.که د گشتنیتو کرج برم
 یزده ول شبه نیکه ماشتت هیزیچ یکردن ستتگ الیاولش خ خورهیداره تکون م

ال اصتت ینبود صیاصتتال قابل تشتتخ گفتنیکه ادمه .م دنیدقت کردن د یوقت
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 دیشتا میگفت مارستتانیب متیرستوند ینه .ما شتانست ای یمعلوم نبود که زنده ا
 باشه. یدیام

دنم ب ی.چند جاومدهیبودم و فشار خونم باال نم هوشیب یدو سه روز نکهیا مثل
کردن و سرم شکسته بود.دستام و پاهام و بسته بودن  دایپ ییجز یها یشکستگ

و خون مرده شتتده بودن.ستترم از بم موهاش  رونیب زدهیچون ازشتتون خون م
 تو هوا معلقه. کردمیشده بود احساس م دهیکش

که  دنیفهم یریگیو اونم بعد از پ ستتایبابا و خونوادم و دادم به پل لیو فام استتم
 رفتن . رانیاز ا شیهفته پ هید و حدو ستنین رانیا یاشخاص نیهمچ

شن نیکه ا یروز واقعا خونوادم و گم کردم نه  گهیروز مرگم بود من د دمیخبر و 
 .یزندگ یتو بازار بلکه تو شلوغ

شهر  کیخونوادم و از نزد ییوفا یب شون و تو  ستن پاره تن حم کردم.چطور تون
 یعنی.ییاشنا چیه یمنه تنها ب شهیم یمن چ فیدرندش ول کنن برن.تکل نیبه ا

شنه با اون خنده ها و بره.بابا که من دیگفت بره با شیجادوگر یچون اون مرد خ
 ادیقشتتنگت من و  یچشتتما گفتیدوستتت داشتتت.اون اونکه به من م یلیخ

 من یول ادی.چطور تونست من و مامانش و تنها بذاره اون گفت مندازهیمامانم م
ر .من پس هیدخترم.نه  هیمن..من .ی...مامان تو چطور تونستادیکه نم دونستمیم

ل درد د یبگم.وقت یبگم.من درددالم و به ک یبه ک گهیمشتتکالت دخترونم و د
 وامخیگفتم م یبد ادمی یاشتتپز بود.مامان قرار دهیدلم و مالش م یک رمیگیم

 یا نموند.پم چریخانم بش دیبا یگفت دمیم ادتی یدرست کنم.گفت یماکارون
 ..ینیکه خانم شدنم و بب

 .یبه قول خودت عروسک قشنگت و تنهابذار یشهاب تو چطور تونست داداش
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 .کنمیم هیو دارم گر کنمیحرفا رو دارم زمزمه م نیکه همه ا دمینفهم
 یمادر که مامان من نبود ول هیشتتتدم تو آ*غ*و*ش امن  دهیکشتت دونمیم فقط

مادر  یمادر که واستته من ب هی خواستتتمیم نویباالخره که مادر بود ..من من هم
 کنه... یمادر

بجز  مینداشتتت رانیرو هم که ا یکستت چیبمونم .ه تونستتتمیکه نم مارستتتانیب تو
 یادرس ایمامانم که شهرستان بود و من شماره  ییو دا یچند تا دوست خانوادگ

 .شهیم ازمین دونستمیکدومشون نداشتم .اخه چه م چیاز ه
 بهیا غرب دیاخه مامان گفته بود نبا یخونشون.ول برنیخانم و اقا گفتن منو م اون

چقد بده.اقا ستتهراب و فاطمه خانم گفتن که  یبرم.اخ خدا در به در ییها جا
 بشن.گفتن که خودشون هم سه دایخونوادم پ کهیتا زمان برنیمنو با خودشون م

سر و  شون هان هیتا بچه دارن.دو تا پ سن منه.ول هیدخترو دختر  چکدومیه یهم
سک نهیاز ا ستم نمقل نیت شک صم کردن فاطمه خانم با  ی.روزشدنیب  که مرخ

 یو خاک یخودم که همه پاره پوره و خون یستتاک لباس اومد دنبالم.لباستتا هی
که طرح  دیسف یشلوار برمودا هیبودن. یقشنگ ی.لباساختنشونیبودن که دور ر

صورت یصورت یها شت با بلوز  سف یشاو کف یدا سر هیو  دیبراق  وتاه ک یرو
 .همشون نو بودن.یصورت دیسف

سا شنگ یلبا سا یبودن ول یق ستمیخودم و م یمن لبا س کمد پر از لبا هی.خوا
 داشتم.اه...

خانم پوشتت با مه  فاط مک  با همون ستتن کم  یچرا ول دونمی.نمدمشتتونیک
قع چون تا اون مو دیشده.واسم مهم بود شا یصورتم چه شکل نمیبب خواستمیم
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.نه میدنبو ییبایز یلی.ما خونواده خردنکیم فیکنندم تعر رهیخ ییبایهمه از ز
شهاب که تمیبود ینه معمول میکه زشت بود لوغ ب یو.بابام چهرش مردونه بود.

شا شت وارد بلوغ م انمیبود و  صورتا شدیدا ش یجالب یو چندان  شتن.  دایندا
من به قول  یهم شتتکلش بود ول دایبود.شتت بایز یبانمک بود.مامانم ول یول

بام بودم.چون  رهیخ مییبایز انیاطراف با نده بود که اونم چون شتتکل مامان  کن
 مامان بابام هم شکل مامان روسش بود.

 چکار بچه ؟ یخوای_مگفتیم دادیخواستم اولش نم نهییفاطمه خانم ا از
 رو دراورد. ینسبتا بزرگ هیبیج نهیا فشیکردم که از تو ک یانقد پافشار یول

 پلکام و باز کردم... یرو اوردم باال و اروم ال نهییو بستم و ا چشمام
س دمیکه د یزیچ از شد.نه..نه..ا نمینفم تو  رت صو نیمن نبودم ..ا نیحبم 

 یجا میشونیپ یگونه هام بنفش و زرد شده بود.رو یچشمام تا رو ریمن نبود.ز
باال یدگیبر پاره بود. هردو پلکم ورم کرده بود و قرمز  یبود.گوشتتته لبم 

 دایچشتتمام پ تیهنوز معصتتوم یم وحشتتتناک باد کرده بود.ولبود.چشتتما
صم شدن.از همون موقع ت شک  شمام پر از ا شم و  یگرفتم که قو میبود.چ با

 هیخانم تنهام. هیمن  گهیعادت بدم.چون د مییو تنها دمیجد یخودم و به زندگ
 ساله تنها... 11خانم 

 .. میتنها یتنها نیکه من تنها تر داندینم ایدن اگر
 لحظه شادم کن .. کی ایب

 میایدن یغم ها نیتر نیتر از غمگ نیمن غمگ که
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ش تو سته بودم و خ یمدل باال نیما ش سهراب ن با چه .کردمیرو نگاه م ابونایاقا 
شت شا یاقیا شنا بب هی دیکه  شت برات چ یوقت یول نمیچهره ا  یا گهید زیسرنو

 .یبکن یکار یتونیو اسمون بهم گره بخورن هم نم نیبخواد زم
ن م یول میرستتیم میفاطمه خانم گفت که دار میدیخونشتتون که رستت یکاینزد

ساس م سهراب پ نیکه چقد ا کردمیاح ست.اقا  شنا شمم ا و ت دیچیمناطق به چ
 میدر و باز کرد و رفت موتینگه داشتتت.با ر ییالیخونه و هی یو جلو ابونیخ هی

شم چون هنوز بدنم خ ادهیتو.فاطمه خانم اومد کمکم کرد که پ ه بود کوفت یلیب
زانو و کمرم و بلندم کرد و  ری.عمو سهراب اومد و دست انداخت زکردیو درد م

ن تو ما همستت یهان نی.ایبابا دختر تو چقد ستتبک یگفت_ا یبا لبخند پدرانه ا
 .دنیسه برابر تو وزن داره و شروع کرد خند یول

 ا؟یمهاجر .مارو زود فروخت یاقادختر اومد که گفت_اره  هی یموقع صدا همون
 هیود با ب ستادهیدختر ا هی.روبروم  نیدر که منو گذاشت زم یجلو میدیرس گهید
 یزود چهره مهربون یجا خورد ول افمیتپل.اولش از ق یناز و ملوس و کم افهیق

دل مامان و  یکه اومد یکه از موقع یهست یبه خودش گرفت و گفت_تو همون
 ؟یبابا رو برد

امان م شهیخونوادم و فراموش کنم چون هم تونمیکه نم کردمیفکر م نیبه ا ومن
 اون نامهربونا بندازن. ادیهستن که منو  ییو باباها

دستاش  یبود.گرم ستادهیکه روبروم ا یو گذاشتم تو دست دختر مهربون دستم
 انداخت. دایش ادیچشماش منو  طنتیو ش یو مهربون
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 یسادگ نیبه هم یکه بخوا ستین یزیه خونواده چک دمیمن باز اون موقع فهم و
 .یفراموششون کن

 ه؟ی_اسمت چهیهان
 .فتهیگلش-

 ام. هی.منم که هان ی_چه اسم قشنگهیهان
مه ما فاط خل راهن به دا ما رو  نارم و  مد ک تا پستتر  ییخانم او کرد .روبروم دو

 بودن ستادهیا
 هستن. هیهان یدو تا گل پسر هم برادرا نی.فاطمه خانم _ا

 .انیهمه شباهت.دو تا پسر همسن و سال شهاب و شا نیچرا ا ایخدا
 دمیو اون موقع نفهم نی.اانیهمسن شا شونمیکیو  زدیهمسن شهاب م شونیکی

که اگه مادر و پدر و خواهر و برادرام و ازم  دمیلطف خدا رستت نیاالن به ا یول
 گرفت بجاش همون اندازه بهم داد.

 بال حسام. طونیش نیسامه و ا ریام پیگل پسر خوشت نیخانم_ا فاطمه
 13پسر  هیقد بلند.حسام هم  یپسر الغر مردن هیساله بود. 18پسر  هیسام  ریام

 ساله بود که تازه وارد بلوغ شده بود و صورتش تک و توک جوش داشت.
شت دمیسام ند ریکه من تو ام یزیچ تنها صدا یپیخو شونم بخاط یبود. ر هردو

 شوخ و بذله گو یمهربونم بود.حسام ول یشده بود.اخمو بود ول یبلوغ خروس
شون بهم خوش امد گفتن و ام ست که ا ریبود.هردوتا راحت  نجایسام ازم خوا

شم.کال خونواده مهربون سته بودن ول یبا ش س وزمهن یبودن که به دلم ن اس اح
 .کردمیم یبیغر
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قا ها گلشتت ا چه  خب ب که هنوز درب و  دینیبیخستتتستتتت.م تهفیستتهراب_
 استراحت کنه. دیداغونه.بذار

 اتاق ساده و خلوت. هیکرد. ییخانم منو به اتاق مهمان راهنما فاطمه
 رتدای.استراحت کن.واسه نهار بزمیو گفت_بخواب عز دیو ب*و*س صورتم

 .کنمیم
واستته  یحم دلتنگ یبودن ول یبود.کال خونواده خوب ی.زن مهربونرونیب رفت

شتیخونوادم نم شنا نیطعم ا ذا شم.جد ییا ترس بهم  هیهم  دایرو راحت بچ
که ازم مراقبت کنه.که اگه اون مرد  تگریحما هیاضافه شده بود.ترس از نداشتن 

 .ستهیشد بتونه جلوشون با دایدوباره پ شیجادوگر یبا خنده ها
 ادیفکر کردم تا با  ؟انقدیو من به چ کننیفکر م یهمه دختر بچه ها به چ االن

 .دمیخونوادم چشمام گرم شد و خواب
کرد و بزور و کشون کشون بردم  دارمیسر و صدا از خواب ب یاومد و با کل هیهان

شون خوب بودو همه با هم  زیسمت م ستم.اخالق هم ش سالم کردم و ن نهار.
ش از زدمگریحرف نم ادیسام که ز ریو لبخند به لب بودن.بجز ام زدنیحرف م

سیم یزیچ شمزه ادنیپر شک بادمجون که من خ ی.نهار خو ست یلیبود.ک  دو
 داشتم.

 منو برد تو اتاقش و اونجا رو نشونم داد. هیاز نهار هان بعد
دفتر  هی..اونم مثل من میکن یباز ایو نشونم داد و گفت ب لشیو وسا عروسکاش

سبا س یبارب یپر از برچ سف ندرالیو  سب یبرف دیو  سه برچ شت.دلم وا م .. ادا
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شده بود. سکام تنن  سه اتاق پر از عرو ضم گرفت و زدم ز هویوا .نه هیگر ریبغ
 .زدبا ترس مامانش و صدا  هی.هانکردمیهق هق م یمعمول هیگر

 مهربونم و ی.منم باباخواستمی.منم خواهر و برادرام و مخواستمیمامانم و م منم
االن  خواستتتی.دلم مخواستتتی.منم دلتنن بودم.دلم دوستتتام و مخواستتتمیم

تمیم ف م ر لوس  برادرم  خودم و واستتته  هاب و  تاق شتتت و  کردمیتو ا
تهی..داداش جونم..بهم دی_داداشتتگفتمیم عدیگیم ک  و مینیاون نوک ب ؟ب
 ...نمیب*غ*ل داداش بب ای_وروجک بدو بگفتیو م دیکشیم
 نبودن... ادیبود واسه تو که ز ادیخواسته ها خدا واسه من ز نیا

سهراب و ام فاطمه سام ر ریخانم و اقا  تو اتاق.فاطمه خانم منو  ختنیسام و ح
 ..گلم یشیکن..اروم م هی..گرزمیکن عز هیتو ب*غ*لش گرفت و گفت_گر

شدم که نفهم انقد شد و منو  یاتاق خال یک دمیتو آ*غ*و*ش مادرانه اش حل 
 .مییفاطمه خانم تنها

س میشونیپ سخته..م دیو ب*و* اده از خونو یسخته دور یلیخ دونمیو گفت_
 ی.منم از خونوادم جدا شتتدم ولدمیرو چشتت یدور نیاونم ناغافل.منم طعم ا

چه ا یلیتو هنوز خ ی.ولگهیشتتهر د هیموقع ازدواجم از   نیواستتته ا یب
 یپا یرو یو بتون یبشتت یقو دیبا ییجا هیاز  یروز هی یدونیم ی.ولییجدا

 یول هیزیبد چ یدلتنگ دونمی.میایاز پم مشتتکالتت بر ب دیبا یستتتیخودت با
که  یتا وقت خوامیازت م ی.ولیهستتت یمن مطمئنم تو دختر اروم و صتتبور

از  ییو خودت و جز یمن و خونوادم و از خودت بدون ینکرد دایخونوادت و پ
منو خاله فاطمه صتتدا  یتونیم یمثل مامانت بشتتم ول تونمیواستتت م گمیما.نم

 که خالت بشم؟ تونمی.میکن
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خاله بشم پم دوست دارم  تونمیوقتم نم چیواه*ر*زاده ندارم و همن خ یدونیم
 دایتا هروقت خونوادت پ میعموت بشتته.ما کنارت تونهیخاله تو بشتتم.ستتهرابم م

ما ازت حما که تنهامیکنیم تیبشتتن. ما یی.پم فکر نکن  .اول خدا و بعدم 
 و پسرا رو خواهر و برادرات بدون.باشه گلم؟ ی.هانمیکنارت

 بود. یصورت نوران هیارومم کرد.مخصوصا که خودش هم مهربون با  حرفاش
فقط  فکر کنم و گهید یزایانقد کم بود که نخوام به چ کردم؟ستتنمیم دیبا چکار

بال  کار هیدلم دن بت بگرده. که ه یخورده مح قت ازش پشتت چیکردم   مونیو
 خاله. ینشدم.اروم گفتم_مرس

 .یم نشستچرا انقد به دل دونمیزد و گفت_نم لبخند
 گذارمیام اما نقطه نم دهیرس انیپا به
 یکه برگرد دیاست شا یدیهم ام نی...اگذارمیم رگولیو

پ یفردا از بال  تاد دن ف  یلیکردن خونوادم.خ دایاون روز عمو ستتتهراب ا
.به چاپ کردن شدیکه تو کل کشور پخش م ییگشتن.عکم منو تو روزنامه ها

 دایبودن پ دهیاونا که منو دزد ایاز خونوادم  یخبر ننیبب زدنیمدام ستتر م میپل
 بود. یهم جواب منف شهینه که هم ایشده 

 کمتر شده بود.چشمام خوب یلیدست و پاهام خ یهفته گذشته بود و کبود هی
 یلو ومدیهاش کمتر.صورتم داشت به حالت اولش درم یدگیشده بودنو خراش

شدن کامل خ شت.راحت تر را یلیهنوز تا خوب  سرم رو  رفتمیه مجا دا و باند 
پاهام هنوز درد  یکمرنن شتتتده بود ول کمیدستتتم  یباز کرده بودم.انگشتتتا

با  یداشتم ول یبی.اوالش اونجا حم غررفتمیو راه م دمییدوی.راحت تر مکردیم
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منم کم کم اب شد و باشون راحت تر بودم.با حسام  خیو حسام  یحضور هان
شهاب کنکورادیسام نه ز ریام یشده بودم ول یمیصم بود و  ی.اخه اونم مثل 

 همش تو اتاقش در حال درس خوندن.
واستته من.اخه  دیخر میاومده بود یو عمو ستتهراب و هان یروز با خاله فاط هی

شت  چیه شتم.موقع برگ ش هویلباس ندا شمم خورد به همون کتابفرو سر  یچ
 .ششیکوچمون که اون روز رفتم پ

 خونمون.. نجای..انجایداد زدم_عمو ..ا هوی یزبونم بند اومده بود ول اولش
 زد رو ترمز و گفت_کجاست عمو؟ هوی عمو

که اومده بودم اون روز کتاب  نجاستیرو نشونش دادم و گفت_هم یکتابفروش
 کوچه است. نی.خونمون تو ادمیخر

 6/1تو کوچه و بهش پالک و گفتم_ دیچیدنده عقب گرفت و پ عمو
شک دنید با ست .حم م ییو طال یدر م ش شام ن شک به چ  کردمیخونمون ا

 .نمیبیخونوادم و دارم م
گه داشتتتت.پ یجلو عمو نه ن له هم پ ادهیخو خا من  یشتتتد ول ادهیشتتتد.

شا ستم. ستمینم گهید دینتون شتم اروم م دینا ام خوا شم.تازه دا قلبم تو .شدمیب
سدیکوبیم واریبه در و د نهیس شت  شمام دا سته بودم .محکم.چ شمام و ب  اهی.چ
ستمینم یول دشیم شون کنم.م خوا ستمیباز  وبازش کنم که مامان  یموقع خوا

 .نمینفر بب نیاول
دستتش و گذاشتت رو دستتم و گفت_باز کن  یچقد گذشتت که هان دونمینم

 در و باز نکرد .. ی...کسیچشمات و گل
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 منو دوست یداخله که منتظر منه..هه.. کس یداشتم کس دی..چرا امدونستمیم
 نداره..اونا ولم کردن و رفتن..

 شد... یجار لیو باز کردم و با باز شدنشون از چشمام س چشمام
چرا ..شتتما اخه  نایمن و نگاه کنن..ا شتتدیو خاله نشتتستتتن.روشتتون نم عمو

 شرمندشون بشم.. دیچرا..من با
 _عمو ؟

 سهراب_جانم دخترم؟ عمو
 داشته باشن؟ یاونا خبر دی..شامگیکوچست م نیدوستم تو هم می_خونه مر

 عمو .پالک و بده؟ میریلبخند زد و گفت_اونجا هم م عمو
 ییجا نکهیبا مامانش در و باز کردن مثل ا میو مر میدر زد میو گفتم و رفت ادرس

 هیگر یخودم و تو آ*غ*و*شتتش انداختم و کل میمر دنیبرن.با د خواستتتنیم
فتیکردم و مر جا بود نی_امگ قت ک ند و نتیچ ما ما که رفتن؟تو چرا  نایا ؟
 ؟یباشون نرفت

شد و عمو ازش درباره مامان ا میمر مامان شنا  س نایبا خاله و عمو ا .مامان دیپر
 د؟یشما از اقوامشون یول دیگفت_ببخش میمر

که از خونوادم خبر دارن که  دیو براشون گفت و پرس انیاز جر یکم یفاط خاله
س ست د یخونواده اقا شیچند وقت پ اتشیگفت_را شراق و چمدون به د  دمیا

که دار نا خوش احوال بودن گفتن  خانم  بان  خونوادمون  شیپ میریم می.مهر
 .نتکه براش افتاده بود نگف یو اتفاق فتهیاز گلش یزیچ ی.ولکایامر

 به شما ندادن؟ یزیچ یادرس ی_شماره تلفنیفاط خاله
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 ...یچیگفت_نه متاسفانه ه میمر مامان
 نیاالن همش ا یداشتتتم که نرفتن ول دیتا االن ام دی.پم واقعا رفتن.شتتارفتن

 نگفتن.. فتهیاز گلش یزیرفتن..چ رانی.. از ا خوردیجمله تو سرم چرخ م
س یب شون م ییو تنها یک شت بد مدادیخودش و بهم بد طور ن  شدی.حالم دا

ستمینم گهید یول ستم منو ببر خونه.از مر فیضع خوا شم.از عمو خوا و  میبا
که  میکردم و خاله شماره و ادرس خونشون و داد به مامان مر یمامانش خدافظ

بده و هم مر یاگر خبر  یب .باکنمن یمن که دلتنگ شیپ ارهیو ب میشتتتد اطالع 
 خونه . میپر درد برگشت یو دل یحال

متعجب نگام کرد و  ونمیگر یو چشتتما دهیرنن پر دنیستتام با د ریام اطیح تو
 شده؟ یگفت_چ

سا میگفت_رفت هیانه شون نبودن هم شماره .نکایگفت رفتن امر شونیدر خون ه 
 ازشون داشتن. ینه ادرس

نم ک هیگر هیبق یجلو خواستتتمینم یول کردیداشتتت از درون منفجرم م بغض
که  دمیعمو ستتهراب و شتتن یلحظه صتتدا نیاخر یتو اتاقم.ول دمییدو عی.ستتر

 ؟یریزبون به دهن بگ قهیدق هی یتونیگفت_دختر نم
کردم .حم تلخ طرد شتتتدن و از  هیو گر دمیو بستتتم و رفتم رو تختم خواب در

 .یلی.خ هیحم مزخرف یلیاحساس کردم.خ یهمون بچگ
شب  از شت و بازم ه هیاون  شد.اون  یاز خونواده فرار یخبر چیهفته گذ من ن

که تو ستتتالن جمع  عد از شتتتام عمو ستتهراب ازهممون خواستتتت  شتتتب ب
ش ستمی.نممیب شنو یچقراره  دون ستمیم یول میب اونا  احتماال راجبه منه.اگه دون

 .ابونایخ موندم؟تویم دیخواستن کجا با یهم منو نم
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 .حستتام با ستترعت ازمیو نشتتستتت میرفت ینگرون با هان یلرزون و دل ییپاها با
 اروم و یسام ول ریرو مبل و چهارزانو نشست رو مبل.ام دیکنارمون رد شد و پر

سام.عمو و خاله با هم اومدن و خاله  ست کنار ح ش سته اومد و ن  ینیس هیاه
نگاه بهم  هی هدستتتش بود.همه نگاه ها به عمو ستتهراب بود.که باالخر ییچا

 انداخت و به حرف اومد.
تالش کردم تا  یلیکه خ یدونیخودت م زمیجان .عز فتهیستتهراب_گلشتت عمو

 یکه تو حت ییگشتتتم.جاها یرش و بکنکه فک ییکنم.هرجا دایخونوادت و پ
س نجای.ایخبر ندار س یشماره ا ای نیرو ندار یهم که ک  دمی.بهت حق میادر

که  میگرفت میتصتتم یمن و خاله فاط یدونی.میازشتتون ندون یزیستتن چ نیبا ا
ض اگه ش یتو را سه من با هیکن یو با ما زندگ نجایبه بعد ا نیاز ا یبا  هیان.تو وا

 هی.خب حاال عمو جون نظرت چیدل هممون نشتتستتت.به یندار یفرق چیه
 ؟یکن یزندگ نجایبا ما و ا یدوست دار

ا اونا حاضتترن ب یعنیبشتتنوم. ییحرفا نیکه همچ کردمیکردم .فکر نم تعجب
سئول سه تا بچه م شتن   نیعد به ابه ب نیاز ا دیبا یعنی.رنیمنم به عهده بگ تیدا

.پم مامان و یبگم هان دایشتت یبه جا دیبا یعنیعادت کنم. دیخونواده جد
صورت خندون هان ؟نگاهمیخودم چ یبابا شت و رو  هیاز  سام گذ شوخ ح و 
 اونم دیستتام متوقف شتتد.ناراحت بود؟نبود .متعجب بود و بهت زده.شتتا ریام

شت.ول شتم غ ییاگه ناراحتم بود مهم نبود .چون من جا یباور ندا ز ا ریرو ندا
 اونجا.
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 ابونیهمون تو خ شتتمیحمتون نمنه عمو جون مزا گفتمیگفتم؟میم یچ
 .ی.مرسخوابمیم
 میگفت_مطمئنم بچه ها هم از تصم یلبخندم ازشون تشکر کردم.خاله فاط با

 بهشون اضافه شده. گهیخواهر د هیما خوشحالن که 
تاق مهمان رو واستتته گل میگرفت میها ما تصتتم بچه  گهید ی.گلمیاماده کن یا

 .باشه؟یکن یبیاحساس غر نجایا خوامینم
و  دیخر میرفت یاون روز با عمو خاله و هان ی.فردانیبهتر از ا خواستتتمیم یچ

اتاق دخترونه  هیشتتتد به  لیروح تبد یدر کمتر از ستتته روز اون اتاق ستتتاده ب
 یدر اومد با پرده ها یو خاکستتتر یبه رنن صتتورت یواریناز.اتاق با کاغذ د

ستر هی.یصورت شرنن خاک ستر یتخت خو  یلو ک ریتحر زی.م یو کمد خاک
ساله.قرار شد پروندم و  11دختر بچه  هیالزم  یها لهیلباس و وس یعروسک.کل

ام ثبت ن هیخونه با هان کینزد ییمدرستته راهنما هیو  رنیبگ میاز مدرستته قبل
 یول کایو اشتتناهاشتتون بگن که خونواده من رفتن امر لیکنند.قرار شتتد به فام

 میرو ندار یکس نجایا هماونجا رو مناسب سن من ندونستن و ما  طیچون مح
موندم و  نجایمن ا میهستتت نایعمو ا یهم که از دوستتتان خانوادگ ییو از اونجا

خره مستت لیدل دیشتتا دونمی.نمننیکه منو بب رانیا انیبار م هی یخانوادم چند ماه
شد ابونایشدن و ول کردنم تو ب دهیبه هر حال بهتر از دزد یبود ول یا ن و طرد 

 بود.
به  طونیعادت کرده بودم به حستتام شتتوخ و شتت دمیواقعا به خونواده جد گهید

شتن حت یچیکه ه یمهربون به عمو و خاله ا یهان سم کم نذا سام  ریبه ام یوا
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من با  نویداشتتت که ا یمهربون یلیدل خ یبود و ستتاکت ول یجد شتتهیکه هم
 بودم دهیفهم میتموم بچگ

س روزها شت تا ر شت و گذ ش دیگذ سال بعد.االن من گل  هی فتهیبه االن هفت 
 زتریعز ایواسم از همه دن دمیخونواده جد نیساال ا نیسالم.تو تموم ا 18دختر 

 زایچ یلیساال خ نیبودن.انقد دوسشون دارم که حاضرم واسشون جون بدم.تو ا
هان ند هیعوض شتتتده.من و  و  میو هردومون کنکور داد میبا هم درس خو

 .یلیخوشحالم.خ یلیجا باهم.خ هی.میقبول شد وتریکامپ یهردومون هم کاردان
سر دراز و الغر مردن گهیسام د ریام ش یاون پ صدا یجوش جو س یبا   یخرو
شده  لیمختلف تبد یمایو رژ نیسنگ ی.االن به لطف باشگاه و ورزشاستین

پوشه ب یرو فرم.ال مصب هرچ یلیخ لیپسر قد بلند و چهار شونه با استا هیبه 
ش صورت معمولکهیتو تنش  صورتش ن ییبایز یلیخ زیداره.چ ی.  یول ستیتو 

ص تیجذاب هی ست گندم یخا شه.پو صورت  یخوش حالت قهوه ا یموها یتو 
 انمسیشد به مهندس.فوق ل لیسوخته .باالخره انقد درس خوند و خوند تا تبد

س شون در  نیتر یمیصم دی.هم خودش هم فریمیش یمهند ستش.هردو  دو
 یلیکردن و خ میهم تاستت یشتتیلوازم ارا دیشتترکت تول هیکنار درس خوندن 

عوض شده هردو شون با هم درس خوندن  یلیسام خ ریهم مثل ام دیموفقن.فر
تازگ یزیو تالش کردن .چ هم ب نکهیا هیکشتتف کردم و اعتراف خود هان ایکه 

 یه دانشتتجو.مهندستستتال 20جوون  هیعالقمند شتتدن.حستتام هم شتتده  گهید
صورت زخونهیمعدن م سام  ش بای.ح  یساخته ول کلیداره.اونم ه یو دختر ک

 یاستتت.چقد دوستتت داشتتتم بدونم االن شتتهاب چ گهید زیچ هیستتام  ریام
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 دوست داشت شهی؟هم یچ انیشده؟شا د؟دکتری.باالخره به ارزوش رسکنهیم
ش شه. شه. اه..خدا دیساله جذاب با 14دختر  هیاالن  دایخلبان ب فقط ازت  ایبا

 ...فتهین امتیبه ق دارمونید خوامیم
و چشتتمم به ستتاعت افتاد انقد غرق خاطراتم بودم که  دمیکشتت قینفم عم هی

سنگ 1/5ساعت  یک دمینفهم ساس گر شب بکردمیم یشد.اح به  یخواب ی.ام
خوردن  نیبرداشتم و در ع یدونه کباب شام هیکلم زده بود.رفتم تو اشپزخونه و 

 ردخودم غرق بودم که  ینشتتستتتم.تو فکرا یریو رو تاب حصتت اطیرفتم تو ح
 سام اومد تو. ریام نیباز شد و ماش موتیکوچه با ر

شب ش ومدهیهنوز خونه ن نیبودن.ا رونیشام ب دیبا فر ام شد  دهایپ نیبود؟از ما
و  پیخوشتتت شتتهی.بازم مثل همکردیو اروم اومد ستتمت من.با تعجب نگام م

که د ی.خنده کردیم دادیهم ب نجایعطرش از هم یجذاب.بو بام و  با  دیرو ل
 ن؟یکردیم فینگام کرد و گفت_با جنا واسه هم جوک تعر یشتریتعجب ب

نه د ریزدم ز هوی فت_ که گ نده  ند گهیخ عا ترستتو  یبه چ یخوب ی.گلمیواق
 الله... ؟بسمیخندیم

 _سالم.خفاش شب.االن چه وقت اومدنه؟
 ؟یموند داریخوشگله.تا االن چرا ب یبر پر کیسام_عل ریام

ددر  یبچه ها رو برده بود ؟خانمیکجا بود ی.خوابم نبرد.تو نگفتینجوری_هم
 ؟

 ارن.د حیبه تفر ازی.ن گهیها اونا هم دل دارن د چارهی.ب گهیو گفت_اره د دیخند
بسته شکالت تلخ در اورد و گرفت سمتمو  هیکت تکش و  بیکرد تو ج دست

 خوشگله. یوص پرمخص نمیگفت_ا
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 .اتفاقا تموم کرده بودم.یسام یمرس ی_وا
 چشمک زد و گفت قابل نداره و رفت داخل. هی

 ایستتام  ریام شتتهیخونه فقط من به شتتکالت تلخ عالقه داشتتتم که هم نیا تو
 عطر مخصوصمم شکالت تلخ بود. ی.من حتدیخریوقتا حسام واسم م یبعض
 هگی.مطمئن بودم تا االن دمیبلند شتتدم و رفتم داخل اتاقم ستتمت گوشتت اروم

 .دهیرس
 بود.بازش کردم.نوشته بود_ دهیرس اره

تو  مثل یکی... یعنیعشق  گمیمن م یدوست داشتن ول یعنیعشق  گنیم همه
 داشتن.

 اومد رو لبام. خنده
 یتند وقچ هی.االن خونمیو م اماشیپ یوقت شتتهیبهم منتقل م ینیریحم شتت چه

 اماشیبه پ گهی.همه هم عاشقانه.دفرستهیرو م امایپ نیکه هرشب واسم ا شهیم
رو بهم  یزیچ خوادیم ایداره  یمنظور دیشتتتا کردمیعادت کردم.اوالش فکر م

نه ول ت یبفهمو م یوق قت   نیاتر از  لکمیر یلیاون خ نمیبیم کنمید
 که انگار کنهیبرخورد م یبعد فرداش باهام طور دهیم امیحرفاستتت.هرشتتب پ

شون عادت کردم .اگه  فتادهین یاتفاق چیه سته انقد ب هی.به سم نفر  داریشب وا
سش چادیتا ب موندمیم ستمینم یزی.من وا شدم یکی یعنی فر سه  سو ا دوبار و

ها  بعد خوامینم کنمیم یخودم و گرفتم.به هر حال من باشون زندگ یجلو یول
 .ادیب شیپ ینبود کدورت یچیاگه ه
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 بوده دایواسم مثل ش شهیهم ی.هانمیبا هم بزرگ شد یو حسام و هان ریو ام من
شا سام مثل  شا انیو ح صا اخالقش که کپ  صو  یشوخ و بذله گو.ول انهیمخ

کهیا هیبیکه واستتته خودمم عج یزیچ جا ریام تونمینم ن هاب  یستتتام و  شتت
با حستتتام از همون اول خ دی.شتتتانمیبب تار خودش بوده.چون  خاطر رف  یلیب

م ستتام بهتره بگ ریام یبهم ول میبود کینزد یلیخ ییجورا هیبودم و  یدمونخو
سم هم ست خوب بوده تا  هی شهیوا  شیشبگاه یامایپ نیبرادر.االنم با ا هیدو

 هی بگه خو ترستتمیبخوام م حیازش توضتت شتتهیکرده.رومم نم جمیکامال گ گهید
 جنبه. یدختره ب گهیسادست د امیپ

به  یاون موقع از تادن اکه شتتروع کرده  مایپ نیفرستت بهش فکر  یلیخ ا
واستتم مهم  کنمیاحستتتاس م ییجورا هیشتتتدم. قیروش دق یلی.خکنمیم

باشتتم.عال یلیشتتتده.دوستتتت دارم در نظرش خ  پمیت افمیباشتتم.ق یخوب 
حدسه  همش ناینباشه.البته ا لیم یاونم نسبت به من ب کنمیاخالقم.احساس م
که من براش  دهیو بهم نشتتون م نیاخه رفتاراش ا یول ستتتمیمنه.هنوز مطمئن ن

 .شدیکه اکثرا هم به من ختم م تاشیمهمم.حما
 رونیب میکه رفته بود شیچند وقته پ مثل

بزرگتره و  یاز من و هان یستتتال کیستتتام فتانه استتمشتتته. ریام یعمو دختر
بدار نهیم یحستتتا که من از اخو قد  بدم م نی.ان بدم  لیاز عزرائ ادیدختر 

تازه ع پیبا اون ت هیعمل شی.دختره همه چادینم  هی.کنهیمنم م بیمزخرفش 
صرار هان صم هیشب با ا انه و فرزان وفت میدربند .ما چهارتا بود میبر میگرفت میت

 داداششم خودشون و چسبوندن بهمون.
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 هی.زم*س*تون بود.من ریام نیخودشتتون اومدن و ما هم با ماشتت نیبا ماشتت اونا
و شتتال  یمشتتک نیزانو بود.با ج یکه باال دمینستتبتا کوتاه قرمز پوشتت یپالتو

 یهم سرم گذاشتم.بوت مشک یکاله بافت ساده مشک هیشال هم  ری.زیمشک
ست فیو ک شک ید ستم بود.عطر زدم و  یساده م  هم هیرژ کمرنن.هان هیهم د

 بود. یمن و زد فقط پالتوش سبز چمن پیت
 یاز همون رستورانا یکی میو چون گرسنه بود میشد ادهیدربند و همه پ میدیرس

 .میو شام سفارش داد میو نشست میاول راه و انتخاب کرد
 یو پالتو یبود با ساپورت براق پلنگ دهیچسبون کوتاه پوش یبلوز قهوه ا هی فتانه

رنن شتتتده اش و  یعستتل یکه البته باز گذاشتتته بودش.موها یخزدار کرم
خوشتتگل رو ستترش بود.بدون شتتتال و  یکاله قهوه ا هیل*خ*ت کرده بود و 

 شیستتتش و ارا فیبراق و ک یقهوه ا یزانو ریدورش.بوت ز شتتونیموهاش پر
 .زدی.خالصه که از دور برق مییطال

نگاه گرم و رو خودم  هیکه  میزدیحرف م میدور هم و داشت مینشسته بود هممون
 .دمیرو خودم د رهیسام و خ ریحم کردم .چشم گردوندم و ام

ند عش شتتتد ب یلبخ با که  ند مهربون  هیمنم  اریاخت یرو لبش داشتتتت  لبخ
م ازش چشتت تونستتتمیاصتتال نم یبود ول یتو نگاهش چ دونمیبدم.نم لشیتحو

 .دمیفتانه رو شن یعصب یبودم که صدا شیقهوه ا یبردارم.محو چشما
 دختر؟با تو بودما؟ یی_کجافتانه

 نبود. ؟حواسمیگفت یزیسمتش و گفتم_چ برگشتم
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ست پرت بود.م یظیغل اخم با صورتش بود گفت_معلومه حوا  نیا گمیکه رو 
 ؟یکشی.واقعا خجالت نمیزد هیپیچه ت

 نگاه به لباسام انداختم و دوباره نگاش کردم و گفتم_مگه چشه؟ هیتعجب  با
ست .قرمز و ج ستی.کوتاه نستیبه جانب گفت_چش ن حق  تسین غیکه ه

 ؟یدیلباسا رو پوش نیکه ا یکرد یکه هست.واقعا چه فکر
صبان با سم ا کنمیگفتم_فکر نم یتعجب و البته ع شته ب یرادیلبا شه .بعدم دا ا

 .بعدم مگه قرمز چشه؟پوشمیتنهام نم یلباس و وقت نیمن ا
مثل  ایلیخ دونستتتمیم یبا هان ایوقت تنها اگه بودم  چیبود ه نطوریهم هم واقعا

شون خرابه نم نیا شیدختره فکر ستمیم ی.ولدمشیپو داره  یدختره از چ نیا دون
 .سوزهیم

نه تا تازه مف هه  تابلو کرد گهی_ فکر  یراجبمون چ یگی.نم یچشتتته.ههمون و 
 .میما از اوناش کننی.االن همه فکر مکننیم
به خودش  حرفا رو نینبود ا یکی.کردمینگاه م شییفکه افتاده داشتتتم به پررو با

 شعور. یبزنه.دختره ب
 خونسرد گفت_ یلیسام خ ریبارش کنم که ام یچ هیدهنم و باز کنم  اومدم

سا گهید فتانه ش یتمومش کن.لبا شکل چیه فتهیگل چون  شهیمن لینداره.دل یم
 هیبعدم .هیکه چه دختر دهینشتتون م یگل افهیبخوان کج فکر کنن.ق هیقرمزه بق

 .ستیبد ن یبنداز پتینگاه به خودت و ت
 و فرزان و حسام یمن شده بود.هان ی.حال کردم.صورت فتانه رنن پالتوشیاخ

 خواهر من. گهید گهیخنده و فرزان گفت_خب راست م ریزدن ز
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ثل م تشیستتام و حما ریام یحرفا یبودم ول یهنوز از دستتتش عصتتبان نکهیا با
شدم .انگار ختیدلم ر شیرو ات یاب شارم  وانیل هی.اروم  شن ف ابقند بهم داده با

انه واستتم مهم نبود.اون روزا حم کردم فت یاصتتال حرفا گهینرمال شتتده بود.د
 .دیبار دلم لرز نیواسه اول

 من مشکل پسند تر از یعنیکرد  وونمیخدا د یبازار .وا میاومد هیصبح با هان از
ند نیا ته ددمیدختر  ما هنوز ه شتتتهیکالستتتامون شتتروع م گهی.هف  یچیو 

قت و ریکردم د الیکه انقد فکر و خ شتتبی.درمیمیدارم م ی.از خستتتگمیدینخر
 نوزو ه1/5و االن ستتاعت  رونیب میاز خونه زد 10.صتتبحم ستتاعت دمیخواب

سنگمیدینخر یچیه شتم م ی.گر صبحونه هم نخورده  مردمیدا صا که  صو مخ
.اومدم از رونیدوباره دو دل شتتده ستتر دوتا مانتو .از تو مغازه زدم ب دمیبودم.د

 با تواما؟ یهو فتهی؟شیریکه کجا م غیج غیکه دنبالم راه افتادو ج رونیپاساژم ب
از  یتونیم.نیکرد وونمیو زهر مار.چند ساعته عالفتم.د فتهیو کوفت.ش فتهی_ش

شتتدم  خستتته ؟بابایو انتخاب کرد دیچطور فر یایمانتو بر ب هیپم انتخاب 
 .ی.مردم گرسنگ گهید

گرستتنت که  یبود نجوریهم شتتهیبا اخم روش و کرد اونور و گفت_ هم هیهان
 .گهیکار کنم همشون قشنگن د.خب چیشیهار م شهیم

 ؟یکنیمشت پسر خوشگل چکار م هی نیبذارن ب دمیاگه فر نمی_بب
 .رمیگیاز تو حتما کمک م یفکر کرد و گفت_خب سخته انتخابش ول کمی
 عاشق شدنت. نیخاک بر سرت با ا یعنیزدم تو سرش و گفتم_ یکی
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بالم و رفتابونیاونور خ یرفتم ستتمت فستتتت فود و تا پ می.اومد دن  تزایتو دو 
هامو  ینیبزمیرو با ستتاالد و ستت تزای.انقد گرستتنه بودم که همه پمیستتفارش داد

 خوردم.
 رن؟یهمه کجا م نایا یخوریمن موندم تو انقد م یعنی_هیهان

 _تو شصت پام.
س دی_واقعا هم باهیهان  هشیهام م هیوارد ر ژنیاونجا برن.اونوقت منه بدخت اک
 .یو چرب هیبه پ شهیم لیتبد

 شد. رید مینکن.پاشو بر ی_حسود
باره همون پاستتتاژ و من دوتا مانتو و شتتلوار و مقنعه و کفش و کوله  میرفت دو

 .البته به اضافه عطر و ادکلن.دمیخر
 هیبه اضتتتافه  دیخر دمیمن خر یکاله مونده هر چ یستترش ب دیهم د یهان

 .دیکه واسه دوتامون خر ریلباس ز کمیساعت و 
جون  که یوتریکامپ یایباز نیا نیع یهان نیا یول مردمیداشتتتم م یخستتتگ از

شتتده بود.ستترحال و قبراق.  رنیمینم گهید شتتنیستترحال م کنندیم دایاضتتافه پ
در و باز کرد و  یبود.هان دیکرد.دستتتامون پر از خر ادمونیدم خونه پ یتاکستت

و که ت رفتمیم مو نشون بده.منم هن هن کنون داشت داشیکه بره خر دییدو یتند
شت ادیسام داره م ریام دمید  عطرش یکرده بود.بو پیسمت من.باز دوباره خو

ت و گرف دامیاومد کمکم و خر دمیپر از خر یدستا دنی.با د کردیداشت خفم م
 که؟ یریمیم یو گفت_چته تو؟دار

 خواهرت مردن که سهله کفن پوسوندم. نی_از دست ا



wWw.Roman4u.iR  42 

 

 یدونیکرده بود.خودت که م دیخنده قشنن و گفت_حاال خوبه خر هی. دیخند
 .گردهیبر م یدست خال رهیاکثر وقتا م

 سر براه شده. گهیادمش کردم.د ی_اره ول
 ...یتونی.مدونمیشد تو چشمام و گفت_م رهیخ

 و؟ی_چ
 .یرو سر براه کن یکی نکهیسام_ا ریام

.اب دهنم و قورت زدیچش شتتد تا االن که نرمال م یشتتروع کرد زدن.وا قلبم
 گفتم_حاال مگه موفقم بودم. دادم و

 ؟یو درست نکرد یو گفت_مگه هان انهیلبخند موذ هیچشمک زد و  هی
.داشتتتم ستتکته  وونهیو گفت و با همون خنده رو لبش رفت تو.پستتره د نیا
 دامیبود.اروم رفتم دنبالش.خر ی.منظورش با هانشنومیم ی.گفتم االن چکردمیم

شت داخل و با  شد و رفت ب هیو گذا  یا.لبخندرونیلبخند مهربون از کنارم رد 
 .یلی.خکنیش یلیسام خ ریام

 شد. ریبدو د یگل ی_واهیهان
 ؟ی_اومدم بابا بذار کفشام و بپوشم.چقد هول

 کرد. وونمیحسام دستش و گذاشته رو بوق.د ینیبی_به من چه .نمهیهان
 گفتم_خوبم؟ یو رو به هان دمیو پوش کفشام

 شد. ری.بدو دی_خوبتریهان
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 یدانشگاه واسه انتخاب واحد.قرار شد حسام منو هان میبر میخواست یم امروز
س میرفت یدنبالمون.تند ادیسام ب ریرو برسونه و ام شک میسوار جن سام  یم ح

 نشست جلو و منم عقب. یحسام.هان نیواسه ماش رمیمی.اخ که من ممیشد
 .نممویمنتظر م دیدار یخانما.کار ستین یحسام گفت_عجله ا مینشست تا

 من... سایوا قهیدق هی.خو یگی_ا راست مهیهان
 حسام گازش و گرفت و رفت. که

 .ستیها.رو که ن تهی_عفرحسام
 .دهیدو ساعته داره لفتش م ی_به من چه من اماده بودم.گلیهان
 .یزودتر من اماده شد قهی.روتو برن.تو همش دو دقیهان نمتی_بب
 .به هر حال که زودتر اماده شدم.یپشت چشم نازک کرد و گفت_هرچ یهان

سام  یخواهرا مگیبتون م یچ دینیو گفت_خب حاال.بب ابونیخ هیتو  دیچیپ ح
شنا2(هر هر و کر کر ممنوع.1گلم. ست و ا ست و مو  نیا دونمیو چه م یی( دو

شتتاپ دم  ی(کاف3غلطا ممنوع. نیو از ا یدوستتت اجتماع دیجد یایباز یقرت
 شدن یهمکالس نی(سوار ماش5(رد و بدل کردن جزوه ممنوع4دانشکده ممنوع

 ?okممنوع.
زد تو بازوش و گفت_خب حاال .چه کار بلدم هستتتت.حاال تازه  یکی یهان

 .میانتخاب واحد کن میبر میخوایم
سام.من که قول م دمیخند شم داداش ح  کنهیهم ...غلط م ی.هاندمیو گفتم_چ

 من خودم حواسم بهش هست.
 رفت تنن کنم.گشاده. ادمیمقنعه ام و  یهان یگفتم_وا هوی بعد
 نو هست؟ نیبرگشت نگام کرد و گفت_هم یهان
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 رفت تنگش کنم. ادمی_اوهوم.اوتوش کردم 
.حاال اشتتکال نداره گهیمامان واستتت تنن کنه د یدادیم شتتبی_خب دیهان

 .بکشش جلو.
 .دیو تهد حتینطق کرد و نص یدانشگاه حسام کل میبرس تا
شگاه پ یرو جلو ما شت پ ادهیدان شم دا  هگیکه گفت_د شدیم ادهیکرد و خود

 نگما حواستون و ...
 _باشه بابا ...خدافظ.میگفت میدییدویکه م یهم در حال ما

.باالخره میدیچرخیدور خودمون م یاشتتگوال ه نیا نیداخل.اول که ع میرفت
 ری.اممیدنبال کارامون.تا باالخره کارا رو انجام داد میفتیادم ب نیع میگرفت میتصم

هم بهش گفته بود کجا  ی.هانکموننیزنن زد و گفته بود که نزد یستتام به هان
 منتظرشون. میستادیا

شت هیسا ریز میبود ستادهیا یدرخت هیهم کنار  ما که  میزدیبا هم حرف م میو دا
سر از اونا که معلوم ن شدن جلومون افتاب هیچطور راه ستیدو تا پ شگاه   یدان

با اون ت و وز وز  گفتنیچرت و پرت م یمزخرفشتتتون.اه ه یپایشتتتدن.
 .یکنار هان شونیکیشون اومد کنار من و  یکی.کردنیم

شگل یامن بود گفت_به به چه ج*ی*گ*ر شیکه پ اون  جانی.خانما چرا ایخو
ش دییافتاب.بفرما ری.زدیستادیتنها ا سر بدو  نیما شدم دره.بهمن پ  اریو ب نیما

 خانما گرمشونه.
ست هان با شتم اونور و د ست اونم مثل من  یاخم برگ م بود.پ خیرو گرفتم .د

دوتاشون اومدن جلو  عیکه سر میاز کنارشون رد ش می.خواستدهیهم ترس یهان
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هان نار  خدا اگه  یراهمون و گرفتن.بهمن همون پستتره ک جا؟ب جا؟ک فت_ک گ
 دارن. یخوشرنگ یچه چشما نایخدا ا ی.وانیبذارم بر

 کنار. دی.بردی_مزاحم نش
 شه؟یم یچ می_اگه نرپسره

 .انیدارن م یاز پشت سرشون عصبان دیو فر ریام دمیجوابش و بدم که د اومدم
 جمع کنه. یو ک ریخدا ام ای

ومو جل خوادیم یخوشتتگله.اگه نرم کنار ک یپستتره کنار من گفت_نگفت همون
 ره؟یبگ

سام اومد رو شونه پسره نشست.پسره برگشت عقب که  ریموقع دست ام همون
شت ام سره پهنه زم یرفت پا ریم شمش.چنان زد که پ صبان نیچ ت رف یشد.ع

 وادخیم یک یدیباال و گفت_حاال فهم دشیاش و گرفت و کشتت قهیستتمتش و 
 ره؟یجلوتو بگ

گفت_بخدا ما  عیرفت ستتمت اون پستتره بهمن که اونم ستتر یهم عصتتب فربد
 .میجمع کن بر دیخانما باشمان.حم نیا میدونستی.نممینداشت یمنظور

ره و رفتن.هر چند که پس دشیگفت و دست دوستش و گرفت و به زور کش نویا
 .کردیو نگاه م ریخصمانه ام

با  یتناک.با اخم وحشدیکشیبرگشت سمتمون.تند تند نفم م یسام عصبان ریام
 بلند رو به من گفت_موهاتو بکن تو. یصدا

خدا مقنعه ام تا  یبه موهام.وا دمی.دست کشدیچهار ستون بدنم لرزصداش  از
 .نییکجا رفته بود.درستش کردم و با بغض سرم و انداختم پا
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ستپاچه گفت_داداش بخدا ما ا یهان شما.ا میبود ستادهیا نجاید  هوی نایمنتظر 
 شد. داشونیپ

 گفتیستتام لوس کنه بهش م ریخودش و واستته ام خواستتتیهروقت م یهان
ستیداداش.م ستمیم ی.ولادیخوشش م دون فهمونه ب دیبه فر خوادیم شتریب دون

 بوده. ریتقص یکه ب
نگاه مهربون بهش انداخت و رو به جمع گفت_خب خدا رو شتتکر.به  هی دیفر
 شد. ری.دگهید میبر دیگذشت.پاش ریخ

 خترا.د گهید دییو رو به ما گفت_بدو دیو که هنوز ناراحت بود و کش ریام دست
فرق  شتتناختمیکه من م ییاز پستترا یلیبا خ ری.امهیازم عصتتبان ریام دونستتتمیم

 نبود.بقول نایحستتاس بود.مثل خونواده عمو ا یلیخ زایچ یبعضتت یداشتتت.رو
شه شییخاله به دا صبش الکافشیشده بود برده.هم اخالقش هم ق دیکه   ی.تع

و سوار  میفتمهم بود.ر یلیکه واسه من خ یزیباال بود چ یلینبود.اعتقاداتش خ
 .میشد نیماش
 ی.دوتامون معلوم بود حستتابمینگاه بهم انداخت هی.میعقب نشتتستتت یو هان من

تنها  ادمی.زمیبرنامه ها نبود نیکدوممون اهل ا چیه ی.اخه من و هانمیدیترستت
 شیکم پ یلیخاله باهامون بود .خ ای میو حستتام بود ریبا ام ای.میومدینم رونیب
س میبر ییتنها جا ومدیم شه. مزاحممونبخواد جرات کنه  یکه حاال ک از  مکیب

 یکی.دیگفت_اه بابا حوصلم سر رفت.چتونه غمباد گرفت دیفر میو که رفت ریمس
 گفت_من گرسنمه. عیسر یبزنه.که هان یحرف هی

 .میریغذا بگ سایجا وا هی ری.امنطوریگفت_اره منم هم عیهم سر دیفر
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 موافقه؟ دایبا ها ی_کهیهان
 دیاز شتتعبه هاش نگه داشتتت و فر یکی یستتام جلو ری.اممیموافق بود هممون

 و گفت_برم کمکش. نییخودش و انداخت پا عیهم سر یشد و هان ادهیپ
 شیغضتتب داداش ترستتناکش تنها گذاشتتت رفت پ ریم نی.منو با اشتتعوریب

 عشقش.
که  فتمریور م میبا گوش یباال.الک ارمیسرم و ب شدیروم نم یخجالت و ناراحت از

 اومد که گفت_نکنه شمارشم داده؟ شیعصب یصدا
بود نگام  میجلو که رو من تنظ نهیتعجب نگاش کردم .اخه داشتتتت از تو ا با
باره گفت_پکردیم عد  امی.دو تازه کتک خورده بودا؟ب ند پوزخ هیداده.چه زود.

 نشست رو صورتش.
 ه؟یحرف بزنه.فکر کرده ک ینطوریحق نداشت با من ا اون

 همه مثل خودتن. یل خودت مسمومه.فکر کرد_فکرت مث
مدهیگفتم هنوز از دهنم در ن نویا که  و مت من و  دیدرجه چرخ 360بود  ستت

 ؟یگفت یگفت_چ
 ؟یگفت یداد زد _گفتم چ دیمن و که د سکوت

ما خودت ا یبا خونستترد منم کارهیگفتم_حت هم  هیبق یکه فکر کرد یا ن
 .میکه ما محل سگم بهشون نذاشت یدی.وگرنه خودت دنینجوریا

شه با من ا ریام  بکنم ی.من هرکاریزنیحرف م ینجوریسام_اوال بار اخرت با
و اون  یدیپوشتتی.دو اگه مثل ادم لباس مستتتمین یاهل ک*ث*ا*ف*ت کار

 .شدیکم مزاحمتون نم چیتو ه یکردیموهات و م
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 ا طاقت بد حرفسرم داد بزنه.چرا؟چر ریگلوم و گرفت.طاقت نداشتم ام بغض
 زدنش و نداشتم.چشمام پر از اشک شد ناخواسته.

 .شدیم ایمثل غروب در یبقول هان شدیم یاشک یوقت چشمام
 ریام یبه چشما رهیهنوز خ ی.ولنییپا دیقطره اشک تپل از گوشه چشمم چک هی

 یصدا هیتو موهاش و با  دیکالفه شد.برگشت دست کش دیبودم.اشکام و که د
 نکن.. هیخفه گفت_بم کن ...گر

 شدت کرد. میو گر دیتو حرفش بود که بغضم ترک یچ دونمینم یول
صب هوی صب .و کوب هیشد و گفت_د گر یع ش دینکن ال م  نیرو فرمون و از ما
صب ادهیپ ش دایپ افشیبود از ق یشد.ع ش هیتک نیبود.به ما ست ک تو  دیداد و د

 موهاشو همونجا نگهشون داشت.
 اشکام و پاک کردم. عی.سرومدنیداشتن م هیهانو  دیفر

ده شتت یچ دینفهم یهان یول ریام شیرفت پ دی.فردمیهم کشتت قینفم عم دوتا
 .یدیها نمیاومد داخل و گفت_ا

 ؟یکرد هیشده ..گر یچ یگفت_گل دیسرخ منو د یتا چشما یول
 ؟یواسه چ هیزدم و گفتم_نه بابا گر لبخند

 گفت؟ یزیچ ریکه..ام ختهیر مالتمی.ری_خر خودتیهان
 دیفر نیانقد ا یول زدینم یحرف ریهم ستتوار شتتدن.ام دیو فر ریموقع ام همون
تا اونم ن ختیکرم ر  نیو تو ماشتت چامونیباز شتتتد.ستتتاندو شتتشیو ور زد 
نخوردم.هنوز بغض تو گلوم بود.اه چقد  شتتتری.البته من دو ستته لقمه بمیخورد

 .ادیلوس شدم بدم م
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گام کرد د نهیاز تو ا ریام فه خورد بق خورمینم دین تا نصتتت و  شیاونم 
ستتالم کردم رفتم تو اتاقم.لباستتام و  نکهیخونه و من بعد از ا میدینخورد.رستت

ش س هینمیشیتو اتاق م امیب کردمیرو تختم.فکر م دمیعوض کردم و دراز ک  ریدل 
 برد. وابمشدن و خ نی.بجاش پلکام سنگومدین میگر گهید یول کنمیم هیگر

صر شدم.فقط منو خاله فاط ع  خوردم و ییچا هی.میخونه بود یو هان یکه بلند 
 و رشونیبلند شده بود دادم خاله ز یلی.موهام خمیکمک خاله شام درست کرد

سبک بود زود یسانت هی ستش  شب بازم امشدیبلند م یکوتاه کنه .د سه  ری. وا
و  دنخور ییو چا ینیشتتب نشتت کمی.بعد از میو بدون اون خورد ومدیشتتام ن

شب بخ یسام اومد.ول ریحرف زدن ام سمت  ریبا اومدن اون من  گفتم و رفتم 
هان تاقم. فت شتتتام  دیهم فهم ریازش دلخورم خود ام دیفهم یا چون اونم گ

 گفت و رفت تو اتاقش. ریخورده و شب بخ
ش دفتر سا مینقا شروع کردم  س هیو اوردم و  شقش بودم .  قلم.بدون اهیزدن.عا

 یورت بص هیصورت بود. هیگرفته بودم.به خودم که اومدم  ادیکالس برم  نکهیا
شت.موهایچهره .خال  ریام یشکل موها یلیکه خ یخوش حالت ی.فقط مو دا

 سام بود.چرا؟چرا اون...
 بازش کردم. عیسام بود.سر ریاومد.از ام میزنن اس ام اس گوش یصدا

 تو. الیسکوتش را نشکست...جز خ چکمیافتادم که ه مییتنها ادی به
ش هیوجودم و  تموم صبح با فر هیگرفت  نیریحم  که  یادیحم ارامش که از 

ش شدم همون گل یرفته بود ول نیاز ب دیسرم ک شدم . بل از ق هیاالن دوباره اروم 
منظور باشتته بازم واستتم  یب اماشتتمیاگه پ یدوستتت دارم حت اماشتتویدعوا.پ

 مهمه.دوسشون دارم.
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ازش اومد.بازش کردم  گهید امیپ هیتو احستتاستتاتم غرق بودم که دوباره  هنوز
 یلحظه عصتتب هی...زدمیستترت داد م دینوشتتته بود_بابت صتتبح ..خب ..نبا

حاال ددمیم امیپ ینفر اونجور هیبدون من فقط واستتته  یشتتتدم.ول  گهی..
 ..باشه؟یاشت

سه  قلبم شا یعنینفر.. هیتند تند زد.وا  چیود.هم گرفته بنه؟خند دمیمن..با منه.
 .شناختمشی.بسکه غد و مغروره.مکردینم یعذر خواه یچکیوقت از ه

 ؟یازش اومد_اشت گهید امیپ هیفکر بودم که دوباره  تو
 یشد که دستم رفت رو دکمه ها و فرستادم _اشت یچ دونمینم

 حم هیبشتتم. جانزدهیانقد ه کردمیخوب بود.فکر نم یلیاول دانشتتگاه خ روز
شتم.حم ا یخوب یلیخ سه ا نکهیدا شدم  یاز اون دختر مدر شدم و   هیجدا 

باشتته.امروز  دیواستته جامعه بتونه مف دیکه شتتا یدختر خانم دانشتتجو و کستت
رد  یانرق ریکه هست باشه.اگه امروز از ز ینیقشنگتر از ا یلیواسم خ تونستیم
منو  خواستیکه بابام م شدمیم ینی.سوار ماشگرفتیکه مامانم واسم م شدمیم

سونه.خ شا یلیبر شنگتر بود اگه دادا شا یخودم به جا یق و  یتریغ هیهان یدادا
 یخوبه و مشتتکل یکه همه چ زدنیبار زنن م هی قهیو هر پنج دق شتتدنینگران م

 .ستین
 ...یباشه ول نیبهتر از ا یلیخ تونستیم یچ همه

د و ش دایپ یخونواده ا نی.بازم خداروشکر که همچ کنمینم یبازم نا شکر یول
ست حما ش تید ست د خوادینم یدلتنگ هیحم لعنت نیبازم ا ی.ولدنیبروم ک

 از سرم برداره.
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شت ا هیهان ساس کرد پ صنوع یخنده ها نیاح سته. هی یم ش م غ هیغم بزرگ ن
 .نهیبیرو نم یوقت رنن شاد چیه گهیکه مطمئنم د

نشتتستتت کنارم و گفت_دختر گلم چشتته؟باز که  میشتتگیغمخوار هم یهان
 .ایچشمات شده غروب در

ند ب هی با یلبخ کار  من االن  یبکنم تو نفهم دیجون زدم و گفتم_من چ
 نم؟یغمگ

 .فهمنیم شهی_مامانا غم بچه هاشون و همهیهان
 ؟یهان د؟چرایو گفتم پم چرا مامان من نفهم نییو انداختم پا سرم
 ... ینظوردستپاچه گفت_من م یهان

ستم ستش و گفتم_مامان مهربان هم د شتم رو د شت من  شهیو گذا ست دا دو
ساز.بابا بهروز م شم.دارو ست دارم  یخانم مهندس.ول گفتیدکتر ب خودم دو

 روزگارو... ینیبینقاش بشم.م
سع بعد شتم ول یبا بغض تو گلوم که  صدا یدر مهارش دا که  ییموفق نبودم با 

بام کجان؟االن د یگفتم_هان دیلرزیاز بغض م با مامان و   هگیبه نظرت االن 
 هیهم  ادیدانشجو باشه.ش دیبا انیواسه خودش دکتر شده باشه؟شا دیشهاب با

شون  14دختر  س شگل.اخ که دلم وا شده.هان هیساله خو سمیم یذره   افهیق تر
 هی.اخه المصتتبا من شتتهیبره.صتتورتاشتتون تو ذهنم داره کمرنن م ادمیهاشتتون 

سم ازشون ندار ش ی..هانیم.هانعک سمشیم نمیرو بب دایبه نظرت اگه من   شنا
ته باشه اگه گرف یبه نظرت االن شهاب زن گرفته؟وا ی؟راستیچ نهیاون منو بب ای

به نظرت االن حالشتتون  یداداشتتم نبودم؟هان یمن ..من تو عروستت یعنی؟یچ
 ازم نگرفتن؟ یخوبه؟به نظرت منو فراموش کردن که سراغ
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 دمی.تازه فهمکردیم هیکردم که داشتتت مثل ابر بهار گر یو و نگاه هان برگشتتتم
 اشکه. میصورت خودم خ

 ایبرگردم  دیقراره برگرده به کنعان.خدا من با یگمگشته ک وسفی نیپم ا ایخدا
 دلم و روشن. ایدلسنگم کن  ای ایاونا؟خدا

هردوتامون کالسامون و با  ی.من و هانگذرهیماه از حضور ما تو دانشگاه م کی
و برگشتتتنه اگه اونورا نباشتتن  برنمونیم ریام ایحستتام  ای.هرروز میبرداشتتت هم

 نی.عمو قول داده اگه معدل امیگردیبر م یزیچ یتاکستت یخودمون با اژانستت
سمون  شه وا ش هیترممون خوب با شب خرهیم نیما سام  ای.االنم هر  ریام ایح

 یچیه منیشیم ریکنار ام یوقت یول هیچه حس دونمی.نمدنیم ادی یبهمون رانندگ
سه هم رمیگینم ادی که اون نبردمون.هر چقد اون  کنمیخدا خدا م شهیهم نیوا

عذب م ته من م هام راح  .داغرهیگیم شیتموم تنم ات شتتشتتمیپ ی.وقت شتتمیبا
 که دارم اماشهیخاطر پ هواس دیشا گمی.با خودم مکشمی.ازش خجالت مشمیم

مد سام زود او ریچه مرگمه.امشبم ام دونمی.نمکنمیشبونش عادت م یبه محبتا
 و قراره اون ببردمون و اموزشمون بده.

ش  نیا ننیتو پارک یمیپژو قد هیخونه همه دنده اتوماتن.حاال خوبه  نیا ینایما
 .دیکش یدست هیخونه بود و عمو بهش 

 تو اتاقم و دمییدو عیاز شام سر بعد
و  دمیهم باز پوش یمانتو نخ هی.یبلوز طوس هیپام بود با  یمشک ونیشلوار ر هی
.تا دمیپررنن تو چشمم کش یمداد مشک هیزدم سرم.عطر زدم و  یشال طوس هی
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متتن  دنیتتو بتتا د رونیتتهتتم از اتتتاقتتش زد بتت یهتتانتت رونیتتاومتتدم بتت
 .گگگگریییییگفت_جوووون.چشارو.بخورمت ج

 .یزدم تو سرش و گفتم_زهر مار .چندش.حالمو بد کرد یکی
 چشا؟ نیبا ا یکرد ی_بابا چهیهان

 .کنمیم رییتغ یادیز دونستمیم رفتمیبا چشام ور نم ادیوقت ز چیه
 .کشتمونیم ری_بدو االن ام

 ریز میددوتامون ز نیسام تو ماش ریام دنیدم در.با د میو بدو رفت اطیتو ح میرفت
.صتتدا نیگفت_هر هر ببند ریکه ام میبا حال بودستتوار شتتد یلیخ یخنده.وا

 ن؟یخندیم یو برداشته.اصال به چ ابونیخندتون کل خ
 .یشیمچاله م ی.دار خورهینم نیماش نیاصال به ا کلتیه ریام ی_وایهان

 یدرشت فقط بدرد همون شاس کلیسام با اون قد بلند و ه ری.امگفتیم راست
 .خوردیبلند خودش م

 زنن خورد. یهان یکه گوش میتا سر کوچه نرفته بود هنوز
 .ی...اومدم.باای.بیگفتی..االن..باشه.خب قبلش م؟نهی_سالم .خوبیهان

از دوستام اومده جزوه هامو ببره.بدو  یکیکرد و گفت_داداش منو برسون. قطع
 جون تو.

 سام_کدوم دوستت؟ ریام
 .شیشناسی_نمیهان
 .میشیگفت_حاال بگو اشنا م زدیهمونطور که دور م ریام
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شمکم به من زد.با ا هی بعد شمکش دل نکهیچ شد ول ریم زبا چ ست یو رو   دو
در  یستتر از کار هان خوادیم دونستتتمیکنه.هرچند م یشتتوخ ینجورینداشتتتم ا

 .ارهیب
 .یشد یبا اخم گفت_الهه.راض یهان
 لش؟ی..فامیتفاوت گفت_الهه ک یسام ب ریام

 متعجب گفت_وا داداش چت شده؟ الهه
کارش گ ریام قت  فت و داداش.هر و فت_کو حت گ نارا تهیم ریهم   گهیم ف

 ؟یایم یبا ک یریم یبدونم تو با ک دیداداش.من نبا
 راحت. التی.خیبا بغض گفت_الهه احمد یخونه نگه داشت که هان در

 شد. ادهیپ یگفت و عصبان نویا
از حرفاش نداشتتتت فقط نگران خواهرش  یشتتتد منظور یستتتام عصتتب ریام

 ینعیرو داره که انقد واسش نگرانه. یغبطه خوردم که کس یبود.چقد من به هان
 هستن؟ کنن؟نگرانمیبه من فکر م انیشا ایاالن شهاب 

 جلو. ایب یسام_گل ریام
خدا از عقب انقد حرارتم باال بود االن  یشدم و رفتم جلو نشستم.وا ادهیپ اروم

 ریه امک میرفت کمی.نییفکر کنم تب کنم.اروم نشتتستتتم و ستترم و انداختم پا
 .مییبا هم تنها ستی.من و تو که بار اولمون ننهییگفن_چرا سرت پا

بودم.ستترم و اوردم باال و گفتم _نه  دهیخدا.تا حاال انقد خجالت نکشتت یوو
 .دمیخجالت نکش
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بود  نیکه تونستتتم بکنم ا یومنم تنها کار یخر خودت یعنینگاه بهم کرد که  هی
بادت.الب یکه تو دلم بهش بگم خودت جد و ا له و  خا ته بجز عمو ستتهراب و 

 فاطمه.
 راحت باشه. التیخ ی_از هان

 کنترل کنم. تونمیو نم مینگران یسام_هست ول ریام
 ادهیپ یپارک کرد و گفت_گل یخلوت و پهن ابونیخ هیتو  ریام میکه رفت کمی

 شو.
شد جابه صندلمیجا  صندل ی.هوو  ش میچقد عقب بود.من  جلو .اون  دمیو ک

پارک  یوت یگرفته بودم.ول ادی ییزایچ هیچند وقت از حسام  نیعقب.تو ا دیکش
ال من اص ی.ولدادیم حیسام با ارامش واسم توض ری.امشدمیم تیاذ کمیدوبل 

فاش نم یچیه نا دونمی.نمدمیفهمیاز حر به  نزل زد ییچم بود امشتتتب.توا
کردم من داره چم  یهمه ستتال باهاش زندگ نیا ایچشتتماش و نداشتتتم.خدا

 شه؟یم
ض ریام سم تو که  حرفاش و دمیشنیبودم.گرمم بود نم جیمن گ یول دادیم حیوا

و  زدیواقعا کند م گهیفرمون بود.قلبم د یدستش نشست رو دست راستم که رو
بزرگ و  ی.دستتتادیدیرو م یزیچ هی.چشتتمام فقط گرفتیدفعه ستترعت م هی

ستا یمردونش رو سف فیظر ید سیدخترونم.م دیو  سم بز دمیتر  نهقلبم از لبا
 .رونیب زدی.گوشم ازشون حرارت مرونیب

اه من نگ یبعد از چند لحظه دستش رو از رو دستم برداشت و گفتتتت_گل ریام
 کن..
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ستمیمن نم یول ش ای.خداباختمیحتما خودم و م کردمیاگه نگاش م تون ب من ام
 چمه؟

ستمیمن..من فقط م یسام_گل ریام ست و به من جمع کن خوا  ی.منظوریحوا
 ؟ینگام کن شهینداشتم .حاال م

 .کردمینگاه م ریام یدستا یخال ی.دستام داغ بودن.به جاتونستمینم
 ...یسام_گل ریام
ش ابونیخ سکوت .تنها چیکه ه یخلوت.ارام  ییجا تا حاال تجربه نکرده بودم.

سر ضورش عادت  اماشیدارم به خودش و پ کنمیحم م دایکه جد یمنو پ و ح
 به خلسه. بردیداشت منو م کنمیم

 ؟ینگام کن یخواینم یسام_گل ریام
 .ومدیخفه و بم بود .انگار از ته چاه م صداش
شتم سرم پابرگ صندل هیبود. نیی. سر من به  شت  ستش پ ش ید  هیود و ب نیما

ستش رو دنده. ستبند چرم قهوه ا هید ض ید سته مردونش بود.بع  یسوخته به د
تا م مدی.بهش مذاشتتتشیوق جذابش مو  یولنبود  بایز یلی.خودش خکردی.

 از نظر من جذاب بود. دیجذاب بود.شا
 ؟یشد رهیخ یسام_به چ ریام

به چشمام  رهی.خشیقهوه ا یسرم و اوردم باال و چشمام و دوختم به چشما اروم
 .چقد دوست داشتم کردیصورتش و جذاب م ششینبود .ته ر نجایبود.انگار ا

ت و نه نه درش یخوش فرم بود لبا یمردونه ول شینیشون دست بزنم.ب یبه زبر
 عطرش و دوست داشتم. ی.مردونه بود.بوکیو کوچ کیبار
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شمات و انقد از نزد یصدا هیبا  ریام دم.چه بو دهیند کیگرفته گفت_تا االن چ
 رنگن؟

 از صورتش چشم بردارم. تونستمیتو کل صورتم چرخ خورد.نم چشماش
و ست راخم نش هی عیسانت .سر هیفقط  یکردم صورتش اومد جلو ول احساس

 شو. ادهیعقب وگفت_پ دیصورتش و کش
رو  ای.دوباره صتتندلمیشتتدم.دوباره جابه جا شتتد ادهیدهنم و قورت دادم و پ اب

سرعت ممیعقب جلو کرد سته بودم.وقت رفتی.انقد با  شمام و ب  یکه از ترس چ
 ..من..بابت امشب..فتهیشدم که گفت_ش ادهیپ نیاز ماش عیسر میدیرس
 ..ریام ستیگفتم_مهم ن عیسر

سر نیا شکر کردم و  تم رف عیو گفتم و رفتم تو .همه خواب بودن و منم خدا رو 
چقد اون .دمیکشتتیدادم و تند تند نفم م هیتو اتاقم و در و بستتتم.پشتتت در تک

 بودن .من چم بود؟ یدوست داشتن یلحظات کند و عذاب اور ول
پهلو اون پهلو  نیا ی.هبردیکردم خوابم نم یهر کار یو عوض کردم ول لباستتام
 بودم؟ ی.منتظر چبردیخوابم نم میبا تموم خستگ یشدم .ول
صدا 2/5 ساعت ش امیپ یبودکه  ستا ریاومد.از ام میگو نم لرزو یسام بود.با د

 بازش کردم.
برو به راه  ندی..قلبت را ستتمت چپ بگذارن و بگوستتتتیازمون دشتتوار چه

 راست...
 که خوابم برد. دینکش هیلبخند چشمام و بستم و به ثان با

 ها. رسهیم میاالن مر میبدو بر ی_هان
 م؟یرفتیبا هم م نجایدانشگاه از ا ادیب یگفتی_خب مهیهان
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بذار بره  عدم  ندارم.ب له  فت حوصتت نه بود گ نت و تل کمی_خو ما ما  تیمخ 
 کنه.حوصلش سر نره.

به.ول نمی_اره خوب اهیهان بستتتش  شتتتهینم گهیفکش گرم بشتتته د میمر یخو
 خونه؟ ومدیال چه مرگش بود؟چه خبر بود که داشت مها؟حا

نه  شتتتریکه ب میچه خبرش بود.مر گهیم نی_هو همچ از من و تو تو اون خو
 چش بود .صداش بغض داشت. دونمینم یاست.ول

 ننداخته. هی_پم بدو تا مامان و هم گریهان
.دوتامون شمیو اورد پ میماه بعد مر کیبعد از اون روز در خونشون  میمر مامان

نن هم بود قد من از دلتنگمیدلت قد تو ب*غ* میبا زبون بچگ می.چ ل گفتم.چ
 .از اول دبستانمیبا هم بود یمیصم یلیخ یدوستا می.من و مرمیکرد هیهم گر

شت  ست زیم هیبا هم پ ش هم بودن  کینزد.از اون روز چون خونه هامون هم مین
هم با هم اشتتنا شتتدن و االن من و  میو مر ی.هانمیشتتد یمیبا هم صتتم یلیخ

به گفته حستتتام که همیبه ستتته کله پوک معروف میو مر یهان  ادخویم ی.البته 
 حرص بده.

شوخ یبار اونجا پالس بود.حت هی یحداقل هفته ا میمر سام هم از رو  یایبا  ح
 تونمیمن نم یو همش اونجاستتت.از منم خواستتت که برم خونشتتون ول رهینم
خاص که مختص خودم بود  یه پر از دلهره بذارم مگر روزاپا تو اون کوچ گهید

 .تنها..
 .نتمونیبب خوادیم گفتیو م کردیم هیزنن زده بود و گر میمر حاال
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تموم شده  4خونه .کالسمون ساعت  میبا اژانم خودمون و رسوند یو هان من
 .شدینم لیتشک مونیبود و کالس بعد

از  ادمهی.یرشتتته مورد عالقش عکاستت یهم دانشتتگاه قبول شتتده بود ول میمر
کاستت نیدورب هی یهمون بچگ واستتته خودش  یبردار لمیف نیدورب هیو  یع

 داشت.جونش بود و عکساش.
نه .پول و حستتتاب کرد میدیرستت حدس  میو رفت میخو له درستتتت  خل.ب دا

قربون  یو ه دیکشتتیاه م یمخ خاله رو کار گرفته بود و خاله هم ه می.مرمیزد
 .رفتیصدقش م

 چارهیو رفتم نشستم کنارش و اروم در گوشش گفتم_کم فک بزن.ب میکرد مسال
 بخوره.سردرد گرفت. نیبسته کدئ هیبره  دیحاال با

درد دل  یگفت_خفه شتتو.خو واستته ک یزد پم ستترم و با حالت مظلوم یکی
 کنم.
از دست داد.اونم به طرز  شیمامانش و سه سال پ میواسش کباب شد.مر دلم

گاز یبد یلیخ خونشتتون  چکمی.از شتتتانستتشتتون اون روز هیگرفتگ.
واب خ چارهیو ب گردهیو گاز برم کنهیخفه م نهینبوده.مامانش تنها بوده و شتتوم

 یچیو ه کردیم هیمدت فقط گر هی.تا میمر دیکشتت ی.چرهیمیبوده و تو خواب م
با ه خوردیمن نا زدیحرف نم چکمیو  نه داداشتتته کوچولوش.او باش و  با نه  .

شون بد شون حال شت د ممیغم مر یبود ول خود شونید گهیدا  مدی.دکردیم وون
با پ دهیفا نجوریا هادینداره  فاط شتتن له  جایا مشیمدت اورد هی یخا  یلی.خن

سر پا وا میکمکش کرد ست  سش مسهیتا تون هم  ییجورا هی.منم سوزهی.دلم وا
 مادر نداشتم. یدردش بودم.منم به نوع
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 خودش کم مشکالت داره. چارهیب نیو قورت دادم و گفتم_واسه من..ا بغضم
ستش ش د سمت اتاق و داد زدم_هان دمیو ک با خودت  یاومد یو با خودم بردم 

 .اریب ییچا
تخت  هیبود فقط تختم به  شینکرده بود.همون اتاق هقت ستتتال پ رییتغ اتاقم

 کرده بود. رییتغ یو مشک یخاکستر
دامن کوتاه  هی انیمردا تا غروب نم دونستتتمیو عوض کردم و چون م لباستتتام

 یاهابه پ دادویبهم م یحم خوب شیو نرم شیکه ل*خ*ت دمیپوش ونیر یمشک
ست هی.ومدیم دمیسف ش دیسف یکت نیتاپ ا شت که دودمیهم پو سه دکمه دا تا  .

 تمبسیدکمه باالش باز بود.موهام و شونه کردم و باز گذاشتم.معموال موهام و نم
 انجام بدم که کالفه نشم. یکار خواستمیم یمگر وقت

شالش رو هم در اورد و او میمر شو در اورد و   هیو  یاب نیج هیکرد. زونیمانتو 
 یو چشتتما یبود.پوستتتت گندم یدختر با نمک میتنش بود.مر یتاپ مشتتک

حالت دار  یمناستتب صتتورتش و موها ینینستتبتا درشتتت و ب یو لبا یمشتتک
 بود. ی.دختر نازیمشک

 چت نمیستترش و انداخت تو و اومد داخل و گفت_د بنال بب ایاپاچ نیع یهان
 .میبرس مونیبه کار و زندگ یبود.نذاشت

 .زیگذاشت رو م تییو بسکو ییچا ینیس و
 عشتتق و یبر یخواستتت یبود تو؟حتما م یچ تی_حاال مثال کار و زندگمیمر

 خان؟ دیحال با فر
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زد تو سرش و گفت_کوفت.انگار بلندگو قورت داده پسشم نداده.همه رو  یهان
 .یفهموند

 است. لهی.انگار طوستایبد ن یتو در بزن یایخانم.م یهان ی_هو
 دونمیم گهیکه من د اریباکالس و واستتته من در ن یادما ی_خف بابا.ادایهان

 ؟یهست یختیر یچه ب
 داشت؟ ی_االن چه ربط

ص یهان شت به اخوادیم ؟دلمیشده بود گفت_هرچ یحر  دختره نی.تو باز چ
 ؟یخورد هار شد

 .مونهیدادن به شتر م ادی یسیانگل نیع ی.سر و کله زدن با هاناوف
. رو کردم به ووردیشتر در م یصدا یکه بهش گفتم غش کرد از خنده و ه نویا

 ؟یودبچت بود پشت تلفن که عزا گرفته  نمی.بگو ببیو گفتم_خب مر میمر
 خسته شدم. گهیخندش و خورد و صورتش ناراحت شد و گفت_د هوی میمر
 ؟ی_از چیهان
 .از فرشاد.ی_بگو از کمیمر
 شده؟ ی_باز چیهان
 .یخواستگار ادیب شهینم ی_راضمیمر
 التماس؟ یصورتش و جمع کرد و گفت_خاک بر سرت رفت یهان
 باهاش دوست بمونم. تونمی_خب چکار کنم.تا اخر عمرم که نممیمر

 ی.بابادگردونیو م کشیبود که بوت میمر یبابا یاز مغازه ها یکیشاگرد  فرشاد
مال میمر غازه تو  یخوب یلیخ یوضتتع  نه م ند ده  نیاز بهتر یکیداشتتتت.چ

روز  هیزنونه بود. نیشتتلوار ج کیبوت شتتونیکیداماد داشتتتت. ریم یپاستتتاژا
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 دیجد مه جنبابا.گفت کیبوت میبر دیایگفت ب میکه مر دیخر میبر میخواستتتیم
س شون ر س شنگ یزایو چ دهیوا شا یق  یخود بابا دیهم داره.اولش فکر کردم 

باشتتته ول میمر جا  جب  یاون مال تع جا  23پستتر جوون  هیدر ک له اون ستتتا
ه ک نایداشتتت.از ا یامروز پیت یول یمعمول افهیق هیبود.استتمش فرشتتاد بود.

 تونستتتیهم داشتتت که راحت م ی.زبون چرب و نرمادیدخترا خوشتتشتتون م
 کنه. متخا
شماره داده.ول نیهم از ا میمر شاد بهش  شش اومده بود.فر شاد خو  میمر یفر

شتتاد فر گهی.درهیگیبرنامه ها نبوده و بعدم از ترس باباش شتتماره رو نم نیاهل ا
و بعدش  زدنیحرف م یمدت با هم تلفن هی.کنهیقبول م ممیتا مر شهیم لهیانقد پ

 یهم هر سر می.مررفتن رونیهم ب یچندبار هی.شهیهش عالقمند مب میمر گهید
شاد م یایاز خوب دیدیکه مارو م سش دارم.وقت گفتی.مگفتیفر شمیپ یدو  ش

سم ه زیهمه چ شنگن.حاال هم که م یلیو لحظه هام خ زهیانگ جانیوا  گفتیق
 .یخواستگار ادیب شهینم یراض

 ؟یگفت ی_چرا مگه بهش چ
.بهش ختنیر یرفتن و اومدن.دلم هر یمکیخستتته شتتدم انقد قا گهی_دمیمر

 یتباهاش قهرم کردم.اومد اش ی.حتیخواستگار ادیگفتم اگه دوستم داره پاشه ب
هم  رونیب ندازهیهم منو م تیخواستگار امی.اگر ب شهینم یبابات راض گهیم یول

هم قانع  ظاهرکنه.در  میکرد راضتت یستتع یلی.خرهیم نیرابطمون هم از ب نیا
همش بهونست.اخه انقد  نایا کنمیخودم و قانهع کنم.حم م تونمینم یشدم ول
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شق و عالقه و ا اور ب تونمینم زنهیم شمیو من زندگ رهیمیبدون من م نکهیدم از ع
 بار امتحان کنه. هیکنم که نخواد حداقل 

ست م زمی_خب عز ضع مال گهیرا  یدونینداره.خودت هم م یخوب ی.فرشاد و
ممکنه  نهیتو رو هم بب یو اگه پافشتتار کنهیبابات ردش م یخواستتتگار ادیاگه ب

خواستگار خوب.بهتره همه  هیشوهرت بده به  یزود یفراموشش کن نکهیواسه ا
 به زمان. یرو بسپر یچ
فرشتتاد هم  یدونیخستتته شتتدم .م گهید یاشتتکش و پاک کرد و گفت_ول میمر

 دیاشت کنمیحم م دونمی.نمستتین لیمثل اون اوا گهیباال.د رهیتوقعاتش داره م
 کنه. ریمنو پاگ خوادیم

 ازت خواسته؟ یچ ؟مگهیچ یعنیبا ترس نگاش کرد و گفت_ یهان
و گفت_خب تا حاال رابطمون در حد تلفن حرف  نییسرش و انداخت پا میمر

 دونستمی.مهریدستمم بگ ذاشتمینم یشاپ بود.من حت یرفتن و کاف نمایزدن و س
م روز ه ی.پرچسبونهیبهم م یلیخودش و خ دای.جدشهیم تازه شروع ینجوریا

مده بود ب یکه برا اشتتت  زندهمردم و  یهان ی.وادیهوا گونم و ب*و*ستت یاو
 ی.دوستتت دارم اگه قراره رابطه اادیبدم م ینجوریاز روابط ا یلیشتتدم.من خ

معلوم  مفیبهش وابستتته نشتتدم تکل یلیتا خ خوامیباشتته.م یبرقرار بشتته رستتم
م ح ییجورا هی یمنو وابسته خودش کرده...ول یبشه..هر چند که االنم حساب

 .خورهیداره مغزم و م یشک و دو دل
بار هم  هی.ومدیپستتره خوشتتم نم نینگران بودم.من خودم اصتتال از ا میمر یبرا

 نزدم. یحرف گهیناراحت شد د دمید یگفتم ول میبه مر لیهمون اوا
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ستش ستش م د صه نخور.خودم برات در شه  هی دی.باکنمیو گرفتم و گفتم_غ نق
 .میبکش

 ؟ی_چه نقشه امیمر
 .مینشون بد یخود دیگفتم_با یزدم و رو به هان لبخند

 .یحساب تمیو کف دستش و زد به دستم و گفت_پا دیهم خند یهان
 ها. رسهیم میاالن مر میبدو بر ی_هان

 م؟یرفتیبا هم م نجایدانشگاه از ا ادیب یگفتی_خب مهیهان
بذار بره  عدم  ندارم.ب له  فت حوصتت نه بود گ نت و تل کمی_خو ما ما  تیمخ 

 کنه.حوصلش سر نره.
به.ول نمی_اره خوب اهیهان بستتتش  شتتتهینم گهیفکش گرم بشتتته د میمر یخو

 خونه؟ ومدیها؟حاال چه مرگش بود؟چه خبر بود که داشت م
نه  شتتتریکه ب میچه خبرش بود.مر گهیم نی_هو همچ از من و تو تو اون خو

 چش بود .صداش بغض داشت. دونمینم یاست.ول
 ننداخته. هی_پم بدو تا مامان و هم گریهان

.دوتامون شمیو اورد پ میماه بعد مر کیبعد از اون روز در خونشون  میمر مامان
نن هم بود قد من از دلتنگمیدلت قد تو ب*غ* میبا زبون بچگ می.چ ل گفتم.چ

 .از اول دبستانمیبا هم بود یمیصم یلیخ یدوستا می.من و مرمیکرد هیگرهم 
شت  ست زیم هیبا هم پ ش هم بودن  کینزد.از اون روز چون خونه هامون هم مین

هم با هم اشتتنا شتتدن و االن من و  میو مر ی.هانمیشتتد یمیبا هم صتتم یلیخ
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به گفته حستتتام که همیبه ستتته کله پوک معروف میو مر یهان  ادخویم ی.البته 
 حرص بده.

شوخ یبار اونجا پالس بود.حت هی یحداقل هفته ا میمر سام هم از رو  یایبا  ح
 تونمیمن نم یو همش اونجاستتت.از منم خواستتت که برم خونشتتون ول رهینم
خاص که مختص خودم بود  یپا تو اون کوچه پر از دلهره بذارم مگر روزا گهید

 .تنها..
 .نتمونیبب خوادیم گفتیو م کردیم هیزنن زده بود و گر میمر حاال

تموم شده  4خونه .کالسمون ساعت  میبا اژانم خودمون و رسوند یو هان من
 .شدینم لیتشک مونیبود و کالس بعد

از  ادمهی.یرشتتته مورد عالقش عکاستت یهم دانشتتگاه قبول شتتده بود ول میمر
کاستت نیدورب هی یهمون بچگ واستتته خودش  یبردار لمیف نیدورب هیو  یع

 ت.جونش بود و عکساش.داش
نه .پول و حستتتاب کرد میدیرستت حدس  میو رفت میخو له درستتتت  خل.ب دا

قربون  یو ه دیکشتتیاه م یمخ خاله رو کار گرفته بود و خاله هم ه می.مرمیزد
 .رفتیصدقش م

 چارهیو رفتم نشستم کنارش و اروم در گوشش گفتم_کم فک بزن.ب میکرد سالم
 بخوره.سردرد گرفت. نیبسته کدئ هیبره  دیحاال با

درد دل  یگفت_خفه شتتو.خو واستته ک یزد پم ستترم و با حالت مظلوم یکی
 کنم.
از دست داد.اونم به طرز  شیمامانش و سه سال پ میواسش کباب شد.مر دلم

گاز گرفتگیبد یلیخ خونشتتون  چکمی.از شتتتانستتشتتون اون روز هی.
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واب خ چارهیو ب ردهگیو گاز برم کنهیخفه م نهینبوده.مامانش تنها بوده و شتتوم
 یچیو ه کردیم هیمدت فقط گر هی.تا میمر دیکشتت ی.چرهیمیبوده و تو خواب م

با ه خوردیمن نا زدیحرف نم چکمیو  نه داداشتتته کوچولوش.او باش و  با نه  .
شون بد بود ول شون حال شت د ممیغم مر یخود شونید گهیدا  مدی.دکردیم وون

با پ دهیفا نجوریا هادینداره  فاط شتتن له  جایا مشیمدت اورد هی یخا  یلی.خن
سر پا وا میکمکش کرد ست  سش مسهیتا تون هم  ییجورا هی.منم سوزهی.دلم وا

 مادر نداشتم. یدردش بودم.منم به نوع
 خودش کم مشکالت داره. چارهیب نیو قورت دادم و گفتم_واسه من..ا بغضم

ستش ش د سمت اتاق و داد زدم_هان دمیو ک با خودت  یاومد یو با خودم بردم 
 .اریب ییچا

تخت  هیبود فقط تختم به  شینکرده بود.همون اتاق هقت ستتتال پ رییتغ اتاقم
 کرده بود. رییتغ یو مشک یخاکستر
دامن کوتاه  هی انیمردا تا غروب نم دونستتتمیو عوض کردم و چون م لباستتتام

 یاهابه پ دادویبهم م یحم خوب شیو نرم شیکه ل*خ*ت دمیپوش ونیر یمشک
ست هی.ومدیم دمیسف ش دیسف یکت نیتاپ ا شت که دودمیهم پو سه دکمه دا تا  .

 تمبسیدکمه باالش باز بود.موهام و شونه کردم و باز گذاشتم.معموال موهام و نم
 انجام بدم که کالفه نشم. یکار خواستمیم یمگر وقت

شالش رو هم در اورد و او میمر شو در اورد و   هیو  یاب نیج هیکرد. زونیمانتو 
 یو چشتتما یبود.پوستتتت گندم یدختر با نمک میتنش بود.مر یتاپ مشتتک
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حالت دار  یمناستتب صتتورتش و موها ینینستتبتا درشتتت و ب یو لبا یمشتتک
 بود. ی.دختر نازیمشک

ه عصتترون میخواستتتیتو اشتتپز خونه م میو رفت رونیب میاومد میو مر یهان با
ه ختم انعام .خال ونشیخونه همسا رهیرو کاغذ نوشته بود م ی.خاله فاطمیبخور

بودن.برعکم خونواده  یهمشون مذهب نایا یبود.خونواده خاله فاط یزنه مذهب
 .نایعمو ا

ست مر سه شق چنگال دادم د شقاب و قا ش یو دوغ محل میتا ب ساالد   یرازیو 
کنم  تا غذا رو گرم ننیبش ایصندل زیسر م اطیو گفتم برن تو ح یرو هم دادم هان

 .امیب
تا  ویو گذاشتتتم تو ماکروو میتو د ختمشتتونی.رمیداشتتت یاز ظهر ماکارون غذا

اهنن  و شستمشونیبودن داشتم م ییگرم شه.قابلمه و چند تا ظرف تو ظرفشو
سه خودم م صدا خوندمیسلطان قلبها رو وا سلطان  ییکه  سرم گفت_ شت  از پ

 ه؟یقلب تو ک
بود به  اش و داده هیکسام ت ریبرگشتم عقب.ام عیمردونه سر یصدا هی دنیشن با

 .کردیداشت منو نگاه م نهیدر و دست به س
 ؟یکنیچکار م نجایصورتم و زدم پشت گوشم و گفتم_تو ا یموها

 .ستیحرفا ن نیو با خنده گفت_االن وقت ا نییسرش و انداخت پا ریام
 ه؟یتعجب گفتم_پ وقته چ با

 دونم... ینگاه به سر تا پام کرد و با خنده گفت_نم هیو اورد باال و  سرش
اعت بر س لومتریخاک دو عالم تو سرم.اسکاد از دستم افتاد و با سرعت ک یوا

 هی.زدمیو از کنارش رد شتتدم و خودم و پرت کردم تو اتاقم.نفم نفم م دمییدو
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به خودم تو ا تاقم انداختم.وا یقد نهینگاه  تا رو زانوم بود یا  هقیو  خدا دامنم 
 .بودلباسم باز بود و از همه بدتر تنن بودن لباسم 

سا د نیسام منو با ا ریام یوا اون  یعرق بود ول میسر تا پام خ نکهی.با ادهیلبا
لم قند تو د کمی دهید ینجوریستتام منو ا ریام نکهیاز ا ییجورا هیدلم  یته ته ها

اب شد مخصوصا از اون شب به بعد که حالم و عوض کرد.خاک بر سرم.چه 
 شدم. ایح یب

صدام م ومدیدخترا م یصدا شتن  سرکردنیکه دا سام و با  عی. ش هیلبا لوار بلوز 
 بستم. پمیعوض کردم و موهام و جمع کردم و با کل یصورت دیساده سف

 رو برداشتتتم و اومدم یاکارونتو اشتتپزخونه.خوشتتبختانه نبودش.ظرف م رفتم
 شال رو خودش انداخته بود. هی میدخترا.مر شیپ

 که خودش پخته بود. ی؟ماکارونیاینم ؟چرایریبم ی_رفتیهان
 _ببند دهنتو.

 سام اومده؟ ریام یو گفتم_تو چرا نگفت زیو گذاشتم سر م ظرف
ند ریزد ز یهان ما تو هلو گ ها.پم داداش  نده و گفت_ا  یختیرو اون ر دهیخ

 ده؟ید
 نچسبته. یاون دختر عمو دهی_هلو گند

 مورد کامال موافقم. هی نی_با ایهان
 ازش. ادیبدم م یلی.منم خششییی_امیمر
.بعد میدیگذاشت و خند میسر به سر مر یهان یو کل میدخترا عصرونه خورد با

ساعت مر  ونریب امیب شدیروم نم گهیشال و کاله کرد و رفت.منم چون د میدو 
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شتتم تو چ ریکه با ام رونی.بومدمیو رفتم تو اتاقم و واستته شتتام هم ن رمیگفتم ستت
 چشم نشم.

عمو ستتهراب صتتتدام زد جواب ندادم و چراغ اتاقم و خاموش کردم و  یهرچ
که ب یهان یخودم و زدم بخواب.حت تاقم  خودم و  یکنه ول دارمیهم اومد تو ا

با ولش کن ریام یزدم بخواب.صتتتدا با فت_ که گ مد  ما  دیستتتام او حت
ع .همون موقدمیکشیاز صداشم خجالت م یحت یبخوابه. وا دیخستست.بذار

 لایخ دمیاس ام اس نم یاومد برام.بازش کردم نوشتتته بود_وقت زشا امیپ هی
که  یجور نیزنده به انتظارتم ا ادتمیتو و روزگارتم تو فکرتم به  الیخ ینکن ب

 به فکرتم
 کنارتم مکنیم فکر

 و چشمام و محکم بستم. دمیخجالت کش امشمیاز پ یوا
عمو  یالیفک و فام نیاز دستتتت ا میاستتتراحت کن میخوایجمعه هم که م هی

صب دونمی.خودم ممیندار یراحت سپهر برادر میچه مرگمه که انقد ع .چون عمو 
ر براد هیفتانه رو ندارم.عمو سهراب  نی. اوف حوصله اادیب خوادیعمو سهراب م

داره.فتانه و  ستتردختر و پ هیآقا ستتپهر و  نیداره و دوتا خواهر.برادرش که هم
 ری.فرزان هم همستتن امخونهیم یستتال از ما بزرگتره و حستتابدار هیفرزان.فتانه 

ش هیدختر داره. هیو  کنهیم یزندگ ایتالیخواهر عمو ا هیسامه.  ازریخواهرش هم 
 ندیااپن م یلیره.خونواده عمو سهراب خدختر دا هیو سه تا پسر و  کنهیم یزندگ

ه هستند.خود خال مانیو با ا دیمق یلیکه خ یطهستن.برعکم خونواده خاله فا
ستش.خاله  یمهربون یلیچادر و نماز خون و زن خ شه هیه شت که   دیبرادر دا
ت شتتباه شییبه دا یلیو اخالقش خ افشیستتام ق ریشتتده و به گفته خودش ام
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خواهر هم داره که شتتوهرش با داداشتتش تو جبهه با هم بودن جانباز  هیداره.
 زنش چون دوسش داشت به یبچه دار بشه.ول تونهیو نم نهیشیم لچریشده،رو و

دن شتت دیبا شتته کنهیم یجانباز ارزشتتش برابر هیمراقبت از  گهیپاش مونده و م
ه ال حوصل.اه اصنجایا انیب خوانیو حاال امروز م کنهیم یعمو سپهر کرج زندگ

خودش اه.به  یول هی.حاال داداشتتش پستتر خوبشیریفتانه رو ندارم دختره ستت
به  بهچسیمثل کنه م ادیکه م یدروغ بگم از بسکه از اون موقع تونمینم کهخودم 

س ریام صال به منچه دختره  صابمه.ا شه،غلط کرده  شیریسام رو اع دختر عمو
 نیز اا دینبا گهیبهم م یحست هییبکنه.ول دیخواستت با یدختر عموشته هر کار

 جوون دوتاخونه  نی.لباستتتام و برداشتتتم و رفتم حمام.چون اارمیدختره کم ب
 هی.وشمپیهمونجا لباسام و م رونیب امیبا حوله کوتاه ب ادهیز سکشیمجرد داره ر

ساب ست و ح شکالت یدوش در س قهیو با بلوز  میگرفتم و دامن تنن   نیتشل ا
و  رونیو خوش دوخت بودن.اومدم ب تیتوتنم ف. دمیو پوش میسه ربع نسکافه ا

و موهام و با ستتشتتوار  رفتمهم گ میراستتت رفتم اتاقم و دوش عطرشتتکالت هی
ستم روبرو ش شک کردم.ن صورتم و  نهیا یخ ست و  و با کرم مرطوب کننده د

صورتم تو ا یلیچرب و چ سف نهیکردم.نگام به  ستم  ش یبود ول دیافتاد.پو  رینه 
 دهیکش یلیخ یسرخ.چشمام درشت نبودول شهیهم یبود با لپا یمهتاب یبرنج

 و یپر و مشتتک یبود.بامژ ه ها یدود یروشتتن نقره ا یاب دونمیبود رنگشتتم نم
ها ند ابرو ند.ب یمشتتک یبل با کیکوچ ینیو بل هم  یمتوستتط هم عرضتت یل

.قد یپر کالغ یبلند و به شتتدت ل*خ*ت و به شتتدت مشتتک ی.موهایطول
هره چ هیحاضتتر بودم  یبودم ول ییبایز یلیتر خمناستتب.دخ کلیمتوستتط و ه
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شتم ول یمعمول شتم. هیمثل بق یدا ش قیاه عم هیخونواده دا سع دمیک ردم ک یو 
شک هیفکر نکنم. یزیامروز و به چ ش یمداد م شمم ک شمام از  دمیتو چ که چ

شون م نیا شنتر ن شمام و رو شد.رنن چ سرم دادیرو به اون رو  شت  .موهام و پ
ستم و  سم رو موهام انداختم.جلو هیب شال نم یشال رنن لبا سرا   زدمیعمو پ

 .لید دوست داره.دختره شوهرذ لیفر گهیم زنهیم دایهم جد ینه.هان هیبق یول
شپزخونه کمک خاله فاط رفتم سه نهار جوجه تو ابلیتو آ شته ب موی.وا ود و گذ ا

آوردم و ستتاالد و  لیهم کنارش درستتت کرد.وستتا مهیبرنج هم دم کرده بود و ق
له گفتم: خا به  ها  کاهو  هان-شتتروع کردم خرد کردن  له  نده  یخا خرس گ

 کجاست.
 خوابه. نمیباشه خاله.خرسا معموال خوابن.ا یخوای:کجا مخاله

 ها. ازدهیوا خاله -:
 شه. داریبا کتک ب دیحتما با شیشناسی:تو که مخاله

 ان؟یتنها م نایولش کن خاله.عمو ا-:
 هم هستن. نایخاله.خونواده برادر زنش ا:نه خاله

 دختر و پسر دوقلو دارن. هیهمونا که -
 ه؟.نه خالمی:آره.اوندفعه دعوتمون کردن گفتم زشته دعوتشون و جواب ندخاله

 .یآره خاله خوب کرد-لبخند زدم و گفتم یحوصلشون و نداشتم ول نکهیا با
رو در آوردم و  وانایماده کردم.لو سم هم آ ختمیو آماده کردم و تو ظرفا ر ساالد

سبز دمیچ سبدا چ ایو  ساز خاله رو هم آماده کردم و  یای.ترشدمیرو تو  ست  د
 کیستروشون پال یرو قارد کردم و تو بشقاب ها گذاشتم ول ازایو پ یسنگ مویل
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رو  یدم و رفتم هانیجمع نشتتن دورش.خاله رو ب*و*ستت ایگذاشتتتم که باکتر
 کنم. داریب

هان رفتم تاق  تاقش.ا ثل من فقط تختش عو ض شتتتده بود. یتو ا  ادشیهم م
ست و همراه خوب برام بود.من چون روم نم هی شهیهم ی.هانریبخ  زیچ شدیدو

عاتم و م شتتتهیبخوام هم نایاز عمو ا یادیز که عمو نییپا ووردمیتوق ند  .هرچ
 ادیز شتتهیمن روم نم دیدیهم م یهان یول کردیم ایواستتم مه یخودش همه چ

صرار کرد که  سالی.پردادیانجام م کردمیمن م یج کنم اونم هرکارخر هرچقد ا
و دست خرج ر خواستمیمن قبول نکردم. نم میاتاقامونو عوض کن ونیدکوراس ایب

نبودم  یخب خودم راضتت ینبود ول یچیواستته عمو ه نایعمو بذآرم.هرچند که ا
 اون هم کوتاه اومد. شهیمن نظرم عوض نم دیهم د یهان

شکمش جمع کرده بود و اون  هی. یباالسر هان رفتم شو تو  درجه 360و  یکیپا
الشتتت ب هی.خوابهیمردا م نیپاش گذ اشتتته بود.ع ریبالشتتت ز هیباز کرده بود و 

 نیسه اوا ینداشتم ول یبرداشتم و گذ اشتم روسرش و نشستم رو بالشت.وزن
خفه  ی.ه..مککمک..ک-زدیداد م یدر اومد و ه غشیج هویبود. ادیز چارهیب

 ..هوش بلند شو..هیشدم...سرم. ..بلند شو..سرم کند..ک
سر بلند شتم که  شت و بردا س عیشدم و بال ست.موهاش  ش و شده بود ت خین

 یلیخ یفکر کرد یتو بود یروان-چشماش گرد شد و داد زد دیسرش.منو که د
 دنبالم.منم فرار. دییو بلند شد و دو یسبک
رگشتم لحظه ب هی دمییدوی.با سرعت مدادیو فحش م دییدویو اونم م رونیب رفتم

بود دستش  .اونم که منو گرفتهیگوشت وارید هیکجاست که باشکم رفتم تو  نمیبب
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م و کرد یکه من عاشقشم.پابلند هیکس دمیرو بازوهام بود...هوم از عطرش فهم
 .دمیگونش و ب*و*س

 دراکوال نجات بده. نیعمو عاشقتم.منو از دست ا-
 دخترم و یبخدا بخوا هیهان-کرد و گفت میو منو پشتتت ستترش قا دیخند عمو

 .کشمتیخودم م یکن تیاذ
ست به کمر گفت ستادیا یهان  یشوح نیمنو بزن بخاطر ا ای؟بیچ گهید-و د
 من... ی.خوبه تو باباطهیشل
ماش شدم به چش رهیشد به چشام با ترس.خ رهی.خدیحرفش و نزد.فهم هیبق یول

 تی.حستترت بابا گفتن.آ*غ*و*ش پدرانه.حمازایچ یلیبا حستترت.حستترت خ
 گرمش.

کت در ب نمیبب-جلو و ب*غ*لش کردم و آروم تو گوشتتش گفتم رفتم  ادیاشتت
 ها. یدونیخودت م

سش ستم لب پنجره.تو  ب*و* ش کردم و رفتم تو اتاقم.در پنجره رو باز کردم و ن
 چکمیه یواستتم کم نذاشتتتن ول یچیستتالها درستتته که عمو و خاله ه نیا

 .رهیپدر و مادر آدم و بگ یجا تونهینم
از دهنم -و گفت شتتمیدر بزنه اومد داخل و نشتتستتتت پ نکهیبدون ا هیهان
 ...خواستمی..نمدیپر
از تو ب-گفتم یابک یچشماش نگاه کردم. آب دهنم و قورت دادم و با خنده ا تو

 است؟ لهیطو نجایتو. مگه ا یبدون در زدن اومد
م بدم...بعد صیو از ته دلت و تشخ یالک یکه خنده ها شناسمتی:انقد میهان

 .گهیاست د لهیهمون طو نجایبا وجود تو ا
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 مهمونا اومدن زشته. ی..هی.خواستم بدوم دنبالش که گفت:هوونهید
 فتانه آبرو دارم. یپشت چشم نازک کرد و گفت:من جلو هی

 یعدم و سشالم و مرتب کر نهی.جلو ارونیچندش گفت و رفت ب هیخودش  بعد
 .میکنم پشت لبخند مصنوع یکردم بغضمو مخف

سالم کردم.مرد مهربون شیپ رفتم سپهر  ف زنش. او یبود ول یمهمونا و با عمو 
.فتانه هم ومدیکه از شتتانم از من اصتتال خوشتتش نم ایو افاده آ میاز اون ف

قا م نیاخالقش ع قا ستتپهر هم آ مانش بود.برادر زن آ  نیاخالقش ع الدیما
بود.دوتا بچه داشتن.اشکان و  یخانمش زن مهربون و ساکت یخواهرش بود ول

 طونیبود که از قضا فوق العاده ش یساله بودن. اشکان پسر بور18افرا که هردو 
ده بود.بچه قبول ش یافرا بجاش پزشک یبود و امسال نتونسته بود بره دانشگاه ول

شکان وقت یباحال یها سام د فتادیم یبودن.ا شون شدینم گهیبا ح کرد.  کنترل
سالم م ستیام سرباز خوا س.با همه احیبره   هیاز بق یو منو هان میکرد یوالپر

 .میکردیم ییرایپذ
 قهی بود با تک پوش دهیپوش دیسف یبا خطا یشلوار گرمکن طوس هیسام  ریام

باز  شیها با ن دهیند نیو منم ع رونیگرد باز.اون بازو هاشم نکبت انداخته بود ب
ازه و ب ششین دمیبودم که سرم و آوردم باالتر د کلشیزل زده بودم بهش. محو ه

وم ر عی.سردادمیقورتش م تمداش دیخاک بر سر شدم فهم ی.واخندهیداره بهم م
 یخاک تو سرت.وا یعنیاز اونور عالمت داد  یهان دمیو کردم اون سمت که د

شدم.زی.حقته دختره هدیمنو د نمیا سر ن سرد.نه خوبه پ رف تمام ظ یمنم با خون
 پاک کردم. بیو برداشتم و واسه خودم س ومیم
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که ع بیستت بذآرم دهنم  قارد کردم اومدم  تام و جر نیو  تام  یوقت یکارتون 
که با ل*ذ*ت  بستتتیمورد عالقش و بخوره چشتتماش و م یغذ ا خواستتتیم

 دمید یوگذاشتتتم دهنم ول بیمنم ستت ستتتتیغذ اش ن دیدیم یبخوره ول
خوشتتمزه منو داره  بیستتام نشتتستتته کنارم و ستت ریام دمی.نگاه کردم دستتتین
د در خونستتر یلیخ ریقارد کردم اومدم بخورم که دوباره ام گهید یکی.لمبونهیم

شغول گوش دادن به حرفا یحال صال به من  یکه خودش م عموش کرده بود و ا
شت با  یتوجه س هیندا شت و انداخت تو خندق بمیلبخند حرص درآر   و بردا
ستتام.وا حاال  ریواستته ام کنمیقارد م بیبود که من ستت نیصتتحنه مثال نیبال.ا
ن و تحمل حرفاشو یپوست گرفتم.ک بیس ریفکر نکنه من واسه ام نهینب یکس
 کنه.

شقابم شدم رفتم تو ح ب شتم و بلند  تانه هم و افرا و ف یبعد هان کمی.اطیو گذ ا
شکان و  سام و ا سرشون ح شت  سر  رسامیبعد ام کمیاومدن.پ و فرزان.فرزان پ

 گهید زیچ هی کلشیستتتام ه ریام شییخدا یبود ول یخوش پوش و امروز
ه جذب یول زدیحرف نم یلی.خومدیستتام م ریو جذبه فقط به ام کلیبود.اون ه

به احترام بهش م حال خودشتتم احترام  نی.در عکردیکالمش آدم و مجبور 
 .داشتینگه م یلیبزرگترش رو خ

و حسام و اشکان  مینشستن.همه دور هم بود اطیتو ح ینااومدن و رو چم همه
دوتا.آنقدر چرت  نیاز خنده از دست ا میدی.ترککرونیم فیواسمون جوک تعر
شروع  شونیباز میپانتوم ندفعهینفم هممون گرفته بود.ا گهیو پرت گفتن که د

سام م ووردنیشد.ادا در م ستیخنده دار. مثال ح  ی.واارهیمرغ و درب یادا خوا
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 هی.من بلند شتدم رفتم داخل میدور هم بود یستاعت هیکه چقدر مستخره بودن.
 اوردم. یچا ینیس
 هیکه احستتاس کردم  خوردمیم ییاشتتکان نبودش.داشتتتم چا یهمه دادم ول به

شم براق با موها شتم و از  یجفت چ صورتمه.آروم و با ترس برگ شمالو کنار  پ
 هی.بقدمستایپرت کردم و سر جام ا موییچا وانی.لزدمیم غیفقط ج دمیکه د یزیچ

 شیه بود پو گرفت بودگربه آورده  هیچه خبره. اشکان  ننیهم با ترس بلند شدن بب
.احستتاس کردم فشتتارم افتاده کترینزد ووردشیو م کردیم تیاذ یصتتورتم و ه

 حم و یکامل نبودم ول هوشیرفت و افتادم رو چمنا.ب جی.ستترم گاطیکف ح
چقدر گذشتتت که با احستتاس  دونمیوم بودن.نمنداشتتتم.صتتداها نامفه یحال

 یسام جلو ریام نحال باز کردم.صورت نگرا یصورتم چشمام و ب یرو یسیخ
 ؟یخوب-بهوش اومدم آروم گفت دید یچشم بود. وقت

صبان هوبایآره. یعنیکه  نییو آوردم پا سرم شکان و تیع شد رفت طرف ا  بلند 
خدا بال-هولش داد و داد زد مدیستترش م ییب با و نازت و  جمع  دیاالن ج

 .کردنیم
بود.دوباره  مونیکنار. اشتتکان خودش ناراحت و پشتت دنشیاومدن کشتت پستتران

 ترسه؟یاز گربه م یدونید اخه ک*ث*ا*ف*ت مگه نم-داد زد ریام
ستتتتام  ریتتامتت ی.حتترفتتاستتتتتتتادمیا یشتتتتدم و بتتا کتتمتتک هتتانتت بتتلتتنتتد

 همه همه و ترستمیم یمن از چ نکهینستتن ا شتان،دویتاش،کمکش،نگرانیحما
سنگ سم  ضمش وا ش نیدر ع یول نیه  اشتیحما نیاز ا نکهیبود.باا نیریحال 

ستمینم یگرم ل*ذ*ت بودم ول شکان ا خوا سش  ینجوریبا ا حرف بزنه،دلم وا
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خت،ازیم نزد یلیخنظر من اون  ستتتو چه بود.رفتم   ریو گفتم:ام کشیب
 یلیستتوستتولم از گربه خ یلینداشتتتت،البته منم خ یمنظور ه،اشتتکانیکاف

 لبخند زدم. هی...بعدم ترسمیم
به آنقدر گر هی...یبچه ا یلیخ فتهیگفت:شت یستاکت شتد و فتانه عصتبان ریام

 نداره..واقعا که.. یباز یکول
 تنه بهم زد و رفت داخل. هیاز کنارم رد شد و  بعدم

 نیداد و رفت تو خونه.ا لمیپوزخند تحو هیاونم  یکردم ول رستتامینگاه به ام هی
بخاطر من؟چرا  ادیفتانه در ب یجلو ریچرا انتظار داشتم امچش شد؟من چمه؟

 .کنهیتو گلومه و داره خفم م یتوپه بزرگ هیپوزخند زد؟احساس کردم 
 .دینداشتم..ببخش یمن..منظور  فتهیاومد کنارم و گفت:ش اشکان

سر.خجالت بکش،فقط ا هی دون من ب نویلبخند کمرنن زدم و گفتم:جمع کن پ
 .ترسمیم یلیاز موش و گربه خ

اصتتال نگامم  ریو اون روز جمعه کامال بهم زهر شتتد،تا شتتب ام یمهمون اون
ند مستتخره تحو هی دیدیمنو م ینکردو وقت عا ادادیم لمیپوزخ کارش  نی.واق

 شه؟یسام داره واسم مهم م ریام ی.چرا کاراکردیم میعصب
 دچسبونیچسب دقلو م نیو خودش و ع گرفتیم یهم از آب گل الود ماه فتانه
.بعد از شتتتام باالخره رفتن خونه ذاشتتتتی.هرچند که اونم محلش نمریبه ام

 ریو بعد شب بخ میجمع و جور کرد کمی.دمینفم راحت کش هیهاشون و منم 
 گفتم و رفتم تو اتاقم.

ستم ش  یب نطوریا ریشدم.مگه من چکار کردم که ام رهیرو تخت و بروبرو خ ن
ار پنجره و رفتم کن دمیکشتت قینفم عم هیبود، تفاوتیب کرد،آنقدریبهم م یمحل
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س اطیتو ح ستادهیا ریام دمیکه د شهیم گاریو داره  س شدیم یسال هی.ک  گاریکه 
جلوشتتون  مشتتونستتام به احترا ریام یول دونستتتنیو خاله هم م د،عمویکشتتیم

 .دیکشینم
 مالیچشتتته خ گفتیبهم نم اط،تایمطمئن شتتتدم همه خوابن رفتم تو ح یوقت

 .شدیراحت نم
ه .آروم رفتم نشستم کنارش.منوکیکنده چوب هی.االن نشسته بود رو رونیب اومدم

 زد و روش و ازم گرفت. گهید هیپوزخند عصب هی دبازید
 با پوزخندت روبرو بشم؟ دیبا ینطوریکردم که ا یمن کار-
 ؟یکنیفکر م یسام:خودت چ ریام
 .دمینرس یا جهیبه نت یول کنمیاز صبح دارم فکر م-
 .یاری:پم بهتره بخودت فشار نریام
 تو چته؟من چکار... ریام-
کار اشتتکان به خاطر تو داشتتتم  نی..من اون موقع با ایستتام:بم کن گل ریام
 یدراحت بلند شتت یلیتو خ ،اونوقتیافتاد هوشیب دمید یوقت شتتدمیم وونهید

 یگیو م یگرفت دیو غش و ند غیو اون همه ج یریگیهمه طرف اون و م یجلو
 ؟یدیمن م لیو لبخند تحو ستیمهم ن
 رهینزدم فقط نخواستم بحش باال بگ یکه آنقدر حساس نبود،من که حرف ریوا،ام

 رو خراب کنه. یو مهمون
م دل دمیصورت خجالت زده اشکان و د ینداشتم،فقط وقت یمن منظور ریام-:

 .نیشد،هم شیبراش ر
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 مهمه؟ یلیاشکان واست خ یساکت شد بعد گفت:ناراحت کمی ریام
 هی،اشکان فقط  یشد که از دهنم در اومد و گفتم:تو واسم مهمتر یچ دونمینم

 .نیطونه،همیپسر بچه ش
 بخواب. ،برویو گفت :ولش کن گل دیکش قینفم عم هی
روشتتن کرد،اومد بذاره گوشتته لبش که از دستتتش گرفتم و  گهید گاریستت هی

 .یکنی،منو نگران م ینکش گهید شهیگفتم:م
 ،من؟یتو چشمامو نگاه کرد و گفت: نگران واسه ک برگشت

 آره. یعنیکه  نییو آوردم پا سرم
 .پاش و خاموشش کرد ریو ازم گرفت و انداختش ز گاریزد و س یکمرنگ لبخند

خاطر تو خرستتتامیام حاالین یزیکه چ نیکنم،ایکارا م یلی:ب هم برو  ستتتت،
 بخواب.صبح شد.

 هنکی،ا ستتتیاز دستتتم دلخور ن ریام نکهی،ا کنمیم یاالن احستتاس راحت چقدر
سه من خ سش خ یعنی کنهیکارا م یلیگفت وا دا خ گه،آخیارزش دارم د یلیوا

 .شدیمعلوم م فمیتکل یکاشک
مرحله  هیدارم وارد  کنمیاحستتاس م یول هیچ دونمیدارم،نم یحم خوب چقدر

 شمی..دارم..عاشق مشم،دارمیم میاز زندگ دیجد
 تا ابد با من بمان یعنی عشق
 همنفم با من بخوان یعنی عشق
 ریدستم بگ یبامن یعنی عشق

 ریتوقع در ره جانم بم یب
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مم گر شتتم،کاراشیستتام عالقمند م ریدروغ بگم،دارم به ام تونمیخودم که نم به
که  زنهیقلبم آنقدر تند تند م شتتمهیپ ی..وقتتاشیو محبتاش دلگرمم،حما کنهیم

 یجور راحت هی تیجور امن هی نایدر کنار ا یاالنه که بترکه ول کنمیاحستتتاس م
ست.وقت هی الیخ شنن آرامش هم باهاش ه از اون  زنهیم رفباهام ح یحم ق

سرخیصورتم م شهیدو پهلو گوشام داغ م یحرفا ال ح نیبا ا یول شمیم سوزه،
 قشنن دوست دارم با همه حرارتش. یحسا نیهمه ا

همکالسمون  یخوب ی.بچه هاهی،جو خوب گذرهیاز کالس رفتنامون م یماه دو
استتمش ترانه  هیدختر خوب و با حال یلیتو کالستتمون خ هیدختر هیهستتتن.

صورتش بامزه ول ست، ست تو کالس هیتپله،مهربون و تو دل برو. یا سره ه  پ
 گاهو نر یفقط داره هان نیا فتهیچشت که بهش م یعنیاست. هیتو نخ هان یلیخ
 یچون دوست ندارم کس دیازش،شا ادیخوشم نم برزه،اصالی.اسمش فرکنهیم
پسره هم هست تو دانشگاه ماست  هیرو با ل*ذ*ت نگاه کنه. یهان دیاز فر ریغ
اه. .اه..اسمش  هیسمج هی.میاز درسامون و با هم یو بعض خونهیم کیمکان یول

ست شنهادیدوبار پ یکیسامانه، سرش و  دینو دم هیبرزخ افهیق یداد که وقت یدو
با  ایرو نه ب.بچه پدی.ببخشتتدیستتتین لیما ادیز نکهیو گفت:مثل ا نییانداخت پا

 یبود ولن یفیتعر کلشیخوشتتگل بودا البته قد و ه یلیخ ی.وللمیما لیکمال م
 .ایبودا،خاک برسرت دختر مثال عاشق شد فیتا دلت بخواد پولدار بود،ح

 زد،باهاشیدمغ بود،اصتتال حرف نم یدانشتتگاه هان میاز صتتبح که اومد امروز
که م یشتتوخ گام م یجور هی کردمیهم  مات کردین فه  کیکه خودم اتو وار خ
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سرش تو گوششدمیم که نگاش کردم و  رونیب میبود.از کالس اومد شی.همش 
 نه؟بابا دق کردم. ایچه مرگته  یگیم هیگفتم:هان

اهام قهر ب دیچشماش پره اشک شدن و گفت:فر رهیباز گارد بگ نکهیبدون ا هوی
 کرده.
 چکار کنم؟ دونمیو گذ اشت رو شونم و گفت:نم سرش
 ؟دعواتون شده؟ یو نوازش کردم و گفتم:چرا هان پشتش

ست و  هیبردمش  آروم ش شه ن آب بهش دادم خورد و گفت:دعوا که چه  کمیگو
 عرض کنم ،کوالک کرد.

 شده؟ یچ یگیحاال م-
 کتابخونه دوستتتت بابا و زن و بچش یکه تو رفته بود روزیبابا،پر یچی:ههیهان

 26ستتال ممکنه 6 یپستترش بجا دونستتتمیاومده بودن خونمون،خوب منم نم
جوون  یپستترا یچقدر اصتترار داره جلو دایجد یدیکه د دمیستتاله باشتته،فر

سر سا یرو ش یسرم کنم و لبا ست آدم کنه  دهیپو شم،اوف مامانم منو نتون بپو
گ پسره بزر هیاومدن و  نایسرم نبود ا ی.خب منم روسرشهیداره موفق م نیا یول

 بود برم عیهم ضا گهیکه اومد نشست ور دلم و حرف زد،د یداشتن که از موقع
سر  تا اومد دیفر یگل یهم اومدن،وا دیسام و فر ریبعد ام کمیسرم کنم، یرو

 یتو هم و حت رفتاخماش  دیو کنار اون پستتره د یداخل و منو بدون روستتر
هش ب یهرچ روزیبلند شد رفت،د یجواب سالمم و نداد،بعدم به بهونه خستگ

شد م شت  یجور هیجلو روم  گهیزنن زدم جواب نداد و امروزم که بحثمون  پ
 ازم دلخوره. یلیخ ی.گلگهیجور د هیسرم 
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اگه دوستت داره، یلیخ دیکه فر یدونیخودت م زمیعز یزدم و گفتم :هان لبخند
 یواقعا دوسش دارتو هم 

 مادشداعتی،با یاز االن نشونش بد دیو با یبهش بد ندهیو که قراره در آ یتعهد
رام بهشون احت ینظرش و قبول دار اره،اگهیب مانیکن بهت ا ی،کاریو جلب کن

و  یآنقدر زنن بزن خوادینم گهی.حاال هم دذآرهیبذار ،اونم به نظره تو احترام م
 .نبالتد ادیباش آروم بشه م.مطمئن یکن کیخودت و کوچ

 .دوارمیو پاک کرد و گفت:ام اشکاش
 جلو رومون ظاهر شد. برزیفر هویدر دانشگاه که  میرفتیم میداشت

رمز چشماتون ق د،چرایخانم خوب هیو گفت:هان ستادیا یاومد و کنار هان برزیفر
 شده؟

 اخم کرد و گفت:خانم مهاجر. یهان
چند لحظه وقتتون و  تونمیو گفت:چشتتم چشتتم خانم مهاجر.م دیخند برزیفر
 رم؟یبگ
 .فقط زودترعجله دارم.دی:االنم گرفتیهان
 ا؟یهست ی:حاال چرا آنقدر اخمو؟عصببرزیفر

گاه ت هی یهان که فر زین مدبره  خت و او ندا فت و  برزیبهش ا دستتتش و گر
 گفت:کجا بابا،حاال قهر نکن.

 .میبا ترس برگرد یباعش شد من و هاناومد که  دیفر یموقع صدا همون
 .یلی..خهیهان یپست یلیگفت:خ ینیبا تعجب و حالت غمگ دیفر

http://www.roman4u.ir/


 83 گلشیفته

خدا  یرفت دنبالش.وا هیبود و بعد با گر دیبه رفتن فر رهیاول بهت زده خ یهان
صبان دیچقدر فر سمت فر تیداغون بود،با ع شتم  شد و گفتم:خو بزریبرگ ب 

شد،د سر کالس ها کم بود با دیدلت خنک  و با نامزدش هم  ونشیم دیزدنات 
 .یکردیخراب م

 ستمدونیشده بود گفت:نامزدش..مگه نامزد داره...بخدا من نم جیکه گ برزیفر
..بخدا من مال مردم دونستتتمینامزد داره ،من فقط ازش خوشتتم اومده بود نم

 .ستمیخور ن
 راب نشه.خ یزیتاسف سرم و تکون دادم و گفتم:دعا کن چ با
 هی داده بود و هیتک واریبه د دیبلند اومدم در دانشتتگاه.خلوت بود،فر یقدما با

سبونده بود به د ستاش تو ج واریپاش و چ  تادهسیا یشلوارش بود و هان بیو د
 .کردیم هیبود روبروشد و گر

.نگام کرد امیتا من ب ریبگ نیماش هیبرو سر نبش  یرفتم کنارش و گفتم:هان آروم
 خدافظ گفت و رفت. هیکه بهش فهموندم که بره. آروم 

 .دیفر یبچه ا یلیو گفتم:خ دیکردم سمت فر رو
 گفت:من بچم.من،دستش تو دست اون ع*و*ض*ی بود،من بچم؟ یعصب

ضاوت م یالک ،چرایتو که از اول نبود دیفر- شش خو یاز هان برزی؟فریکنیق
اومد بره که  یعصتتب یاش کنه هان یمثال راضتت خواستتتیاومده بود ،االنم م

مد هان یاون مهمون ،واستتتهیدستتتش و گرفت و تو هم همون موقع او  یهم 
 .یدو روزو به دوتا تون زهر کرد نیکه اونا پسره مجرد دارن.ا دونستهینم

ش اومدم صب هی..من فتهیبرم که گفت: س یلیشدم،بخدا من خ یلحظه ع ش دو
 بود. یعیعکم العملم طب کنمی..فکر موونشمیدارم. .د
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 یبرو ستتر کوچه دنبالش،منم تاکستت اریو ب نتیزدم و گفتم:برو ماشتت لبخند
 .یاریاز دلش در ب یتونیم نمیمنتظرمه،بب

 .رسونمتیو رد کن م نیو گفت:ماش دیخند
 .انهی یایکار برب نیاز پم ا یتونیم نمیالزم نکرده تو برو بب-
 هنیهم اومد بشتت ی.ستتوار شتتدم که هانیهان شیگفتم و رفتم ستتر کوچه پ نویا

 .ایگفتم:تو با اقاتون ب
بستم  منتظرش بود.در و نیتو ماش دیکه بروبرو اشاره کردم.فر کردینگام م جیگ

 کردن. یآشت ناهمیو براننده گفتم بره.خب خداروشکر ا
بهشون  هنکیراحت گذشتم بدون ا زایچ یلیاز خ نمیبیم کنمیکه دارم فکر م االن

 یم پسا ریبه حم ام نکهیاشاره ها نشانه ها واسه ا یلیخ دیفکر کرده باشم.شا
 یها مایپ ی.از طرف هینستتبت به من چ ریکه حم ام ستتتمیببرم.هنوز مطمئن ن

 اون ور فرداش انگار ز.ا شهیداغتر و با احساس تر م گذرهیشبونش هرشب که م
م نکرده که فکر کن یطرف کار هی.از یو حرف یداده و احساس یامینه انگار که پ

م ازش من عشقش باش نکهیبر ا یمبن یو بازم حرکت نهیبیم یمنو به چشم خواهر
االن  نکهیمطمئنم اونم احستتتاس خودمه.ا یزیچ هیاز  یول جمیگ جی.گدمیند

سش دارم.چند  شنبه  ریام شیپ روزمطمئن مطمئنم که دو شنبه و جمعه و  پنج 
 از دوستتتاش رفته بودن شتتمال.فقط گهید یکیو  دیبود با فر یرستتم لیکه تعط
ستته روز به  نیکه من چقد کالفه بودم.مردم و زنده شتتدم.انقد که ا دونهیخدا م

شت که د سخت گذ صال تجربش کنم.انقد بداخالق و  گهیمن  ست ندارم ا دو
 یمن ب بازم مثل یبود ول دیدلتنن فر نکهیهم با ا یانشتتده بودم که ه ریبهونه گ
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به د یول دیدیو نم دیاون هر روز فرقرار نبود چون   دنیو شتتن دنیمن عادت 
صدا شنن ام یصورت و  شتم.روز اخر هان ریق شک نگام کرد و  یسام دا با 

 ؟یسام انقد گند اخالق شد ری...تو واسه نبود ام یگفت_گل
سه  دهیفهم یهان نکهیاز ترس ا یگیم منو سکه افتاده بودم.تو اون  سک شه به  با

قت دور گهیکه د دمیروز فهم با خودم فکر م شیطا ندارم. که چطور  کنمیو 
ستته روز انقد  نیتو ا یخونوادم و تحمل کردم و دم نزدم ول هیهفت ستتال دور

صب شت. فک نیبودم.هرچند که ا یع سال گذ سال به من هفتاد   کهنیا رهفت 
سه چ شتن مثل خوره همه مجودم و  یخونوادم منو وا شتن و دنبالم نگ تنها گذا

درد  یکردم.وقت دایدردام پ نیمستتکن واستته ا هیچند روز  نیتو ا یول خوردیم
و تموم  کنمیقشتتنگش فکر م یو چشتتما ریبه ام کنهیم تمیخونوادم اذ یدور

 و... ایتو رو رمی.مرهیگیم نیریحم گرم و ش هیوجودم و 
و  که داشت ساکش یوقت دمیو از پشت پنجره اتاقم د ریبعد از سه روز ام یوقت

بغض گنده گلوم و گرفت.اخ خدا چقد دلتنگش بودم.  هی ووردیدر م نشیاز ماش
 .دلتنن نگاه ارومش و پر از نجابتش.شیو دلگرم تاشیدلتنن حما

شت پنجره د یوقت شدن.. ستادیا دیمنو از پ شل  ن اونم اندازه م یعنی..قدماش 
گذاشتتتم و خدا رو از نه دل شتتکر  نیدلتنگه..پرده رو کنار زدم و ستترم و رو زم

 ...ریترو خدا عشقم و ازم نگ ی..ولیخونوادم و که ازم گرفت ایکردم...خدا
 ...شیرفتم به چند سال پ لیدل یب

از اومدن من به  یستتال 2ستتالم بود و  13فکر کنم اون موقع  شیستتال پ 5_4
با نبودشتون  کهی.با تمام وجود بهشتون عادت کرده بودم.جورگذشتتیاونجا م

کهی.حم اکردمیاحستتتاس ترس م بذارن د ن هام  گه تن کم و  چیه گهیا
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شتم چون بجز محبت ه شون دا س شون ند یچیندارم.دو  ری.اون موقع امدمیاز
ه و ب شتتدمیم بایو ز دمیکشتتیبود.تو اون ستتن تازه داشتتتم قد م ستتالش 19ستتام 

 اصطالح خانم..
له کستت اون خا هان یروز جز من و  نه نبود.  دهیبود و خواب ضیهم مر یخو
ال بلند شتتدم رفتم دنب دهیخواب دمید یوقت یش نشتتستتتم ولباال ستتر کمیبود.

ته نشتتستت شیاطیچرخ خ یپا یبودم.خاله فاط کاریکارام.تابستتتون بود و ب
سه تفر ض یو عالقه ا حشیبود.وا شت بع ستیچرخ م یوقتا پا یکه دا ش و  ن

 یاطیبستتته ستتوزن چرخ و صتتابون خ هیو  ی.چند تا قرقره رنگکردیم یاطیخ
 اماده شدم و عیپسرا خونه نبودن که برن واسش بخرن.منم سر یول خواستیم

 . خرمیواسش م رمیبهش گفتم م
خاطره اون روز دزد هوی یدم در رفتم ول تا ها دنمیذهنم   ادمیو  مییو رفتن تن

بازم ا با خودم گفتم نکنه برم و  پاهام  نیاورد. بدم . خونوادم رو هم از دستتتت 
شدن ول ست  ش یقو نکهیبخودم دادم افتادم.اکه  یقول ادیلحظه  هی یس م و با

 .دواریباشم و ام ورصب نکهی.ا سمیبتونم سر پاهام وا نکهیزرزرو نباشم.ا
 .رونیو بسم الله گفتم و رفتم ب دمیکش قینفم عم هی

ستتاله که قبال  18_17پستتر جوون  هیکوچه خودمون و رد نکرده بودم که  هنوز
 خوشگله؟ یبودمش اونورا اومد کنارم و گفت_چطور دهیهم د

 ؟یخوشگل ن؟چقدیکنار که گفت_دختر تو چشات چه رنگ دمیترس کش با
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 دیاو ش کردمیم فیهم ک یلیخ دیبا دی.شاخوردیجمله بهم م نیحالم از ا گهید
شتم ب یول شدمیمغرور م ییبایهمه ز نیبه ا ست دا شم و ابرو شتریمن دو  چ

 باشم . یمشک
تم شد .برگش دهیکه دستم کش دادمینذاشتم .داشتم به راه خودم ادامه م شمحل

شت با خنده نگام م سره بود.دا سناک کردیهمون پ .هرچند خندش نا پاک و تر
 .ومدیمن خوشم ن ینبود ول

 .دمیتو ند هیبه قشنگ یتا حاال دختر یدونستی_مپسره
 و گفتم_ ولم کن. دمیو کش دستم
.تو انممیمن پ ی.راستسایتو؟وا یو گفت_چقد عجله دار دیدستم و کش دوباره

 ؟یچ
 ریام دمیهم اومد.نگاه کردم د گهیدوتا پستتر د ادیداد و فر یموقع صتتدا همون

 سمتمون. انیم تیدارن با عصبان دیسام و فر
 ناموس. یپسره رو گرفت و گفت_دستت و بکش ب قهی ریام

 ؟یجدا کرد و گفت_به تو چه ؟چکار دار قشیو از  ریدست ام پسره
 اون موقع هنوز باشگاه نرفته بود و الغر و دراز بود. ریام

 .اهیروزگارت س یمزاحمش بش نمیبب گهیبار د هیگفت_ یعصبان
 ؟ یحق به جانب گفت_به تو چه؟چه کارش یبود ول دهیترس نکهیبا ا مانیپ
عهیا ب دیفر ندف با دستتتتش زد ز یعصتتت فت جلو  نه پستتتره و  ریر چو

 .یگفت_داداششه.خر فهم شد
بهم دستتتت داد.حم کردم االن شتتهاب داره  یگفت خواهرش حم خوب تا

 .نگاش کردم هنوز صورتش اخمو بود.کنهیپاره م قهیواسم 
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 میهستتتت اومده ا یدو ستتتال یکیهمون پستتره گفت_امارش و دارم . مانیپ
م باور کن یانتظار دار.نکنه دمی.اون و دگستتتید یکیمحله.بعدم تو خواهرت 

 .دهییساله زا 14دختر  هیمامانت 
؟پسره نه ایدهنتو  یبندیرفت جلو و پسره رو هل داد و بلند داد زد_م یرتیغ ریام
 .رتیغ یب

شد ا ریام یجلو دیفر سره بلند  ساش و تکوند و گفتستادیو گرفت .پ _با .لبا
.قصدم گمیمچون ازش خوشم اومده بهت  یول ستیخواهرت ن دونمیم نکهیا

قب خودش  نه و مرا بد نبود فقط خواستتتم بهش بگم حواستتش و جمع ک
ورش ت ختنیواستتش نقشتته ر رستتتانهیدب نیمال هم ییکوچه باال یباشتته.پستترا

 سخت تره.مراقبش باش. شینگهدار گلهکنند.خوش
 گفت و نویچشتتمک زد و گفت _مراقب باش.ا هیبرگشتتت ستتمت منو و  بعدم

 سوار دوچرخش شد و رفت.
ند م قلبم ند ت جا دزدیت ظه از  دیو فر ریدن؟امی.اون پستترا منو از ک ند لح تا چ
شوک بودن و با اخم به همد یحرفا کرد  یخدافظ دی.فرکردنینگاه م گهیپره تو 

 سام گفت_حواست و بهش بده.و رفت. ریو رو به ام
تو موهاش و چند لحظه  دیدستتت کشتت شتتدیم یکه عصتتب ییمثل وقتا ریام

.برگشتتت ستتمت منو با لبخند رونینفستتش و فوت کرد بنگهشتتون داشتتت و 
 ؟یدیگفت_ترس یکمرنگ
 تو کالمش بود که بغضم گرفت. یچ دونمیگلوم و گرفت .نم بغض
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س ستی.الزمم نیکنینم هیکه گر دونمی_مریام  یچیاز ه یبا من ی.وقت یکه بتر
 ؟یبر یخواستی.حاال کجا میبر ییجا ییخواد تنها یهم نم گهینترس.د

 خواستم واسه خاله قرقره بخرم. ی_م
 که مامان تا االن نگران شده. می_پم بدو برریام
 هی.سر راه از سوپر محل واسم میخاله رو انجام داد یدایو خر میرفت گهیهمد با

 خوشحالم کنه ..که خواستیبره.م ادمی خواستی.مدیشکالت تلخ خر یمشت
 فراموش کنم.

برم.نه که  ییجا ییتنها ذاشتتتیوقت تنهام نذاشتتت و نم چیه ریاون روز ام از
و همه جا حواسش بهم بود  شهیهم یباهام رفتار کنه ول ریاس نیحبسم کنه و ع

مهربون  تگریحما هی..تگریحما هیبود.. یحام هیو هوام و بد طور داشتتت.اون 
 مهربون و جذاب... تگریحما هیشد واسم به  لیکه بعد ها تبد

 ... استیدر هیادم ها به عمق  ییتنها
 ...هیمحبتم کاف وانیل هیپر کردنش  یبرا یول

خوشحالم. .خیلي.امشب واقعا یکي از بهترین شباي زندگیه منه.امشب  خیلي
شب خوشحالیه کسیه که هفت سال واسم خواهري کرد.دیروز در عین ناباوري 

.خاله فاطي خیلي مامان فرید زنن زد و هانیه رو واستته فرید خواستتتگاري کرد
عمو  لهتعجب کرده بود نمیدونستتتت چي بگه ولي از اونجایي که همه از جم

ستتهراب فرید و قبول داشتتتن و دوستتش داشتتتن. و اون و پستتر قابل اعتمادي 
میدونستتت جوریکه با وجود دو تا دختر جوون اون خیلي راحت به خونه رفت 

 و امد داشت قبول کرد واسه امشب بیان خواستگاري.
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شدن رفت تو اتاقش.خندم  قتيو سرخ  هاني فهمید خیلي تعجب کرد و بعد از 
 گرفته بود هاني و خجالت.محاله؟

 تو اتاقش که دیدم داره با گوشیش حرف میزنه و حواسش به من نیست. رفتم
_چرا به من نگفتي؟....ستتوپرایز دیگه چیه؟...شتتاید من االن امادگیش و هانیه

 ...چرا ناراحت میشي....با توام...الو..الو..اهنداشتم...نه بحش این نیست.
 _بیشعور واسه چي اینجوري باهاش حرف زدي؟

با ترس برگشتتت عقب.اول عصتتباني نگام کرد بعد با حالت پشتتیموني  هاني
ستترش و انداخت پایین و گفت_ناراحت شتتد.گفت به مامان میگم زنن بزنه 

 کنسلش کنه.
کردم.اخه دختره دیوونه مگه میخواي _حق داره.منم جاش بودم همینکار و می

چکار کني قپي میاي من امادگیش و ندارم.تو و فرید که همدیگه رو دوستتتت 
 دارید. بده همه چي رسمي باشه.دیگه چه مرگته؟

یه خه. من هنوز ترم اولم.هنوز درستتم تموم  هان نه گلي..ولي ا فت_ دو دل گ
 سالمه.فعال زوده.18نشده.بابا من هنوز 

ه.قرار نیست که فرداشب بیاد ببردت خونش.تازه نامزد میمونید سالت باش18_
تا درست تموم شه اون موقع دیگه سنت خوبه و همه چي عالي.بعدم تو چطور 

 عاشقي هستي که از رسیدن به عشقت ناراحتي.
ناراحت و پشتتیمون گفت_حاال چکار کنم_االن غصتته میخوره.نمیدونم  هاني

 چي شد؟هول شدم نفهمیدم چرا اینجوري کردم.
 و گفتم_بم که دیوونه اي.زنن بزن از دلش در بیار. خندیدم
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 با تعجب نگام کرد و گفت _من... هاني
 _پ ن من.

 عین این گربه ملوسا نگام کرد و گفت_گلي جونم... هاني
یاري.خاك تو  باید زنن بزني از دلش در ب ناراحته. مار.اون ازت  _گلي و زهر 

 سرت باید یکم واسش ناز کني.
 با حالت بدجنسي گفتم_حاال اگه الزم میدوني خودم ناز.. بعد

 یهو پرید تو حرفم و گفت_الزم نکرده..پاشو برو بیرون تا بکارام برسم. هاني
نم انگار راست میگي باید خودم بهش زنن _نه هاني حاال که دقت میکنم میبی

 بزنم.
 بلند شد که بیاد موهام و بکنه که سریع از اتاق زدم بیرون. هاني

از پسش بر بیاد.البته این دخترا هیچ کاري بلد نباشن ناز کردن و خوب  کاشکي
شمك زد  بلدن.یکم بعد از اتاق اومد بیرون و لبخند رو لبش بود.من و دید و چ

شحال بود ولي هنوز ترس و دودلي و گفت_عمل شد.خو یات با موفقیت انجام 
تو چشماش پیدا بود.به نظر من که ترسش بي خود بود فرید خیلي پسر خوبیه 

 و دوسش داره.
سام  شب سریع رفت تو اتاقش.خاله با عمو و ح سام اومدن هاني  تا. عمو و ح

سام تاییدش کرد شد و ح سام حرف زد و همه چي رو گفت.عمو خوشحال  .ح
شم  شوهر میکنه.بهش چ سه کله پوك داره  بهم خندید و گفت_باالخره یکي از 

ل عد زیر  هت بر میخوره..ب که ب له پوکي  گه تو ک یه..م ها چ تد  بغره رفتم گف
بدنم  چار ستتتون  با این چشتتتاش وقتي چشتتم غره میره  فت_ال مصتتتب  گ

 میلرزه.خندم گرفته بود بهش.دیوونه.
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شد و رفت تو یکم سرماي  بعد عمو بلند  اتاق هانیه.یه لحظه فقط یه لحظه یه 
گزنده کل بدنم و گرفت فقط یه لحظه به هاني حسادت کردم.لعنت به من.دلم 
ستم ازدواج کنم  ضوع فکر کنم ولي اگه من میخوا ستم به این مو گرفت نمیخوا

یا ن یاد و از زیر زبونم نظرم و بکشتتته  نه به صتتیحتبابام کجا بود که ب م پدرا
ستم کنج بکنه.اخ که د ش شه.رفتم تو اتاقم و ن سي با هیچي درمون نمی رد بي ک

هام و جمع کردم تو  پا به دیوار و  یه زدم  خاموش کردم و تک غا رو  دیوار.چرا
شکمم و دستام و دور پاهام حلقه کردم.بغض تو گلوم بود ولي من با بي رحمي 

تاد.بغض تو تم به لرز اف بدنم  م وتموم نمیخواستتتم ازادش کنم.کم کم تموم 
وجودم ریشتته زده بود.خودم و یکم ازاد کردم و گهواره وار عقب جلو میرفتم و 

 زیر لب زمزمه میکردم_الال الال الال. ال ال ال ال ال
 میکنم خوابش نمیاد الالییش

 میکنم. یادش نمیاد بزرگش
 ال ال ال ال ال ال ال ال یي ال

 پر کشیدم به هفت هشت سال پیش. دوباره
اتاقم بودم.ظهر تا از مدرستته اومدم نهار خوردم و بازي کردم و کارتون نگاه  تو

کردم و لعدشم خوابیدم.غروب که بیدارشدم تازه فهمیدم چقد مشق دارم و تازه 
امتحان دیکته هم دارم نشتتستتتم پاي درستتام و تا دیر وقت درس میخوندم فقط 

ت باره  غذا خوردم و دو با پستترا  پایین  قه رفتم  ند دقی قت درس چ ا دیر و
شم به کتاب و کلمه ها بود  شده بودم و خوابم میومد.انقد چ سته  میخوندم.خ
شمام و باز کردم  که خوابم برد. تو خواب حم کردم یکي موهام و ناز میکنه.چ
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و بابا رو باال ستترم دیدم. با لبخند نگام میکرد.ستترم رو میز افتاده بود و خوابم 
چم شد.شدم عین گربه پشمالوها و خزیدم تو  مونبرده بود.تا بابا رو دیدم نمید

 ب*غ*ل بابایي.خودم و لوس کردم و گفتم_بابایي...خوابم میاد.
سید و یکم تو اتاق چرخوندم و گفت_دختر  بابا سرم و ب*و* ب*غ*لم کرد و 

 گلم..خسته اي بابا.
 ناز گفتم _اره بابایي.خیلي درس خوندم. با

ت تو تختم و گفت_حاال بخواب دختر دوباره ب*و*ستتیدم و منو گذاشتت بابا
 قشنگم.

 از اینکه بره گفتم_بابایي چند تا دوستم داري؟ قبل
و گرفت و ب*و*ستتید و گفت_ادم همه زندگیش و چندتا دوستتتت  دستتتم

 داره.فرشته خوشگلم بخواب بابا.
ب*و*سیدم و چراغ و خاموش کرد و چراغ خوابم که شکل پري دریایي  دوباره

و کتابام و از ستتر میز جمع کرد و اروم گفت_دوستتت دارم  بود و روشتتن کرد
 بابا.چقد اون شب راحت و بي خیال خوابیدم.

 ال ال ال ال ال بخواب گل نازم الال
 ال ال ال ال ال بخواب همه رازم. ال

شد دوتا و بعد تبدیل  بي شد.یه قطره  سرازیر  شمم  شك از چ اختبار یه قطره ا
 اشك شد.چقد دورم شلوغه و چقد تنهام. شد به هق هق و صورتم خیم از

 خواب بودن ولي من دلتنن بودم و دلم هواي بابام و کرده بود. همه
رفتم تو حیاط و بین چمنا نشتتستتتم و به یه درخت تکیه دادم .به یه نقطه  اروم

خیره شتتدم و ستتعي کردم به یاد بیارم بابام چه شتتکلي بود.چشتتمام و بستتتم و 
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ست جز  ست چیزي یادم نمیاد.هیچي یادم نی تمرکز کردم ولي خدایا بي فایده ا
شونه با م صویر خیلي محو.جز یه مرد قد بلند و چهار  جو گندمي و  وهايیه ت

سم تعریف میکرد  شبي که وا ستاناي اخر  سه دا صورت مهربون.اخ که دلم وا
تنن شتتده.رلم واستته ب*و*ستته هاي مهربونش دلتنگه.یه اه عمیق کشتتیدم که 

 صداي امیر سام خلوتم و بهم زد.
 سام_چي باعش شده اه به این پر دردي بکشي؟ امیر

یي که منتظر تصتتویر بابام بودم و باز کردم و امیر رو روبروم همونجا چشتتمام
 دیدم.به درخت روبروم تکیه داده بود.تیپ اسپرت و جذاب.

 لبخند کجکي زدم و گفتم _سالم. کي اومدي من نفهمیدم؟ یه
جلو و گفت_این یعني نمیخوام جواب بدم.علیك ستتالم.چند دقیقه اي  اومد

 میشه.تو رویاهات غرق بودي و حواست به من نبود.
چشماش خیره شدم.چند وقتي میشه که چشماش واسم قشنگترین چشماي  به

 عالمن هرچند ساده و معمولي.
 _جیزي رو نمیشه از تو مخفي کرد.داشتم به یه مرد فکر میکردم.

اخماش و کشتتید تو هم.هیچ تالشتتي واستته پنهون کردن عصتتبانیتش  بوضتتوح
 ناجور میشد.نداشت.احساس کردم نفساش داره تند میشه.اوة اوة داشت 

_به یه مرد که خیلي واسم عزیزه.یه مردي که قیافش و دیگه یادم نمیاد.با بغض 
 گفتم_امیر یادم نیست بابام چه شکلي بود؟

باز شتد و رنن نگاهش عوض شتد.دلستوزي نبود ترحم نبود مهربون  اخماش
 شد.نگاهش رنن همدردي به خودش گرفت.
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 ي؟سام_چي شد امشب یاد بابات افتاد امیر
 _میشه جواب ندم.

 سام _اره درکت میکنم. امیر
 کنارم.یه نفم عمیق کشیدم و گفتم_یه خبر خوب. نشست

 سام _بگو. امیر
 _امروز مامان فرید زنن زد و هاني و خواستگاري کرد.

 اینکه تعجب کنه گفت_پم باالخره اومد جلو. بدون
 تعجب نگاهش کردم و گفتم _میدونستي؟ با

سام _نه...ولي خودم فهمیده بودم بهم عالقه دارن ولي فرید روش نمیشد  امیر
 قدم جلو بذاره.انقد از فرید مطمئنم که حاظرم چشم بسته هانیه رو بهش بدم.

 زدم و گفتم_پم مبارکه. لبخند
بلند شدم.حم میکردم نمیتونم زیاد پیش امیر بمونم. زیاد از خودم زبونم  اروم

 م مطمئن نبودم.که یه دفعه چیزي نگ
 _شب بخیر.

میرفتم که امیر گفت_گلي...خودت و ناراحت نکن.تو..تو..شب.. شب  داشتم
 بخیر.

 کردم نمیتونه حرف بزنه. احساس
رفتم تو اتاقم.دراز کشتتیدم رو تختم و چشتتمام داشتتت گرم میشتتد که پیام  اروم

 شبگاهیش اومد.
ماس میک وقتي باد هم الت به  نت را میخواهم  جاي خود عطر ت که  خدا  نم...

 دارد...
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کارگري  امروز نه و داریم  به جون خو تادیم  له اف خا هاني و  از صتتبح من و 
میکنیم.خاله رفته بود تو اشپزخونه و گفت شام و شستن میوه ها و اشپزخونه با 
من گردگیري و تمیز کردن اتاقا و حیاط با شما.من نمیفهمم مگه خواستگارا تو 

 ر موقع ها باغ به این بزرگي رو میگه حیاط.اتاقا هم میرن.اینجو
عد  اول غاال و برگا رو تمیز کردیم و ب جارو اول اشتت با  باغ و تمیز کنیم. رفتیم 

شتتلنن و باز کردیم که بشتتوریم و درختا رو اب بدیم که این هاني ذوق مرگ 
سم کرد منم دوییدم دنبالش و دیگه اب بازي  شوهر ندیده خوشحال خیم خی

 ما شروع شد.
 _اینجا چه خبره؟

 برگشتیم. حسام بود. دوتامون
 _دختر تو میخواي شوهر کني هنوز دست از بچگیت بر نداشتي؟حسام
 از خجالت سرخ شده بود ولي نمیخواست کم بیاره. هاني
 _حسام بیا برو تو تا پتت و رو اب نریختما.هاني

سام ست بره داخل که پریدم روبروش  ح شده بود خوا و با حالت سرخ و کبود 
 مشکوکي گفتم_حساب بردي نه؟اتو دادي دستش؟

 هول شده بود نمیدونست چي بگه به تته پته افتاده بود. حسام
 _چي میگي تو.اتو چیه.هاني بیا اینو ببرش ابروم و برد.حسام

ست  و شت. میخوا سریع برگ سریع میوه هایي رو که خریده بود و برد داخل و 
بره که اومد ستتمت من و هاني و گفت_ببین گلي بعد واستته هر دوتون تعریف 

 میکنم فقط تروخدا جلو زبونتون و بگیرید.
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به هم انداختیم و  و یه نگاه  تندي از خونه زد بیرون.تا رفت بیرون من و هاني 
 چقد زود خودش و لو داد.زدیم زیر خنده.

از باغ رفتیم داخل و گردگیري کردیم و یکم مبال رو جابه جا کردیم و خونه  بعد
سته  سیم کردیم و من هم خدا خو ا سابي انجام دادیم.اتاقا رو هم تق تکوني ح
اتاق خودم و امیر سام و انتخاب کردم. هاني هم خودش و حسام و. خاله هیچ 

 ود.مسائل امنیتي ب رو تمیز کنه.فکر کنم بخاط وقت نمیذاشت کسي اتاقشون
امیر ستتام یه اتاق بزرگ با تخت دو نفره قهوه اي ستتوخته بود.کال ستتت  اتاق

شیك  صوتي و همه چي  سایل  اتاقش این رنگي بود.کمدش میزش تي وي و و
بود.اتاقش و با جون و دل تمیز کردم.تختش و که مرتب کردم در اتاق و بستم و 

هرکاري  يکشیدم.سعي کردم بوي امیر سام و استشمام کنم ول یکم روش دراز
باز شتتتد و منم  که در یهو  ته بودم  یا رف کردم بویي نیومد.ولي حستتتابي تو رو

 چشمام و یهو باز کردم.خاك تو سرم.قلبم ریخت.
 _واسه چي اینجا خوابیدي؟

 _زهر مار.نمیتوني مثل ادم بیاي.خسته شدم یکم دراز کشیدم خو.
 یکم خیره نگام کرد و گفت _گلي مشکوك میزنیا... هاني
 شدم یکي زدم تو سرش و رفتم بیرون و گفتم_خف بابا. بلند
 خدا میدونه تو دلم چه غوغایي بود.ووي هم خوبه نفهمید. ولي

که خونه رو تمیز و مرتب تحویل خاله دادیم و رفتیم با تني خستتته یه  خالصتته
کنستتر لوبیا گذاشتتت.یعني عین خر باري  نهار دبش بزنیم که خاله جلومون

 ازمون کار کشید بعد تهش اینه مزدمون.
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از نهار رفتیم که اماده شیم.نوبتي دوش گرفتیم و رفتیم تو اتاقامون.با همون  بعد
 حوله رو تختم دراز کشیدم که نفهمیدم چي شد و خوابم برد.

 جیغ جیغاي هانیه از خواب بلند شدم. با
 اري یه دقیقه کپه مرگم بذارم._ها.باز چته.میذ

 با تعجب نگام کرد و گفت_چرا عین معتادا حرف میزني. هاني
خندم گرفته بودم.چون گیج خواب بودم حرفامو میکشتتیدم و چشتتمام  خودم

 خمار بودن و حرفام.ههه.
_ولي گلي اگه معتاد بشب از این معتاد خوشگال میشیا.چشماتم خمار و  هاني

 کشیده.اخ جووونم.
 _یعني دلم فقط کبابه واسه فرید.

 _دلشم بخواد دختر به این نازي و خانمي قراره زنش بشه.هاني
باري که فرید و دیدم افتادم.من چند روزي بود که تو این خونه  یهو یاد اولین 

سن  شنیدم ولي تا حاال ندیده بودمش.فرید هم سم فرید و زیاد می اومده بودم.ا
سام بود و هم قد و قو ضي اخالقاش به امیر  صورتش معمولي بود . بع اره هم.

 امیر سام شباهت داشت ولي شوخ و بذله گو بود.
روز فرید با برادرش فربد که دو ستتال از خودش کوچیکتر بود اومده بودن  اون

شسته بودیم.فرید منو هنوز  سام.منو هانیه تو باغ روي تاب ن سام و ح پیش امیر 
تا  منو دید خندید و گفت_چه دختر کوچولوي ندیده بود ولي در جریان بود.

 نازي.تو چقد خوشگلي.
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با شتتنیدن حرفاي فرید اخماش و کشتتید تو هم و گفت_امیر ستتام تو  هانیه
 اتاقشه. برید دیگه.

 خندید و گفت_حسودي کردي تپل خانم؟ فرید
 قرمز شد و گفت_میري فرید یا یه چي بهت بگم؟ هانیه
 با خنده گفت_اوهو اوهو.خشم هانیه.چشم ما رفتیم. فرید
 به همراه داداشش فربد که خیره به من بود رفتن داخل. فرید
به صتتورت عصتتباني هانیه افتاد. و زدم زیر خنده و گفتم_حاال اون یه  نگام

 چیزي گفت .به نظر مت تو اصال تپل نیستي.
 خوشحال شد و گفت_واقعا. راست میگي. هانیه
 و گفتم_اره عزیزم نو تپل نیستي.تو خیلي چاقي. دمخندی

 و گفتم و فرار.میدونستم دستش بهم بخوره کشته منو. اینو
به نظر من خیلي  هاني چاق نبود تپل هم نبود.بیچاره فقط هیکلش پر بود که 

 هم قشنن بود.لپاش گرد و قشنن بودن.
 _هي دختر کجایي تو؟میگم من لباس ندارم بپوشم.هاني

 اني.تو این همه لباس داري؟برو بیرون لباس تنم کنم میام کمکت._ه
دست لباس تو خونه اي پوشیدم و اومدن پیش هاني.این همه لباس اخر هي  یه

غر میزنه.یه دستتتت کت دامن ستتتاتن بنفش که کمربند و دکمه هاي طالیي 
 خوشگلي داشت بهش دادم. پو شیدش خیلي بهش میومد.

 امشب شال بزني. _فرید گفت نمیخوادهاني
شونه اش و با یه کلیپم بنفش و  موهاش سش ل*خ*ت کردم و ریختم رو  و وا

طالیي یکم از موهاي پشتتتت ستترش و بستتتم و بقیه اویزون بودن.یه ارایش 
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خوشرنن و ملیح هم زد تنگش و واي خدا محشر شده بود.ب*و*سش کردم و 
 رفتم که اماده شم.

ستتاپورت مشتتکي و تونیك تنن ولي تا رو زانوي ستتورمه اي پوشتتیدم که یه  یه
ستم ولي  سرم ب شیدم و باال شونه ک شت.موهام و  شتش دا شگل پ پاپیون خو
گاي مختلف و  یه شتتتال از رن ندم. تا بل یه نستتب هام ریختن رو پیشتتون چتري 
شکالتیم و زدم و  سرم زدم.عطر  شت  سورمه اي دا شتر ابي و  رنگاوارنن که بی

شتي رنن ولي مالیم رو لبم زدم و  هی شیدم.یه رژ گو شمم ک مداد پر رنن تو چ
کالج هاي توري سورمه اي هم پام کردم و صندالي طالییم هم در اوردم واسه 

 هاني.
 در اتاقش و بهش دادم و پوشید.دوتامون خوشگل شده بودیم. رفتم

 یگرفتم.تا منو دید گفت_گلي..کاشکي من مرد بودم میومدم تو رو م هاني
زدم تو سرش و به دماغم چین دادم و اومدم بیرون.این هاني همیشه حالم  یکي

 و بهم میزد.اه.
داشت اماده میشد.عمو هم اماده بود و تو سالن نشیته بود.حسام تواتاقش  خاله

بود.رفتم تو اشتتپزخونه که امیر ستتام و دیدم.تا منو دید گفت _اوه ماي گاد.خدا 
 تو خونه ما چکار میکنه؟این پري خوشگله کیه؟

 زدم تو بازوش و گفتم_لوس نشو.خودت و بگو واسه کي انقد تیپ زدي؟ یکي
 کرد و گفت _مگه توواسه کسي خوشگل کردي؟ اخم

 و گفتم_خب حاال نمیخواد غیرتي بشي. خندیدم
 یه پشت چشم نازك کردم و گفتم_من خودم خوشگلم. بعد
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شتم شا دا ست مثال میرفتم بیرون که پره توي  سر گرفت و میخوا شت  لم و از پ
 خفم کنه.کشیده شدم عقب و گفتم_چي میکني دیوونه...خفه شدم.

بهش چستبیده بودم. سترش و از ب*غ*ل اورد کنار گوشتم.صتداي داغ  تقریبا
نفساش رو گوشم داشت داغونم میکرد.اروم کنار گوشم گفت_تو خوشگلیت 

ز من که بخواد خوشگلیات و که شکي نیست ولي...ولي در میارم چشي رو ج
 نگاه کنه.مفهومه پري خوشگله.

سرد شد.یخ کردم.یهو گرمم شد.دنیا و زمان و مکان همه ایستادن.شالم و  هوا
به ارومي ول کرد و مثل باد از کنارم گذشتتت.گیج از حرفاش و ستترخوش از 
شت.یعني باید  ضورش بودم.حرفاش چه معني دا ل*ذ*تي عمیق از نزدیکي ح

 .منچه حسابي باز کنم.صداي زنن نذاشت بیشتر از این تو فکر بمو رو حرفش
 جیغ جیغاي هانیه از خواب بلند شدم. با

 _ها.باز چته.میذاري یه دقیقه کپه مرگم بذارم.
 با تعجب نگام کرد و گفت_چرا عین معتادا حرف میزني. هاني

خندم گرفته بودم.چون گیج خواب بودم حرفامو میکشتتیدم و چشتتمام  خودم
 خمار بودن و حرفام.ههه.

_ولي گلي اگه معتاد بشب از این معتاد خوشگال میشیا.چشماتم خمار و  هاني
 کشیده.اخ جووونم.

 _یعني دلم فقط کبابه واسه فرید.
 _دلشم بخواد دختر به این نازي و خانمي قراره زنش بشه.هاني

باري که فرید و دیدم افتادم.من چند روزي بود که تو این خونه  یهو یاد اولین 
سن  شنیدم ولي تا حاال ندیده بودمش.فرید هم سم فرید و زیاد می اومده بودم.ا
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ضي اخالقاش به  صورتش معمولي بود . بع سام بود و هم قد و قواره هم. امیر 
 امیر سام شباهت داشت ولي شوخ و بذله گو بود.

روز فرید با برادرش فربد که دو ستتال از خودش کوچیکتر بود اومده بودن  اون
شسته بودیم.فرید منو هنوز  سام.منو هانیه تو باغ روي تاب ن سام و ح پیش امیر 
تا منو دید خندید و گفت_چه دختر کوچولوي  ندیده بود ولي در جریان بود.

 نازي.تو چقد خوشگلي.
و کشتتید تو هم و گفت_امیر ستتام تو با شتتنیدن حرفاي فرید اخماش  هانیه

 اتاقشه. برید دیگه.
 خندید و گفت_حسودي کردي تپل خانم؟ فرید
 قرمز شد و گفت_میري فرید یا یه چي بهت بگم؟ هانیه
 با خنده گفت_اوهو اوهو.خشم هانیه.چشم ما رفتیم. فرید
 به همراه داداشش فربد که خیره به من بود رفتن داخل. فرید
ورت عصتتباني هانیه افتاد. و زدم زیر خنده و گفتم_حاال اون یه به صتت نگام

 چیزي گفت .به نظر مت تو اصال تپل نیستي.
 خوشحال شد و گفت_واقعا. راست میگي. هانیه

 و گفتم_اره عزیزم نو تپل نیستي.تو خیلي چاقي. خندیدم
 و گفتم و فرار.میدونستم دستش بهم بخوره کشته منو. اینو

به نظر من خیلي  هاني چاق نبود تپل هم نبود.بیچاره فقط هیکلش پر بود که 
 هم قشنن بود.لپاش گرد و قشنن بودن.

 _هي دختر کجایي تو؟میگم من لباس ندارم بپوشم.هاني
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 _هاني.تو این همه لباس داري؟برو بیرون لباس تنم کنم میام کمکت.
.این همه لباس اخر هي دست لباس تو خونه اي پوشیدم و اومدن پیش هاني یه

غر میزنه.یه دستتتت کت دامن ستتتاتن بنفش که کمربند و دکمه هاي طالیي 
 خوشگلي داشت بهش دادم. پو شیدش خیلي بهش میومد.

 _فرید گفت نمیخواد امشب شال بزني.هاني
شونه اش و با یه کلیپم بنفش و  موهاش سش ل*خ*ت کردم و ریختم رو  و وا

ش و بستتتم و بقیه اویزون بودن.یه ارایش طالیي یکم از موهاي پشتتتت ستتر
خوشرنن و ملیح هم زد تنگش و واي خدا محشر شده بود.ب*و*سش کردم و 

 رفتم که اماده شم.
ستتاپورت مشتتکي و تونیك تنن ولي تا رو زانوي ستتورمه اي پوشتتیدم که یه  یه

ستم ولي  سرم ب شیدم و باال شونه ک شت.موهام و  شتش دا شگل پ پاپیون خو
هام ریخ گاي مختلف و چتري  یه شتتتال از رن ندم. تا بل یه نستتب تن رو پیشتتون

شکالتیم و زدم و  سرم زدم.عطر  شت  سورمه اي دا شتر ابي و  رنگاوارنن که بی
شتي رنن ولي مالیم رو لبم زدم و  هی شیدم.یه رژ گو شمم ک مداد پر رنن تو چ

کالج هاي توري سورمه اي هم پام کردم و صندالي طالییم هم در اوردم واسه 
 ي.هان

 در اتاقش و بهش دادم و پوشید.دوتامون خوشگل شده بودیم. رفتم
 تا منو دید گفت_گلي..کاشکي من مرد بودم میومدم تو رو میگرفتم. هاني
زدم تو سرش و به دماغم چین دادم و اومدم بیرون.این هاني همیشه حالم  یکي

 و بهم میزد.اه.
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سالن نشیته بود.حسام تواتاقش  داشت اماده میشد.عمو هم اماده بود و تو خاله
بود.رفتم تو اشتتپزخونه که امیر ستتام و دیدم.تا منو دید گفت _اوه ماي گاد.خدا 

 این پري خوشگله کیه؟تو خونه ما چکار میکنه؟
 زدم تو بازوش و گفتم_لوس نشو.خودت و بگو واسه کي انقد تیپ زدي؟ یکي
 کرد و گفت _مگه توواسه کسي خوشگل کردي؟ اخم

 و گفتم_خب حاال نمیخواد غیرتي بشي. خندیدم
 یه پشت چشم نازك کردم و گفتم_من خودم خوشگلم. بعد

شتم ست مثال  دا سر گرفت و میخوا شت  شالم و از پ میرفتم بیرون که پره توي 
 خفم کنه.کشیده شدم عقب و گفتم_چي میکني دیوونه...خفه شدم.

ورد کنار گوشتم.صتداي داغ بهش چستبیده بودم. سترش و از ب*غ*ل ا تقریبا
نفساش رو گوشم داشت داغونم میکرد.اروم کنار گوشم گفت_تو خوشگلیت 
که شکي نیست ولي...ولي در میارم چشي رو جز من که بخواد خوشگلیات و 

 نگاه کنه.مفهومه پري خوشگله.
سرد شد.یخ کردم.یهو گرمم شد.دنیا و زمان و مکان همه ایستادن.شالم و  هوا

ول کرد و مثل باد از کنارم گذشتتت.گیج از حرفاش و ستترخوش از به ارومي 
شت.یعني باید  ضورش بودم.حرفاش چه معني دا ل*ذ*تي عمیق از نزدیکي ح
رو حرفش چه حستابي باز کنم.صتداي زنن در نذاشتت بیشتتر از این تو فکر 

 .بمونم
SIZE فرید همراه پدر و مادرش و برادرش ا اومده بودن.مادرش یه خانم ریزه

میزه بود و از من خیلي خوشتتش میومد و همیشتته منو با لبخند نگاه میکرد.تا 
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هاني رو دید ب*غ*لش کرد و ب*و*سیدش و گفت_خوبي عروسم.میدونستم 
 باالخره عروس خودم میشي.

سرش و  هاني شد و با لبخندایي که از هاني بعید بود  ساش  هم یه دور رنن لبا
 انداخت پایین.

قاي ایم باباي قد بلندي بود که فرید شتتباهت فرید ا اني مرد خوش چهره و 
سر  ساکتي بود.فربد برادر فرید پ شت.اونم مرد مهربون ولي  زیادي به باباش دا
بور و ظریفي بود که خیلي شکل مامانش بود.فربد هم قد بلند بود ولي از فرید 

کار میکرد.تامنو  شساله و مهندس عمران بود و تو شرکت عمو24کوتاهتر بود.
 ید لبخند زد و گفت_مثل اینکه داریم فامیل میشیم.تبریك میگم.د
 اینکه پسر خوبي بود ولي به نظر من خیلي نچسب بود. با

لبخند زدم و اونم وارد شد.نفر بعدي فرید بود لبخندي که به هاني زده بود  بزور
هنوز رو لبش بود.فرید با لبخند و نگاه برادرانه اي گفت_مرستتي که راضتتیش 

 .کردي
 رفت داخل.این از کجا فهمید؟ و

تو ستتالن نشتتستتته بودیم.هاني هم کنار من بود.همه با هم صتتحبت  همگي
میکردن و مثل همیشتته که اینجا میومدن رفتار میکردن.یکم گذشتتت و بزرگترا 
سمت هاني و فرید و باالخره  شوندن به  صحبت و ک ست گرفتن و  مجلم و د

سن شون و وابکنن.من موندم اینا دیگه  سنگا ستادن که با هم   يگاون دوتا رو فر
یگي بینشون مونده که بخوان بکننش؟دیگه فقط خدا و بعدش من میدونیم که ر

اینا دیگه حرف نگفته اي نداشتتتن که به هم بگن.هاني هم چون اتاقش و کرده 
 بود اتاق پرو فرید و برد اتاق من.
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گذشت و منم بلند شدم و از بقیه پذیرایي کردم. سیني شربت و که گرفتم  یکم
ست ندارم ولي  روبروي فربد با لبخند نگام کرد و گفت_با اینکه اب پرتقال دو

 این شربت خوردن داره؟
 _اگه دوست ندارید چیز دیگه اي واستون بیارم؟

 ي بکنید منبا همون لبخند ژکوندش گفت_شتتما هرچي بیارید و هر کار فربد
 با کمال میل قبول میکنم؟

 ..پسره اوشگول برم فك مکش و بیارم پایینا.اوهو
نداریم.و رفتم  اخم گه اي  که فکر میکنم میبینم چیز دی حاال  کردم و گفتم_

 سریع نشستم.
ست  تا شت کنجکاو منو نگاه میکرد.دو سام که دا شم خورد به امیر  ستم چ ش ن

شت بفهمه فربد بهم چي میگه.  شتم کالفه دا شت ولي دا ضول.یکم دیگه گذ ف
میشدم.فربد نگاه خیرش و از رو من بر نمیداشت جوریکه حسامم فهمید.اخم 

ه ها میخ شد مکرده بودم و کالفه بودم.همیشه تو مهمونیا این فرید عین هیپنوتیز
من میشتتد.مثل اون کارتونه ماره غز غز که چشتتاش میپیچیدن و ستتیاه و ستتفید 

زد نه مخم و میخورد فقط جوري نگام میکرد که از خودم میشتتدن.نه حرف می
 بدم میومد.

شینم.اخ جون کور از  امیر شش ب شاره کرد برم پی شده بود بهم ا که دیگه اخمو 
 خدا چي میخواد دو چشم روشن.

 و نشستم کنار امیر سام. رفتم
 سام اروم کنار گوشم گفت_چیزیم بهت گفت؟ امیر
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ي این شتتکلي بهم نزدیك میشتته میخوام دیوونه خدا کاشتتکي میفهمید وقت اخ
 بشم.

 خجالت و گونه هاي داغ کرده گفتم_نه. با
 _پم چي اونجا انقد زر میزد؟امیرسام

 _هیچي..هیچي فقط از اب پرتقال خوشش نمیاد.
سته بود و پاي چپش و روي پاي اوف ش سینه ن ست به  سام همونطور که د .امیر 

صبي  ستش انداخته بود. و ع شیطونه میگه برم را تکونش میداد زیر لب گفت_
 دکورش و بریزم بهم.بچه سوسول.اي دوست دارم بخوري کوفتت بشه.

همون موقع شتتربت پرید تو گلوي فربد و افتاد به ستترفه کردن.واي خدا با  و
تعجب داشتم نگاش میکردم و نگام به امیر افتاد که دیدم یه لبخند بد جنم رو 

ید لبخندش باز تر شتتد و گفت_خب چکار کنم دعا هام لبشتته.تا قیافه من و د
 زود میگیره.

 خدا این چي بود.ولي حقش بود.شیر برنج. واي
 زدم زیر خنده ولي نه اونطورکه جلب توجه کنه. یهو
 _چته ؟به چي میخندي؟امیر

 _به تو.
 سام_هوي بچه بت رو دادم؟من چیم خنده داره؟ امیر

 _غیرتي شدنت.
 بهم انداخت و باز اومد و کنار گوشم گفت_ نگاه خیره یه

 غیرتم و فقط رو اونا که دوسشون دارم نشون میدم. من
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که زد تو  کردمیجملش حال م نیکردم دوباره داغ شتتدم و بعد داشتتتم با ا هنن
 کاسه کوزم.

 و تو. یسام:مثل مامان هان ریام
 .یبردیم انامی یکردیم دیتاک دیحاال حتما با شعوری.پسره باه

 دیرف یو نشستن سر جاشون.بابا رونیاز اتاق اومدن ب دیو فر یموقع هان همون
 شد بابا؟ یگفت:چ

 .هیو گفت:من که از خدامه.از طرف من اوک دیپسر جلفا خند نیع دیفر
شتتد  یمامان چ یپستتر.هان یستتتیکه مامانش گفت:تو که مهم ن دنیخند همه

 ؟ی،عروس خودم
 سرش و انداخت یهان

 بزرگترام بگن. یو گفت:هرچ نییپا
گفت:واال من که  دویرفت ستتمت عموستتهراب که اونم خند ینگاهها همه

 یهم شما خونواده شناخته شده ا مونهایم ریواسممثالم دیندارم هم فر یمشکل
 باشن. ی.اگه مامانش وداداشاش راضستین ینظر من که مشکل د،ازیهست
شبختیفاط خاله شون و م ی:من خو ض. خوامیهردو شون را منم  نی یاگه هردو
 .میراض

سمت ام ندفعهیا صورتا با لبخندرفت   با همون لبخند و جذبه ریسام.ام ریهمه 
رو  یآبج هی نی.من هممیگفت:اگه قول بده خوشبختش کنه منم راض یشگیهم

 دارم.
 ،اوف. ستمیمن خواهرش ن یعنیاالن، یچ یعنیخدا ، واه
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 بود وبهم لبخند زدن. که رو پاش دینشست رو دست ام دیدستفر
ا باشتته آقا م یبگم،مجبور تونمیم یچ نییهمه راضتت یوقت گهی:منم که دحستتام

 .میهم راض
ر وقتا ز یگفت:بابا بعضتت هویکه  کردنیستتاکت شتتدن و به حستتام نگاه م همه

 .وونهیخنده،پستتره د ری.همه زدن زدیرینگ یمنو جد یاداحرفایز زنمیم یادیز
 ه؟یخانم نظر شما چ فتهیحساکت شد که فربدگفت:گلش هویجمع 

 دیمن چه اخه،عروس با کردن،بهیستتاکت شتتده بودن و به من نگاه م وا،همه
 باشه. یراض
 بابا. ته،بگویابج هیبابا جون،عروس گهیسهراب:راست م عمو

ند با هم آ لبخ که  ون براشتت تونمیدارن،فقط م یخوب ندهیزدم و گفتم:مطمئنم 
 کنم. یخوشبخت یآرزو

صبان نویکندم ا اوف،جون ست فربد، یگفتم.اه،ع شم غره بهش هیبودم از د  چ
ته کنار من نشس ی.هانکردیبر و بر منو نگاه م یرفتم که از رو نرفت و همونطور

 سام. ریام دکناریبود و فر
ود ب یچون عصتتب یو آروم ول دیفربد،رو کرد به فر یاز نگاه ها یعصتتبان ریام

 ای ینکیداداشت و جمع م نیا دیگفت:فر دمیبود باالصداش و شن ولومش رفته
 فعال شده ها. یادیجمعش کنم،چشاش ز

و گفت:خب بابا توهم.خب چکار کنه مگه دستتت  ریزد تو شتتکم ام یکی دیفر
 .گهیدل داره د نمیخودشه،ا

م ب ریا ب خودیستتتام: م یکرده  لش  نمید  تمومش  هی، ک گفم  هت  ب بار 
 ؟یتا ک دی:ببخشدیکن.فر
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 .ستیمربوط ن ی.به کسیسام:وقت گل ن ریام
 .دمیخواهرت و طالق م یکن تیداداشم و اذ ی:بخوادیفر
 ندازم،یرو رو دوشت نم یسام:من دور از جون جنازه هان ریام
 و دارم. ارشی:برو بابازنمه ،اختدیفر
خودم ببندمش.م*ر*ت*ی*ک*ه  ای یبندیم دیشتتتد ه بود گفت:فر یرتیغ ریام

 جلف.
 فمیهم بودم و دوستتت داشتتتم تکل یعصتتب یگرفته بود به دعواشتتون ول مخند

 نه. ای شمیمعلوم شه،آخر من ابج
و گرون داد به  کیپارچه شتت هیبا  میضتتخ ریزنج هی دیشتتتب مامان فر اون
ستنیشاد بودن و م یپوست ریز دهمیو فر ی.هانیهان س خوا هم  ینفهمه ول یک

 .دنیفهم
و  لیتحل یپا میوقت نشتتستتته بود ریمهمونا رفتن تا د نکهیشتتب بعد از ا اون
 رهیم دشایساعت سه بود ،مطمئن بودم  میبخواب میمهمونا .وقت خواست ریتفس

سته ول امشیپ شحال یو بفر سم اس ااومد،با خو شدم وا م و رفت یتا وارد اتاق 
 بازش کردم.

 یوکجات یندون یتوست. .ول یزندگ یاو کجا یبدون یسخته وقت یلیخ سخته
 یاو هست یزندگ

 از لبم رفت و دلم اشوب شد. خنده
بهم  هینامزد و نامزد باز یدوتا نامزد شتتتدن حالم از هرچ نیکه ا یاون وقت از
ش یهان نی..اه اه همش ا خورهیم شه و داره وزوز م شیگو ش کنارش  کنهیرو گو
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شم  فهمهینم نیا یبمبم بترکون سکه تو هپروته.هم کنم  لبخند که چه عرض هیب
 هویوقتا هم  ی.بعضتت خندهیو م کنهیگاراژ باز م هیاون دهن واموندش و اندازه 

 گهیبهش م یچ یگور به گور دیاون فر ستیکه معلوم ن شهیم دیسرخ و سف
و  دیکشتتیکل م ینامزد کردن از پشتتت تلفن ه دیو فر یهان دیفهم یوقت میمر
که  شتدیحستام و در اورده بود.اصتال باورش نم یصتدا گهید کردیم غیج غیج

 میشتتاپ که بر یکاف هیتو  میروبراه بشتته .االنم قرار گذاشتتت یانقد زود همه چ
 .میبپرداز یو بررس لیاونجا به تحل

شک یاجر یشل و وال  نیاز ا ینخ یمانتو هی شال م ساپورت و  ش یو   دمیپو
.کال  دمیهم پوش یاجر یهم زدم کالج ها یو رژ و رژگونه اجر می.عطر شکالت

ستادم ز شدم.موهام و فر ساختمون  هام دوباره  یچتر نیا یشال ول ریشکل 
 دایجد هم ی.هانومدینسبتا بلندم.خوشم م هیشونیرو پ ختنیریو م شدنیشل م

.رفتم در اتاقش که صتتداش کنم .در اتاقش باز رستتهیبه خودش م یلیخ یلیخ
 .زدیبود و داشت با تلفن حرف م

با گلزمیز_اره عیهان نه  باش... مرمیم ی.. نت برم نگران ن نه قربو ..د نه گمی..
 ..د هه.. گهینگران نباش د گمینه م ای شهیم تیحرف حال

و  رهایاخرش کم م کنهیم یظرافت نداره...نقشم که باز کمیدختر  نیخدا ا یوا
 خودش. یو خرک یتو قالب وحش رهیم

 .یمنتظر هان اطیکردم و رفتم تو ح یخاله خداحافظ از
 بلند و با عجله یقدما یسمت در که صدا رفتمیو م زدمیاروم داشتم قدم م اروم

باز  .اوفینوریا ادیسام داره با عجله م ریام دمیاز پشت سرم اومد.برگشتم د یا
 کرده. پیخوشت نیکه ا
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 .میگردونی_چه خبرته.بره هم برش م
 رو ؟ یسام_چ ریام

 ؟ یکنی.چقد عجله مگهی_قطار تو د
ستم دم در منتظرمه با یسام لبخند نمک ریام شمزه دو  دیزد و گفت_خانم خو
 عجله دارم. ییجا میبر

 نشه؟ رتید گهیزدم و گفتم_خب برو د لبخند
 .یبرام بکن یکار هی دیقبلش با یول رمیو گفت_م ستادیا روبروم

 .ستادیاز حرکت ا قلبم
من  کینزد ومدی؟اروم اومد جلو .اون م یچ یعنی. زدیداشتتتت تند تند م قلبم

شتتد به چشتتمام.حالت  رهیتو حلقم.خ ومدیداشتتت م گهیعقب.قلبم د رفتمیم
 یعطرش رو تنم نشتتستتته بود.منظورش چ یچشتتماش قشتتنن شتتده بود.بو

 کنه؟ینگام م ینجوریبود.چرا ا
 کار؟ ی_چ

 قبلش...موهات و بکن تو. یول رمیسام_م ریام
خنده بدجنم اومد  هی.ختی.خدا بگم چکارت نکنه پستتره لوس..قلبم ر اوف

 ه.نش رتونید دییموهام.بفرما نمیرو لبش .موهام و کردم تو و با اخم گفتم_ا
 خوشگله. یپر یراحت شد.با المیچشمک زد گفت_خ هی

شت و گفت_پر ستادیدوباره ا یول رفت شب نخواب یبرگ شگله ..  ری...دایخو
 ت دارم....نخواب کارامیم
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است و خوامیلبخند بدجنم زد و گفت_م هیتو دهنم  ومدیقلبم داشت م دوباره
 شکالت بخرم...تلخ.

 چشمک زد و در رفت. هی
 منو حرص بده....بچه پرو. خوادیم یه دهیفهم نیخدا ا یا

 .گردمی.دوساعته دارم تو خونه دنبالت میینجای_ا تو ایهان
شمام و تنن و گفتم_اها .. کمیو  سرم با  دم در نیتو تا هم یعنیکج کردم و چ

 ؟یزدیواموندت ور نم هیاون گوش
 دهیتو ترشتت یشتتوهر یب نیمن شتتوهر کردم تو ا شتتهیم تی_چته..حستتودیهان
 ؟یشد
شکر بجا ب دی..من با هیچ یدنی_م سجده  شد و  دیکه فر ارمیهر روز  خر خرتر 

 اومد تو رو گرفت.
 .ندتیو شوهر ا یی_خر تویهان

دا بشه خ دی..باشهیم یعنیسام..اخ خدا  ریممکنه ام یعنی..زمی..عزندمیا شوهر
 ..دختره جلف.رمیتا حاال ..ام ی..اوهو از کخوامیو م رمیمن فقط ام

شدیهان شحال  شت اومده  ی_انقد خو شوهرت خره.خب حاال که خو گفتم 
 خره..گاوه نره ...سه سال کالس اوله.. یپم...شوهر گل

 کنه افتادم دنبالش و خالصه بعد نیسام توه ریام ادیبه احتمال ز ووردمین طاقت
 شاپ. یکاف میرفت یزد و خورد حساب هیاز 

 ونهیکرد و ع غیج غیج دیرو د یمنتظرمون بود تا هان میشتتتاپ مر یکاف داخل
شه.همون  یباال درخت که همون هان دیشامپانزه پر مثقال ابرومون هم بر  هیبا
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سه ها و تبر شد.باالخره ماد و ب*و* ست کاتیباد فنا  ش شد و ن ر س میتموم 
 جامون.

 هست؟ یک ی_حاال جشن نامزدمیمر
هم  یمامان کنمی.فکر نممیعقد بمون ینامزد یبجا میگرفت می_ما تصتتمهیهان

 .مینامزد بمون ادیخوشش ب
 د؟یگری_خوبه..جشن که ممیمر
 .میریگیجشن و حتما م میبمون میخوای.دو سال عقد ممیری_فکر کن نگیانه

 رفت تو هم. افشیو گفت و ق نی_مبارکت باشه.امیمر
 با فرشاد؟ یچکار کرد نمیتو . بگو بب یی_کجا

 ..دی_بابام فهممیمر
 ؟ی_چ میهردومون گفت یو هان من
شد و پ یلیخ یچیسرش و اورد باال و گفت_ه میمر شکوک   لهیساده.بابام م

 .رو بگم یهست.منم مجبور شدم بهش همه چ تیتو زندگ یکیکرد که حتما 
 .یتجربه ا یب یلیرفت تو خودش و فقط گفت_خ کمی بابام
 ؟یچکار کن یخوا ی_حاال میهان
 اتفاق بدتر افتاده. هیفقط..فقط  یچیناراحت گفت_ه میمر
 م؟یشده مر یلرزون گفتم_چ یصدا با

گفت_فر  یخفه ا یو بعد از چند لحظه با صتتدا نییستترش و انداخت پا میمر
 .میکن غهیص ای..ب ایگفت..ب دیفهم یوقت رویشاد .. فرشاد گفت..د

 ؟یگفت یبلند گفت_چ یبا صدا یهان
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_خفه گفت یبا نگران می.مرکردنیاطراف با تعجب نگامون م ی زایسه تا از م دو
 .چته تو ؟

صبان یهان ص یگفت_چه غلط تیبا ع بول تو پخمه هم ق د؟نکنهیکن غهیکرد ؟
 ؟یکرد
 ریردم.نخک یتا بگم چه غلط ریزبون به دهن بگ قهیدق هیگر گرفته گفت_ میمر

 ه.تموم یاومدم و بهش گفتم که همه چ ششیاز پ تیو عصبان دادیبا داد و ب
 .تسین یدختر ساده ا میمر دونستمی.مدمیکش یاز سر اسودگ قینفم عم هی

 گفت_چه عجب... تیبا عصبان یهان
 یلیدو روز دلم خ نیستتخته .تو ا یلیخ یگفت_ول ینیغمگ یبا صتتتدا میمر

دارم داغون  نوریاز ا یول دمیو تلفناش و نم اماشیواستتش تنن شتتده.جواب پ
 چه مرگمه؟ دونمی.االن دو روزه که شب و روز ندارم.نمشمیم

داده  یشتتنهادیپ نیهمچ یوقت یکستت نی..به نظر خودت همچ یخواهر می_مر
رو دوست داشته  یدختر یحرف و زده؟به نظرت اگه کس نیا یاز رو چه منطق
 ه.کن لیحد خوار و ذل نیاونو تا ا شهیم یاون و بخواد راض ندشیباشه و واسه ا

 فرشتتاد یو بهشتتون فکر کردم ول دونمیرو م نای..خودم ایگل یگیم ی_چمیمر
ست دارم نگرانم نم گهیم سکه دو ستت بدم و ..م امخویب  میا همب یوقت گهیاز د

 .شهیم ادیاحساساتم ز
 _احساساتش بخوره تو سرش.یهان
سرش و انداخت پا میمر شد و  شاره  ی.به هاننییناراحت  شاره کردم که اونم ا ا

 کرد خب چه کار کنم؟
 نقشه دارم. هیکه گفتم_من  میچند لحظه سکوت کرد هی
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گفت_خب کاراگاه گجت نقشتته  یکه هان کردنیبا تعجب نگام م هردوشتتون
 ه؟یچ

 .میفرشاد و امتحانش کن دی_خب ..ما با
 ؟یچکار کن یخوا ینگام کرد گفت_م دیبا ترد میمر
ته .هر چند راح التیخ ینجوریبه نظرم ا یول یقبول نکن یتونیتو م میمر نی_بب

 .دونمیکه من از االن جوابش و م
و بعد اروم گفت_بگو  کردیشتتتده بود و داشتتتت فکر م رهیبه فنجونش خ میمر
 ..یگل
هان هی به  گاه  به مر ین عد رو  با دینیگفتم_بب میو ب حان  دیما  فرشتتتاد و امت

 نیفرشتتاد و من تو ا شیپ میری.نقشتته ستتادستتت.ما ستته تا دو ستته دفعه ممیکن
بته .المیشیم یاگه وا داد که تمومه اگه نه که وارد فاز بعد دمیبهش نخ م دارهاید

 .شهینم گهید خان دیبا حضور فر یو انتخاب کرده بودم ول یمن اول هان
 ه؟یچ ی_خب فاز بعدیهان

 دیبابات وارد عمل بشتته.با دیتمومه اگه نه که با گهی_خب اگه نخ و گرفت که د
 گه نه کها یچیپول کلون و در برابر تو بده.اگه قبول کرد که ه هی شنهادیبهش پ
 .گهید مبارکه

 نکنه. تتینده و اذ ریدفعه به خودت گ هی.یمطمئن ی_گلیهان
 .کنمیطول بکشه تو چند جلسه تمومش م ادیز ذارمی.نمکنهیم خودی_ب
 _اگه..اگه..اومد طرفت..میمر

 .کنمیم نشیگفت_نفر هیو با گر دیدفعه بغضش ترک هی
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خودت  یهرچ ایستتخته.خدا دنی.اخ خدا چقد خ*ی*ا*ن*ت دهیگر ریزد ز و
 .یدونیصالح م

 شیاز اونور رفت پ میو مر میتو فکر بود یمنو هان یراه برگشتتتت با تاکستت تو
روهاش و اب یعصبان یکنه.هان یفرشاد.جزو نقشه بود که بره و مثال باهاش اشت

ستمیگره کرده بود.م سه مر دون ست کم میوا شت منم د ن از او یناراحته.حق دا
 یه میندار باعصتتل دی.خاله فهممیزدحرف ن چیخونه ه میدینداشتتتم.تا رستت

.لباستتام و عوض کردم و کمک خاله شتتام مینگفت یچیکرد چمونه ما هم ه لهیپ
اره د ستیمعلوم ن دهی.ور پرادیدرست کردم.حسام زنن زد و گفت واسه شام نم

 کنه؟یچکار م
 راحته. المیکه با دوستش رفت.خ دمیخب خودم د یول ادیسام هم که نم ریام

شت شام ستا دا خاله  هشینم ریس زایچ نیعمو با ا کهییاز اونجا یول میساالد پا
زنن  دیفر یشام عمو سهراب گفت _بابا زیهم درست کرد.سر م یکباب تابه ا

رن و ب یدنبال هان ادیب دی.قرار شتتد فردا فردیپرستت نایو زد و واستته قرار عقد و ا
جشتتن عقد و  ماهدرستتت شتتد اخر  یو اگه خدا خواستتت همه چ شتتگاهیازما

 .رنیبگ
 سهراب. میرسی_چه خبره انقد زود.نمیفاط خاله
گه م عمو کار کن میخوایستتهراب_م که  نجوری.ستتتالن و شتتتام و امیچ کارا 

 .نیا هیکه شما خانما پا زایچ نیا دونمیو چم شگاهیو ارا دیخر مونهیحله.م
 چشمک به من زد.و منم با لبخند جوابش و دادم. هی و

 کنه؟ینم تتیکه اذ دیگفت_فر یرو به هان عمو
 .نییشد و با لبخند سرش و انداخت پا دیسرخ و سف یهان
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 .ادیزبونش بر م نیبا ا الیگودز نیاز پسه ا ی_عمو اخه کس
ستتر پ یبپرستتم.طفل دیستتوال و از فر نیبرم ا دی.باایگیستتهراب_راستتت م عمو

 مردم.
 من چقد بدم.. ی. عمو سهراب_وایبد یلی_بابا خیهان

شام خوردختیرو بهم ر یهان یموها و شست می.  میخورد یو چا میو ظرفا رو 
هم رفت تو اتاقش که ور بزنه .منم  یو هان میدیهم د المونیستتر یو منو و هان

 خدا درس بخونم. یرضا یبرا کمیگفتم و مسواک زدم و رفتم  ریشب بخ
 زد به اتاقم. یکیدرسام بودم که  یوقت پا رید تا

و چشمام خمار شده بود.جزوم دستم  ختهیه بودم موهام بهم ردرس خوند انقد
شت در ام سادمیسام و د ریبود.رفتم در و باز کردم و پ صرک ی.با همون لبا ه ع

 لبخند خوشگل هم رو لبش بود. هیجعبه تو دستش بود. هیتنش بود.
 ؟یاومد ی.ک ری_سالم ام

 .امیتا من ب یموند داری.ب یاالن.چه بچه حرف گوش کن نیسام_هم ریام
م واس یتو نبودم.ا راست اذی.اصال هم خوندمیداشتم درس م الیخوش خ ی_اقا

 ؟یچه جعبه قشنگ ی.وانمیبب ؟بدهیدیشکالت خر
که منتظرم بوده نه  دمیخر یواستته کستت ریکرد و گفت_نخ یاخم مصتتنوع ریام

 شما.
 یستتمت خودم و با لحن لوستت دمشیبره که دستتتش و گرفتم و کشتت خواستتت

 .من که دوست دارم.گهی.قهر نکن دیریامگفتم_
 ؟ی.برگشت و نگام کرد و گفت_دوستم دارستادیا
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سش دارم در واقع حم م یخدا چ یوا  گهیکه د کنمیگفتم.خب معلومه که دو
..خب منظورم االن اون دوست داشتن نبود االن داشتم خودم یعاشق شدم ول

 شد؟ یچ ی.وادمی.نکنه فکر کرده دارم پا مکردمیو لوس م
 ؟یاردوستم د یشد به چشمام و گفت_نگفت رهی.دوباره خزدیتند تند م قلبم

 _خب..خب معلومهکه دوست دارم.همتون و ..من دوست دارم.
باره ته ا رهیخ دو با لحن بم و گرف به چشتتمام و  ..من..من یگفت_ول یشتتتد 

 دوست ندارم.
 پوزخند زد و جعبه رو انداخت رو دستم و رفت تو اتاقش. هی

 چقد گذشت و به خودم اومدم و رفتم تو اتاق. دونمیبه رفتنش بودم.نم مات
ضعیکنینم هی..گریگل یکنینم هیگر تو ت..اون ..اون دروغ گفیستین فی..تو 

 سر به سرت بذاره.. خواستیکنه..م تتیاذ خواستیدوست داره..م
تو  نیر..افگهید یکی..گهید یکیبکش.. قینفم عم هیکرد..اروم باش  یشتتوخ

 یاساس هیگر هیشد  جشی..اروم و نتی..حاال تو ارومیباش یقو یتونی..میتونیم
ت پم و با دس کشهی..چرا داره با پا میچ یعنی..شهی..نمشهی..باورم نمیوحساب

 ..چرا انقد دوگانه..زنهیم
دوستتش  گهی..دکنمیبازش نم خوامینم یاومد.مطمئنم خودشتته ول امیپ واستتم

کردمکه نگاش نکنم که بهش فکر نکنم.خودم  میبالشت قا ریو ز میندارم.گوش
بازش  میهمش ن یو مشتتغول کردم ول عت دووم اوردم.اروم رفتم و  ستتتا

ستام م سی.مدیلرزیکردم.د شه که بدتر ات یزیچ دمیتر شته با  یزنه..ولب شمینو
 ؟یک تایکه چ باالخره

 بازش کردم. اروم
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 دروغه.. یدونیهست ...م ییدوستت دارم ها هی
 ..!کنهیقلبت واسه باورش به مغزت التماس م یول
من اصتتال منظورم اون نبود.اصتتال  یفکر کرده دروغ گفتم.ول یعنی؟یچ یعنی

 خودش دروغ گفته..اه خدا... دیگفتم.شا یمگه من چ
که از خواب بیدار شدم چشمم به جعبه امیر سام افتاد.هنوز بازش نکرده  صبح

و تادم.جعبه قشنگي بود پر از شکالت و کاکائبودم یاد حرفاش و پیام دیشبش اف
هاي خارجي و خوشگل همشون هم تلخ بودن تلخ و تلخ مثل تنهایي من..مثل 
طعم تلخ زندگي من..مثل تلخي که دیشتتتب کشتتیدم.یه اه عمیق کشتتیدم و 
سوندم  سام ر صبحانه خوردم و ح شدم و  شتم تو کمدم.اماده  شکالتا رو گذا

رفته بودن ازمایشتتگاه.امروز عصتتر با دخترا باید دانشتتگاه.هانیه صتتبح با فرید 
 میرفتیم پیش فرشاد.

شن ولي مهربونمون نبود.فقط به  سر ضي خ ستاد ریا سم به ا کالس هیچ حوا
ست  شم بود.دو سام جلوي چ تخته وایت برد خیره بودم و چهره بیتفاوت امیر 

 داشتم امروز میدیدمش و رفتارش با خودم میفهمیدم.
 پاشو. کجایي؟_هي دختر هانیه

 حواس پرتي به هاني زل زدم. با
 _سالم.تو کي اومدي؟

 _ساعت خواب.تازه رسیدم.کجایي تو؟
سمت بوفه و چایي  کیف و جزوم و جمع کردم و با هاني اومدیم بیرون و رفتیم 

 گرفتیم و نشستیم یه جایي بخوریم.
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 _خواهري چرا انقد تو فکري؟هانیه
 با فرشادم._هیچي تو فکر قرار امروز 

ست ابجي  هاني شاد.خیالي نی شاد با فر ضرب گرفت رو میز و گفت_همگي 
میریم یکم خوش میگذرونیم حال این پستتره رو هم میگیریم.ولي من مطمئنم 
سر  شماي تو دووم بیاره.اخ اگه من پ که وامیده.اخه کي میتونه خداییش جلو چ

 بودم...
 مقاومت میکنه...پسره مغرور. دلم گفتم فقط داداش تو که عین کوه داره تو

 _پسر هم بودي هیچ غلطي نمیکردي.پاشو چاییتو بخور کالسمون دیر شد.
خوردیم و وستتایلمون و جمع کردیم و کالستتامون و گذروندیم و رفتیم  چایي

شد من خیلي به  شدیم.قرار  خونه.مریم هم اومد.نهار و با هم خوردیم و اماده 
یه شتتلوار جین تنن و خوش دوخت ابي خودم برستتم و مثال پستتر کش بشتتم.

خوشرنگي پوشیدم و یه مانتوي نخي کوتاه و سفید و شال سورمه اي هم سرم 
زدم و موهام و جمع کردم ولي هاني چتري هامو ریخت رو پیشتتونیم.تو اینه 
چشتتم به بریدگي رو پیشتتونیم افتاد.یادگار هفت ستتال پیش..و شتتکنجه ها. یه 

 خط کوتاه و کمرنن...
اد مشتکي تو چشتمم کشتیدم و یه رژ کالباستي خوشترنن هم زدم.عطر مد یه

شین مریم رفتیم  شدیم و با ما شکي.اماده  شنه بلند م شاي پا شکالت تلخ و کف
 سمت مغازه فرشاد.

شش مریم صابم داغونه.فکر کن دیروز با این فکر و خیاالت ناجور رفتم پی _اع
یه طرف د له از  ناز و ادا و اه..حستتتابي فکرم مشتتتغو یه طرف و  لم از 

 عقلم..نمیدونم.
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 _به این فکر کن که شخصیت واقعي اش و میبیني.هانیه
به پاساژ و از ماشین پیاده شدیم.تا پا تو پاساژ گذاشتیم من ایستادم و  رسیدیم

 دخترا هم برگستن سمت من.
 _چته؟مریم

 _میترسم.
 _االن میگي؟هانیه
 _چکار کنیم؟مریم

 _نمیدونم؟
که  خاصتتي _االن  کار  یه نفم عمیق بکش.امروز  کاریش کرد. نمیشتتته 

 نمیکنیم.امروز فقط بخند نگاش کن.
 _مگه منگولم؟

 _نیستي؟یعني تا االن شك داشتي؟هانیه
 _خفه شو.بریم تو خیالي نیست.

از اینکه وارد مغازه بشتتیم مریم دستتتم و گرفت و گفت_ببین گلي..اگه  قبل
ستتت پیش میاد راه هاي دیگه اي هم میترستتي...اگه فکر میکني مشتتکلي وا

 هست..من
 زدم و گفتم_فکرام و کردم ...بریم. لبخند

 الله گفتم و رفتیم داخل. بسم
شون میداد تا مارو دید  سه شون شت جنم ن شاد دا تا دختر تو مغازه بودن و فر

 چشماش برقي زد و گفت_سالم خانما...
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 رو به مریم گفت_خانمي خودم.خوبي؟ و
 .تو خوبي.بد موقع اومدیم؟_سالممریم

 _نه عزیزم االن کار خانما رو راه میندازم. فرشاد
 سالم کردیم و خودمون و مشغول دیدن جنسا کردیم. ماهم

شاد شخون پیش  فر شت پی شت کار دخترا رو راه مینداخت.مریم رفته بود پ دا
 فرشاد و خودش و الکي سرگرم کرده بود.

و هاني مثال شتتلوارارو نگاه میکردیم که هاني زیر لب گفت_شتتروع کن  من
 دیگه.

 _باشه تو هم هولم نکن...یادم رفت..
شت از اینکه  اروم شتن چونه میزدن و اونم دا شاد. دخترا دا سمت فر رو کردم 

تومن بیشتر 1000واسش صرف نداره و قسم به قران و پیر و پیغمبر که خودش 
 سود نمیبره میگفت.

خیرم و بهش دوختم.زل زدم بهش که نگاهمو مثال غافلگیر کرد.با لبخند  نگاه
سوخت.دهنم کش اومده  شت می شمام دا جذابي نگاش کردم.پلکم نمیزدم.چ

 بود..اه ناز کردن چقد سخته..اه پسره جلف روتو کن اونور.
 _اقا..اقا حواستون کجاست؟کافیه؟راضي هستید دیگه؟دختره

له..خواهش با حواس پرت فرشتتتاد له..ب فت_ب مت دخترا گ ي روش و کرد ستت
 میکنم..مبارك باشه.

 رو گرفت و شمرد و جنسا رو گذاشت تو پاکت. پوال
 همون طور زیر لب گفت_ایول داري...داره جواب میده. هاني

 _مگه میشه جواب نده..کاري میکنم االن بله رو بده.
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 _هوي دیگه پررو نشو.هاني
 ني هم رفتیم پیش فرشاد و مریم.رفتن و من و ها دخترا

 فرشاد بود که زل زده بود به من. ایندفعه
 مریم تو دستش بود ولي چند ثانیه اي یه بار به من زل میزد. دست

 _فرشاد خان ما هم از این شلوار خوشگال بخوایم با ما چطور حساب میکنید؟
ستاي خودم  فرشاد ستاي مریم جان دو شمارو نداره.دو نگام کرد و گفت_قابل 

 هستن.
 _یعني االن من و شما دوستیم دیگه؟

 _حتما.فرشاد
که از قبل رو کاغذ خوشتتگلي نوشتتته بودم از کیفم دراوردم و گرفتم  شتتمارمو

 سمتش و گفتم_پم شماره دوستتون و سیو کنید.
ني خودشتتون و مشتتغول حرف زدن کرده نگاه به مریم انداخت.مریم و ها یه

بودن.یه نگاه به من و شماره تو دستم انداخت و گرفتش و اروم گفت_خوشحالم 
 دوست جذابي مثل تو دارم.

سره سونه.مطمئنم کار زیادي  پ ست همچین ادمایي ا چندش.چقد رو کردن د
 نمیبره.

شماش.اونم زل زده بود  یه شدم به چ به من.اه لبخند مکش مرگ ما زدم و خیره 
 اصال خوشم نمیاد ازش. احساس خوبي بهش ندارم.موج منفي میفرسته.

 _اقا فرشاد..حواستون کجاست..مثل اینکه زیاد سرحال نیستید؟هاني
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مثل خواب زده ها یهو پرید و دستتت مریم و خیلي ناشتتیانه گرفت و  فرشتتاد
شقم ستم ولي االن که ع ستش امروز خیلي رو فرم نی یدم و د گفت_نه..نه اره را

 بهترم.
یل من  و دستتتت مریم و اورد باال و ب*و*ستتید و یه لبخند چندش هم تحو

 داد.خاك برسر.
 _خب بچه ها بریم؟مریم
 _اره بریم.منم جایي کار دارم.هاني
 _خب عزیزم شب بهت زنن میزنم.مریم

 _منتظرتم گلم..دوست دارم.فرشاد
ند تحویلش داد و  مریم یه پوزخ عد  جدي خیره شتتتد بهش و ب خونستترد و 

 گفت_خدافظ.
 _خداحافظ فرشاد خان.

 رفته بود بیرون که فرشاد گفت_فرشاد صدام کن.اینجا بیا مغازه خودته.. مریم
 نامرد بي پدر..کیسه خلیفه میبخشه. اي

بیرون و یه نفم عمیق کشتتیدم.تا دم ماشتتین هیچکم حرف نزد.مریم  اومدم
نتونستتت رانندگي کنه رفت عقب و هاني پشتتت فرمون نشتتستتت.تا ماشتتین و 
روشتتن کرد مریم زد زیر گریه.هاني خ استتتت ارومش کنه که نذاشتتتم الید 

 خودش و خالي میکرد.
شتم طرف مریم و گفتم_ تا ستاد.برگ نوز که عزیزم..هدر خونه گریه کرد.هانیه ای

 چیزي معلوم نیست. الکي قضاوت نکن.
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_وقتي شمارت و گرفت وقتي زل زد بهت. .وقتي غرق نگاهت شد..یعني مریم
دلش جایي گیر نیستتت..لعنت بهت فرشتتاد..لعنت بهت..لعنت به من..لعنت 

 به زندگیم..
 دوباره گریه کرد. و

ناختهاني که بهتره. زودتر شتت باشتتته  گه اینطورم  تت و _مریم ا یاق یش. ل
 نداره..حاالهم پیاده شو..

 _مرسي..میرم خونه.شما هم پیاده شید میخوام برم.مریم
 _امشب و نرو خونه.بیا اینجا.

 _نه گلي جون..مرسي..میخوام تنها باشم.ممنون.مریم
ستم سه همین  میدون شتر احتیاج داره و احتماال میخواد گریه کنه وا به تنهایي بی

 خیلي اصرارش نکردم.
که رفت من و هاني هم رفتیم تو.هردومون بي حوصله بودیم.من که اشتها  مریم

 نداشتم و خیلي خسته بودم.به خاله گفتم واسه شام صدام نزنه.
بود.ولي من 8:30ازه خیلي درد میکرد. لباستتام و عوض کردم.ستتاعت ت ستترم

 خیلي خسته بودم تا سرم و گذاشتم رو بالشت خوابم برد.
شمام شیم زیر کمرم بود و هي ویز ویز  چ و که باز کردم همه جا تاریك بود.گو

ساعت  شده بود. شیم و نگاه کردم ولي قطع  شمم و باز کردم و گو میکرد.یه چ
شتم بلند 2:30 شو ندا صال حال سنم بود ولي ا شیم ونبود خیلي گر گاه شم.گو

کردم ولي  نکردم چند تا پیام بود با خوشتتحالي فکر کردم امیر ستتامه بازشتتو
 شماره نا شناس بود. به ترتیب نوشته بود.
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 _سالم خانمي.مزاحم که نیستم.
 _چرا جواب نمیدي؟ ما که با هم دوست شدیم مگه نه؟

 _ناز میکني یا خوابي خانمي؟
فرشتتاده.نگاه چي نوشتتته..خانمي تو ستترت ..اه نکنه این پستتره دله استتت.اه

بخوره..دوباره زنن زد.ولي.جوابش و ندادم.خواستتتم جواب بدم واستته نقشتته 
 الزم بود ولي گفتم بذار تو ابنمك بخوابه فعال.

سه شب بهم پیام نداد.یعني قهره باهام؟بیخود کرده.مگه من چي  وا چي امیر ام
سي قهر کنه اونم  شه ک شکالتا افتادم.رفتگفتم؟تازه اگه قرار با م منم نه اون.یاد 

 دوتا خوردم که یهو یه فکر خبیثانه به کلم خطور کرد.
فکر یه نقشه بودم که با امیر سام اشتي کنم مطمئنم داره خودشو لوس میکنه  تو

شونه کردم و  شتم رو میز و موهام و  شکالتا روگذا ستم چرا؟جعبه  ولي نمیدون
ز استتین بلند قرمز حریر و شتلوار مشتکي عطر شتکالتیم و زدم.لباستام یه بلو

 تنن بود.عادت به لباس خواب نداشتم.
 نشستم رو تختم و یه پیام نوشتم واسه امیر سام. رفتم

تاقم دیدم. .میترستتم همه هم  یداري..بین دوتا ستتوستتتك گنده تو ا _امیر..ب
 خوابن..میاي کمکم..بیداري امیر؟

و زانو نشستم سر تخت و موهام و با خباثت تمام یه تك زنن بهش زدم.ر بعدم
 ریختم بهم.

 دو دقیقه نگذشته بود که یکي زد به در اتاقم. هنوز
 امیر سام ا مد._گلي..گلي. بیداري؟ صداي

 صداي نگران گفتم_امیر..بیا تو. با
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او مد داخل.چراغا خاموش بودن ولي با چراغي که تو حیاط روشتتن بود  امیر
 اتاق منم روشن شده بود.

ستتام_چي شتتده؟نمیدونم چرا ولي انگار فقط کافي بود ببینمش تا بفهمم  امیر
یه روز  قت حتي  طا نه و  یاش داغونم میک قد دوستتش دارم و کم محل که چ
ندیدنش و ندارم.یهو بغضتتم و که از عصتتري ستتعي در مخفي کردنش داشتتتم 

 رماترکید و زدم زیر گریه.امیرسام دستپاچه شده بود.در و بست و اومد داخل کن
 رو تخت نشست و گفت_گلي چته تو دختر؟واسه یه سوسك گریه میکني؟

یدونم چرا من یه نکنم نم به خودم قول داده بودم جلوي هیچکم گر . .من 
نمیتونم جلوي امیر خودم و کنترل کنم.خدا میدونه قصتتتدم جلب توجه نبود 

 ولي امیر سام تنها کسیه که جلوش اگه خون گریه هم کنم ابایي ندارم.
 دستم و گرفت و گفت_گلي. .همش واسه یه سوسکه؟ امیر

چرا ولي در کمال ناباوري با دستتتاي داغ کرده با چشتتماي اشتتکي با  نمیدونم
 لحن مظلومي گفتم_واسه چي باهام قهر کردي؟

خورد.خیره شد به چشمام.نگاهش غمگین شد و اروم دستش و از تو دستم  جا
 دراورد و گفت_من باهات قهر نکردم.

 _پم..پم..
 بگم چرا واسم پیاممو نفرستادي که من بدجور بهشون عادت کردم. نتونستم

با تو قهر کنم؟اصتتال میشتتته؟تو پري  امیر چه طور میتونم  ستتتام_گلي..من 
خوشتتگله خودمي؟حاال هم دیگه گریه نکن.کوشتتن این ستتوستتکاي نامرد که 

 جرات کردن بیان تو اتاق پري منو بترسوننش؟
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یا یه برادر  خدا که  کار کنم؟حرفاش و چي تعبیر کنم؟این ید چ با خودت بگو
میخواد خواهرش و اروم کنه و اینجوري باهاش حرف میزنه یا حرفاي قشتتنگه 

 یه پسر عاشقه به عشقشیا شایدم هیچ منظوري نداره.
 دادم به دیوار و گفتم_فکر کنم زیر تختن. تکیه
ند خت. .زیر میز و  بل تاق و گشتتتت.زیر ت کل ا شتتتد چراغ و روشتتن کرد و 

 کمدا..ولي مسلما نباید چیزي پیدا میکرد.
 سام_گلي اینجا که چیزي نیست.شاید خیاالتي شدي؟ امیر
 گفتم_احتماال...ببخشید خواب زدت کردم. اروم

 _نه بیدار بودم... خود درگیري داشتم خوابم نمیبرد...امیرسام
رد به جعبه شکالتا و چند دونه گرفت تو دستش و گفت_چه طور خو چشمش

 میخوري؟خیلي تلخه.
یه جورایي تلخ بودن و دوستتتت دارم..فقط  به تلخي عادت کردم..دیگه  _من 

 نمیخوام خودم تلخ باشم.
نداشتتتم. امیرستتتام تاستتفم..منظوري  خب..م بت دیشتتتب.. با بت. . با _

 من..من..چیزه.هیچي..شب بخیر.
 یرون.سریع رفت ب و

اه عمیق کشتتیدم.کاشتتکي میذاشتتت تکلیفم و با خودم مشتتخص کنم.بال  یه
تکلیفي خیلي سخته..سخته که ندوني او ني که تمام زندگیت شده دوست داره 

 یا نه؟
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نشتتستتته بودم رو تخت و به جعبه شتتکالتا خیره بودم که واستتم پیام  هنوز
دم که با خوشحالي دیاومد.گفتم شاید فرشاد باشه با بي میلي بازش کردم ولي 

 از امیر سامه.نوشته بود_
رفاقت من و تو حکایت قهوه ایست که امروز به یاد تو تلخ نوشیدم که  حکایت

با هرجرعه بستتیار اندیشتتیدم که این طعم را دوستتت دارم یا نه؟انقدر گیر کردم 
بین دوستتت داشتتتن و نداشتتتن که انتظار تمام شتتدنش را نداشتتتم...وتمام که 

 همیدم باز هم قهوه میخواهم حتي تلخ تلخ تلخ...شدتازه ف
داشت از درد میترکید.احساس میکردم سرم باد کرده و یه توپه داخلشه که  سرم

عت  خدا ستتتا بایلم داشتتتت زنن میخورد.واي   12هي داره وول میخوره.مو
 بود.من تا االن خواب بودم کالسم..واي.

اله تو اشتتپزخونه داشتتت غذا همون ستتر و روي هپلي پریدم از اتاق بیرون.خ با
درستتت میکرد و زیر لب اواز میخوند که من جیغ جیغ کنان گفتم_خاله واسته 

 چي منو بیدار نکردي؟کالس داشتم.
با ترس برگشتتت عقب و دستتتش و گذاشتتت رو قلبش و گفت_اي بترکي  خاله

 دختر قلبم ایستاد.ترسیدم.
 اوج عصبانیت خندم گرفته بود ولي سریع یاد موقعیتم افتادم. تو

_خاله االن ستتاعت چنده؟من صتتبح کالس داشتتتم.هاني چرا رفت منو بیدار 
 نکرد.ها؟

صدات زد خاله _خب دختر یه دقیقه زبون به دهن بگیر.هرچي اومد باالسرت 
شب تو ا سامم گفت دی شکمش.امیر اقت تهي ناله کردي و اخرم با پا رفتي تو 

http://www.roman4u.ir/


 131 گلشیفته

ستي بخوابي. گفت بذاریم بخوابي.منم بیدارت  سیدي نتون سك اومده تر سو
 نکردم واسه عصري راحت باشي.

گرماي عجیبي به جاي خون تو رگهام حم میکردم.احستتتاس نگراني امیر  یه
شنن تر بود.عین دیوونه ها یه لبخند رو لبم  ست دارم ق صدتا دو سام به من از 

بدون هیچ حرف نه زدم بیرون و رفتم تو بود و همونطوري  ي از اشتتتپزخو
 اتاقم.صداي خاله میومد که میگفت_بچم دیوونه شد رفت.

 خاله اگه بدوني من دیوونه پسرت شدم. هي
ندازه.دوستتتت  پنجره به جونم ب گذاشتتتم خنکي هوا لرز  باز کردم و  تاقم و  ا

داشتتتم.حولم و برداشتتتم و رفتم حموم.دوش گرفتم و اومد تو اتاق.گوشتتیم 
 ت زنن میخورد.داش

 _اي حناق.چته اول صبحي ؟
 _تو دهات شما یك ظهر اول صبحه؟مریم

 _دهات خونه عمته.حموم بودم.خب بنال بینم.
 _چکار کردي..فرشاد زنن زد؟مریم

ستم شد هر  نمیدون بهش بگم یا نه ولي اگه نمیگفتم و بعد میفهمید ناراحت می
 چند که االنم ناراحت میشه.

 اشت یه روز بگذره دیشب هم اس زد هم زنن.ولي جواب ندادم._اره بابا..نذ
 ساکت شد و اروم گفت_کاري نداري؟ مریم

 _مریم..میخواي تمومش کنیم؟
 _خداحافظ...مریم

 قطع کرد.کاشکي بهش نمیگفتم.هیچکم نمیتونه حالش و درك کنه. و
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واسه نهار زرشك پلو با مرغ سوخاري و سوپ درست کرد.بله دیگه داماد  خاله
عزیز میخواد بیاد غذاي مورد عالقش و داره درستتت میکنه.و یه خبر خوب که 

 ازمایشاشون خوب بود و هیچ مشکلي نیست.عصرم باید بریم خرید.
 اومده بودن و منتظر امیر سام و فرید بودیم که اونا هم اومدن. همه
یه شلوار سفید و بلوز سبز فسفري تنم بود و یه شال سفید هم سرم کردم با  من

 صندالي سفید.
شتم شرکت با تیپ رسمي  دا میز و میچیدم که امیر اومد کنارم.هروقت میرفت 

و کت شتتلوار میرفت.اخ که من میمیرم واستته کت شتتلوار پوشتتیدنش..مرد و 
 مردونه...

سوسکا رو پیدا کردي خانم رویاهاي خودم بودم که امیر کنار  تو گوشم گفت_
 موشه؟

دیدم داره خبیثانه نگام میکنه لبخند زدم و گفتم_اره اتفاقا دیدمشتتون  برگشتتتم
 سالم رسوندن. منم ادرس اتاق تو رو بهشون دادم.

ستتام خندید و با لحن خاصتتي گفت_خانم کوچولو...منو از ستتوستتك  امیر
ودشون میکنم فقط...فقط بخاطر نترسون...اژدها هم بفرستي به جنن من..ناب

 تو.
ماستتید رو لبم.قلبم به طپش افتاد.صتتورتم موجي از گرما و حرارت  لبخندم

 نصیبش شد.اخ که میمیرم برات امیر...
 اومدن سر میز و وقت واسه نگاه هاي عاشقونه نشد. همه
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فرید ستتالم کردم که گفت_گلي..واستتت شتتکالت تلخ خریدم که دوستتت  به
 داري.

شتم فکرکنم مزش فرق فق من ست دا سم میخرید و دو شکالتایي که امیر وا ط 
 میکرد..طعم عشق میداد.

 _مرسي فرید..ولي امیرسام واسم تازه خریده. کلي دارم.یه جعبه بزرگ.
_از کي تا حاال امیر خان...اون جعیه خوشتتگله که پریشتتتب دیوونمون فرید

 کردي تا پیداش کردیم؟
کردم امیر یکم معذبه واسه همین گفتم_مرسي فرید ولي بهتره بدي به  احساس

 نامزد نامردت.
 _واسه اون شیرینش و خریدم.فرید
 _خوبه واال لگد میخوریم نامردم میشیم.هاني
شون تعریف کرد .واي خدا تو خواب چه  همه س تعجب کرده بودن که هاني وا

 کارا که نمیکنم.
ستیم که هاني گفت_نگفته بودي از نهار من و هاني دا بعد ش شتیم ظرفا رو می

 که امیر واست شکالت خریده بود.
 _خب..امیر همیشه میخره..حسامم میخره.

شبا نمیاد نقش پیف پاف و هاني سامم  شگل..ح _اره ولي نه با جعبه هاي خو
 برات بازي کنه.

 شده گفتم_خب که چي؟ هول
خیلي هوات و داره...ولي با  و گفت_جیگر من که بخیل نیستتتم جدیدا خندید

 من روراست باش.
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 یه چشمك زد و رفت بیرون. بعدم
به خاله نگه. .نگن نمك خورد  خاك برستترم..یعني فهمیده..نه..نه..یه دفعه 

بدر  کدون شتتکستتتت..نگن راهش دادیم تو خونمون داره بچمون و از راه  نم
 میکنه.واي خدا چکار کنم؟

 یداکه ص میخوردیم میاورد و داشت ییچا ینو ها میتو سالن نشسته بود یهمگ
اورد  و میکه حسام گوش شدیم کتریو نزد کیاومد.صدا داشت نزد میزنن گوش

 و گفت_دوبار زنن خورد رو کنسول دم در بود.
ش ازش شکر کردم و گو شد و دوباره زنن خورد ..وا یرو گرفتم ول یت  یقطع 

فرشاده االن وقت زنن زدن بود اخه..صداش و قطع کردم که دوباره قطع  نکهیا
 ها.. هییا لهیشد و دوباره زنن خورد..عجب پ

 ؟یدیمن نشسته بود نگام کرد و گفت_چرا جواب نم یسام رو مبل کنار ریام
 .دمیاها..باشه..االن جواب م زهیگفتم_ها..چ دستپاچه

 رو روشن کردم. یگوش یمجبور
 _الو
 منحوس خودش بود. یصدا

 ؟یدی..جواب نمیشد لی_سالم خانم خانما.ستاره سهفرشاد
 شما؟ دی_ببخش
 ؟ی_نگو که نشناختفرشاد

 بشناسم؟ دی_با
 بود خورده تو برجکش دمغ گفت_فرشادم. معلوم
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 گفتم_فرشاد؟ دیترد با
 .می_دوست مرفرشاد

 ؟ی_اها..خوب
شناختفرشاد ست دارم ..من خوبم.دلم ی_چه عجب  شده بود.دو ست تنن  وا

 .نمتیبب
 با دخترا اونجا بودم. روزی_منکه د

 و رفتم تو اتاقم. رونیشدم و از سالن اومدم ب بلند
 ..نمتیبب شتری..دوست دارم ب می_اوم..خب ما تازه با هم اشنا شدفرشاد
 دو عالم تو سرت پسره الشخور. خاک

 _چرا؟
 چرا؟ ی_چفرشاد

 .ینیبب شتریمنو ب یدوست دار نکهی_ا
 _خب..خب..

هم  یقرار بذار من و هان هی می..با مرستتتین یالیحرفش و گفتم_خ نیب دمیپر
 .میایم

 بهتره. ییبفهمه.تنها یزیچ خوامینه..نم می_نه..نه..مرفرشاد
 .شهیناراحت م می_مر

 ..ادی_کنار مفرشاد
 ؟ی_با چ
 _با نبود من.فرشاد
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به هرحال من ز ت با هم صتتحب یتلفن دمیم حی.ترجرونیب امیب تونمینم ادی_
 .میکن

 .نمتیمن دوست دارم بب ی_ولفرشاد
 فرصت مناسب..خدافظ. هی_باشه تو 

 قطع کردم. یا گهیبدون حرف د و
 وا بده.دارم برات فرشتتاد گهید یزود نیبه ا کردمیدرد گرفته بود.فکر نم ستترم

 .ارمیصداش و ضبط کردم..پدرشو در م دونستینم چارهیخان..ب
ش شتم از اتاق م میگو شتم و دا س رونیب ومدمیو گذا س نهیکه  سام  ریام نهیبه 

 واسه قد درازش.. رمیمیشدم.البته قد اون کجا و قد من کجا..م
حم  هیباهاش چشتتم تو چشتتم شتتدم از خودم بدم اومد.. یچرا وقت دونمینم
 ودم ..حم بد خ*ی*ا*ن*ت.بد که من ازش به شدت متنفر ب یلیخ
ستم بزنم ز هی ش ریلحظه خوا شتم ول ینق ول داده ق میمن به مر یکه با فرشاد دا

شما ساطع م ریام یبودم.با دلهره به چ شم از اونجا   رهیخ شدیسام که همه ارام
 شدم.
 ؟یزدیحرف م یکرد و گفت_با ک نگام

 با..با دوستم.-
 دته؟یسام_اونوقت فرشاد دوست جد ریام

فت.ا خاک جا فهم نیتو ستترم شتتتد ر  زدیم نمی.قلبم داشتتتت از ستتدیاز ک
 .دیلرزی.صدام مرونیب

 ه؟ی_فرشاد ک
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صبان افهیق هیسام با  ریام شده گفت_تو باش  یفوق العاده ع سرخ  صورت  و 
 بود.. یخصوص یلیحرفاتونم خ نکهی..مثل ایپرسیاز من م یزدیحرف م

بود با شتتماره داداشتتش زنن زده بود  میزدم و گفتم_مر یخنده الک هی_نه..نه..
 ..کردنیم تمیداشتن اذ

گفت_خر شدم..حاضر شو  یگرفته ا ینگام کرد و با صدا رهیچند لحظه خ هی
 .و خودش رفت.میبر

رفتم تو اتاقم و  عیکردن.ستتر یرو ستترم خال خیپارد اب  هیکردم  احستتتاس
ه؟حاال چکار کنم؟فقط خره که نفهم د؟مگهیفهم یعنینشتتستتتم ستتر تخت.

 تونستم از خدا بخوام خودش درستش کنه.
فرستاده بود  18اس + هیع*و*ض*ی  شعوریاس فرستاد.ب هیموقع فرشاد  همون

هش ب ستتتین یکی.کنمیرو درک م یعاشتتق ینوشتتته بود تازه دارم معن رشیو ز
عاشتتق  یکي وقت کرد یبا من حرف زد ستتتین قهیبگه اخه ...تو هنوز دو دق

ه دل ب ممیمر نی.اکننیرو درک نم یعاشتتق چوقتیمثل فرشتتاد ه یی.ادمایبشتت
 بسته بود. یاالغ هچ
 دله پسرکجا؟ نیسام کجا و اس ا ریام نیدلنش یامایخدا پ یه

قرار بود امروز  رستتامیو ام دیو فر ی.من و هانرونیاماده شتتدم و اومدم ب عیستتر
 .میرفت دیفر نیو با ماش میاماده شد ی.همگدیخر میبر
ظات ام نیماشتت تو تک اون لح تک  بازار تو  گام  هی یحت ریتو  ظه هم ن لح

سته بود ول ینکرد.بغض بد ش سم به ه یبه گلوم ن صال حوا بود ن چکمیمن ا
نظر  رینفر منو ز هی نکهیبودم غافل از ا رهیستتام و حرکاتش خ ریفقط و فقط به ام

 گرفته.
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 هی می.شتتام رفتمیخستتته شتتد گهیو انجام داد .د داشیاز خر یستتر هی یهان
 کردیو پارک م نیداشت ماش دیو فر مینشست ی.من و هانایکیرستوران همون نزد

شوره.منم ع ریو ام ستاش و ب شد که د شده ها خ نیسام هم بلند  سخ  به  رهیم
 رفتنش بودم.

 _چند وقته؟یهان
 .یسمت هان برگشتم

 چند وقته؟ ی_چ
 ؟یدوسش دار یدی_چند وقته فهمیهان

اون  ینه..وقت ایبشه  ریمتوجه عشق من به ام یواسم مهم نبود که قراره کس گهید
.چشتتمام پر از اشتتک ستتتیواستتم مهم ن یچیه گهید نهیبیمن و اصتتال نم

 شدن. ریو اشکام از چشام سراز ووردمیشد.طاقت ن
فت_گر دیدستتتت کشتت یهان عاشتتقیخواهر هکنیرو کمرم و گ  هیگر ی..

 یکه تو قو نهی...ولي مهم ا یهم داره ول یداره..غم داره..شتتتاد یداره..تلخ
..مطمئنم اونم یدوسش دار دمیسام فهم ریوقته از نگاهت به ام یلی...خیباش

 یا هگیواسه کم د شهیو حاضر نم کنهیکه واس تو م ییاز کارا نویدوست داره ا
ستتتام  ریمن از خدامه تو زن ام یدونی..مدهیبروز نم یزیچ ی..ولدمیبکنه فهم

 دیاش یدونی..مینکن یو خال دونیم خوامی..فقط ازت م یداداشم بش..زن یبش
 باشه که.. ییزایچ
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اشتتکام و پاک  عیحرفش و نزد.ستتر هیبق یو هان زیاومدستتر م دیموقع فر همون
صال ناراحت نبودم که هان شا یکردم.ا شش با خبر بود..  دیاز عالقه من به دادا

 بود.. یمشکل هیوسط  نیا یبهترم بود ول ینجوریا
ستینم نیاز ا شتریتو اتاقم.ب دمیخونه پر میشب تا رفت اون  ریام یتفاوت یب تون

 اماشیقهره پ یاومد..خوبه حداقل وقت امشیستتام و تحمل کنم.موقع خواب پ
 .نوشته بود_شنینم میتحر

 کجاست؟ یبن بست زندگ یدونیم
 فراموش کردن.. یی..نه تواناینه حق خواستن دار کهییجا
 بن بستم... نی...و من ته ته ایبن بست زندگ گنیم نیا به
 هست یلیدل هی ی..ولیبه من داره..ول یحس هیسام هم  ریمطمئن شدم ام گهید

 ..اخ خدا دارمامایپ نیا رینگاه ام یهان یکه اون و تو بن بستتت گذاشتتته..حرفا
 وار وونهیمطمئنم اونم به عالقه د زیچ هیوستتط من از  نی..فقط اشتتمیم وونهید

ششهیم شتریسامه که هر روز داره ب ریخودم به ام ه بهش بگم ک شدیم یک.کا
 چقد دوسش دارم...

واستتش  امیپ هیو اوردم و  میاقدام شتتجاعانه گوشتت هیشتتد که تو  یچ دونمینم
ت که اون لحظه دوس دونمیو م نینه فقط ا ایکارم درست بود  دونمیفرستادم.نم

 از حسم با خبر شه.براش نوشتم.. یجور هیداشتم 
 ...ییدراز شده طالعش تو تیکه بسو ینکن...دست ینیب کف
چند روز حستتابي خستتتم.از یه طرف درس و کالستتام که چند وقت دیگه  این

امتحانامون شروع میشه..از یه طرف خریداي هاني واسه جشن عقدش و از یه 
رف بي تفاوتي امیرستتام به طرف مریم و فرشتتاد که شتتده قوزباالقوز و از یه ط
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 و بذارم دممن.همشون یه ور امیرم یه ور.وقتي همه مشکالتم و حتي نبود خونوا
سنگینیه بیتفاوتي امیر  سام هم تو کفه دیگش... تو کفه ترازو و بي محلیاي امیر
لهم میکنه.هیچ وقت فکر نمیکردم روزي تا این حد عاشتتق پستتري بشتتم که 

شه و همه جا کمکم بوده چه تو شبانه روز باهاش زندگ کردم.. سي که همی ک
شده یکي از  سر خودش  سختیام و چه تو دلتنگیام..حاال همین پ درسام چه تو 

 دلتنگیام.
هرروز زنن میزنه و حرف میزنه و منم مجبورم بي حوصتتله به حرفاش  فرشتتاد

گوش بدم..باورم نمیشتته ولي باالخره خودش اعتراف کرد که هیچ عالقه اي به 
اره و تمام تالشش واسه نزدیك شدن به مریم تصاحب مال باباش بوده مریم ند

 مریم گفتم بهکه احتماال واستته یه دونه دخترش کم نمیذاره.ازش متنفر شتتدم.
البته نه با این غلظت ولي خودش صتتداي ضتتبط شتتده فرشتتاد و شتتنید.دیگه 
که ارزش دوستتتت داشتتتن و  یا کستتتایي هستتتن  که تو این دن مطمئن شتتتد 

ونم شتتکستتت عشتتقیه یه دختر و از نزدیك دیدي یا نه . من تا االن ندارن.نمید
که مریم خرد شتتتد  یدم  ماي خودم د با چشتت یده بودم ولي اون روز  ند

ستش شوکه ک ست نه اینکه افتاد زمین و گریه کرد یا اینکه  شک ..وقتي میگم 
شتتد و بغض کرد نه فقط یه لبخند زد یه لبخند تلخ و خیره شتتد به زمین و اروم 

کرد_نه صتتداش و نازك کرده بود..نه دستتتاش و اردي..از کجا باید به  زمزمه
 گرگ بودنش شك میکردم..

 بود که فهمیدم اگه دخترا شانم نصیبشون نشه خیلي بدبختن خیلي.. اونجا
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شم  دارم سا شو که جواب نمیدم تما شاد کم میکنم.اس ام اس ها رابطمو با فر
ستام بهم شتك کرده.اخه همش روزي یه بار جواب میدم.احستاس میکنم امیر

 گوشي در گوشمه و باید صداي اون عوضي رو بشنوم.
روز که داشتم تو حیاط با فرشاد حرف میزدم دیگه خسته شدم و گفتم_فرشاد  یه

 من باید برم بهت زنن میزنم..خداحافظ.
موقع امیرستتتام از پشتتتت ستترم گفت_فکر نمیکردم مریم انقد بیکار  همون

 باشه..هنوز دارن اذیتت میکنن؟
صبي  و سونم زل بزنم بهش.یه پوزخند ع سیده و هرا ستم با نگاه تر من فقط تون

شون و تو دل بقیه  تحویلم داد و گفت_متنفرم از دخترا از اوناییکه با دروغ خود
 جا میکنن.

فت با رر فت و من  که از چیزي خبر .ر مد.اخ امیر تو  به درد او فتنش قلبم 
نداري..چرا باهام اینجوري میکني؟چرا زجرم میدي؟تو که از نگاهم خوندي 
دوستتتت دارم تو که فهمیدي میخوام تو طالعم تو باشتتي..فهمیدي منو دلبستتته 

ه ..توییکارمپیامات کردي..زجرم نده..میدوني که بجز تو هیچ امید دیگه ایند
زندگیم شتتدي..چطور بهت حالي کنم..میدونم دیگه ذهنت نستتبت به  مفهوم

 من بد شده.ولي اخه امیر چرا؟
نه اهل  امیر یه.رو خیلي مستتتایل حستتتاستتته..خودش  پستتر خیلي متعصتتب

م*ش*ر*و*ب و عرق و دختر بازي و این چیزاستتت نه خوشتتش میاد.مهموني 
یست نه که امل هم که میره لب به هیچي نمیزنه اهل ر*ق*ص و این حرفا هم ن

باشتته اتفاقا پستتر امروزي و اهل مدیه. فکرش بازه و با فرهنگه ولي اعتقاداتش 
نماز نمیخونه ولي روزه میگیره و محرم و صتتفر مشتتکي میپوشتته و  ادقویه.زی
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سیا جلوي  سته.از دخترایي که تو عرو صف زنجیر زنا وامی سوعا تو  شورا تا عا
ساي باز خو صا با لبا صو صن مخ شش نمیاد.میگه دختر باید نامحرم بر*ق*

نجیب باشتته و حیا ستترش بشتته.به هاني خیلي گیر میداد ولي اون و فقط فرید 
 درست کنه. نهمیتو

شه و من پیاماي امیر و تا  خیلي شب ب شه که زود  سلم...دلم فقط به این خو ک
 صبح واسه خودم تکرار کنم.

ته ند از ج هف یه پیراهن بل باس من  یده.ل هاني و فر قد  گه ع نم حریره ابي دی
نفتیه..دامنش پره هاي حریر رو هم روهم میخوره.روسینش کار شده و استینش 
رو بازوهام و میگیره و رو شتتونه هاش بازه.خیلي تو تنم میشتتینه.دوستتت دارم 
شیطونش تنن  سه نگاه هاي  سام منو با این لباس ببینه.اخ که چقد دلم وا امیر

شمکاي زیر زیرکیش..لبخنداي ار سه چ سه شده وا ومش. جذبه کالمش. .وا
 تك تك کاراش. کاشکي میفهمید منو چقد وابسته خودش کرده...

یدي که  نپرستت په  که بت نه  قد تالش میک تو هرگز. دل بي قرارت واستتته چي ان
سعي میکنه که  سه چي انقد  شماي منتظرم وا سیدي تو هیچ وقت چ بلرزه..نپر

ه ردم چرا چشم به گرمینبینه این همه خیانت و...نپرسیدي هیچ موقع دستاي س
شقه خیانت  ستات دوخته...نپرسیدي ولي میگم..میگم که بفهمي دلي که عا د
شق  شقه..عا شه..چون عا و نمیبینه..دورویي رو نمیفهمه و دلتنگي حالیش نمی
شي کور میشي نمیبیني حقیقت روبروت یه خیال باطله. .یه توهم طالیي  که با

 ه تلنگر داره که بترکه..که دود بشتتته برهیه حباب تو خاطراتت که فقط نیاز به ی
یاي شتتیرین  يهوا. .و اونوقت چشتتم باز میکني و میبیني هیچ نبود جز یه رو
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تبدار...و من با بغض تو گلوم فریاد میزنم که چقد عاشتتق این رویاي شتتیرین 
 تبدارم...

خیلي استرس دارم یعني بیشتر استرس و قورتش دادم..امروز قراره من با  امروز
ضبط فر صداهاي  شاد قرار بذارم بیرون و بعدش مثال مریم بیاد مچش و بگیره.

با خودم ببرم.نمیدونم چرا انقد دلشتتوره  شتتتدش و ریختم رو مموري و قراره 
 دارم..حم بدي دارم.سعي کردم بهش فکر نکنم.

مانتو ستتبز چمني با شتتلوار و شتتال ستتفید پوشتتیدم.ارایش مالیم و عطر  یه
ختم تو کیفم.قرار بود مریم بیاد دنبال من و هاني.وقتي شتتکالتیم.وستتایلم و ری

شد.با اینکه فرشاد  به فرشاد گفتم میخوام ببینمش خدا میدونه چقد خوشحال 
میخواد منم  وهمیشه میگه دوستت دارم و عاشقتم ولي میدونم که همش چرته 

خام کنه.فقط خیلي گاگوله که فکر میکنه من به کستتي که به بهترین دوستتتم 
 نت کنه فکرمیکنم.خیا

شاد زنن زده الکي بهش  هاني اومد تو اتاقم و گفت_مریم زنن زد.گفت به فر
 گفته میخواد ببیندش اونم گفته با بچه ها داریم میریم باشگاه و بعدش استخر.

 _ناراحت شد؟
 _میخواي نشه؟حرفا میزنیا.هاني
 و انداختم پایین و اروم گفتم_راست میگي. سرم

 اومد کنارم و گفت_گلي چي شده؟چند وقته سرحال نیستي؟ هاني
همونطور پایین بود ولي بغض نشتتستتته بود تو گلوم و نمیتونستتتم حرف  ستترم

 بزنم.سرم و اورد باال و زل زد تو چشمام و گفت_بخاطر امیره؟
 شدید تر شد ولي باز سمج شدم و حرف نزدم. بغضم
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ستتابق نیستتت حتي باتو.مشتتکلي _چند وقته اونم خیلي تو خودشتته.مثل هاني
 پیش اومده؟

 قطره اشك از بین بقیه اشکا فرار کرد و راه گونه هام و گرفت. یه
 _از اولم چیزي نبود.شاید...شاید یه احساس یه طرفه.

 _تو اینطور فکر میکني؟هاني
ست  حرفي ستم که اونم یه جورایي من و دو شتم.درواقع میدون سه گفتن ندا وا

 ین چند وقت حسابي اذیت شدم.داره ولي ا
_راستتتش..هاني بین من و امیرستتام چیزي نیستتت..چطور بگم فکر نمیکردم 
ماي  مام زندگیم شتتتده چشتت ته ت مد یه  به تو بزنم.. روزي بخوام این حرفارو 

 امیرسام.
 زدم به هاني و با بغض گفتم_تو این دنیا که بي کسم شده همه کسم. زل

شکم س ا شاد حرف میزنم و پاك کردم و گفتم_دو  شنید که من دارم با فر ه بار 
 یعني با یه پسر.

 هاني پرید و گفت_واي..واسش توضیح دادي؟ رنن
 _توضیح نخواست..ناعادالنه قضاوت کرد..ولي بهش حق میدم.

سرم  یه نفم عمیق کشتیدم و گفتم_مهم نیستت..شتاید اینجوري عاشتقي از 
 پرید.

 برم که دستم و گرفت.نگام کرد و گفت_اون دوستت داره..شك نکن. خواستم
 و گفت و رفت بیرون.ترجیح دادم فعال رو مریم و فرشاد تمرکز کنم. این
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سش و  مریم شاپ بود. ادر شین خیلي تو خودش بود.قرار ما تو یه کافي  تو ما
جا ق بار این با من هم واستتته اولین  فت  ند زد و گ به مریم گفتم پوزخ رار که 

 گذاشت.
_مریم تا یه ساعت دیگه همه چي تموم میشه.خدا دوست داشت که نذاشت با 

 همچین ادمي بیشتر از این قاطي بشي.به نیمه پر لیوانت نگاه کن.
_به بابام همه چي رو گفتم.قرار شتتد از بوتیك بندازدش بیرون ولي میگه مریم

میخواد بهش پول  چون این چند وقت کارش خوب بوده و نمیخوام اذیتت کنه
 زیادي بده و ردش کنه.از این میسوزم که مطمئنم با جون و دل پوال رو میگیره.

 _بي خیال...لیاقت مري خوشگله رو نداشت.هاني
به کافي شتتاپ.قرار شتتد من برم و مریم و هاني یکم بعد بیان.کافي  رستتیدیم

سعي کردم ارامشم و حف ظ کنم.یه شاپ بزرگ ولي ارومي بود.مال یه هتل بود.
 نفم عمیق کشیدم و و ان یکاد خوندم و رفتم واسه نابودي فرشاد.

شلوار جین و  تا ست تکون داد.یه  سم د ستاد و وا شد ای رفتم تو دیدمش.بلند 
شو تا زده بود باال.موهاش و  ستینا شیده بود و ا سفید و ابي پو بلوز چهارخونه 

اور لعنتي اومد فشتتن کرده بود.خوشتتتیپ شتتده بود...دوباره اون حم عذاب 
م و چش ودسراغم.یعي کردم بهش نگاه نکنم.برعکم فرشاد خیلي خوشحال ب

 ازم بر نمیداشت.یه شاخه رز قرمز دستش بود که گذاشتش رو دستم.
 _خیلي خوشحالم که میبینمت.فرشاد
 زدم و گفتم_منم همینطور. لبخند

 .شروع شد یه میم کال انداختم رو گوشي هتني که یعني بدویید بیایید و
 _المصب دو هفته است این چشماي قشنن و ازم مخفي کردي.فرشاد
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 چشماش زل زدم.مرتیکه بیشعور. تو
 _من دوستت دارم.فرشاد
 _منم دوست دارم عزیزم.مریم
هارو تو فیلما دیده بودم.مریم و  واي خدا عجب صتتحنه اي..فقط این تیکه 

یده  یده بر یده بود و بر تاده بودن.فرشتتتاد رنگش پر ما ایستت باال ستتر  هاني 
 گفت_مریم..گ..گلي خانم و اتفاقي دیدم..داشتم سراغت و ازش میگرفتم.

نار و گفتم_مریمي بشتتین  یه یدم ک ندلي کشتت یه صتت نه زدم و  یا ند موذ لبخ
 م.هاني تو هم بشین.عزیز

 نشستن و فرشاد گیج به ما نگاه میکرد. هردوشون
 _نرفتي باشگاه؟مریم

 _من..خوب..فرشاد
 _مریم اذیتش نکن...طفلي عاشق شده..اها راستي یه سوپرایز براتون دارم.

وگوشیم و دراوردم و گفتم_فرشاد. .عزیزم این هدیه من به تو .ولي بذار  مموري
 قبل از اینکه برم نشونت بدم.

 و زدم و یکي از تماساي اخیرش و پلي کردم. رم
_گلي. .بخدا خسته شدم..بابا میخوام ببینمت..دختر نمیدوني با چشات فرشاد

 چه جادویي کردي..دیوونت شدم دختر.
شتم. با نگهش شتر از این  دا ستم بی شون داده بود ولي نمیخوا ش اینکه مریم گو

 اذیت بشه.
 _مریم..باور کن..من..فرشاد
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با خونستتردي کامل نگاهش کرد و گفت_هیچي نگو فرشتتتاد..تو انقد  مریم
بدبختي که نفهمیدي اینا همش نقشتتستتتت..انقد خنگي که باور کردي گلي 

سالش و میفروشه به تو خائن..حالم ازت بهم میخوره..نه فقط از تو 18دوست 
از خودم متنفرم که گول تو عوضتتي رو خوردم..یه عوضتتیه ه*ر*زه که دلت عین 

 .وانسراستارک
شه  مریم در حالیکه گریش گرفته بود گفت_فقط از زندگیم برو بیرون..عارم می

 نگات کنم چه برسه به اینکه یه روزي..
 و گفت و با گریه کیفشو برداشتو رفت بیرون.هاني هم رفت بیرون دنبالش. اینو
 بلند شدم بیام که فرشاد عصبي ایستاد و دستم و گرفت و گفت_فکر کردي منم

یت و میریزم  هه..زندگ عاشتتق چشتتم و ابروت شتتتدم.. زرنگي..فکر کردي 
 بهم..نابودت میکنم.

ستم صال فکر مزاحمت  د ستي..جات بودم ا شیدم بیرون و گفتم_عددي نی و ک
شاره کنم دودمانت و به  ست که ا سرم نمیزد..میدوني انقد ادم دور و ورم ه به 

 باد میدم..البته اگه داشته باشي.
 حویلش دادم و اومدم بیرون.پوزخند ت یه

شدم و  مریم شین  سوار ما سریع  حالش خوب نبود.بدنش داغ بود و میلرزید.
ستان.بردیمش اورژانم و دکتر اومد باالسرش و گفت _تب  سوندیمش بیمار ر

 عصبیه و فشارش افتاده.سرم زد و ارام بخش.
ن سرش یاز اینکه خوابش ببره سرمش که تموم شد اوردیمش بیرون.تو ماش قبل

 و به شیشه تکیه داده بود و به بیرون زل میزد.
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ماشتتین و ارامبخش باعش شتتد که بخوابه.درخونشتتون باباش ا ومد و  ستتکوت
بردش داخل.تا حدودي واستتش جریان و گفتیم و خیالش و راحت کردیم که 
االن خوبه.خواستتتم پیشتتش بمونم که باباش گفت عمش هستتت و نگرانش 

 نباشیم.
ه از ستتردرد داشتتتم میمردم.دلم واستته مریم کباب بود.خیلي رستتیدیم خون تا

 نگرانش بودم.
سام شام و با ما خورد.بازم بي محلي و بیتفاوتي و  امیر شب زود اومده بود و  ام

 بازم سکوت...
 حواسش به ما دوتا بود.کاشکي میدونستم ته این رابطه چي میشه؟ هاني

سردرد و بهونه کردم و رفتم که  بعد شام  سام از  بخوابم.درواقع منتظر پیام امیر
به خودش و  بودم.ولي انگار امشتتتب نمیخواستتتت ارومم کنه.انقد امشتتتب 
ستاد میرفتم  شتم که اگه تا دو دقیقه دیگه نمیفر ضورش و حتي پیامش نیاز دا ح

 شه؟در اتاقش و میزدم و میگفتم_نامرد پم سهم تنهایي من چي می
 فرستاد.نوشته بود_ ولي
خوبیه حم مالکیت اینکه از کستي که دوستش داري بپرستي تو مال کي  تمام

 هستي؟
 اونم بدون معطلي بگه_فقط مال تو... و

ازم میپرسید..کاشکي میپرسید تو مال کي هستي؟اونوقت بي معطلي  کاشکي
 میرفتم توآ*غ*و*شش و میگفتم_معلومه..مال تو...
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حالم چون امروز یه استتتت. ..خیلي خوشتت هان قد  یه خیلي  جشتتن ع هان
خوشتتحاله..خیلي. احستتتاس میکنم اصتتال اینجا نیستتتت..همش خنده رو 
لباشه.صبح فرید اومد دنبالش و با هم رفتن ارایشگاه.خیلي اصرار کرد باهاش 
شن همینجا خونه عمو  شد.قراره ج ست تنها می برم ولي اگه منم میرفتم خاله د

شهسهراب ب صندلي چیا سالن هم .تو حیاط و چراغوني کردن و میز و  دن.تو 
همینطور.میز و صتتندلي گذاشتتتن و ستتالن اصتتلي و از اتاقا و بقیه خونه جدا 

 کردن.
حالش بهتر شتتده.بعد از اون شتتب تا دو ستته روز تو خودش بود و حرف  مریم

نمیزد ولي بعد از اون یه دفعه عوض شتتد و گفت_تصتتمیم گرفتم فراموشتتش 
شدم دل  ضر  سي ببندم کنم..میگفت از خودم بدم میاد که حا به هر کم و ناک

اونم بخاطر تنهاییم..بعد با خودم گفتم یعني منم واستتته خاطر تنهاییمه که به 
 امیر دل باختم؟ولي نه من ذره ذره دل به امیرسام دادم..هفت سال.

بعد از اون اتفاق ستتراغ مریم رفت ولي باباش از مغازه هم انداختش  فرشتتاد
کار کردن تو این  نه  به بهو که بره رد بیرون و  مدت پنج میلیون پول بهش داد 

 کارش.تا االنم که مشکلي پیش نیومده.
گه دلم داره از دستتتش  امیرستتتام هنوزم همونطوره..خنثي و بي حرف.دی

میترکه...مخصوصا امروز.هاني بهم اصرار میکرد که برم باهاش ارایشگاه ولي 
فت_ول ک نه برداشتتتت گ گذاشتتتت  نه  که امیرستتتام  ن من قبول نمیکردم 

 هاني..بعضیا بلدن چطور دلبري کنن...نگرانش نباش.کاربلده.
تا چند لحظه گیج از حرفش بودم.هاني خجالت زده نگام میکرد.بغضتتم  یعني

 و قورت دادم و گفتم_نمیري..فرید دمه دره ها؟
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 _ادمش کن گلي..هاني
من و ادم  و خان داداش ایشتتتون داره  که  عال  ف خوشتتته.. لش  فت.د ر

میکنه.ولي...میدونم چکار کنم.دارم برات امیرخان..امشب کاري میکنم اتیش 
 بگیري..به من میگن گلشیفته..

شیریني و  دوتا ستن میوه ها چیدن  ش خانم اومده بودن کمك خاله.گردگیري و 
ون میکردم.شتتام و از بیرون یه ستتري کاراي دیگه. منم تو اشتتپزخونه کمکشتت

سفارش داده بودیم و یه گروه اومده بودن سفره عقد و بچینن.یه قسمت از سالن 
 قشتتنن ونو گرفته بودن.رفتم و یه گوشتته ایستتتادم نگاشتتون میکردم.کارشتت

شکلیه؟هووم..بیخیال.ظهر بعد از نهار وقتي خاله  سفره عقد من چه  بود.یعني 
شت رفتم و دوش گر سایلم و جمع دیگه کاري ندا سام و و شدم.لبا فتم و اماده 

کردم و رفتم پیش حستتام.با گوشتتیش صتتحبت میکرد ایستتتادم تا حرف زدنش 
 تموم بشه.

 _جانم گلي؟حسام
_حسام داداش من دارم میرم ارایشگاه تو همین کوچه خودمون.پیاده میتونم برم 

 فقط برگشتنه با او ن قیافه نمیتونم بیام.میاي دنبالم؟
 ین سواله میپرسي؟خب معلومه.حاال هم بریم خودم میبرمت._احسام

 _نه االن میتونم برم.
 در حالي که میرفت سمت در گفت_حرف نباشه. حسام

 خوب.با حسام رفتیم ارایشگاه و گفت یه ربع قبلش زنن بزن میام. چه
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ارشتتگاه صتتورتم و اصتتالح کردن و ابروهام و هشتتتي برداشتتتن.موهام و  تو
همونجوري صتتاف و ل*خ*ت دورم ریختن و چتري هام و یکم کوتاه کردن و 
رو پیشتتونیه بلندم گذاشتتتن.خوب شتتد موهام صتتورتم و قاب گرفته بود.ارایش 
چشمام ابي و بنفش و دودي بود رژ لب گوشتي و رژ گونه همون رنن.چشماي 

خمار شده بود و رنن چشمام و روشن تر نشون میداد.الك رنن لباسم  مکشید
به ناخناي کشتتیدم زدن.لباستتم و پوشتتیدم و صتتندالي مشتتکیم رو پام کردم.یه 
هدبند حریر رنن لباستم روموهام زدم سترویم طال ستفیدي رو که هاني هم 

 مودهمین شکلي ازشون داره رو اویزون کردم.عطر شکالتیم و زدم.تو اینه به خ
شتم.دلبري  شب به این همه زیبایي نیاز دا شده بودم..ام نگاه کردم..واقعا زیبا 
نشونت بدم امیر خان که به غلط کردم بیفتي.زنن زدم به حسام و گفت که دمه 
دره.لباسام و پوشیدم و حساب کردم و ا مدم بیرون.حسام تا من و دید گفت_یا 

که نمیکنن. کارا  چه  نه  لل خدا..این ارشتتگراي زنو ..دیو و میکنن دلبر..ج
 الخالق.

 زدم تو بازوش و گفتم_دیو خواهرته..نخیر اصال زنته..زشت. یکي
 و گفت_زنه من خوشگله.. خندید

 _اوهو..از کي تا حاال؟
 _از همین حاال.حاال بعد عکسش و نشونت میدم.حسام
نو مایشالله اینم خوشبخت شه.رفتیم خونه هنوز کسي نیومده بود.خاله تا  خب

دید واستتم استتپند دود کرد و صتتدقه و گذاشتتت.رفتم تو اتاقم.مریم اس زد 
ارایشگاه و داره میاد.از استرس دستام یخ کرده بودن.فقط و فقط دوست داشتم 
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واکنش امیر و ببینم.یه ستتتاعت گذشتتتت که خاله زد به در و گفت_گلي..بیا 
 مهمونا اومدنا.
 _اومدم خاله.

سرم...ولي نگاه تو اینه به خودم ا یه شتم رو  شکي و گذا شال حریر م نداختم..
 نه..امشب نه..امشب و باید به امیر حالي کنم یه من ماست چه قد کره داره..

بیرون.کم کم داشت شلوغ میشد. ماشالله عمو اینا همه رو خبردار کردن  اومدم
فامیالي فرید اینا هم اومده بودن.تروخدا نگاه این فتانه رو لباس خواب  فك 

وشتتیده اومده..ایش..بدم میاد ازش..نره حاال هي جلو امیر رژه بره..اي خدا پ
 بدبختیام کمت هي بشون اضافه کن..

خاله هم اومده بودن.من و خیلي دوست داشتن مخصوصا خاله فائزه  فامیالي
خواهر خاله فاطمه.یه کت دامن خیلي شتتیك با روستتري ستتاتن و چادر رنگي 

ه هیکل نازش میومد.یه ته ارایشم کرده بود.عمو خوش دوختي پوشیده بود که ب
وم حم لمهدي شوهرشم کت شلوار پوشیده بود و تو باغ نشسته بود چون داخ

زنونه بود و عمو معذب بود.مریم هم اومد. یه کت شتتلوار صتتورتي با راه هاي 
 خاکستري پوشیده بود و موهاش و جمع کرده بود.ناز شده بود.

شفند بریدن و نقل  و فرید که اومدن چه هاني شون گو شد جلو صدایي  سر و 
پاشیدن.قربون خواهرم بشم چقد ناز شده بود.یه دکلته سبز تیره رنن چشماش 
که دنباله دار بود پوشتتیده بود. موهاش باز و بستتته بودن و ارایشتتش فوق العاده 

 بود.فرید هم خوشتیپ شده بود.
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د گفت_نکبت تو چرا انقو ب*و*سیدمش و بهش تبریك گفتم.در گوشم  هاني
خوشگل شدي؟گلي نذاشتي خودم بیام بگیرمت..بابا چیه این فرید..من تو رو 

 میخوام..ولي اشکال نداره داداشم زرنگه..
 لبخند حرصي زدم و گفتم_اگه دخترا بذارنش. یه
همون موقع چشم بهش خورد.خدایا تموم خوشتیپي رو ریختي تو هیکل این  و

شرف چه تیپي سر..بي  سفید و تنن که  پ شکي و بلوز  شلوار م هم زده..کت 
مه  باز بود.کراوات هم نزده بود..اخ میمیرم براش وقتي دک مه اولش هم  دک

 تشورلباسش بازه.موهاش و مردونه و شیك درست کرده بود و یه ته ریش به ص
بود.امیرستتام خیلي زیبا نبود ولي در چشتتم من بهترین بود.چشتتمش که به من 

 لحظه جا خورد... خورد واسه چند
ست  مات ش سر تا پام و نگاه کرد و یه اخم ن شده بودیم.بعد از چند لحظه  هم 

 بین ابروهاش و این یعني زدم به هدف.دارم واست اقا. .اولشه...
..اینکه فربده..چه تیپ اسپرت مزخرفي زده بود..دیوونم کرد هرجا میرفتم اوف

رو واستتم نذاشتتت.دو ستته دفعه هم میومد و زل میزد بهم عین ادم ندیده ها..اب
تنها منو گیر اورد و از اون حرفا که پستترا واستته خام کردن دخترا میگن ستتر هم 

و فرید  رزانکرد.حوصتتلش و نداشتتتم.امیرستتام بیشتتتر پیش دوستتتاش و ف
صیغه عقد و که خوندن خاله منو  ضي وقتا هم میرفت پیش عمو مهدي. بود.بع

بیدم.وقتي هاني بله رو گفت از ته دل اورد ستتر ستتفره و باالستتر هاني قند ستتا
واستتش ارزوي خوشتتبختي کردم. یه زنجیر و پالك واستتش خریده بودم بهش 

 دادم و گفتم_میدونم خوشبخت میشي..چون دلت پاکه..واسم دعا کن.
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ستش سر عقد هردعایي کنه  د صورتم و گفت_میگن عروس  شت کنار  و گذا
شدت و پیدا  ست دعا کردم گم شه..وا شدت میتونت براورده می کني..حاال گم

خونوادت باشتتته..یا میتونه امیرستتتام باشتتته..فقط میخوام این و بدوني در هر 
 صورت من طرف توام...

سم نمیذاره..اون داره  چند وقته خیلي یاد خونوادم نبودم..امیرسام دیگه وقتي وا
 جاي همه رو تو قلبم میگیره.

رفتن.ولي مت نمیخواستم اون وسط داشتن میر*ق*صیدن و قیري ویري می همه
بر*ق*صتتم میدونستتتم امیر به شتتدت بدش میادکه تو جمع بر*ق*صتتم.کمي 
کمي وستتط خالي شتتد و دي جي یه اهنن خیلي قشتتنن از مرتضتتي پاشتتایي 

 گذاشت.بیا برگرد..
شد..تاثیر اهنن بود  اهنن شتم ولي نمیدونم چي  سش دا شادي بود و من دو

 که منو برخالف میلم کشوند وسط.
روي یه صتتندلي لم داده بود و یه پاش و رو اون یکي انداخته بود و  امیرستتتام

سط نبود.من که رفتم مریمم اومد.متن  شتر و سه تا دختر بی شید.دو سیگار میک
اهنن و دوست داشتم..کاشکي امیرسام از چشمام میخوند که حرف دل من و 

خیره  جلب شد و مداره میزنه..ایستادم روبروي امیر البته با فاصله..توجهش به
با  ی یدن..ز کار کنم.شتتتروع کردم ر*ق*صتتت که میخوام چ گام میکرد  ن

 میر*ق*صیدم..با ناز و به بدنم پیچ و تاب میدادم..اروم و ولي هماهنن..
 برگرد نذار دیر بشه خسته شم بیا

 قلبم بره جایي وابسته شم نذار
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 من تنن شده باز بیا پیش من دل
 باز تو گوشم یه حرفي بزن بیا

ستم امیر منو ببینه  نمیدونم ست خودم نبودفقط..فقط میخوا چم بود..حرکاتم د
 ببینه و عاشق بشه..

 دوستت دارم من که دوستت دارم بگو
 برگرد نذار بي تو جایي برم بیا
 برگرد دلم برات پر زده بیا
 تنها نرو واي جدایي بده بیا

فاي مه حر نه..بگو  دل له م تت دارم حرف د که دوستت امیر میفهمیشتتون...این
 امیر..اگه حرفي داري بگو...اگه دوستم داري بگو. .اگه واقعا عاشقي بگو..

 دوستم داري زل بزن تو چشم بگو
 حرف دلم رو دوباره بگم بذار

 رو میخوام بیا تو هنوز عشقمي تو
 تنگه دلت واسه من یکمي بگو

 برگرد هنوزم دلم خونته بیا
 برگرد یه بار گوش به حرفم بده بیا
 رو میخوام بیا تو هنوز عشقمي تو

 تنگه دلت واسه من یکمي بگو
خدا کم  امیر که بي تو نمیتونم..ب مات..امیر بفهم  مه زندگیم شتتتده چشتت ه

 میارم...من دیگه کسي رو ندارم
 بازم بیا دل ببازم بده بیا



wWw.Roman4u.iR  156 

 

 دنیام و با تو بسازم بیا بیا
 من تنن شده واسه چشماي تو دل
 مت هرجا بري میره دنبال تو دل
 احساس من قلب من مال تو بیا
 تنهام نذار دیگه برگرد بیا بیا
 که میدوني پیش همه قلب ما... تو

شدم و رفتم  هنوز شده بود که طاقت نیووردم و از بین جمعیت رد  اهنن تموم ن
سخت بود اینکه زل بزنم سمت اتا شیدم..چقد  ستادم و یه نفم عمیق ک قا و ای

صیدم ولي االن  صم..من تا حاال جلوي هیچکم نر*ق* شماش و بر*ق* توچ
 بخاطر امیر جلو این همه ادم ر*ق*صیدم..لعنت به من..

شتناك و  هنوز شد..امیر بودکه با قیافه وح شیده  تو حال خودم بودم که بازوم ک
و دستش بود..تند تند نفم میکشید..یه دفعه بازوم و ول کرد و عصباني بازوم ت

زد تخت ستتینم و چستتبوندم به دیوار..از ترس نفستتم بند اومده بود.عصتتبي با 
فت_کرمتو ریختي..دلب فك منقبض گ ید شتتتده و  ناي کل ندو تو کردي.  ريد

صابم..رو  صابم..رو اع شدي..و یهو با فریاد گفت_داري میري رو اع .راحت 
 .اعصابم. 

صداش باالتر میرفت و با هربار گفتنش دست مشت شدش و میکوبید به  وهي
 دیوار کنار صورتم.

صبي ندیده بودمش.جرات  از شده بودم.هیچ وقت انقد ع ترس تو خودم جمع 
نداشتتتم حتي جیك بزنم.میخواستتت دوباره داد بزنه که دستتتم و گذاشتتتم رو 
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دهنش و با چشتتماي ترستتیده و لحن مظلوم گفتم_باشتته امیر..داد نزن..دیگه 
 نمیر*ق*صم..ببخشید.

غمگین شتتد..نگاهش اروم و پشتتیمون شتتد.لعنت به من..نباید با  چشتتماش
شماش پراز  شه.چ صبي ب غیرتش بازي میکردم فکر نمیکردم انقد ناراحت و ع
رگه هاي قرمز بود.رگ گردنش زده بود بیرون.هنوز دستم رو دهنش بود. تند تند 

 نفم میکشید.
ي رو بهم کم بود..زل زد به چشتتمام..احستتاس کردم میخواد چیز فاصتتلمون

سرش و اورد جلو..جلو و  ساس کردم بغض داره..خیره بودیم بهم. بفهمونه اح
جلوتر.چشماش و بست و اروم پیشونیش و چسبوند به پیشونیم.موهام اطراف 

 تمسصورتم و گرفته بود..داغي صورتش بدن یخ زدم و گرم میکرد..چشمام و ب
سرجام ت ستم از  شتم..نمیتون ستم و از رو دهنش بردا کون بخورم..یه عمره و د

 دنبال همچین جایي بودم..پر از ارامش و امنیت.
 همون حالت با صداي گرفته گفت_خستم گلي..خستم.. تو

 چقد گذشت که به خودش ا مد و ایستاد.. نمیدونم
 اخم به پیشونیش بود و رفت تو غالب عصبي خودش. هنوز

 رش و اون دستشو انداخت پایین و یه دستش و گذاشت تو جیب شلوا سرش
و اورد باال و کامل جلوي صتتورتم گرفت و به صتتورت تاکیدي گفت_دیگه 
لوي  ج یر*ق*صتتتي.. م ناکستتتي  کم و  هر  لوي  ج نم  ی ب ب خوام  ی م ن

 هیچکم..میفهمي؟
شم..هیچ  سرش سیر نمی پایین بود و من نگاهش میکردم..از نگاه کردن بهش 

 وقت..سرم و اروم تکون دادم که یعني بله.
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 زد تو چشمام و بدون هیچ حرفي رفت.کرد زل  نگام
رفت تازه به خودم اومدم.رو دیوار جاي مشتاي ورزشکاریش بود..به کف  وقتي

دستتت چپم نگاه کردم..دستتتم و اوردم باال و روش و ب*و*ستتیدم..امیر..از 
مه  هت خوندم دوستتتم داري..مطمئنم..ولي چرا حرف نمیزني..چرا اینه گا ن

 سکوت..؟
 گلوي تو و چشم من...رابطه ایست بین  چه
 بغض میکني و چشمان من خیم میشود... تو
ترس داشتتتم ستتکته میکردم به خودم میپیچیدم و بدنم میلرزید.چمباته زده  از

ید و زدم زیر  بایلم خیره بودم..بغضتتم ترک به گوشتتي مو یه گوشتتته و  بودم 
د گریه...من..من..واي خدا باید چکار کنم..هیچکم خونه نبود..هاني با فری

که فکر میک قد احمق بودم  یداد..چ مه  ردمبیرون بود و مریم هم جواب نم ه
 چي تموم شده..حاال باید چکار کنم..

سم پیاماي تهدید  خدایا ضي داره وا شاد عو یه راهي جلو پام بذار...از دیروز فر
امیز میفرسته..بار اول که پیام داد محل نذاشتم ولي تا شب هریه ساعت یه بار 

سیدم بهش فکر کنم و کاري یه پیام می شت که حتي میتر ستاد و چیزایي مینو فر
صب صبح خوابم نبرد...امروز از  هیچي نفرستاد و منم خوش  حباهام کرد که تا 

خیال فکر کردم خواسته بترسوندم ولي یه ساعت پیش دوباره زنن زد..بار اول 
ي کاش و دوم جواب ندادم که اس داد اگه جواب ندي زنن میزنم خونه..که ا

 جواب نمیدادم..
 ضربه به در خورد و در باز شد.هاني بود. دو
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 _گلي چرا اینجا تو تاریکي نشستي؟هاني
سرخ از گریه  چراغ صورتم  ستم و  ش شه اتاق ن شن کرد و منو دید که گو و رو

 است.
 وحشت اومد جلو و گفت_چي شده گلي؟چته.واسه چي گریه میکني؟ با

 گریه.تو ب*غ*لش و زدم زیر  رفتم
 _جون به لبم کردي.امیر چیزي گفته؟د بنال بینم.هاني

 _فرشاد زنن زد..
 ترس و تعجب خیره شد بهم. با

 _خب؟هاني
 _از دیروز داره پیام میده و تهدید میکنه..امروزم زنن زد.

 _چي گفت؟هاني
و قورت دادم و گفتم_میگفت..میگفت..من پول دارم به اندازه خوش  بغضتتم

ی یه ا هاني. گذرون نمیخوام... باي مریم گرفتم..پول  با ند وقتم از  ن چ
.گفت..گفت..باید باهام باشتتي..اون اشتتغال عوضتتي گفت_خوب میدوني تو 

 کارم حرفه ایم..ازت پول نمیخوام فقط باید با من باشي..یك سال.
 پاهاش سست شد و نشیت رو زمین. هاني
 _خاك برسرم..به مریم گفتي؟هاني

 _حواب نداد.
 _به امیر بگیم؟هاني

شدي.این همه جلوي خودم و گرفتم و کم محلیاش و تحمل کردم که  _دیوونه 
نفهمه چه غلطي کردم...هاني این پستتره رواني شتتده...نمیدوني چطور حرف 
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ید نگران  با ندارم و از چیزي نمیترستتم..تو  کاري  فت من کم و  میزد..میگ
 ابروت باشي..میترسم هاني..

ت و گفت_غلط کرده..اون بیکم و کاره ما که نیستیم..ادمش دستام و گرف هاني
 میکنیم.

و دراورد و شتتماره مریم و گرفت و بعد از چند لحظه گفت_مریم  گوشتتیش
هرجا هستتتي پاشتتو بیا..بیا حاال میگم..فرشتتاد زنن زده به گلي و تهدیدش 

 کرده...جیغ نزن میگم..حاال بیا..
اعت گذشتتت که زنن و زدن.هاني رفت و هاني تو خونه تنها بودیم.نیم ستت من

 در و باز کنه منم تو سالن نشسته بودم که هاني اومد.
 _پم مریم کو؟

 رنگش پریده بود و یه جعبه دستش بود. هاني
 _این چیه؟

 _فرشاد فرستاده.هاني
 _ف..فرشاد..واسه چي؟

 جعبه رو گذاشت رو میز و بازش کرد.توش پراز گالي قرمز خشکیده بود هاني
شیفته..از  شقم گل شته بود...تقدیم به ع شده که توش نو و یه کاغذ کوچیك تا 

 طرف فرشاد.
 داره چکار میکنه؟ خدایا
 افتاد رو مبل و گفت_ابروت و نشونه رفته... هاني
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شکست..پیمان شکست..عهدي شکست..قلبي شکست....از شکست  شب
 هر شکستي بر دلم اهي نشست..

چرا اینجورر شتتد..همه چي داشتتت خوب پیش میرفت که اوضتتاع  نمیدونم
اینطور بهم ریخت.مریم وقتي فهمید عصبي شد زنگزد به فرشاد و سر فحش و 
سکوت کرد و بعد پوزخند زد و گفت_فکر  شاد اولش فقط  شید بهش ولي فر ک
کردین فقط خودتون بازیگرید..اتفاقا من نقش عاشتتقا رو خیلي خوب میتونم 

 .تو که دیگه بهتر میدوني عزیزم..کنم. زيبا
خدا بعضیا چقد میتونن وقیح باشن.داره با ابروم و زندگیم بازي میکنه..واسم  اه

پیام داده که اگه پیشنهادم و قبول نکني و باهام نباشي اونم یك سال تمام کاري 
میکنم که حتي روت نشتتته خودت و تو اینه نگاه کني..میدوني که دختري که 

 اشته باشه و انن ه*ر*زگي بهش بزنن چي نصیبش میشه؟خونواده ند
ترس این دیوونه میترسم از خونه بزنم بیرون.من و هاني و مریم حال روحیم  از

شه گیر  شده بود.گو صبي  ست هاني ع ست جوریکه فرید از د صال خوب نی ا
ستاده که اگه نرم  سم پیام تهدید فر ست.امروز وا ست خودم نی شدم و حالم د

دستش  مونه واسم میفرسته.چکار کنم خدا؟حتي تو خوابم نمیذارپیشش یه نش
بهم بخوره...تو فکرم با حستتام حرف بزنم..با عمو که روم نمیشتته با امیرم که 
سم بهش بگم..اره  شکل قلبي داره و میتر صال نمیخوام بفهمه و خاله هم که م ا

 امشب با حسام حرف میزنم اون منطقیه..حتما کمکم میکنه..
تنها بودم. نشتتستتته بودم تو اشتتپزخونه و به بخار چاییم خیره بودم که  خونه تو

صداي کوبیده شدن در سالن و شنیدم..و بعد از چند لحظه قامت کشیده امیر 
شیدناي  صورتش و نفم ک صبانیت  شپزخونه دیدم.با دیدن ع سام و تو درگاه ا
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از  ستترخعصتتبیش با ترس از جام بلند شتتدم..خیره شتتده بودم به چشتتماي 
عصتتبانیتم که چشتتمم به کاغذ مچاله شتتده تو دستتتش افتاد..پاهام ستتستتت 

 شد..قلبم از حرکت ایستاد..نشونه..
 بي جون شدن و افتادم رو صندلي. پاهام
شید و هلم داد از  امیر با قدماي بلند و محکم خودش و رسوند بهم و بازوم و ک

_چته رس گفتماشتتپزخونه بیرون.داشتتتم کله پا میشتتدم که خودم و گرفتم.با ت
 امیر.چکار میکني؟

 فریاد زد_خفه شو..حالم ازت بهم میخوره..میفهمي..متنفرم ازت.. یهو
شمام شده بود و با بغض گفتم_مگه چکار کردم؟چرا اینطوري  چ شك  پر از ا
 میکني؟

غذ فت_بگیر..بگیر  کا با حرص گ پام و  خت جلوي  ندا له شتتتده رو ا چا م
اده..چقد احمق بودم فکر میکردم تو بخون..واسه شماست..جناب عاشق فرست

 با بقیه فرق داري..چقد ساده بودم..چرا گلي..چرا خواستي اینجوري بشکنم؟
 گریه گفتم_امیر اشتباه میکني. با
قدم اومد جلو و گفت_اشتتتباه میکردم..نمیخواستتتم..نمیخواستتت م به این  یه

 روز بیفتي.
 _داري واسم برادري میکني؟

غمگین شد.خیره شد به چشمام و گفت_هیچ وقت نخواستم برادرت  نگاهش
 بشم..هیچوقت..
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به میز تلفن و هرچي رو میز بود ریخت  یهو جنون گرفتش و عصتتبي لگد زد 
 سرزمین.چشمام و از ترس بستم.

شتش و  با سم و گرفت تو م شتناکش اومد جلو و یقه لبا صبانیت وح همون ع
 ت_عارم میشه تو خواهرم باشي..صورتش و اورد نزدیك صورتم و گف

 موقع صداي خاله اومد که گفت_بچه ها کجایید.. همون
 لباسم و ول کرد و با نفرت نگاهش و ازم گرفت و رفت تو اتاقش. یقه

نگات و امیر..میمیرم..بخدا میمیرم..امیر اشتتتباه میکني..خدایا اون دیگه  نگیر
 من و نمیخواد. .حماقت کردم خدا حماقت..

خرد شدنش و دیدم..خودم به درك خودم و احساسم و قلبم که شکست  خدایا
 به درك..خدا امیرم..

 حرف بي ربطیست که مرد گریه نمیکند.. چه
 انقدر بغض داري که فقط باید مرد باشي تا بتوني گریه کني... گاهي

 این روزا با ترس و وحشت میگذره.حالم از خودم و این زندگي کوفتي بهم تمام
میخوره..حاال که فکر میکنم میبینم ما میتونستتتیم جور دیگه فرشتتاد و امتحان 
کنیم..ولي حاال حستتابي گیج و ستتردرگمم...حرفاي اون روز امیرستتام تموم 
احساساتم و فکر و خیاالم و ریخته بهم..اون خیلي عصباني و ناراحته..بعضي 

ن*ا*هم ولي وقتا میگم برم همه چي رو واستتش توضتتیح بدم و بگم که بین*
نفرت چشتتماش پاهام و ستتستتت میکنه..اگه واقعا من و دوستتت داشتتته خیلي 
واسش سخت بوده که بفهمه یه پسر عوضي به عشقش نامه عاشقانه میده..اون 

خوندمش فقط عرق  ماشغال با اون نامه لعنتیش ابرو واسم نذاشته..من که خود
 ریختم واي به حال امیرسام..
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نه نه حتي نگام میکنه و بدتر از اون قطع شتتدن پیاماي نه باهام حرف میز دیگه
شتتبونشتته..تو این دوستته روز انگار هوارو ازم گرفتن..کاشتتکي میفهمید همه 
یه  تدریج ثل مرگ  گاش و ازم میگیره م ید وقتي ن کاشتتکي میفهم مه.. ندگی ز
واسم..به مرگ اروم..اصال خونه نیست شب تا صبح خودش و تو شرکت حبم 

 ونه..خیلي..میکنه. .خیلي داغ
قلبم شکست وقتي به طعنه به هاني گفت_دخترایي مثل فتانه صد شرف  دیروز

 دارن به ادماي دروغگو و متظاهر..
شنیدم..نمیدونم واقعا حقمه این همه حرف و  صداي شدن قلبم و  تیکه تیکه 

طعنه رو تحمل کنم ولي میگم بیخیال بذار بگه و خالي شتته. .شتتاید اینجوري 
 اروم شد..

گوشتتیم و خاموش کنم دوباره واستتم نشتتونه بفرستتته در خونه..مریم  میترستتم
بابام گفتم ولي نه  به  بیچاره هرروز زنن میزنه ومعذرت خواهي میکنه.میگه 
نشوني از فرشاد داره نه ضامني..خطشم که از این سه تومنیاست..هیچي ازش 

شونه  ضیه بي ن سي نفهمه..اون عو شکایت کنیم و ک و  کم بينداریم که ازش 
کار خیلي زرنن تر از این حرفاست..هاني هم از زندگیش افتاده ولي هیچکم 
نمیتونه درك بکنه عمق غم منو..غمي که همش واستته خاطر غم امیره..واستته 
سه حم ناگفته اي که بینمون بود  شت و االن نداره. .وا اعتمادي که امیر بهم دا

 و االن داره نیست میشه..
شب شگاه و  دی شدم بیام دان ضي  انقد هاني باهام حرف زد و دلداریم داد تا را

 سر کالسام چون حسابي عقب افتاده بودم.
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سیدم که  با ساعت ا ول و گذروندم همش میتر هاني رفتیم کالس ومن با ترس 
 فرشاد برسه و ابروریزي راه بندازه.

ون که پاهام ستترجا تا کالستتامون و گذروندیم و از در دانشتتگاه اومدیم بیر ستته
 خشك شدن..

 اونور خیابون ایستاده بود و بالبخند نگام میکرد.. فرشاد
ستم و محکم گرفته بود و باهم تند خدایا ستم..هاني هم دیده بودش. د ..میدون

شین بگیریم و در ریم که کولم  سرنبش که ما شاد دوییدیم  تند بدون توجه به فر
 بخند چندش رو لبش بود..کشیده شد و برگشتم عقب..هنوز همون ل

_کجا عزیزم؟بي من کجا میخواستتتي بري؟ا ستتالم هاني خانم.خوبي فرشتتاد
 شما؟فرید خان خوبن؟

 امار هممون و داره..میخواد بترسوندمون.. کثافت
و هاني با دستتتاي یخ کرده ایستتتاده بودیم روبروش و من با صتتداي لرزون  من

 گفتم_اینجا چي میخواي؟برو رد کارت.
 _همه کار و زندگیه من تویي عزیزم.کجا برم؟ادفرش

 _حرف دهنت و بفهم.چرا ابروریزي میکني؟هاني
_ابروریزي چیه؟اومدم دیدن عشتتقم..چند روزه خودشتته و ازم مخفي فرشتتاد
 میکنه..

بازي  با اعصتتتابم  فه شتتو عوضتتي..چي از جونم میخواي؟چرا داري  _خ
 گفتي یا قلبي که شتتکونديمیکني؟انتقام چي و میخو اي بگیري؟دروغایي که 

 ؟
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_عزیزم بهتره حرف از گذشتتته ها نزنیم..مهم من و توییم..من و تو و فرشتتتاد
 عشقمون..

 _میفهمي چي داري میگي؟ازت شکایت میکنم.
 خیلي ریلکم گفت_به چه جرمي عزیزم؟ فرشاد

 _مزاحمت.
ستي میتونم با یه نامه کوچیك فرشاد سه کي؟نامزدم..میدون عل ج_مزاحمت وا

 شده مدرکي درست کنم که زن صیغه ایم هستي..
 تونستم با بغض بگم_خفه شو عوضي..خفه شو. فقط
یه قدم جلو و دستتتم و گرفت تو دستتتش و گفت_ما میتو نیم با هم خیلي  اومد

 راحت کنار بیایم عزیزم..من دوستت دارم..
سه  و دودستم و بکشم از بین دستاش بیرون که بازوم کشیده شد عقب  اومدم

 قدم پرت شدم عقب تر.
تعجب برگشتتتم عقب که با چشتتماي به خون نشتتستتته امیرستتام روبرو  با

 شدم..خدایا فقط این و کم داشتم..
 لکنت و بریده بریده گفتم_امي..امیر..من با

 سیلي داغ امیر نشست رو گونم و صورتم یه ور شد.. که
سخت ترین سیلي رو از کسي میخوري که یه روزي بهترین نوازشگرت  همیشه
 بود...

 خوردم.. یلیخودم س ریاز ام ری..من از اممن
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ها ریام فت_د یعصتتب یبا نفم  باه  یدیو صتتورت ستترخ شتتتده گ اشتتت
 یل..تو ..تو گنمیرو بب یروز نیوقت همچ چیه کردمی..فکر نمیدی..دکردمینم

 ..یرو خراب کرد یمه چ..هیتموم تصوراتم و خراب کرد
 ه؟چراکنیم یچه غلط نجایا یپرسیاقا پسر نم نیاز ا ؟چرایگیم یچ ری_امیهان

 ؟یریم یطرفه به قاض هی
رو  یزیو چ نجایا امیاقا پستتر خودش منو خبر کرد که ب نیستتام_هه..هم ریام
 ..یکه حاضر بودم واسه غلط بودنش سر جونم شرط ببندم..ول نمیبب

بود  توپه گنده راه نفستم و گرفته هیزبونم قفل شتده بود و بغض به گلوم بود  من
 نیتو ا ی..کاشککردیسر قلبم نشسته بود که داشت باورهام و خراب م یزیچ هی

 ...کردیفقط اون منو باور م یهمه ناباور
 یگینم ؟چرایدیعذابش م یدار یگیرو به فرشتتتاد گفت_چرا بهش نم یهان

 ست؟ین نتونیب یچیه
شاد شتم ..ا نکهیدروغه..ا یپوزخند زد و گفت_چ فر  نامزدم و نکهیمن نامزد دا

هم ب نکهیدوست خودش بود ا مینامزدم مر نکهیدوسش داشتم و عاشقش بودم ا
شقم دور کرد..ا ستش و  نینخ داد و منو از ع سر راه نامزد دو خانم محترم اومد 
شق خودش کرد و بعد زد ز صال یهمه چ ریمنو عا ..من نکارستیا نمفکر ک..ا

 یو دوست داشتم ول می..من مردیو تو خونتون راه داد یک دیفقط خواستم بدون
 رو خراب کرد.. یهمه چ شونیا

سه خودش م یدهن باز زل زده بودم به فرشاد اون چ با شت وا  با ترس گفتیدا
به ام نه ام ریزل زدم  باور نکن..اون م اتشیباور نکن..چرند ری.. مه  خوادیو  ه

 دروغه.. ریرو خراب کنه..ام یچ
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ستم هان یول شد ..نتون ست یلیگفت_خ یدهنم باز ن ه ..تو اگ یع*و*ض*ی ه
 ..از باباش چقدیشدینم دیخندیکه بهت م یعاشق هرک یو دوست داشت میمر

 بود.. ؟کمتیگرفت
شما من سرزنش ام یفقط نگام به چ شق توشع گهیکه د یسام بود نگاه ریپراز 

ما بت نبود ح قه نبود مح جاش پر از خشتتم و نفرت و  تینبود عال نبود ب
 یتایشتتاخ دار فرشتتاد مهم نبود حما یمهم نبود دروغا یچیبود..ه تیعصتتبان

گاه زل زده مردم مهم نبود صتتتدا یهان ماشتت یمهم نبود ن تد بوق  مهم  نایمم
 یبانبود عصتت نیغمگ ریو حم پر از نفرتش بود..ام رینبود..مهم فقط و فقط ام

 ..شهیم یچ تیبود و مخلوط غم و عصبان
 ...فهمهیدردش رو نم چکمیرو که ه یتنها نذار ...دل ایخدا

صب ریام شاد و  یانقد ع سمت فر شم رفت   یو گرفت و جور قشیبود که با خ
..با دمیکمرش و شتتن یمهره ها یکه صتتدا ابونیچستتبوندش به درخت کنار خ

صورتش  شتش و چنان خوابوند تو فکش که  ش هینفرت نگاش کرد و م د و ور 
.رفت باال ستترش و با دستتتش فکش و محکم گرفت و با نیپرت شتتد ستتر زم

نا ندو فت_نم نقبضم ید قد دار دونمیشتتتده بهش گ ..  یگیراستتتت م یچ
 .. ی..ولیستین ریتقص یکه ب دونمیهمونقدرم م

رو در  یگل هیتو پهلوش و گفت_زدم چون گر دیو با پا کوب ستتتادیشتتد ا بلند
 ..یاورد

 ...دیگفت_سوار ش ادینگامون کنه با فر نکهیبدون ا و
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شم دوخته بودم به ق من شاد و دلم  افهیچ شده فر ش کمیفقط  کمیمچاله  ن رو
 ..میشد نیدستم و گرفت و سوار ماش یبوده..هان مینگران نگران ریشد که ام

سته بود.ام شیپ یهان ش صبان ریمن عقب ن فقط پاش رو پدال گاز بود و از  یع
 ..دادیو گاز م دادیم راژیو نایماش نیب

 .کردمیارومش م دیبود با یعصبان ریتهوع گرفته بودم..ضعف داشتم..ام حالت
 ...ریگفتم_ام یبانگران

 بلند گفت_نشنوم صدات و... یبا صدا که
 .ستادیا یبا ترمز صدا دار نیو ماش دستم و گرفت یو بستم..هان چشمام
 یو دوباره صدا یگفتن هان ریاومد و ام نیدر ماش یو باز نکردم .صدا چشمام

 وبازم چشمام بسته بود.. هیشدن هان ادهیدر اومد و پ
سیب چقد شت یکی..اگه من کنهیم تمیداره اذ نجایا میک شتم..اگه بابا دا م اون و دا

شتینم سرم ب نیا ذا شهاب ادیهمه بال   یطغل چیبودن فرشاد ه انیشا ای..اگه 
در بودن پدر و ما یسخته..ب یهمدم یسخته..ب یکسیبکنه..چقد ب تونستینم

شت با ام یشدم..هان ادهیسخته..در و باز کردم و پ  ییزایچ هی زدیر حرف میدا
 نجایا من یبود..رفتم..جا رهیخ ییدستش تو موهاش بود و به جا ری..امگفتیم

قد پ دونمی..نمخوادیمنو نم ریام گهینبود..د چه مستت ادهیچ  رفتم یریرفتم 
با ک یچطور نه بودم و هوا  یرفتم فقط وقت یرفتم  مد جلو در خو به خودم او

ه گرفت اهیستت یچشتتمام و ستتتاره ها دیلرزیبود..ضتتعف داشتتتم بدنم م کیتار
 ..دمینفهم یزیچ گهیو د دیدور چشمام چرخ ایبود..زنن زدم در باز شد و دن

 دشایشلوغش کرده بودن..او فقط  یخودیدارد..امروز ب مریالزا هیهمسا رمردیپ
 ..خواهدیم مریالزا یشود..دلم کم داریرفته بود از خواب ب
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شمام شماش بخاطر  هیو که باز کردم هان چ سرم بود و من تو اتاقم بودم..چ باال
شده بود تا منو د ادیز هیگر شک دیقرمز  شماش دوباره ا و  میشونیشد و پ یچ

 ؟ی؟خوبیشد داریو گفت_قربونت بشم ب دیب*و*س
 سرم درد گرفت. یاره ول یعنیو تکون دادم که  سرم

 ..کنهی_سرم درد م
 ؟ی.االن خوبستین تیزی..چنیسرت خورد به زم یافتاد زمی_عزیهان

 _اره.
 م؟یچقد دنبالت گشت یدونی؟میبود کرد یچکار نی_ایهان
 ...اون باورم نداره..خوادیمنو نم گهید ری_ام
 ؟یگی_چرا چرت میهان

 که فرشاد گفت.. یفی..با اون اراجیدیگفت..مگه نشن یچ یدی_مگه ند
 ؟یرفت ی_اصال تو چرا ول کردیهان
 دم؟یدینگاه پر از نفرتش و م ای دمیشنیهاش و م ؟طعنهیکه چ موندمی_م
 دادم... حی_من واسش توضیهان

 هی تا اخر عمر فکر کنه تو یداشتتت ه؟انتظاریتعجب نگاش کردم که گفت_چ با
دوستتت شتتدن با پستتراستتت و کارت دور زدن  تیکه ستترگرم ییدختر ه*ر*زه 

صال م شون..اره..ا ستات و قاپ زدن نامزدا شاد چه چرت و پرتا یدونیدو  ییفر
همه  هشانقد داغ کرده بود..ب یواسه چ یکنیسام داده بود ..فکر م ریام لیتحو

 فیو نقشته تو و کث شیو نگران شیو عاشتق میمر انیدادم..جر حیرو توضت یچ
شاد و جر صب ینامه ها رو همه چ انیبودن فر شد..ع شوکه   یرو بهش گفتم..
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و نگاهش ..تنمیو بب ریواسم سخت بود شکستن ام یلیخ ی..گلزدیم ادیشد..فر
 _بد کردم..بد کردم..گفتیعذاب وجدان بود همش م

..اون می..همه جا رو گشتتتیتو نبود یکه باهات حرف بزنه ول نیماشتتتو  اومد
به عقل  نکهی..تا ایجا نبود چیاون ستتمت..ه یمارستتتانایاطراف دانشتتگاه ب

 رده..ک داتیدر خونه پ هوشیخونه که مامان گفت ب میزنن بزن دیناقصمون رس
 داد هویکه  زدیلب حرف م ریهمش ز کردیم یرانندگ یبا چه ستترعت یدونینم

 منه... ریزد_همش تقص
م به اصال حواس دمیکش یچ دمتید هوشیب یوقت یدونینم یکردم.گل سنکوپ

شانم اورد ریحال خراب ام سام خونه نبودن..مامان ه میسام نبود..  یبابا و ح
 روز انداختتش؟ نیبه ا یدختر چشه؟ک نیکرد که ا چمیسوال پ

س هیگفتم  یالک منم شده و تو هم تر شگاه مزاحمت   یردو ول ک یدینفر تو دان
 ..گمیم یچ دمیخونه..اصال نفهم یاومد

شاپور مامانزنن سرت و معا یزده بود دکتر  بود  کرده وگفته نتیاومده بود باال 
..واست سرم و ارامبخش زده بود..مامان که رفت یفشارت افتاده و ضعف کرد

 یغرورپسر م ریام شهیباورت م یال سرت.گلسام اومد تو نشست با ریام رونیب
فتم گ بهشتو چشماش اشک نشسته بود.. ختیریاشک نم چکمیکه واسه ه

 و ... یتو گل ری_ام
 ..رونیبلند شد و گفت_مراقبش باش..و رفت و از خونه زد ب که
 عاشقه.. یکه حساب دمیمن امروز فهم یول گهی..نموونتهید ریام یگل

چقد ستتخته شتتناختن چند تا احستتاس مختلف..چقد هضتتمش واستم  یگاه
 ..کنمیم ییو تنها ی..چقد نگرانم ..احساس پوچجمیسخته..چقد گ
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شاخ و دم ندارد..حماقت  حماقت تا تو دلتنن من  رومیمن که انقدر م یعنیکه 
 ..ومشیچون من دلتنگت م گردمی...برمشودیتو نم یاز دلتنگ ی..خبریشو
تا نزدی اون یا شتتتب  باد خونه  که ببینم امیرستتتام م یدار موندم  کاي صتتبح ب

به در خشتتتك شتتتد ولي نیومد..چقد انتظار کشتتیدن  نه...نیومد..چشتتمم 
سخته...چشم براه بودن عذاب اوره..صبح با امید دیدن امیرسام چشم باز کردم 
ولي نبود هاني گفت از دیشتتتب نیومده..دلم گرفت..واستتته چي نمیاد؟مگه 

شت...پم  بهم بد کرده فتنگ االن که داره بدتر میکنه..مگه عذاب وجدان ندا
به دلم  با چشتتماش ارامش  تا  که ارومم کنه..چرا نمیاد  کوش..چرا نیستتتت 
بابت حرفا و تهمتا و ستتیلي که خوردم  بریزه..چرا ازش دلخور نیستتتم..چرا 

 عصباني نیستم؟
روز و به بهونه ضعف و خستگي تو اتاقم بودم هاني کنارم بود و نمیذاشت  تموم

شب  شد.. شرش کنده  شاد دیگه پیام نداده..فکر کنم  ساس تنهایي کنم..فر اح
سه نبودن و ندیدن امیر داره خفم  شد و بازم امیرسام نیومد..این بغض لعنتي وا

ضورت نیاز دارم تنهام ح مشمیکنه..چرا نمیاي امیر چرا تو این شرایط که به ارا
 گذاشتي؟چرا نمیاي که این بغض دست از سرم برداره..

 بد نیست..خنده خوبه...قهقهه عالیه.. لبخند
 گریه هم خوبه و ارومت میکنه اما..امالعنت به بغض... حتي

اتاقم نشتتستتته بودم و به عکم چهار نفره خودم و هاني و حستتام و امیرستام  تو
ي نشتتستتته بودیم و امیرستتام باالستتر من ایستتتاده بود و نگاه میکردم..من و هان

 حسام باالسر هاني.
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ستي..چرا االن که  امیر شه پناهم بودي..پم چرا نی شتم بودي..همی شه پ همی
 بهت احتیاج دارم نیستي..

فکر و خیاالت خودم غرق بودم که در با شتتدت باز شتتد..از چیزي که دیدم  تو
ود..امیرسام من..مرد شبهاي رویاهام..کسي که قلبم به درد اومد..امیرم اومده ب

با دیدنش همه غم عالم از یادم میرفت..ولي..ولي صورتش خوني بود..با ترس 
 از جام بلند شدم و با ناله گفتم_امیر..

داخل و در و بست و به در تکیه داد..حالش خوب نبود..دکمه اول لباسش  اومد
چي سرش و گفتم_امیر..امیرچته؟کنده بود..نشست سرزمین..با ترس رفتم باال

 شده؟کي این بال رو سرت اورده؟
 خنده محو اومد رو لبش و گفت_دختر اروم..یکي یکي.. یه

 _امیر چرا اینطوري حرف میزني؟چرا رنگت پریده؟به سرفه افتاد..
 _چیزیم نیست..میتوني جعبه کمك هاي اولیه رو واسم بیاري؟امیرسام

اوردم..همه خواب بودن..خداي من ستتتاعت ستترعت رفتم و وستتتایل و  با
شتتبه..رفتم تو اتاق..امیر رو تخت من دراز کشتتیده بود و دستتتش رو پهلوش 3

 بود.رفتم نشستم کنارش و گفتم_چه کار کنم؟
 و داد باال..واي خداي من..پهلوش... بلوزش

 جیغ گفتم_امیر..چاقو خوردي؟ با
ید امیرستتتام مه رو ب فت_یواش..میخواي ه ار کني..نترس عمیق با ترس گ

 نیست..با بتادین ضد عفونیش کن و بعد روشو ببند..
 _امیر پاشو بریم بیمارستان.

 _دختر خوب هیچي نیست..من از سوسول بازي خوشم نمیاد..امیرسام
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که خه کي این بال رو ستترت  درحالی یدم گفتم_ا تادین روزخمش میکشتت با ب
 اورده..تو که اهل دعوا نبودي؟این کارا چیه؟

 صداي خفه اي گفت_باید حال یکي رو.میگرفتم.. با
 خنده گفتم_فعال که اون حال تو رو گرفته.. با
 قیافه با مزه اي گفت_اگه بدوني به چه روزي افتاده این و نمیگي.. با
تعحب نگاش کردم و گاز و گذاشتتتم رو زخمش و نگهش داشتتتم و گفتم_با  با

 کي دعوا کردي..
ذاشتتتم رو زخمش و هنوز دستتتم رو پهلوش بود که اروم ستته تا گاز دیگه گ دو

 گفت_فرشاد..
لحظه بي حرکت ایستتتادم..نگاهش نکردم..نمیدونم خجالت بود..ناثاحتیم  یه

بود..ناز بود..نمیدونم.چسب و برداشتم و رو زخمش زدم که دستش دور مچم 
ش دپیچید..همون دستش که دستبند چرم قهوه اي سوخته داره..خیره به دستبن

هت اط مام ب ندازه چشتت به ا ها  مام این ستتتال فت_تو ت که اروم گ نانبودم   می
داشتم..اگه روز بود و تو میگفتي شبه میگفتم حتما شبه..چشم بسته به پاکیت 
قسم میخوردم..تا اینکه ا ون روز پاي تلفن اسم فرشاد و از زبونت شنیدم..بهت 

 اشتي حرف میزديحساس شدم..یه مدت بود همش با گوشیت ور میرفتي یا د
و مریم دوستتت دیگه  يیا اس ام اس میخوندي در حالیکه میدونستتتم جز هان

 اي نداري..
خیلي واستتم ستتخت بود..خیلي..بعد از اون روز همه چي بهم ریخت..ا  گلي

تا اینکه خود  با گل در خونه اوردن که من به کستتي نگفتم  ون نامه و یکي دو
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ه نمیخواستم حتي بشنومشون..انقد فرشاد زنن زد و یه سري اراجیف گفت ک
من  اگفت و گفت اخرش گفت اگه باورت نمیشتته فالن روز بیا در دانشتتگاه ب

به  ظه هم  خت بود ولي من حتي همون لح که برام ستت با این قرار داره..گلي 
حرفایي که بهت زدم ایمان نداشتتتم..ولي اخه خودت و بذار جاي من..چکار 

 میکردم..
ضیح دا هاني سم تو صمیم که وا شم ت صباني بودم و با خ د تازه فهمیدم چقد ع

 گرفتم و به پاکیت شك کردم..
رفتم ستتراغ فرشتتاد..ادرس خونه مجردي که با دوستتتاش داشتتت و پیدا  امروز

کردم..رفتم ا ونجا و باهاش گالویز شتدم..اونا سته نفر بودن و من یه نفر..ولي 
اشت که به موقع دیدمش از پم سه تاشون بر اومدم ولي نامرد یکیشون چاقو د

 و مچش و پیچوندم ولي خوب خراشه رو برداشت..
و گفت_حاال هم سه تاشون رو تخت بیمارستانن..با فرید و باباي مریم  خندید

هماهنن کردم بي ستترو صتتتدا ازش شتتکایت کنن...فقط..فقط خواستتتم 
 بدوني..دیگه مزاحمت نمیشه..خیالت راحت..

 غ کرده بود..سرم پایین بود و بدنم دا هنوز
 چسب و زدم و گفتم _تموم شد.. اخرین

 دستش از دور مچم باز شد ..بلند شدم که گفت_گلي.. اروم
 اینکه برگردم سمتش ایستادم که گفت_منو..میبخشي؟ بدون
 گفتم_ازت دلگیر نبودم که ببخشمت..امیدوارم منظورم و فهمیده باشي؟ اروم
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و گفتم و از اتاق زدم بیرون.رفتم تو دستتتشتتویي و شتتیر اب و باز کردم و به  اینو
سردي اب گرمي بدنم و اروم کرد..االن  شدم.. صویر رنن پریده خودم خیره  ت

 وقت فکر کردن به حرفاي امیرسام نبود..
تو اتاق ولي امیر نبود. .وسایل و جمع کرده و رفته بود..به در اتاقش نگاه  اومدم

راغش روشن بود..یه مسکن و لیوان اب گذاشتم پشت در و در زدم و کردم..چ
 رفتم تو اتاقم..

شتم بوي تنش  رو شیدم..گذا شام ک شیدم و بوي تن امیرسام و به م تختم دراز ک
 رو تنم بشینه..

چه خواب راحتي برم..هنوز چشتتمام گرم نشتتده بود که پیام اشتتتي  امشتتب
 دوبارمون اومد..نوشته بود_

 رم هایت را به کسي نگو..نگه دار براي خودم..دا دوستت
 جانم..را برایش کنار گذاشتم.. من

ندارم..ستته هفته از اون  شیرو در پ یامروز دلم گرفته..مطمئنم روز خوب چقد
ستتام مثل گذشتتته  ریمشتتکالت و اون شتتب قشتتنن گذشتتته و رابطه من و ام

 یکامال عاشتتقانه ول یو البته با رفتار یدوباره شتتده مهربون حام ریشتتده..ام
شکی شکا ی..جایوا شاد  شده..از فر ست  میکرد تیزخمش خوب  و افتاده د

 شتتونیکیهم داشتتته که  گهید تیکه دو مورد شتتکا نجاستتتیقانون و جالب ا
با ا میفقط خدا بهمون رحم کرده بود..مر یعنیبوده.. یاخاذ موضتتوع  نیهم 

ستتته اش نبوده..فقط هم واب یلیکنار اومده و فراموشتتش کرده ..معلومه که خ
ساتش..هان سا دن کر قددوتا ع نیکه ا یسرگرمه..از موقع دیبا فر یدختر و اح
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سام هم  ری..امروننیب ای نجاستی..سر و ته اش و بزنن اشهیشرکت بند نم دیفر
نم و مطمئ زنهیو تو شرکت بکشه..حسام همچنان مشکوک م دیمجبوره جور فر

نشتتتهیدختر تو زندگ هیکه  حا ما هم امت ند روز هیو االن  میامون و داد..  یچ
 تا ترم بعد.. میاستراحت دار

 یمحبت و نگاه گرم چیکه با ه یزیچ هیغم بزرگ رو دلم نشتتستتته.. هی امروز
صاحبش..امروز..امروز ..روز پدره..ومن..من شهیاروم نم که هفت  یجز نگاه 

 فمیتکل یروز نیتو همچ دونمیرو بابا صتتدا کنم نم یستتاله نتونستتتم کستت
 تستتاع 24روز و  نیا یکه مجبور یستتخته..وقت یلیخ یپدر یب ای..خداهیچ

 عذابه.. یلیخ یتمام تحمل کن
ستتت چرم کمربند و  هی..من میدیخر هیو واستته عمو هد میرفت یبا هان روزید
به چی..ولدمیخر فیک بازار همش چشتتمم  که ارزوم بود  خوردیم ییزای..تو 

شک سه بابا بخرم..کا شتم ..حداقل محبتش و از راه  هیمنم  یوا بابا لنن دراز دا
و  بخرن هی..مگه دخترا دوستتتت ندارن واستتته باباشتتون هدکردمیدور حم م

 تمدونسیحداقل م یکمتر دارم..کاشک هیاز بق یخوشحالشون کنند..مگه من چ
نار  دینه..شتتتا ایزندستتتت  حت تر ک حال و روزش خبر داشتتتم را گه از  ا

 ..امروز بجز روز پدر مصادف شده با تولد بابا..نکهیبدتر از اون ا ی..ولومدمیم
درستتتت  یخونگ کیمن و مامان واستتته با ک یوقت ادمهیتولدش و خوب  روز

سرتا پا ارد میکردیم شب هممون منتظر اومدن  دمیچیشمع ها رو م یو من  و 
 زشیابابا رو ستتوپر میخواستتتیم نکهیغافل از ا ومدیو من تا بابا م میشتتدیبابا م

با و لپش و  دمیپریم میکن با نه م هیب*غ*ل  با  کردمیماد دخترو وس ل لحنو 
ست کگفتمیدخترونم م ست کردم..با کی_بابا جونم تولدت مبارک..وا  ییبادر
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کوچولو کمکم کرد..اخه خدا من امستتال  هیخودم درستتت کردموومامان فقط 
سه ک سه ک یخودم و وا ست کنم..به ک کیک یلوس کنم ..وا  بگم تولدت یدر

 ..مبارک
 ..کردیبود که من و اروم م یکی یکاشک
مورد عالقه عمو رو درستتت کرده بود.غروب بود و من  یواستته شتتام غذا خاله

ساب صوصا که هوا هم  یدلم ح شتم.مخ گرفته بود..طاقت تو خونه موندن و ندا
 .رونیاز خونه زدم ب یمکیو برداشتم و قا فمینم نم بارون داشت..اماده شدم و ک

سه خر ابونایو تو خ رفتمیهوا م یب شون وا ش  هیده دنیبه رفت و امد مردم و تال
شون حر سه پدرا ارامش  هی..خوادیارامش م هی...چقد دلم کردمینگاه م صانهیوا

بد بل از ایا قد دوستتتت دارم ق کهی..چ  گهیبار د هیبار فقط  هی رمیبم ن
 ..یاریب در یکسیدختر و از ب هی ستی..اخ خدا تو که واست سخت ننمشونیبب

شت ول دونمینم  ستادهیدر خونمون ا یبه خودم اومدم که جلو یوقت یچقد گذ
 ی..کسهیخونه االن مال ک نیا دونمیخونمون..نم ییطال یبودم.در بزرگ مشک

از  میو من خ ومدی..بارون مدمیتوش ند یرفت و امد ینه ول ایتوش هستتت 
از  میخ یبودم و با چشتما ستتادهیدر خونه ا یبارون رحمت خدا بودم ..جلو

 توش گذشته بود.. میبودم که تموم خاطرات کودک رهیخ یاشک به در خونه ا
شا امونیباز میبچگ یصحنه ها همه شهاب و  مامان و بابا همه و  دایش انیبا 

شمم رد م یهمه از جلو شون  تونمیچرا فکر کردم که م ای..خداشدنیچ فراموش
 7ساله که  18دختر  هیدرد  یچکی.چرا ه.فهمهیدرد منو نم چکمیکنم..چرا ه

 ...فهمهیو گم کرده رو نم ناشیزتریساله عز
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که  ییو زانو زدم و شمع ها بونیسا ریسست رفتم و نشستم کنار در ز یقدما با
تا شتتمع..بابا جونم  53بودم و روشتتن کردم... دهیواستته تولد بابا بهروز خر

ف که واستتت حر یی..کجا ییتولدت مبارک..بابا جون روزت مبارک..بابا کجا
هت بگم تو ا که ب با تموم راحت نیبزنم .. فت ستتتال   تونیاز غم دور یچ امیه

ش سه گل دیی..کجاشمی..بابا دارم ذره ذره اب مدمیک  تیپم..بابا بهروز دلت وا
 شتتتهیکه واستتش هم یات کستت فتهیتنن نشتتتده..واستتته من دخترت گلشتت

اه نداره..به کم کستتونش داره م یدختر دارم شتتاه نداره صتتورت هی..یخوندیم
س دمینم شونش نم یبه ک سدمین شه پ دمیم ی..به ک اطلم  تنش رهنیکه کم با

 ندم.. ایبدم ..ا ایباشه ..ا
 که باعش شد ازت جدا شم.. یرحم یب ریدست تقد یبابا..منو داد یداد
شوهر نم نیمن ا یگفتیمگه نم بابا م ندارم پ شویچون طاقت دور دمیدختر و 

 ..یچطور دووم اورد یدیساله منو ند 7بابا االن  ییکجا
شتم تو تموم ا بابا ست دا سه م یسالها وقت نیدو و  ات یول گنیاز طرف مدر

 یپدر یدختر درد ب هیواسه  یدونینه عمو سهراب..بابا م یایتو باهام ب ادیبگو ب
.بابا .دی..بابا امشب جشن گرفت تهیسالگ 53گلم امشب تولد  ی..بابایچ یعنی

تولدت و  کیمن ک ی؟امشتتبم مثل چند ستتال گذشتتته ب یهستتت ادمیامشتتب 
با من بیدیبر با ناز  خوادیم یدختر چ هیتو چکار کنم..اخ خدا مگه  ی.. جز 

 کیخونه روزت و بهت تبر یایباباش..منم دوست داشتم امشب که م دنیکش
شمع ها شن کردم فوت نم ییبگم ..بابا چرا  ست رو  شمیپ ؟چرایکنیرو که وا

..بابا جون تولدت هییهمه تنها نیا ایدن نیتو ا شتتهیستتهم من هم ؟چرایستتتین
 ..نمکیتولدت و فوت م یمن به جات شمع ها شیپ یمبارک..انشبم مثل سالها
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با جونم ..م شتتمع با هت  یکادو یدونیها رو فوت کردم و اروم گفتم_ من ب
هم  گهید یاگه ستتالها یحت یکه هستتت ایدن یهر جا خوامیاز خدا م ه؟فقطیچ

 دایو ش انیباال سر شهاب و شا تیو سا یسالم باش شهیمن کنارتون نبودم هم
اونا فقط تو مامان و دارن..بابا دوستتتت  یخونواده دارم ول هیمن  نجایباشتته..ا
 ..یلیدارم..خ

 _مطمئنم اونم دوستت داره...
شتم م داده بود..پم حتما حرفام هیسام به درخت کنار خونه تک ریعقب .ام برگ

 ..دهیشن
 ؟یینجایا یو با دست پاک کردم و گفتم_از ک اشکام

 ؟یسام_از اول درد و دالت.سبک شد ریام
 اروم شدم... ینجوریسالها ا نیبغض نشست تو گلوم و گفتم_تو ا دوباره

..تو یگل یهست یبهت افتخار کردم..تو دختر صبور و مقاوم شهیسام_هم ریام
 یول می..درستتته ماکنارت بودیکرد یهفت ستتتال بدون خانوادت زندگ نیا

شب  یکه بشته براحت ستتین یزیخونواده چ ازش گذشتت..مطمئنا اونا هم ام
 ..یبوده که تو کنارشون باش نیتنها ارزوشون ا

 یلو شهیچهره هاشون داره تو ذهنم کمرنن م نکهی..با انمشونی_دوست دارم بب
 قلبم کمکم کنه.. دیبشناسمشون..شا نمشونیفکر کنم اگه بب

 ..ادیب یتا گل کنمیسام اومد جلو و گفت_بابا گفته کادوهام و باز نم ریام
 ..نگرانتون کردم..خوامی_معذرت م

 ..ستینگرانته..حالش خوب ن یلی_مامان خرسامیام
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 نجام؟یا یدی_از کجا فهم
که مرستتتامیام لت  جایخونوادت..ا شیپ یایم رهیگی_د پر از واستتتت  ن

 م؟یخاطرست..حاال بر
 یسام داشتم کم ریکه کنار ام ینانی..حم اطمزدمیبارون قدم م ریز ریبا ام اروم

بارون رو صتتورتم  ی..ستترم و گرفتم رو به استتمون..قطره هاکردیارومم م یکم
 شکرت.. ای..چشمام و بستم و از ته دل گفتم_خدازدیشالق وار ضربه م

دل من  یرو صتتورتم رو چشتتمام و من چقد از خدا ممنونم که وقت زهیریبارونم
 گرفت دل اسمونشم گرفت..

ثل ابر بهر گر یوقت که ما هم  هیمن م فت شتتت به ابراش گ کردم ..اونم 
 ..دیگن هیو گر دیزی..بردیببار
س یوقت که سمون ر صداش به ا ست و  شک سمونش دیدل من  ..خدا هم از ا

 شکستنم غرورم و نشکونه... یاکنه..که صد هیخواست با صدا گر
 شبش کرد یاهیس یشد..خدا منو قاط اهیس امیدن یوقت که

ست س یایاونم مثل دن یایبهم بفهمونه دن خوا نها دلم ت یداره..که وقت یاهیمن 
 و دوست داره ییتنها نیشد بهم فهموند که خودشم تنهاست و ا

 چشماش و بسته... یول دهیبهم نشون داد که اونم د دمید یبه محبت یوقت که
 ..ستمیمن که ن ی..من چیتو بزرگ ایخدا

..چون شمیپ ایتو ب ایخودت  شیمنو ببر پ اینکن... اهیو س امینذار خدا..دن تنهام
 تنهام.. یلیمن خ
چه  ای_خداگفتیکه م ومدیخاله م یداخل.صتتتدا میو اورد تو و رفت نیماشتت

 رونداره.. یشهر کس نیدختر تو ا نیکنم؟بچم کجا مونده؟ا
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سه روز مادر هم رفته بود در  ستین ادتی..مگه شهیم دای_مامان جان پهیهان وا
 .کنهیم داشیسام پ ریخونشون.حتما االنم اونجاست.ام

 مارستتتانیتو ستتالن.همشتتون اونجا بودن و نگران.حستتام داشتتت به ب رفتم
خاله رو اروم  هیو هان زدیقدم م ی..عمو ستتهراب عصتتبدادیمشتتخصتتات منو م

 ..کردیم
 که نگرانتون کردم.. دیو گفتم_ببخش نییجلو سرم و انداختم پا رفتم
 تو .نصف عمر شدم من. یاومد و ب*غ*لم کرد و گفت_کجا بود عیسر خاله
 در خونمونم.. دمیشد ..فقط د یچ دونمیو گفتم_نم دمیرو ب*و*س خاله
 و گفتم_روزت مبارک عمو.. ستادمیسهراب اومد کنارم .روبروش ا عمو

 کیبغض ادامه دادم_دوستتتت داشتتتم امشتتتب بابا هم بود که به اونم تبر با
من  یبابا ندارم به جاش به شتتما که هفت ستتاله بابا گهیمن که د ی..ولگفتمیم

شماها رو دارم..نم ایدن نی..من من تو اگمیم کیتبر یشد شماها  خوامیفقط 
 ..دیذارتنهام ن گهیم..تروخدا شما درو هم از دست بدم..من دوستون دار

فت_ه دیو ب*و*ستت میشتتونیتو ب*غ*لش و پ دیمنو کشتت عمو  یچیو گ
 چکمیه ذارمی..تا من هستتتم نمیمونیم هینگودختر....تو واستتمون مثل هان

 من زندم مثل کوه پشتتم.. یکنه..تا وقت تتیاذ
شما با سته نگاش کردم و بدون حرف دو یچ ش شک ن ر تو اتاقم..به د دمییبه ا

شمام چ یمحو خونوادم و جلو ریدادم..چشمام و بستم و تصو هیبسته اتاقم تک
 هم بود.. نیریش یو اوردم..سخت بود ول
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سا ش سمیخ یلبا ..بدنم داغ بود..فکر کنم دمیو عوض کردم و رو تخت دراز ک
 یبزور اومد و بردم واستته شتتام..همه تو حال و هوا ی..هانخورمیدارم ستترما م

باال چشتتمام تو  ووردمیخودشتتون بودن..جو خونه ستتاکت بود..تا ستترم و م
 ..فتادیسام م رینگران ام یچشما

 مو به عمو دادم و رفتم تو اتاقم.. هیاز شام هد بعد
بازم م نیا من ندم  ظار مو مه چشتتم انت خدا تونمیه  یناشتتکر ایبمونم..
خداکنمینم ظار..فقط  ظار..انت ظار ..انت کار من شتتتده انت نذار تو چشتتم  ای..

 ..رمیبم یانتظار
 هیو حضتتور ستتا اماشیو پ ریستتام اومد..من فقط دل خوشتتم به ام ریام امیپ

 وارش..نوشته بود..
 ..ستیباران ن ریز ستادنیکنار هم ا عشق

شق ست که  نیا ع شود و د یگرید یبرا یکیا هرگز نفهمد که چرا  یگریچتر 
 نشد.. میخ

نه .م امروز نن ظهر بخواب میخواستتتیمثال جمعمو نه  شتتتبید یول میتا ل ترا
م ..اونمیزنن زد و گفت که فردا با استاد مجد فوق العاده دار مونیهمدانشگاه

 .ذارنیم یماه از شروع ترم نگذشته واسمون کالس جبران هی..اه.هنوز میدوتا
شدم و از اتاق اومدم ب داریزود از خواب ب صبح .فکر کردم رونیشدم و اماده 

شم بسته تو خواب راه م ی.هانادیابم مفقط خودم خو صال چ  تادهسی.ارفتیکه ا
س کردمیبودم و نگاش م سته انقد رفت تا ر شم ب شو دیچ ست حکم و م ییبه د

لگد  هی و دیالو م شیشونیچشماش و باز کرد و پ ییکنار دستشو واریخورد تو د
شو ست د..و مج یریبم شاللهیو پاش درد گرفت و گفت_ا ییمحکم زد تو در د
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شو ست سه فر یعنی.ییرفت تو د  دیکه فر مکنی.من اعتراف مدیواقعا دلم کبابه وا
شعبه  سه تا  سهراب دو  صبحانه خوردم با خاله و عمو.عمو  شد.رفتم  حروم 

 .ادیم ریداره. بلند شد و گفت که شب د نیماش شگاهینما
بدو  حستتام دمید رونیهم اومد و چند لقمه خورد.از اشتتپزخونه اومدم ب یهان

تو هال و مقنعمو  نهیا یجلو ستتتادمی..انی.چش بود اییبدو رفت تو دستتتشتتو
باره دو رونیحستتتام اومد ب دمیمرتب کردم که د  دییهنوز در و نبستتته بود دو

خل.ا کار م نیدا نهیچ اوردم  تاقو از تو ا فمیرنگش زرد شتتتده بود..رفتم ک ک
 و دستش و کنار سرش گذاشته. ییحسام نشسته در دستشو دمیکه د رونیب

 ؟یحالمون و بهم زد یکنیم یاومد و گفت_اه چ یهان
 _مگه اوردم نشونت دادم که حالت بهم خورد..حسام

 ..یشعوریب یلی_خیهان
 بخوابه ها.. خوادیجمعه م هیتر بچم  واشیاز تو اشپزخونه داد زد_ خاله

 ..پسر دوست.شی.ایزنی_مامان جان شما که خودت بلند تر داد میهان
 _چته حسام؟

 _چم چارمه.حسام
 حاده؟ یلیو گفتم_مشکل خ دمیخند

بار رفتم  50صتتبح  5..از شتتتریب یچ هیدلش و مالش داد و گفت_ حستتتام
شو ست ستن یغلط هی. یید  یچ ..برو فکرش و کنیخوردم با الو جنگل یکردم ب

 ...اخ..اخ..شهیم
 .ییو گفت و دوباره رفت تو دستشو نیا
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 _شکمو .انگار مجبوره رو هم رو هم بخوره..یهان
گاه و کالستتتا میرفت یهان با جد و  یدانشتت نده م مزخرف و کستتتل کن

شد ب ومدهیاز بچه ها ن یلی.هرچند که خمیگذروند  الحیبودن..کالس که تموم 
 اونجا.. ادیم دیفر یگفت عصر یخونه.هان میو کسل اومد

 یچه غلط فهمهی..کم کم داره مستتتتیازش ن یخبر هیدو روز دیکه فر بهیعج
 شهیخونه نبود..حسام که مسلما تو خونه بند نم یخونه انگار کس میکرده.اومد

ضل خونه  سفره ابوالف شته بود که رفته  ستا یکیو خاله هم نامه گذا که  ییاز دو
 تو باشگاه باش اشنا شده..

 ..ستیخونه ن ی_انگار کسیهان
 .میبخوردرست کن  یچ هیگشنمه ..پاشو  ی_هان

 .چرا من درست کنم؟یکوفت بخور خوامی_مهیهان
 درست کنه؟ ی_پم ک

 _تو؟یهان
ردا دستپختت پر بشه پم ف خوامی.م گمیمن برا خودم م یفکر کرد وونهی_اخه د

 .رمیس ریلقمه نون پن هی.وگرنه من که با یاریشوهر کم ن لیجلو فک فام
 ..دروغگو..ینگران من باش خوادی_تو نمیهان

 هدیجونت طالقت م دیفر نی_خاک تو سرت..حاال درست نکن..پم فردا هم
 بگو غلط کردم.. ایجلوم بذاره..بعد ب ستیبلد ن اریاب دوغ خ هی گهیم

 غلط کرد با تو.مگه دستپختم چشه؟ دی_فریهان
 غذا. یگی.اخه تو به اون مستی_چش ن
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 یچ هیخانم.. یگل یکن ریگفت_الزم نکرده منو ش شدیداشت خر م گهید یهان
 هم خوبه.. یلیمن دستپختم خ یشعوریب یلیخ یول یکوفت کن ارمیم

 ..دمیبعد بهت نمره م استیچه جور نمیبخورم بب اری_حاال ب
شپزخونه.منم  یهان ساش و عوض کرد و رفت تو ا بلوز  ویسف یشلوار نخ هیلبا

.عطر زدم و ختمیو موهام و شتتونه کردم و دورم ر دمیپوشتت یقرمز عروستتک
 خودم زدم.. هیروح رییرژ قرمز واسه تغ هیو  دمیو پوش دمیسف یصندال

 املت درست کرده. دمیتو اشپزخونه د رفتم
 .نیدوساعت واست فک زدم تهش شد ا یعنی_

 .ادهی_از سرتم زیهان
 نکن نخورما.. یکار ی_هان

 ؟یکنیم دیگشاد شده نگام کرد و گفت_تهد یبا چشما هیهان
 ..خورمیتو سرش و گفتم_خب حاال غصه نخور م زدم

 ..خوامیسام_منم م ریام
 ..میدیبلند کش غیج هیو  میستادیا میبا ترس بلند شد دوتامون

و  دیرسشما دخترا نت شهی.چتونه؟نمدیسام با ترس گفت_کوفت.زهرم ترک ریام
 ..اهیس اهی..سستی..المصبا بنفشم ندینزن غیج

 ؟ی_تو کجا بودهیهان
 که همه دم و دستگاش یگرد قهیبا تک پوش  یشلوار گرمکن طوس هیسام  ریام

شتترف اون بازوهاشتتم انداخته در مال  یبود..ب دهیپوشتت رونیو انداخته بود ب
 شدم.. ایح یچشام و بردارم..اه..باز من ب تونمیخدا بخدا نم یعام..وا
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 تو؟ یی_تو اتاق پا حساب کتابا بودم..و رو به من گفت_کجارسامیام
 .نجای..هم یچی..هی_ها..ه

 _ستیخونه ن یکس گهید انای_احهیهان
 ..اریتموم شد..واسه منم ب گهیسام_نه د ریام

سر م تابهیماه هیهان شت  شت ز هیو  زیرو گذا  ینجوریو گفت_ا رشینون گذا
 .چسبهیم شتریب

 ؟ یظرف بشور یحال ندار ای چسبهیم شتریب ینجوریسام_ا ریام
 _هردوش.هیهان
 طرفم نشسته بود. نیسام هم ا رینشسته بود کنارم و ام یهان
 .ادیم دیسام_االن فر ریام

 .دونمی_مهیهان
 پالسه؟ نجاینداره همش ا یکارو زندگ نیسام_خب غلط کرده.مگه ا ریام

 .گهیمنم د شیپشت چشم نازک کرد و گفت_کار و زندگ هیهان
هان مویل ریام خاک تو ستترت  یترش و پرت کرد تو صتتورت  فت_  هیو گ
 ..مثال داداشتما..بزنم لهت کنم.یزیچ هی..ییایح
 ؟ی_جرات نداردیفر
 یایم یندازیستترت و م ینجورینداره تو هم کریخونه در و پ نیستتتام_ا ریام

 ست؟یمن لباس تنم ن دیتو؟شا
ازه.بهتر ب شهیمن هم یخونه برو نیا کریو گفت_در و پ هینشست کنار هان دیفر
 .امیخبر م یبه بعد ب نیا ..اززمیعز

 خانم؟ یو گفت_خوب یرو کرد به هان بعد
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 ؟ی.تو خوبیسرخ شد و گفت_مرس هیهان
 ن..م شیپ نیبش ایلندهور ب ی..هنوریا ایپاشو ب یگفت_هان یعصب ریام
 امیو دارم..بعدم زن خوشتتگلمو ول کنم ب ارشیخونستترد گفت_زنمه اخت دیفر

 ..لویبیتو س شیپ
 جذاب داره.. شیته ر هینداره  لیسام که سب ریخدا ام یوا
 ..رونایب کنمیپرتت م دیسام_فر ریام

 ..میلقمه نون کوفت کن هی یذاری_م
 ..شودیگرسنه م ی_اوه اوه گلدیفر

شم شد پا شغول خوردن  شا ..م شد..امیبزنم شنه نی..حاال خوبه من گرسنم   گ
 گرفتیلقمه م یبزغاله واستتته هان دیفر نیشتتتده بودن..اه ..اه ا میها کجا قا

لقمه اومد  هیکه  کردمیصتتحنه چندش نگاه م نیدهنش..داشتتتم به ا ذاشتتتیم
 جلو صورتم..

س ریخدا ام یوا شت بچت  سم لقمه گرفته بود..اروم گفت_بخور پ  اهیسام وا
 نشه..
فعال که و با ناز گفتم_ ومدگرفتمشیدلم ن یول رمیپرو خواستم لقمه رو نگ پسره
 ..حسود خان..یریواسم لقمه بگ خوادیدلت م یلیتو خ انگار

 سام_من حسودم. ریام
 _اوهووم...

 نشونت بدم.. یحسود هیسام_باشه.. ریام
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_خانمم گفت یرو به هان دیکه فر میتو سالن نشست میرفت میو که خورد غذامون
 ..دیخستم..و همونجا رو کاناپه دراز کش یلی..خیاریم ییکه چا

چا هیهان فت و  به فر ریکه ام میخوردیم میاورد و داشتتت ییر  دیستتتام رو 
خر شتتد و به تو بله گفت نه..قبول  هیهان یشتتانم اورد یلیخ شییگفت_خدا

 ..یدار
 ..ری_امیهان
 افهی..قیرنه ا گهینه بله م یبه من بله گفت به تو که کست یکی_حاال خوبه دیفر

 که اون و منم دارم یگنده دار کلیه هیفقط  یکه ندار
 یساختم که خواستگار کلیمن..جوجه ه کلیبه ه یزنیو م کلتیسام_ه ریام

جازه  جازه م له ا گه ب عدم دخترا ادشیرفتم فقط ب ن م دیبه ام لیفام یبره..ب
 شدن.. دهیهمشون ترش

سادت منو تحر خوادی..م شعوریب ک*ث*ا*ف*ت شم  کیمثال ح  یکیکنه..پا
 بزنمشا.

 ..یکرد و گفت_مگه نه گلنگاه به من  هی
 کله؟یبه ه ی_مگه همه چ

 ..کلشیواسه ه یریمیارواح چشات..م اره
 ..یگل ولی_ایهان
 ه؟یسام_پم به چ ریام
 ..ی_به عقلم هست که تو نداردیفر
 نبود.. نیبه من کرد و گفت_اگه عقل داشتم که روزگارم ا رهینگاه خ هیسام  ریام
 ؟ی_االن مثال عاشقدیفر
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 ..ومدهیبه تو ن شیسام پوزخند زدو گفت_فضول ریام
 _با شوهر من درست صحبت کنا؟یهان
 شما؟یپا م یسام_هان ریام
از شتتوهرش دفاع  ؟خبیچکار کن یخوایشتتد که گفتم_مثال م یچ دونمینم

 کرد.
 اره؟ خارهیسام_شما دوتا تنتون م ریام
 _تو فکر کن اره..میتامون با هم گفت دو
 بخوابم بابا..اه.. دی_بذاردیفر
به دوتامون بود..همه در سکوت  رهیبراق خ یدرنده با چشما ریش نیسام ع ریام

 بلند غیبا ج یبلند شتتد و اومد ستتمتمون.من و هان هویبه هم که  رهیو خ میبود
ست همد میشد سالن زد میرو گرفت گهید  دییودیم ریو ام رونیب میو الفرار..از 

به  ریداد زد_ام دی.فرمیزدیم غیو ج میرفتیم میقدنبالمون و ما هم فقط م*س*ت
 ..اینداشته باش یزن من کار

حموم و  یبه راهرو دستتمیکه رستت میدییدویفقط م میریکجا م میدونستتتینم
در  میداخل اومد میدر حموم و باز کرد و خودمون و پرت کرد ی.هانییدستشو

 در.. یسام پاش و گذاشت ال ریکه ام میو ببند
بود..اصتال  یوحشت ریشت هیجوجه به  هیمثل ضتربه زدن  یدادن من و هان هول

 و طونیشتت افهیق هیداخل..اومد داخل با  میهول داد پرت شتتد هیانگار نه انگار 
 ترسناک
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قب م ما مدیاون م میرفتیع ند م و قد قلبم ت نهیجلو..چ ..از استتترس..از ز
ام نگ یفکر کنم گونه هام گل انداخته بودم .هان یول دونمی..از عشتتق نمجانیه

 ..گهید هیچشمکش چ وونهیچشمک بهم زد..وا د هیکرد و 
گفت_جوجه ها تو تله  یو با لبخند ترستتناک ستتتادیستتام اومد روبرومون ا ریام

 افتادن..
و  دستم و ول کرد یلحظه برگشت که دوش و برداره که هان هیخنده بلند زد و  هی

چرا دستتش و  یفرار کرد و درم بستت..نامرد چرا رفت..پم من چلحظه  هیتو 
 نقشه بود.. یشعوریب یلیول کرد..چشمکش..خ

ها ا ریخدا منو ام یوا جایتن فل  رمیبکنم..چرا نم یچه غلط ن هام ق پا چرا 
 جلو.من تو ادیچرا داره م طونهیخنده هاش ش ریام زنهچرایشدن..چرا قلبم تند م

تادهیا واریکنج د مدیبودم اب گلوم و قورت دادم..م ستت عطرش  یجلو بو و
تو  یشتتکم ندگردنبند ب هی..شتتدمیم یی..داشتتتم هوادیچیپ مینیوحشتتتناک تو ب

 کف دست. هیهمش  مینداشت یفاصله ا چیگردنش بود با هم ه
 دستش دوش باز بود.. هیکنار صورتم چسبوند و تو  واریدستش و به د هی

ندا یصتتتدا خدا از هقلبم تو حموم اکو ا ته بود..  غیاالن ج ادیز جانیخ
 نه؟ گهی..االن من خوشحالم دزنمیم

صورتم و از نظر گذروند و گفت_تو  یسام تو چشمام نگاه کرد و همه اجزا ریام
 لقمت کنم؟ هی ی..دوست داریچطور فرار کن یخوایجوجو..م یچنن من

ماش خ تو ند شتتت رهیچشتتت فت_من  یطونیبودم لبخ مد رو لبش و گ او
سودم..خ سودم..اونقدر که نم یلیح  کیمن نزد میبه حر چکمیه ذارمیهم ح
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 رمبیکه م رهیکه مال منن..که نفستتم براشتتون م ییزایچ یعنیمن  میبشتته..حر
 رو که بخواد واسه نفسم همنفم بشه.. ینفس

ستش شد از گرما د شت رو پهلوم.تنم داغ  شده  یو گذا ساش تند  ستش..نف د
..صورتم داغ از حرارت عشق بود..عطش داشتم شدی..حالم داشت خراب مبود

 ش؟نفستتیچ یعنیکنه؟یم ینجوریا ریبود چرا ام نمیکه تو ستت ی..عطش عشتتق
 خدا... یمن؟وا یعنی

بهم انداخت و دستش و  رهینگاه خ هیسرخ از رژم دوخت.. یو به لبا چشماش
.دوست .کنهینزن..جذابت م گهیرو لبام و گفت_د دیاز رو پهلوم برداشت و کش

 ندارم..
دل  فهمهینم کنه؟چرایم نطوریچشتته؟چرا ا ریام ایبودم..داغ تر شتتدم..خدا داغ

 من جنبه نداره؟
سر تاپام خ تو ساس کردم  شدم که اح شماش غرق  از اب  میشد..خ میچ

 ..خی
بدونه چقد ارومم کرد ..هم با حرفاش  یسام دوش و گرفته بود روم..کاشک ریام

 اب رو تن داغم.. ختنیهم با ر
ست دارم مع میکه خ خوب و  ارتیشدم اومد عقب و پوزخند زد و گفت_دو

 فکر کن.. ه؟روشونیبدونم چ یکلیبجز خوش ه
فت و زد ب نویا نهیداره منو د ری..چرا امرونیو گ نهیم وو قد بک  ی..چرا من ان

 جنبم..چرا خشکم زده بود..
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 یو من و با داداش ب رونیرفته بودن ب یو هان دی.فررونیگرفتم و اومدم ب دوش
 سام نبود.. ریاز ام یتنها گذاشته بود..خاله اومده بود و خبر تشیظرف
 و نگاه کنم.. ریام شهیروم نم گهیمن د یتو اتاقم و همونجا موندم..وا رفتم
 و فرستاد..بچه پرو چه روشم شد..نوشته بود.. امشیقبل از خواب پ شب

 را بگو نگاهم نکنند تیها چشم
 شومیات م رهیخ یوقت بگو

 به کار خودشان باشد سرشان
 هستما..نه یخجالت یکه فکر کن نه

 ..شومیعاشقت م ستین حواسم
 .گهی_اه..حسام برو دیهان

 یکنیکه فکر نم انایگفت_اح کردیرو نگاه م یبا تعجب هان کهیدر حال حستتام
 پرواز کنم ها؟ کیبتونم تو تراف

 تو؟خب حوصلم سر رفت. یزنی_هوو چقد غر میهان
شوهرت  یخوایتو م می.ما چکار کنگهید کهی.خب ترافیزنیغر م شتری_تو که ب
 ؟یکن ریو غافلگ

 ؟یتو ساکت ش شهیعروس.م نیکلوم از ماش هی_یهان
 گردما؟یبرم ؟اصالیدار ی..چکار گلی_هوحسام
 ..زمیعز یزدم و رو به حسام گفتم_مرس یواسه هان یحرص درار لبخند

 ...شییچشماش و لود کرد و گفت_ا یهان
ستیم یهان امروز سوپرا دیمثال فر خوا  دهیرخ کیکنه..تولدش بود..ک زشیو 

 .ادیبدم م ایجلف باز نیشرکت..اه که چقد از ا میبود و منو هم بزور اورد که بر
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 ؟یایرو به حسام گفت؟تو نم یکرد و هان ادهیمارو در شرکت پ حسام
 .ستمیمن که ن یچکار کنم؟تو جو زده ا امی_بحسام

 ؟ی_حسام تو چند وقته چته؟چرا اعصاب نداریهان
 نه؟ ای یریحوصله ندارم.م ی_هانحسام

 _اه..بد اخالق..بد بخت از زنت..یهان
چش شتتد..من و  نیگازش و گرفت و رفت..وا ا یو گفت حستتام عصتتب نیا تا

ند وقتمیبهم زل زد یهان و همش تو  ستتتتیرو فرم ن یلیخ هی..حستتتام چ
 ..دوست دارم کمکش کنم..زنهیو اصال حرف نم ادیم ریخودشه..شبا د

بودن..چقدم با کالس بودن.وارد  20برج بود و اونا طبقه  هیتو  نایا ریام شتترکت
 دیفر و ری..اتاق اممیجا گرفتمون و با کالس شتتدابهت اون میدفترشتتون که شتتد

 کارمندا بود.. هیهم بود که مال بق گهیجدا بود..دو سه تا اتاق د
خانم شتتک هیخانم منشتت هی تا از هم اصتتال خوشتتمون بایهم بود  ما دو  ..

 ای..اصال چرا اکثر منشیو گذاشتن منش نیا نای..اه..دختره جلف..چرا اومدینم
نذاشتتتن..ترو خدا نگاش کن  بیو نج نیزن شتتوهر دار ستتنگ هیدخترن..چرا 

 ..جلف..هیانگار بوم نقاش
 کیخودم و نگاه کردم شتت یتو شتتون..لباستتا شتتهیو نگاه داره خفه م لباستتاش

 بودن..
د ..کفش پاشنه بلن یخزدار و شال سورمه ا یمشک یو پالتو یجذب اب نیج هی

 یتو چشتتمم..عال یمداد مشتتک هیو  می..عطر شتتکالتیمشتتک فیو ک یمشتتک
 دختره در اد... نیبودم..تا چش ا
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 ..شی_خوردیهان
 خوردن داره.. نی_اخه ا

بخند با ل دشیتا د بایبا کالس و با ناز رفت جلو ستتالم کرد..شتتک یلیخ یهان
 سالم کرد..

 هست؟ دی_فریهان
 ..خبر بدم؟زمی_بله عزبایشک
 شه.تنهاست؟ زیسوپرا خوامی_نه میهان
 ..دیی_بله..بفرمابایشک
 ..رونیب ادیب یک ستی..معلوم ندیچشمک زد و رفت داخل اتاق فر هی یهان

سالم کردم..ا رفتم من اخم کرد و جوابم و  هی..رهیگینم لمیچه تحو ششیجلو 
 چته؟ دونمی..منکه مرمیمن حال تو رو بگ یداد..ا

ستم ش صندل ن شت هیو  یرو  ستم و نگاش م یمجله بهدا ه در ک کردمیگرفتم د
تاق ام نن و اخم هم ریباز شتتتد و ام ریا مد  شیشتتگیبا ژستتتت قشتت او

 و ترجمه و بعد نیگفت_خانم ..ا بای..حواستتش به من نبود..رو به شتتکرونیب
 ..دیکن پشیتا

 _بله مهندس..بایشک
مد گام کرد و و  او جب ن با تع به من خورد و  که چشتتمش  تاقش  بره تو ا

 تو؟ یومدین ؟چرایداوم ی؟کیکنیچکار م نجای..تو ایگفت_گل
 هست. یا قهیدق 5 هیشدم و با لبخند گفتم_سالم.. بلند

 ؟ییسام_تنها ریام
 ..دهیفر شیپ ی_نه..هان
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شاره کرد برم داخل . ریام سه ا هیبا لبخند ا شم وا شت چ ردم و در او تهیعفر نیپ
 ..دیاریو...شکالت تلخ ب یگفت_دو تا چا شیرو به منش ریرفتم داخل..ام

 با حرص گفت_چشم... بایشک
 کور..دختره لوس.. چشمت

..اتاقش دیچرم ستتف یاومد داخل و در و بستتت..اتاقش قشتتنن بود..مبال ریام
 زشیرو م دیبزرگ..لپ تاپ سف یتیریمد زیو م کیش یبود با تابلوها دیکال سف

 توش بود.. یقرمز مصنوع یپر از گال دیگلدون سف هیبود و 
..اونم از نوع تلخش..و من عاشتتق  دهیم عطر شتتکالت یبو شتتهیهم اتاقش

 اتاقش بودم..
 سام_چه عجب؟ ریام

 کنه.. رشیاومده که غافلگ یو هان دهی_امروزتولد فر
با ناز و ادا اومد داخل..فکر کرده اومده شتتو لباس چه با قر و  بایزدن و شتتک در
 دییو گفت_بفرما ریام یگرفت روبرو ی..رفت و با عشتتوه چارهیراه م شیقم

 مهندس..
 تیربت یو اورد واسه من .ب یچا بایتشکر تکون داد و شک یسرش و به معن ریام

 ..خوامی..منم با اخم گفتم نمکنهیاخمم م یزینه چ یینه بفرما
 ؟یخور یی..تو که چایسام_چرا گل ریام

 ..خوامی_نم
 ..گهی..بخور دارهیسام_واسه تو گفتم شکالت تلخ ب ریام
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شکرم نکردم..ا ییاخم به دختره اومدم و چا هی شتم و ت  ادی..بدم م ششیو بردا
 ..رونینگام کرد و رفت ب شیازش..اونم خب

سش باال نم گهیاز خنده..د دیترک ریام هویکه رفت  بایشک سرومدینف شده .. خ 
 بود..

 ؟یری.نمری_ام
 ؟یارومتر شد و گفت_حالش و گرفت ریام

..واسه من اخم؟اصال  ارهیم ییچا کنهی.واسه تو ناز مازش . ادی_اه..انقد بدم م
 نجاست؟یدختره جلف ا نیقحطه ا یمنش

 ..هیزد و گفت_دختر خوب یطونیسام لبخند ش ریام
مدم چا نویبخورم ا ییچا او فت  ..پستتره زیستتر م دمیو محکم کوب ییکه گ

 ..شعوریب
 ازش؟ ادیخندون اومد کنارم و گفت_بدت م ریام

 من هووشم.. کنهی_به شدت..فکر م
 ..یهست دیچشمک زد و گفت_خب شا ریام
جب ام با باره زد ز ریتع که دو گاه کردم  با  ریو ن با فت_نزن  نده و گ خ

..واستته هیهم مترجمه و تو کارش عال هیهم منشتت بای..مجرده..بعدم خانم شتتک
 مونده.. نجایتا االن ا نیهم

 .حرصم بده..نامرد دستم و خونده. خوادی..مالقید پسره
 اتاقتم شکالت تلخه.. ی..تلخ تلخ..بویشد ی_تو هم مثل من شکالت

 احساسم همه جا کنارم باشه.. خوامیشد تو چشمام و گفت_م رهیخ ریام
 ..نی..ببیسام_گل ریام
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 دنیخر جفتک زدن تو احستتاستتاتمون و پر نیع دیو فر یدر باز شتتد و هان هوی
 داخل..

 ..یواقع یایتو دن میپرت شد گهید یایدن هیسام انگار از  ریو ام من
 ؟یدیبهم کادو م ی..تولدم مبارک..چ ریام ی_هدیفر
 ؟یکرد کلتینگاه به ه هیسام_ ریام

 لندهور تولد داره؟ نیو گفت_اخه ا یرو کرد به هان بعد
چند روز  هی..میخستت میحرف نداره بعدشتتم نخواستتت کلمی_اوال که هدیفر

 برم؟ تونمیکه م یمرخص
 ؟یخوایهم م یکه مرخص یایتو مگه سر کارم م دیسام_فر ریام
ندر ستتف هی دیفر نداخت و گفت_نه ام ریبه ام هینگاه عاقل ا جون  ریستتتام ا

 ؟یکنیم یداداش..راستش و بگو..تو چرا انقد به من حسود
عد پق رهیچند لحظه خ هی ریام خنده و گفت_مورچه  ریزد ز ینگاش کرد و ب
پاشتتو  ی؟هانیهم دار یباشتته..اخه مگه تو حستتود یکه کله پاچه اش چ هیچ

 و جمعش کن.. نیا
 ..میبر میخوای_پاشو داداش میهان
 م؟یبر یخوایم ؟کجایخوایم یسام_باز من شدم داداش..چ ریام
صمدیفر سه خودش خر میگرفته به افتخار تولد من بر می_خانمم ت  دیبازار و وا

شام بر پارک و بعدم به دعوت میکنه بعد از اونور بر ستوران..البته گ میمن  فته ر
 ..ادهیهمش از عالقه ز نایباشم ا

 خواستم؟ یزیمن تا حاال از تو چ دیبا اخم گفت_فر یهان
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 زم؟ی_کم نه عزدیفر
 ...دی_فریهان
 _جانم؟دیفر

 _ببند.یهان
 ..زمی_چشم عزدیفر
 ..دو روزه سرت سواره..تیزن دار نیخاک بر سرت با ا یعنیسام_ ریام
 ..مینیبی_حاال تو رو هم مدیفر
 ..من زن دوستم..ستمین لیسام_من زن ذل ریام

اومد و گفت_خوش به حال زن  شیقر و قم هیچشتتمک به من زد و  هی یهان
 داداشم..

 ..فهمونهی..االن همه رو م وونهید دختره
 ؟یبه حسام زنن زد دیگه؟فرید میشدم و گفتم_بر بلند

 ندارم.._اره گفت حوصله دیفر
 چشه؟ ستیمعلوم ن نی_ایهان
 گه؟یپاشو د ری_امدیفر
 .امیسام_باشه..جمع و جور کنم م ریام

 ..یگل می..برمیمنتظرت نیتو ماش میری_پم ما میهان
 بمون.. یگفت_گل ریکه ام رفتمیم داشتم

 ؟یگفت_واسه چ یو نگاش کردم که هان ستادمیا
 ..میایما هم م دیسام_شما بر ریام

 قلب لرزون تنها گذاشتن.. هیدو تا رفتن و من و با  اون
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سرش تو لپ تاپش بود.نشستم سر مبل و گفتم_کارم  ریاومدم داخل..ام دوباره
 ؟یدار
 به من نگاه کنه گفت_نه. نکهیسام بدون ا ریام

 بمونم؟ یگفت ی_پم واسه چ
 ..یباش شمیگفت_خواستم پ یسام همونطور معمول ریام

ست ا نیخدا ا اخ سته..اخر من از د  رهیم ی..ه رمیمیقلبم م نیکمر به قتل من ب
 ..ستهیا یم یرو دور تند ه

جام م یلیخ ریام کارش و ان ظاهر  یاز حرفا جیمن گ یول دادیخونستترد  به 
ساس ام یول یمعمول شت پرده  نیچرا ا ایبودم..خدا ریپر از اح همه محبتش پ

..اگه بگهمن با کله زنهیحرف از عالقش نم میبار م*س*تق هیابهامه واسم..چرا 
شم  نی..تا همگمیم سمو ول 20االن سا زبونم و  یوجل یدفعه اومدم لو بدم اح

 گرفتم..
 .میگفت بر ریخودم غرق بودم که ام یاالیفکر و خ تو

 ..رونیب میو برداشت و در و برام باز کرد و رفت فشیو ک دیو پ.ش کتش
و  خداحافظ گفتم هینگاش کنم  نکهیبدون ادختره رو نداشتتم  ختیر حوصتله
کاراش و توضتت ریبعدم ام قهی..چند دقرونیاومدم ب  حیاومد..گفت واستتش 

موضوع حساس کنه..چه  نیمن و به ا خوادیمن بهش حساسم نم دهیدادم..فهم
 ..یدارم من..ه یا دهیفهم ی ندهیشوهر ا

 دیرف نیکرد ا وونهید یهان یعنی..کیشتت یلیپاستتاژ خ هی میبچه ها اول رفت با
بقه ط گشتتتیطبقه هشتتتم از اونجا دوباره بر م رفتیبدبخت و از طبقه اول م

http://www.roman4u.ir/


 201 گلشیفته

قه هشتتتم م یعنیاول.. گه زن من بود از همون طب عد نییپا نداختمشیا ..ب
 ..دیخر نیشلوار ج هیمانتو و  هیدوساعت فقط 

شال  هیمانتو و  هیاون  قهیسام و با سل ریبه اصرار ام یول خواستمینم یزیچ من
هموند بهم ف میم*س*تق ریخوشتتگل که غ یلیخ یبلوز نقره ا هیو البته  دمیخر

 ..کنمیو از تنم نم نیا گهیتو خونه بپوشمش چون ازش خوشش اومده..من د
 پیت و افهیق هیدنبالمون بود  رفتمیپستتره بود از همون اول هرجا م هیپاستتاژ  تو

در  دیسام و د ریام یمن اومد ول یکیبار تا نزد هی..دو سه بار چشمک زد  عیضا
رو انجام  دایاز دستتتش راحت شتتد..خر المیخ رونیب میرفت..از پاستتاژ که زد

شت میداد ش میو گذا امون بود ..چهار ت یکینزد نکه همو یپارک میو رفت نیتو ما
شت سمیبا هم بود ی..من و هانمیزدیقدم م میدا ورده خ هی..مکتین هیبه  میدی..ر
 ..میزنقدم ب میپاشو بر دیگفت_فر دیبلند شد و رو به فر یکه هان مینشست

 ..می_ما که تازه قدم زددیفر
 ..گمیقدم دونفره م دی_فریهان
 ..هییا غهیچه ص گهیسام_قدم دو نفره د ریام

 پاشو.. دی..فریومدی_داداش از پشت کوه که نیهان
 ..دیسام داد زد_فر ریکه ام رفتنیو گرفت و داشتن م دیفر دست

 ..ستادنیا هردوشون
 سام_موهاتو بکن تو.. ریام

ستینم مثال سم هان خوا صب دارهوومن  یلیخ ریام ایرو بلند بگه..خدا یا تع
 که دوست دارم..
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..پم ارمیرفتشتتالم و ب ادمی..کال هیمشتتکل چ یدونیم ی..ولزمی_باشتته عزدیفر
 ..الشیخ یب

 رفتن.. یو با هان دیخند
 سام_خدا در و تخته رو با هم جور کرده.. ریام

 ..امیب رمیبگ وهیبرم ابم نینگام کرد و گفت_بش ریزدم ..ام لبخند
 باهات.. امی_ب
 ..امیخودم م نیشلوغه..تو بش یلیسام_نه صفش خ ریام
و حم خوب  یهمه خوشتتبخت نیاز ا دمیکشتت قینفم عم هیرفت و من  ریام

شق شمم خورد به  هیکه  یعا ساژ دنبالم بود..والحظه چ سره که تو پا  یهمون پ
 ..؟کنهیچکار م نجایخدا ا

سر د هیتنها نبود.. ندفعهیا شون قد بلند بودن ول گهیپ از  یهم باهاش بود..هردو
..رومو کردنیبودن و چندشناک نگام م ستادهیسام کوتاهتر بودن..روبروم ا ریام

شتتدن..قلبم  کمینزدگرفتم اونور و محلشتتون نذاشتتتم..اروم اروم اومدن جلو 
و با  نییاز ترس ستترم و انداختم پا دمیدینم یچیتو دهنم ..ه ومدیداشتتتت م

 طرفم نشستن.. هی..هردوشون اومدن و کردمیم یگوشه شالم باز
 شدم اومدم بلند شم که دستم و گرفتن و بزور نشوندنم.. هول

 ..دی.مزاحم نشنجایاز ا دی_چتونه؟بلند ش
 یستترش و اورد کنار گوشتتم و گفت_بد جور چشتتم و گرفت شتتهیریستت پستتر

 خوشگله؟
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سر ....پنیواقع ایچشات لنزن  شییاخم نگاش کردم که گفت_جوونم ..خدا با
 کنندن.. وونهید

 پاشو.. نجای_خفه شو ..گفتم از ا
 دوست پسرت؟ ایبود باهات داداشت  یگفت_اون پسره ک دوباره

 سام_تو فکر کن نامزدش.. ریام
بود  هستادیمن ا یدستش بود روبرو وهیابم ینیس کهیسام در حال ریخدا ام یوا

دوتا  نیچقد جا داره که ا مکتین هی..اخه مگه کردینگاه م عیصحنه فج نیو به ا
 بودن به من؟ دهیچسب

 .. دیاز سر جام بلند شدم که پسره دوباره دستم و گرفت و کش دمیو د ریام تا
و  باال دیپستتره رو گرفت و کشتت قهیو اومد  نیمو پرت کرد ستتر ز ینیستت ریام

 ؟یزد یبه ک ؟دستیکرد یگفت_ک*ث*ا*ف*ت ع*و*ض*ی چه غلط
 غد بود گفت_به تو چه؟دوست داشتم.. یلیکه خ پسره
 گهیکه م نیدوستتتشتتته..ا یپستتره دوستتتش گفت_نادر تو که گفت یکی اون

 نامزدشه..
هم باشه..م خوادیم شیلبخند بدجنم زد و گفت _هر ک هی شهیریهمون س نادر

 ..خوامشیمنم م نکهیا
رفت تو فکش و پستتره  ریبود که مشتتت ام ومدهیحرف از دهنش در ن نیا هنوز

 چوندیرفت بلندش کرد و دستش و گرفت و از پشت پ ری..امنیپرت شد سر زم
مگه  یاون دوستتتش اومد که مثال جداش کنه ول ؟یخورد یو گفت_چه گوه

سیسام م ریزورش به ام ستش و م.دیر صب چوندیپی.د شار م یو ع سره و پ دادیف
ند نفرکردیم دادیهم دادو ب گوشتتته  هیجمع شتتتده بودن و من از ترس  ی..چ
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من  شیاومد پ عیسر یاومدن..هان یو هان دیکه فر کردمیم هیبودم و گر ستادهیا
دن و خون یرفت و جداشون کرد..تا پسره دستش ازاد شد شروع کرد کر دیو فر

 چرت و پرت گفتن..
 و گرفته بود.. ریام دمیجلو و فر ادیگرفته بودش که مثال ن دوستش

رو  ..توکنمیدلم بخواد م ینداره..هر کار یو گفت_به تو ربط ستتتادیا پستتره
 سننه..

 سام بود.. ریام نهیدستش رو س دیفر
 ولم کن.. گمیگفت_ولم کن..بهت م دیبه فر یعصب ریام
 ..اروم باش..ری_تمومش کن امدیفر
 ول کن.. گمیسام_ارومم بهت م ریام
شت که ام دیبا ترد دیفر ستش و بردا سره و رفت تو  هوی رید سمت پ حمله کرد 

 ؟یبکن یخوایم یصورتش و با فک منقبض شده گفت_مثال چه غلط
 ..برو تا تهش..یپرو گفت_تو فکر کن هر کار اونم

صب ریکه گفت ام نویا سن ک هید و ش یسام ع شتناک زد و گفت_  ینعره وح
ش سر  دیسرش و محکم کوب ؟ویبا ستش با هم افتادن  سره ..نادر و دو سر پ تو 

 هم خودش و انداخت روشون و افتاد به جون نادر.. ریو ام نیزم
ند نفر د دیفر ندش کردن و ارومش م ریبزور ام گهیو چ که کردنیو بل ..من 

اومد رو قلبم و راه نفستتم و گرفت  یزیچ هیاحستتاس کردم  دمیو د ریافتادن ام
صدام م دادیتکونم م یهول کرد و ه دید ینجوریکه من و ا ی..هان  یول کردیو 

http://www.roman4u.ir/


 205 گلشیفته

شت که  دهیفا سنگ یکی هویندا صورتم و اون حجم  س نیزد تو  لند ب نمیاز رو 
 و صدا زدن.... ریزدن و ام غیشد و نفسم باز شد و شروع کردم ج

اومد و جلو پام زانو زد و دستم و  عیسر دیمنو که شن یوسط مردم بود صدا ریام
 ..اروم..زمی..عزی..گلنجامی..اروم باش..من ایگرفت و گفت_جانم..گل

 ..من..فکر..ری..امری_ام گفتمیو م کردمیهق هق م من
پشتتت دستتتم و نوازش کرد و گفت_نترس قوربونت بشتتم ..نترس و داد  ریام

 ..ارهیاب ب وانیل هی یکیزد_
بزور بهم داد خوردم و  ریاب دستتتم بود..ام کیکوچ یبطر هیبعد  هیچند پان و
 که اروم شم.. ختیرو صورتم ر کمی

حال  نیو در ع کردی..نگاهش داغونم متشی..حماروومحبتشیداغ ام یدستتتا
 اروم..
..سرم میاومد میشد نیبزور پسره رو ردش کردن رفت و ما هم سوار ماش مردم

 ..کردیو منو نگاه م گشتیبار برم هی یچند لحظه ا ریبود و ام یرو شونه هان
 یشتتده..دستتتپاچه شتتده بود که هان یگفت چ یخونه و خاله با نگران میدیرستت

 ..دهیترس نمیگربه اومده تو دست پاش و ا هیبهش گفت که 
واسم درست کرد و خوردم و رفتم تو اتاقم و  دمشکیشزبت گالب و ب هی خاله

ه ..قربون صدقری..همش صحنه دعوا جلو چشم بود..نامزد گفتن امدمیدراز کش
 بود.. ییخدا..چه لحظه ها یگرمش..وا یرفتناش..دستا

 ..فکر کردم اگه پسره چاقو دستشدمیافتاد رو پسره ترس ریاون لحظه که ام چقد
 ..نه خدا..شهیم یباشه چ

 بودم مشایبودم و منتظر پ رهیخ میبودم و به گوش دهیدست چپ خواب رو



wWw.Roman4u.iR  206 

 

 ..ارهیواسم ب یارومم کنه و با خودش شوق زندگ که
 ..نوشته بود..اومد

 ستیباران ن هیداشتن من شب دوست
 دیا یو گاه نم دیا یگاه م که

 هواست.. هیداشتن من شب دوست
 هست در اطراف تو.. شهی..اما همساکت

سته بود شبید ش  هیساالد الو ه*و*س یلیسام گفت که خ ریام میدور هم که ن
حال نیکرده و ا که ستتتاالد الو یدر  که تو خونواده من معروف بودم  ام  هیبود 

نداره..ا به من نگاه م نویحرف  ..امروز که دمی..حرف دلش و فهمکردیگفت و 
 یقره ان لوزگرفتم واسه نهار ساالد درست کنم..همون ب میکالس نداشتم تصم

جذب  با شتتلوار  خاب کرده بود و  و عطر  دمیپوشتت یمشتتککه خودش انت
 یچتر یغذا درست کنم ول خواستمیجمع کردم چون م پمیزدم.موهام و با کل

 تو صورتم..شالم و برداشتم و رفتم تو اشپزخونه. ختیریکوتاهم م یها
ش یسهراب رفته بود دب عمو سه نما ارهیب نیکه ما ود هم قرار ب دی..فر شگاهیوا

 یلی..حستتامم که خونه نبود..خستتتین یدیجد زیکه البته چ ادیواستته نهار ب
 ..زنمینگرانشم ..امشب حتما باهاش حرف م

 کنه.. دیخاله هما هنن کردم که نهار با من اونم رفت بازار که خر با
ت ها رو پوس ینیزم بیرو خوب شستم و گذاشتم سر گاز که ابپز شه..س مرغا

 رش کنه.گرفتم و انداختم تو اب مرغ که اب مرغ جذبش بشه و خوشمزه ت
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ستتام..شتتالم و زدم ستترم و اونا هم  ریو ام دیفر یدر هال اومد و صتتدا یصتتدا
 اومدن تو..سالم کردم و جوابم و دادن..

 نه؟ می_امروز گشنه ادیفر
مطمئن باش..دستتتت  یزیچ هیاز  یول ینخور یتونیروت و کم کن .م دی_فر

 بهتره.. یلیخ دهیترک یپخت من از اون هان
 اومد.. یهان غیج غیج یصدا

 ؟یگیپشت سرم م یچ یدی_تو باز چشم منو دور دیهان
 ..گمی.تو روتم مترسمی_انگار ازش م

 خورما؟یاز غذات نم ی_گلیهان
 هم بخورن.. هیبق مونهیم یچ هی_چه بهتر 

 تو امروز نهار درست یواسه چ یبگ شهیو بدجنم کرد و گفت_م افشیق یهان
 ؟یکرد

 کنه.. تیاذ خوادی..م شعوریب
 زنت و جمع کن.. دی..فرشهینم ری_نخ

 هست؟ ی_حاال غذا چرسامیام
 دفعه؟ هی ه؟نفهمهیبگم چ شهیاسترس گرفتم..روم نم یوا

 ؟یداداش...دوست دار هیو گفت_الو دیو کش دیدست فر یهان
 ..رهیمنو نبره نم ی..تا ابرووونهید دختره

تم شورا رو برداش اریاومد تو اشپزخونه..تخم مرغا رو گذاشتم ابپز شن و خ ریام
اب  هشیو از ش خچالیرفت سر  ریکردم.ام زشونیر زیو ر یو نشستم سر صندل
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 و سرش ستادینگاه به غذاها کرد و اومد پشت سرم ا هیخورد و رفت سر گاز و 
 ؟یخوایو اورد کنار گوشم و اروم گفت_کمک نم

..خجالت شتتتدیمور مورم م خوردیداغش که به گوشتتم م یخدا..نفستتتا یوا
 ..دمیکشیم
 لرزون گفتم_نه..ممنون یصدا با

 ه؟یساالد الو یحاال واسه چ-و نشست کنارم و گفت اومد
گه  یچ دونمیدهنم و قورت دادم و نم اب که جرات کردم و گفتم_م شتتتد 

 ؟یه*و*س نکرده بود
ه واسم ک دادمیوقتا نشون م یرم بد نبود بعض..به نظمیبود رهیهم خ یچشما تو
 مهمه... یلیخ
 سام_اره..فقطم با دستپخت تو.. ریام

ارم مشغول و به ک نییبهش بمونم..سرم و انداختم پا رهیخ نیاز ا شتریب نتونستم
 شدم که دوباره گفت_دلم واسه دستپختت تنن شده بود..

پا ستترم شتتورا که تموم  اریلبخند کنج لبم اومد..خ هی یبود ول نییهمچنان 
 شون کردم.. زیر زیشد..بلند شدم و کالباسا رو اوردم و ر

 ..ردکیگاه سرش کرده بود و به من و حرکاتم نگاه م هیسام دستش و تک ریام
 ..ادیبهت م یلیسام_لباست خ ریام
شکرمیمیخدا دارم م یوا شک ی..بسه ..کا ش یحرف و عوض کنه..کا صال پا  ها

 دوپهلوش و ندارم.. یحرفا نیبره..من تحمل ا
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ها له شتتده بود  ینیزم بیستت ینگاه به مرغا انداختم هنوز جا داشتتت..ول هی
ستتتام اومد کنارم و  ریدرشتتون اوردم و با گوشتتکوب افتادم به جونشتتون..ام

 ..دشونیگوشکوب و ازم گرفت و خودش کوب
ادم دزدا افتادم  ریه گهمون موقع ک یبود ..از همون بچگ فیدست من ضع مچ

زوردار  یکارا تونمیبال سر مچم اومدم..نم نیهمون شکنجه ها ..از اون موقع ا
بدم..ام جام  به رهیگیدستتتم درد م دونستتتتیم ریان قد خو ثل من  یکی..چ م

 و داشته باشه که همه جا مراقبش باشه.. یکیباشه..که 
شد ر کمیرو دراوردم و  مرغا شونیر شیکه خنک  کارش تموم  رمیکردم..ام ش

سم ما یشده بود ..تخم مرغارو رنده کردم و همه رو قاط و  ونزیکردم تو هم و 
رو  هیستتتاالد الو یهم بزنم..ول دیتوش..خب حاال با ختمیهم ر تونیروغن ز

شق هم زد ..هم نم شهینم ست مخورهیبا قا موقع هم زدنش  کنمی..هروقت در
شک دیبا شم..کا ست متا  رونیب رفتیم ریام یتنها با  یونش..هبه ج فتادمیبا د

 نه نشسته بود و به من زل زده بود.. یدست دست کردم ول
 سام_راحت باش.. ریام
تعجب نگاش کردم که گفت_فقط خواهشتتا دستتتت و قبلش بشتتور بخاطر  با

 ..گمایخودم نم
 ..دمیکه چقد خجالت کش یوا

ستامم با ر ناخنام ساب کایکه کوتاه بودن و د شون کردم.. یح شک ستم و خ  هیش
شون انداختم پاک بودن..خب بر  دهیم یفیچه ک ی..واهیبه جنن الو مینگاه به

 ..هووم..عاشقشم.. یبا سم خنک و اون مخلفات و تو دستت له کن
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لبخند مهربون زد و گفت_خوشتتت  هیذوق زده من کرد و  افهینگاه به ق هی ریام
 اومد؟

 _عاشقشم..
 یسام_گل ریام

 _هوم؟
 سام_هوم نه. ریام

 ؟ی_پم چ
 سام_به نظرت؟ ریام

 ..یول هیمنظورش چ دمیفهم
 _هان

س با صدا م یتعجب نگام کرد .خندم و قورت دادم و گفتم_خب ک  ننکیرو که 
 ..بله..هی..هان.هوم.چگهیموقع جواب دادن م

 ها؟ گهیهم م گهید زیچ هیسام_ ریام
 .گهیاومد.چته هم م ادمی_اره 

 ..یگفت_گل تیسام با عصبان ریام
 ..اون مهمتره..یبگ یخواستیم ی..چی_خب حاال هرچ

 وقته.. یلی..خواستم بگم..خزهیسام_چ ریام
خاله غذا امادستتتت؟دستتتت طال..مردم از  ی..ستتالم ستتالم گلی_واخاله

 خان.. ری..سالم امنیو بچ زیم ایمامان ب ی..هانیخستگ
 ..یریم یسره دار هی..یدیهول شده گفت_سالم مامان..مگه امون م ریام
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 ..البته بدون عمو و حسام.میو نهار خورد میدیو چ زیم
 اقدام کنند.. ایبگم بعض دیبا گهیبهت هست ..د یدی_نه بابا امدیفر
 سام _منظور؟ ریام
 و بخور.. ؟غذاتیخونسرد گفت_تو چکار منظور من دار دیفر

 داش منظورش با فربده..گفت_دا یهان
 ابروهاش نشسته بود.. نیاخم ب هی یبه هان رهیخ ریام

باهاتون صتتحبت کنه  خواستتتیم دیرو به خاله گفت_راستتتش مامان فر یهان
 راجب فربد

 ؟ی_واسه ک خاله
 مامان.. گهید ی_گلیهان

سم  یتو گلوم..هان دیپر غذا ستم ..ابخوردم ول ختیاب ر وانیل هیوا  یو داد د
بود و دستاش و مشت کرده  دهیافتاد که دست از غذا خوردن کش ریچشمم به ام

 بود.. رهیخ زیبود و به م
سه گل ی_تا االن هرکخاله ز ا یچون بچه بوده ول میزده ما ردش کرد یحرف یوا

 گهیاالن به بعد اول نظر خودش مهمه..هرچند که بعد از اون بازم مشتتکالت د
 ..میکنیم تشیمهمه..ما هم حما فتهیشاول نظر خود گل یهست ول یا

 حرف و زد اون که از احساس من خبر داره.. نیافتاد ..چرا ا یبه هان نگام
 یبا هم جار ایقبول کن ب ه؟تروخدایجون نظرت چ یبا خنده گفت_گل یهان
 ..میریدوتا برادر و بگ نیحال ا میبش

گفت_فربد دوستتت  دیبودم که فر یبه هان رهیشتتده ها؟خ وونهیهم د یهان نیا
 داره...
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سرخ تر م ریام شت هر لحظه  ساش تند تر و نامنظم..چرا ا شدیدا  ینجوریو نف
 رو ندارم. گهیبامبول د هیو ناراحت کنم..حوصله  ریام دیشد..نبا

 بزن خب.. یحرف هی..یکنی..چقد ناز می_با تواما گلیهان
 سام افتاد .. ریام یعصب افهیدهنم و قورت دادم و نگام به ق اب

حش ب یول دیفر دی..ببخشتتخورهیبدرد من نم ی..ول ی..ولهی_فربد پستتر خوب
 ..مهیزندگ

 گفتم و رفتم تو اتاقم. دیببخش هی
چرا  گهیخبر داشت د یبود..اونکه از همه چ یخط خط یاز دست هان اعصابم

به عالقش برده بود..پم چش  یستتتام پ ری؟اونکه از عالقه من و از حرکات ام
تاقم رژه م یود..داشتتتم عصتتبب هان رفتمیتو ا باز شتتتد و  تاق  اومد  یکه در ا

 ...شیاار زیم یو لبخند به لب اومد و نشست رو صندل لکمیر یلیداخل..خ
 ؟یبود که کرد یچه غلط نیا یبگ شهیاخم نگاش کردم و گفتم_م با
 لبخند گفت_کدوم غلط؟ با

که م گهید ؟تویکنیم ینجوریچرا ا ی_هان عاشتتق داداش  یدونیچرا؟تو  من 
شدم؟تو که م سرا یدونیاخموت  سه؟بعدم من خ یبه پ سا  از یلیاطراف من ح

 زنشم بشم؟ امیب ادیفربد خوشم م
ستگار نی_خوب حاال تو هم همچیهان نکرده  یهول برت نداره..هنوز که خوا

 ..یشد ریتو جو گ
 ..یتو که گفت یتعجب نگاش کردم و گفتم_ول با
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عوض  یلیستتتام خ ریام گهیم دیدروغ گفتم..فر یاره گفتم..ول_یهان
 گهی..مستیعوض شدن مال االن ن نیا گهی..البته ماتشیشده..اخالقش..روح
نهیهمش از تو حرف م بازار  رونیکه ب یزیچ گهیو ورد زبونش از تو..م ز تو 

ار بهش ب هی یحت گهی..مدمشیخریبودش واستتش م یگل یکاشتتک گهیم نهیبیم
شده ول سخره باز یگفتم که به تو عالقه مند  شه ر نیردش کرد..ا یبا م و هم نق

 یتکون هی..هم اونو مینیهم عکم العملش و بب می...خواستتتمیدیبا هم کشتت
 چه ترسناک شده بود داداشم؟ یدید شیی..خدامیبد
 من به ؟چقدیکرد یعصتتب یلیو خ ری؟امیبود که کرد یچه کار نیا وونهی_د

 فحش دادم.. چارهیفربد ب
تارایهان ته بگمااز رف که خاطرت و م دیفر ی_الب  رمیهروقت م خوادیمعلومه 

غت و م شتتتهی؟همیووردیرو ن یچرا گل گهیخونشتتونم و از تو  رهیگیستترا
 ..کشمشیداداشمه..م بی..هه هه رقدمیبهش رو نم ادیمن ز ی..ولپرسهیم

 یرفح تونستیبود و نم یگرفت..چقد که اون لحظه عصب یلیخ ریواسه ام دلم
..مطمئنم ادیمن اروم شتتده باشتته..از فربد خوشتتم نم یبا حرفا دوارمیبزنه..ام

شاستین یحم اونم به من قو شا دی.. شه.. شش اومده با  گهیمنظور د دمیخو
 ..کنمیکه بهش فکر م هیمرد نیداشته باشه..به هر حال اون اخر یا

و  میسام دور هم نشسته بود ریکه شد حسام اومد خونه..من و خاله و ام غروب
ستتام  ری..امادیم گهیو گفت که دو روز د میصتتحبت کرده بود یتازه با عمو تلفن

 بهتر شده بود و اروم بود..حسام اومد خونه خسته و کسل.. شیروح
تا االن کجا و خاله گله که  میو با هممون سالم کرد و ما هم جوابش و داد اومد

 بهونه اورد.. یبوده و اونم کل
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کت تکش در اورد و گرفت طرفم و  بیبستتته شتتکالت از ج هیکنارم و  اومد
 خانم.. یگفت_واسه گل

شحال با س یگرفتمش و گفتم_وا یخو شکالتام ته  یمر سام..ممنون..اتفاقا  ح
 بود.. دهیکش

 تو اتاقش. ..و رفتیزد و گفت_قابل شما رو نداره خانم ینیغمگ لبخند
 و باز کردم و گرفتم رو به خاله و گفتم_بفرما خاله.. شکالت

 ..مونهیزهر م نهوی..عیخوریم نوی..اخه تو چطور اخورمی..نمزمی_نه عزخاله
 خوردم و گفتم_خوشمزست که.. کهیت هی

در  خط هیباز چش شتتد.. نیبود..ا یبرزخ افشیق یستتام ول ریستتمت ام گرفتم
 خوبه.. ونیم

 یگفتم و رفتم که بخوابم ..رفتم ستتمت اتاقم ول ریو خوردم و شتتب بخ موییچا
با حستتام حرف بزنم پم راهمو ستتمت اتاقش کج  خواستتتمیاومد که م ادمی

 تو؟ امیکردم..در زدم و گفتم_حسام ب
 ...زمیتو عز ای_بحسام

به ام خواستتتم که چشتتمم  تا ریبرم تو  با مشتت که  تاد  گاه  یاف گره کرده منو ن
 چشه؟ نیرفتم داخل و در و بستم.ا گهی..دکردیم
 ندارند دنیروز ها گرگ ها هم حم در نیا

 ..ندیگریو م سپارندیچوپان م یبه ن دل
 یاالن چه حالت یدونیکه نم ارهیبهت فشتتار م یوقتا مشتتکالت جور یبعضتت

نه و تو  ایحاده  یلیمشتتکلت خ یدونینم ی..حتی..خستتته ای..ناراحتیدار
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جور مواقع دوست دارم برم تو اب و رو سطح اب  نی..تو ایبزرگش کرد یادیز
خودم نشنوم و اون موقع  یزمزمه ها یجز صدا ییصدا چیبخوابم که ه یجور

 خواب پر از ارامش... هیواسه خودم بخونم و بخواب برم.. ییالال هی
حستتتتتام..نتتتگتتتاهتتتش  یبتتترام ستتتتتختتتتتتته..حتتترفتتتا بتتتاورش

 یلیکه خ یکیبه  رسهیم شیکیکه  ی..دور اهشی..غرورش..شکستنش..دوراه
 و غرورش.. رتیبه ابرو و غ شیکیدوستش داره و 

وقت حستام و  چیکه زد و باور کنم..هضتمش برام مشتکله..ه ییحرفا تونمینم
 ..یدلم براش سوخت..ول ییجورا هیبودم.. دهیند یشکل نیا

 حاال واسم درد و دل نکرده بودتا حاال به حرفاش گوش نکرده بودم..رابطه ما تا
 نه تا اونجا که غم و غصه هاش و بهم بگه.. یبود ول یمیو صم کینزد یلیخ

فرق  یلیخ یکیکه با اون  یرو شتتناختم..حستتتام یا گهیحستتتام د امشتتتب
 نبود..زبون دراز و پر سروصدا نبود.. یداشت..شوخ نبود ..بذله گو و پر انرژ

 بود.. یو احساسات نیپسر اروم و ساکت و غمگ هی
 ..شیگفت ..از عالقش از عشقش از دوراه بهم

نم بهش بک یواسم مشکله..دوست داشتم کمک کمیحسام  یکی نیا شناخت
عاشتتقم ه ی..منادیاز من بر نم یکار چیه یول بهش  یکمک چیکه خودم 
 ..بهیبکنم..عج تونمینم

ستتام تو لحظه اخر رو  ریام یاز همه حرفا و حرکات حستتام نگاه عصتتب جدا
 اعصابم بود..

 شده؟ یچ یهنیاومدم چراغ اتاقش روشن بود.. رونیاتاق حسام که ب از
 ..بگو و اروم شو..ریو بگم_بهم بگو ام ششیبرم پ شدیم یکاشک



wWw.Roman4u.iR  216 

 

حستتام عاقالنه عمل کنه..دل شتتکوندن عاقبت داره..حستتام حق داره  یکاشتتک
 ..یول دیفهم ری..د دیرس ریاونم..درسته د یول

..خدا رهیچشتتمام کنار نم یستتام از جلو ریام یچرا چهره نگران و عصتتب ایخدا
 کنه اروم شده باشه..

که  مدیناباورانه د یاومد..با عجله بازش کردم ول امشیبودم که پ ریفکر ام تو
 نوشته بود...

 عاشقت شدم.. دورادور
 نگرانت بودم.. دورادور
 ..دمیعشق ورز دورادور

 حال.. و
 و نمیبیدور مرا دورا دنتیشدن و عشق ورز عاشق

 ...رمیمیدورادور م نیهم از
صبح ب شبید  نیاخه..ا یچ یعنی..کردمیسام فکر م ریام امیبودم و به پ داریتا 

 گشه؟چه مر دمیفهمیم یبرام نمونده..کاشک یاعصاب گهی..دکنهیم ینطوریچرا ا
 چش شد؟ گهیعصرش ناراحت بود خب بخاطر مسئله فربد بود..شب د حاال

سردرد از خواب ب صبح شپزخونه  یخاله و هان رونیشدم..اومدم ب داریبا  تو ا
له ا اونم خونواده  مینداشتتتم ..مهمون داشتتت گهیرو د یکی نیبودن..حوصتت

 ..اونم واسه نهار..دیفر
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ست کرده بود..هان خاله سه مدال غذا در س یدو ست کرد و منم   بیساالد در
که کمکشتتون کردم رفتم  کمی..دمیرو چ وهیها رو ستترخ کردم و ظرف م یزمبن

 بلکه سرم بهتر شه.. رمیکه دوش بگ
قت ند روز پ ادیحموم  امیم هرو فتی..مفتمیم شیچ منو جزو  یعنی؟یچ گ

 دونه؟یم مشیحر
نن ر یبلوز نقراب هیو  یجذب مشتتک نیج هینداشتتتم.. یلباس انچنان حوصتتله

دم ز یشکخب شال م یبود ول رونیب کمیشل بود و سرشونه هام  قهیچشمام..
و  میشونیرو پ هیدگیو بر میشونیرو پ ختنیهام ر یتو چشم نباشه..چتر ادیکه ز

 ..یمداد مشک هیو  یپنهون کردن..عطر شکالت
 تو سالن که زنن و زدن.. رفتم

ام انج یبودن..ستتالم و احوالپرستت دیفر یرفت در و بازکردوومامان و بابا یهان
 اومدن تو.. دیسام و فر ریبعد ام قهی..ده دقمیشد و نشست

شت؟یم ینگام کرد دنبال چ رهیخ دیتا منو د ریام سم هیگ شمش به لبا  دفعه چ
ب خ یتنن بود..ول یادی..اخه لباستتم زشیشتتونیاخم نشتتستتت رو پ هیافتاد و 

 ..رهیحوصله نداشتم عوضش کنم..تازه منکه شال گذاشتم که رو شونه هام و بگ
 بود دلم واسش تنن شده بود.. ریچشم به ام همش

 داداشمو.. ی_خوردیهان
 _اخه داداش بد اخالق تو خوردن داره؟

 دلتم بخواد.. یه ی_هیهان
 شدم..همش اخم..همش قهر.. وونهیاز دستش د گهی_بخدا د

 شده؟ ی_باز چیهان
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 ..کردمیبراش م یفکر هی دونستمی_مطمئنا اگه م
بود..با  پراز تنقالت لونینا هیفربد بود..تو دستتتش  نباریزنن و زدن که ا دوباره

ب تلخ و مرغو یلیچند بسته شکالت از نوع خ دیهمه سالم کرد و به من که رس
 خانم.. یواسه شماست گل نایبهم داد و گفت_ا

 ..دیخچریمن و فربد م نینگاش ب تیافتاد که با اخم و عصبان ریبه ام چشمم
گه  ی..اروم تشتتکر کردم و ازش گرفتم ولشتتتدیم یادب یب گرفتمیازش نم ا

 امتحانش نکردم..
 ی..اصال چرا هرکدهیشکالت به من م تیاورده وسط جمع ریحاال وقت گ نمیا
 ..خرهیمنو خرکنه واسم شکالت م خوادیم

نگام به باال نباشه که دوباره در باز شده و حسام  کردمیم یبود و سع نییپا سرم
 و اومد نشست کنار من..اومد داخل..با همه سالم کرد 

 خانم؟ ی_چطور
 ی..خسته نباشیزدم و گفتم_مرس لبخند

 تموم شد.. ی..همه چستمیو گفت_خسته ن دیکش قیاه عم هی
 ؟یتعجب گفتم_حسام..چه کار کرد با

 ؟یفهمیم تونمی_چه کار کردم؟من نمحسام
 و خراب نکن.. تی_کارت اشتباه بود..زندگ

 ..یفهمی_تو منو نمحسام
 ؟یکردیفکر م شتریب یکاشک یخودته ول هیبهت بگم..زندگ ی_چ

 ؟یریگیپوست م وهی..واسم مالشیخ ی_بحسام
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 ؟یخوریم ی_اره..چ
 برا منم بذار.. یخوریخودت م ی_هرچحسام

شغاالش و ر وهیم ست گرفتم و ا  وهیظرف پر از م هیو  گهیظرف د هیتو  ختمیپو
 پاک کرده گرفتم روبروش.. یها

 _بخور..
 _اول تو بخور..حسام

 ..تو هم بخور..خورمی_من م
 ؟یخوریکه خودت نم ی_چکار کردحسام

 و گفتم_بفرما..من جان نثار.. دمیخند
از چش ب نیخدا ا یسام..وا ریگذاشتم دهنم که نگام افتاد به ام بیس کهیت هی و

 شد..نکنه..نکنه به حسام..
 ..دینیو بچ زیم دییای..دخترا بی..گلی_هانخاله

..موقع غذا خوردن میدیغذا رو چ زیم یموقع بود..بلند شتتتدم و کمک هان به
سته بود و  یفربد روبرو ش صله اونورتر ن نگاه  رهیرو خ ییجا هیمن با جند تا فا

الم بازم..ش یشده به گردن و شونه ها رهیخ دمی..رد نگاهش و که گرفتم دکردیم
.شالم و .شعوریب زیه پسرهشده بود.. دمیسف یشونه ها خیم نمیباز شده بود و ا

 ..نییشونه هام و گرفتم..اخم کردم و سرم و انداختم پا یدرستش کردم و رو
تا رو گرفت طرفم و گفت_ب حستتتام پاستت ..تو دوستتتت یگل ایظرف ستتتاال 

 ..بخوریدار
 حسام.. یو گفتم_مرس گرفتم
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سمت ام یول سرش پا ریناخوداگاه نگام رفت   با غذاش بود و با اخم نییسام..
 پسر چشه.. نیا دمیفهمیم ی..کاشککردیم یباز

..حوصله اون جمع میتو اشپزخونه ظرفا رو شست یو منو هان میو جمع کرد زیم
شتم..به هان شنج و ندا شک م یمت بلم با ..اون تنکنمیگفتم بره خودم ظرفا رو خ

 کله قبول کرد و رفت..
 و ستتتادیغرق بودم که حستتتام اومد تو اشتتپزخونه و کنارم ا االمیفکر و خ تو

 ؟یخوایگفت_کمک نم
 _نه ..ممنون..

رفته  حسام که به خاله یباینگاه بصورت ز هی..نیشد به زم رهیخ نهیبه س دست
 نه؟ شهیبود انداختم و گفتم_دلت براش تنن م

 نگفت.. یچیه
 ..یکنقبول  دیهمش دست خودته..تو با یدونمولی_سخته ..م

 ..تونمی..نمی_واسم سخته گلحسام
 _وقت بده..

 ..شهینم یدلم راض ی_دادم..به خودم..ولحسام
 ..ستمیسام_مزاحم که ن ریام
ابروهاش بود..اخ  نیاخم ب هیبود و  ستتتادهیتو چهار چوب در اشتتپزخونه ا ریام

 چقد واسه من جذابه.. یصورت معمول نیکه ا
 ..ستیوقت مزاحم ن چیمن ه ریگفت_داداش ام نینگاه غمگ هیبا  حسام
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ست و الک هیبا  ریام  دیچرخیول م یپوزخند اومد داخل و معلوم بود دنبال بهون
 تو اشپزخونه..

..قلبم به طپش افتاد..نگام رونیحستتام زنن خورد و رفت ب لیموقع موبا همون
ساس م ریبه ام  زیب تعقا هیجوجه افتام تو چنگال  هیمثل  کردمیسام افتاد ..اح
 ..مونهیازش پنهون نم یچیکه ه

ستیو گفت_م ستادیسام اومد جلو و کنارم ا ریام صابم  یاالن دار یدون رو اع
 ؟یریکرشمه م

 یچطور دنیپوزخند زد و گفت_همه فهم هیترس و تعجب نگاش کردم.. با
م دیبا ن کر  ف قط  ف نن.. ک مت  نیرا تو کشتتت یلیخ یک  یدیخود
 مسخرست.. یلی...شکالت..خنییپا

 ؟یگیم یدار ی_چ
..از فربد خورهیتو چشتتمام نگاه کرد و گفت_حالم ازش بهم م یظیاخم غل با

 متنفرم..
 ..کنهیرو م نکارای..چرا اارهیحرصم و درب ایکنه  تیمنو اذ خواستیم مثال

 ..دمکریدرستش م دی..باادیبهش فهموندم از فربد خوشم نم روزید نیهم منکه
 شدم و گفتم_درست مثل من... رهیچشماش خ تو
باستتتا با مه..از ل ند گفت_اره معلو با پوزخ گام کرد و  جب ن که جلوش  ییتع

 ازش.. یواضحه چقد متنفر یدیپوش
 گهیت_دگف دهیبهم چسب یجلو با دندونا دیو گرفت تو مشتش و منو کش شالم

 ؟یلباس بپوش ینجوریا خوامینم
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چه جور تو گه  گاه کردم و گفتم_م ماش ن با بغض دمیپوشتت یچشتت عد  ..ب
 تا بره.. رونیب رمینم نجایگفتم_اصال از ا

صبان همونطور ش ینجوریا خوامیدرهم گفت_کال نم افهیبا ق یع  نی.تو ا. یبپو
 خونه..

 ..شهی..من من همیتعجب نگاش کردم و گفتم_چ با
فت_جلو نیب دیپر  ی..حتچکمیه یعنی..چکمیه یحرفم و اروم اروم گ

 حسام..
ت از وق چیه نکهیچشماش نگاه کردم..به حسام شک کرده..به داداشش..با ا تو

به من حرف قه  ینزده ول یعالقش  که بهم عال تارش بهم نشتتون داده  با رف
باعش  یعالقه به حستتام حستتاس شتتده..اونم االن..چ نیبخاطر ا یعنیداره..

 یامن رفتم تو اتاق حستتام..و دهید شتتبیشتتده بهش شتتک کنه..نکنه..نکنه..د
 ..امیکوتاه ب عیسر خواستمینم یمن..حرفش و قبول داشتم ول یخدا
 ..کنمیم یخونه دارم زندگ نیمن تو ا ی_ول

 .مگه نه؟یپوشیسام_تو نم ریام
ماش خ تو هاش لج م یشتتتدم..واستتته چ رهیچشتت که کردمیبا مه  ..معلو
 فقط اون.. امیب بایز ری..من دوست دارم فقط به چشم امپوشمینم
تار ام کهییجا تا تار  ریتو رف حت رف قد را با من ان قت کردم اونم فقط  د

 باهاشون ایدختر عمه هاش دست بده  ایبه دختر عموهاش  دمی..اصال ندکنهیم
 نیرفتاراش فقط مال منه.پم منم ا نی..ادارهیبر*ق*صتته..حد خودش و نگه م
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ه ب ذاشتتتمیم دیحستتاستته..نبا یلیفقط مال اون...ستتر منم خ ذارمیرفتارام و م
 ..هردوتا مشکلو.. کردمیمشکل و حل م دیحسام شک کنه..با

 ..پوشمیبه چشماش گفتم_نم رهیخ
شد ..فکر نم نگاهش شمام در رفت و امد بود..رنن نگاهش عوض   کردیتو چ

قدم رفت عقب و برگشتتتت که بره  هیول کرد و  قموی..امیکوتاه ب عیانقد ستتر
 صداش زدم..

 ..ری_ام
 ..ستادیا

 _حسام..
 و با اخم نگام کرد.. برگشت

 ..میکمکش کن دیگفتم_با عیقدم اومد جلو که سر هی
 شده؟ یتعجب نگام کرد و گفت_چ با

 ارومتر شده بودم.اب دهنم و قورت دادم و گفتم_مفصله.. حاال
 شده؟چشه حسام؟ یچ یگیکه حاال نگران شده بود گفت_م ریام

 گهیدر واقع خودش که م یعنیاومده.. شیپ یمشتتکل هی_خب..خب..واستتش 
 ..یحل شده ول

 ؟ی_مشکل مالرسامیام
 _نه ..

 ؟یسام_پم چ ریام
 حرف زد.. شهینم نجای_ا
 ست؟یکه ن یزیچ یضیو راحت کن..مر المیسام_خ ریام
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 ..اوه..تا کجا رفته..اوه
 راحت..عاشق شده.. التی_نه خ

ق گفت_عاشتتق؟عاشتت دی.با تردمیو م*س*تق رهینگاه خ هیتعجب نگام کرد.. با
 ؟یک

 رسه..االن ب دی..شاستیجاش ن نجایو گفتم_گفتمکه ا نییو انداختم پا سرم
ستم سرش پا ششیاز پ خوا سد راهم کرد .. ستش و  شم که د ا بود و ب نییرد 

 ؟یگفت_فقط بگو ک یخفه ا یصدا
 کنه؟یم یتو فرق ی_مگه برا

 ؟ینکن..ک یچشمام نگاه کرد و گفت_با من باز تو
 ..شیشناسیتو نم نکهیدختر ..مهم ا هیعاشق -
 و چشماش و اروم بست.. دیکش قینفم عم هی

 تو اتاقم.. ایکه گفت_شب ب رونیب امیخواستم ب دوباره
 گفت؟اتاقش.. ی..قلبم اومد تو دهنم..چستادمیا

اتاق  یکه خندون رفت شتتبی؟دیایب یترستتینگاش کردم که گفت_م دهیترستت
 حسام.

 ..میحرف بزن دیدهنم و قورت دادم که گفت_راجب حسام با اب
 ..دهیمنو دق م نی..اخر ادمیکش ینفم از سر اسودگ هی.رونیرفت ب و

سالن..خ اومدم سام و عوض م شدیم عیضا یلیتو   ریهرچند ام کردمیاگه لبا
 ..شالم درست مرتب کردم که رو شونه هام و خوب بپوشونه..شدیسامم پرو م

 کنار خاله. نشستم
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 ..زدنیبا هم حرف م دیمامان فر یمانیو خانم ا خاله
ردم ک شنهادی..چند نفرم بهش پرهیبگم..من از خدامه که زن بگ ی_والله چخاله

 گمی..بهش منهیبیم یرو تو چ یامادگ دونمیو ندارم..نم شینه امادگ گهیم یول
صیمادر تو کار دار شیدار التی...تح شکر تنت یدار نی..خونه و ما ..خدار 

ست شکارم که ه  گهیکن..م شندلمن مادر و رو ری..خب زن بگیسالمته..ورز
 نه..
 اصرار کن.. شتری..بشهیدل منم روشن م رهیخاله اگه زن بگ اخ

 ره؟یگ ییدلش جا دی_خب فاطمه خانم شایمانیا خانم
 ..هروقتفهیپستتر ح نیکه نگفته..بخدا ا یزیوالله چ دونمیفاطمه_نم خاله

قد و  یلیخ ری..امفتمیم امرزمیداداش خداب ادی نمشیبیم شتتکل رضتتتامونه..
صورتش..اخالق شه..بخدا حاتشیباالش.. ساله با ست همه کم  فهی..هزا ر  د

 ..دونهیخونواده دوست و مهربونه که خدا م نی..انقد که افتهیب
که فر یقستتمت هی_هرکم یمانیا خانم ستتر و ستتتامون  دمویداره...منم 

 راحت شه.. المیخ کنمیجا دستش و بند م هیفربدم  شاللهیدادم..ا
 ؟ی_جانم مامان..صدام زدفربد
 ..رهیدوست دارم فربدم زن بگ گفتیفاطمه_نه خاله..داشت م خاله
 ده؟یبه ما زن م ی_اخه خاله جون کفربد
 واسه خودت.. یتموم ی..ماشالله همه چهیچه حرف نیفاطمه_وا ا خاله
شما چ یکه با کم فربد سته بود اروم رو به من گفت_نظر  ش صله از من ن  هیفا

 واسه ازدواجم؟ ستیخانم..زود ن یگل
 ..گهیمگه من مشتوره ازدواجم به من م وا
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 ..دیبد صیتشخ دیبگم..خودتون با ی_من چ
 ؟ی_چه جورفربد

 یس..و اصال به کدیو دار تشی..موقعدیبد لیخونواده تشک دیدوست دار نکهی_ا
 د؟یدار لیتما

 هر سه تاشون جوره؟ کنمیزد و گفت_فکر م لبخند
 د؟یکنی_خب پم چرا اقدام نم

 نه؟ ایداره  یدارم به من عالقه ا لیمن بهش تما کهیاون دونمی_اخه نمفربد
 دیه باک دیخودتون نیواستتتون بکنم..ا یکار تونمینم گهی_خب متاستتفانه من د

 ..دیتالش بکن
 ...کنمیشد و گفت_همه تالشم و واسه بدست اوردنش م رهیچشمام خ تو

صدا همون شما ریسرفه ام یموقع  براق فربد  یسام اومد و منم نگاهم و از چ
 ..گهیبازم اخم کرده د ینکردم..حتم رمینگاه ام یگرفتم..ول

عد تاقم.. ب نه رفتم تو ا نا و جمع و جور کردن خو  میبا مر کمیاز رفتن مهمو
باره  تادم..از االن استتترس گرفتم.. ادیحرف زدم و دو برم  یعنیامشتتتب اف

به خودم مطمئن ن ری..از امشتتشیپ خاک ستتتمیستتتام مطمئنم ..در واقع  ..
و باهاش حرف  میکنار هم باشتت شتتشیخب..دوستتت دارم برم پ یعنیبرستترم..

دوتا نامحرم تو اتاق دربستتته نفرستتومش  گنی..اصتتال مترستتمیاخه م یول مبزن
بکنم..اخه..خب تو همون اشتتپزخونه  ی..چه غلطترستتمیم ی..وونهطایشتت

.تازه .لمایف نیا نیشتتدم خب..ع ریمفصتتله..مفصتتله..جوگ ی..هگهید یگفتیم
ن قرار ..فکر کمیذاشتتتیشتتتاپ ..اونجا قرار م یتو کاف میبر گفتمیبهش م دیبا
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به  میونتی..بعد تازه ممیستتر قرار و با همم برگرد میبا هم بر نجای..بعد از امیاربذ
 شدم رفت.. وونهیخدا د ی..وومیقرارم نرس

اس داد پم چرا  ریشتتد و همه رفتن بخوابن و چراغا خاموش شتتد که ام شتتب
 جوجو؟ یاینم

 بترسوندم.. خوادی..منامرد
 گرفتم.. یجانیبرسرم حاال چکار کنم؟چه ه خاک

و  دمیپوشتت یو خاکستتتر یمخلوط مشتتک یبا طرح ها دیبلوز و شتتلوار ستتف هی
ستم رژم بزنم گفتم االن  شونه کردم و و عطر زدم..خوا سواک زدم و موهام و  م

 ..زهیریحاال امشب و داره کرم م کنهینم شیوقت ارا چیتو خونه ه نیا گهیم
 هم خوندم و رفتم در اتاقش.. یالکرس تیو ا دمیکش قینفم عم هی

 ..تو. ایت_بو سه تقه به در زدم..که صداش اومد و گف قینفم عم هی دوباره
 بیدستتتش تو ج هیبود.. ستتتادهیباز کردم..رو به پنجره باز و پشتتت به من ا درو

 ..کشهیم می..چه حرفه ادیکشیم گاریبود و س نشیشلوار ج
 سام_درو ببند.. ریام
 تو.. ادینم طونیتو روحت..درو بستم..اشکال نداره پنجره بازه..ش یا

سمت من ..اومد نزد گارشیس شت  صله ت یکترولیو خاموش کرد و برگ و با فا
 ؟یچشمام نگاه کرد و گفت_به من اعتماد دار

قد جوگ دونمینم تا ..اون موقع هم شتتتدم و  یبعضتت شتتمیم ریچرا من ان وق
 گفتم_قده چشمام..که البته هم داشتم..

 و نترس.. نیلبخند محو زدو گفت_پم بش هی
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ستم ش شک ریرو تخت دونفره ام ن شم رو تک مبل چرم م  اتاقش یسام و خود
 ...شنومینشست و پا رو پا انداخت و گفت_م

 و؟ی_چ
 ؟یاومد ی_واسه چ

 ..زنمیم جیخدا ابروم رفت..گ یوا
 _اها..

 ..کشمی..چقد من امشب نفم مدمیکش قینفم عم هی بازم
حستتام  دینه..خب ..اووم..شتتا ایدرستتته  کنمیکه م یکار دونمی_راستتتش..نم

با تو حرف زدم ..ول که در موردش  حت بشتتته  مک  خوامیمن م ینارا بهش ک
 کنم..

شاد و بذله گو  یدونیکه م خودت سام   هیمدت بود که تو خودش بود و با  هیح
سال نم سه هم یلیخوردش..من خ شدیمن ع شدم..وا رفتم  شبید نینگرانش 

هاش حرف بزنم..اولش ه با فتیم یکه   یو ردش کرد ول ستتتتین یزیچ گ
 کم اوردم.. گهیوسطاش گفت_د

 ؟یمتعجب گفت_از چ ریام
فتیکه م نجوری_ا ند  یدختر هی گ که بهش عالقم گاشتتون  بود تو دانشتت
 تا دختره گذرهیمدت م هیبوده.. میو خانواده دار بی..دختر قشتتنن و نجشتتهیم

 هیو  ذارنیو دوتاشتتون با هم قول و قرار ازدواج م شتتهیهم به حستتام عالقمند م
ل ته ا یدوستتتا هم رشتتت بودن.. هم  ل یبا  تر از حستتتام  یبودن و خ د

ه خودش و دوستاشون هم پیبوده که تو اک یی...عالقشون بهم تا جاکترهیکوچ
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ستیدوتا رو نامزد هم م نیا سه هم حلقه هم خر یو حت دون بودن..قرارم  دهیوا
دختره حرف  نیو ا یبا خاله راجب خواستتتگار ادیب شیماه پ نیبود حستتام هم

 ..رسهیعکم به دستش م هیروز  هیبزنه که 
 مشتاق گفت _خب... ریام دمیحرفام که رس ینجایا به
 ..عکم ازدواجش... یعکم معمول هیپسر ...اونم نه  هیعکم از دختره با  هی_

سام صب فمهیکه م ح سش عکم و کهیتا اون کنهینم یاقدام یو ل شهیم یع  وا
 ..فرستهینامه م هی ندفعهیفرستاده ا

و با  ینامه داده بوده..خواهر همون پستتره تو عکم بوده..تو نامه همه چ کهیاون
 نوشته بود.. اتیجزئ

و  شهیپسره اشنا م نیبا ا یخونوادگ یمهمون هیدختره که اسمش فروغه تو  نکهیا
ه پسره ک رهیم شیپ ییعالقه تا جا نی..اشنیبهم عالقه مند م ییبعد از اون اشنا

حرفا با هم  نیو ا شیو ازما ادیز یفروغ و بعد از رفت و امدا یخواستگار ادیم
دوتا بهم روز  نیو عالقه ا بودهخوب  یهمه چ ی..تو دوران نامزدشتتنینامزد م
..واسه دوتا خبر داشتن نیاز عشق ا لیبوده که کل فام یو جور شهیم شتریبروز ب

واسه سال بعد..اون  ذارنیو قرار ازدواج و م کننیزود با هم عقد م یلیخ نیهم
ه تا بود یعال یو بازم همه چ گذرهیمدت م هیبوده.. یرستانیموقع فروغ هنوز دب

ه ک فهمهیم شتتایو تو ازما دهیم شیدکتر ازما رهیو م شتتهیم ضیمرپستتره  نکهیا
 بچه دار بشه.. تونهینم

 یعشق دیو به ام ردشیگیبعد عذاب وجدان م یول کنهیم یاز فروغ مخف اولش
و ر یبهش همه چ گذرهیفروغ بخاطرش از بچه م کردهیکه بهم داشتتتن و فکر م

صوراتش فروغ بهم م یول گهیم  یمحل یو بد ب ی..اول بداخالقزهیریبرخالف ت
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ق عاش یلیخ گنی..چون مدهیدرخواست طالق م نکهیو کم کردن رابطه ها و تا ا
 بچه بوده..

فروغ پاشتتو  یحرفا ول نیو التماس و ا ادیم یه رهیم یپستتره ه نکهیا هخالصتت
 ...خوادیکفش که طالق م هیکرده بود تو 

سره سمش از تو  دهیو طالقش م شهیمجبور م پ و چون هنوز ازدواج نکرده بودنا
 ..شهیشناسنامه فروغ پاک م

دانشتتگاه و با حستتام اشتتنا  ادیو م کنهیفراموش م ویفروغ همه چ گهیکه د بعدم
 ..شهیم
 شهیبد م یلیخواهره تو نامه نوشته بوده که برادرش بعد از طالق حالش خ گهیم

تا  دارنیحرفا ستترپا نگهش م نیو همش دلتنن فروغ بوده و با دوا درمون و ا
شنا م یدختر هیبا  نکهیا صد پله از فروغ ز شهیا  کننیتر و با هم ازدواج م بایکه 

 ..رنکه االن دوتا پسر دوقلو دا نجاستیا شیو جالب
 هیاول شیکه ازما دهینداشتتته و بعد فهم یاصتتال مشتتکل دهیکه داده د شیازما

شتباه بوده و روز شکر م یا شتباه از اب در ششیکه ازما کنهیهزار بار خدا رو   ا
 اومد..

ستتراغ  رهیم ختهیو بهم ر شتتهیحالش بد م شتتهیبا خبر م یکه از همه چ حستتام
 که چرا دروغ گفته.. دادیفروغ و دادو ب

نهیم اولش مه چ ریز ز مه رو م یوقت یول یه نا تهیم هیبه گر نهیبیعکم و  و  ف
ش یلیبوده که گفته خ نجایو جالب ا کنهیاعتراف م شک مونهیپ ونده و که دلش و 

رو فراموش کنه و ببخشتتدش و کنارش بمونه  یحستتام که همه چ یافتاده به پا
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سام یول سیبا همچ ستیو گفته که حاظر ن یهمه چ ریم زده زح ازدواج  ین ک
 کنه..

نگاه متفکر بهم انداخت و گفت_اونوقت تو  هیو  دیکش قینفم عم هیسام  ریام
 ؟یبه حسام بکن یچه کمک یخوایم

 ونطیفروغ و ببخشتته و از خر شتت نکهی..ا یباهاش حرف بزن یتونی_خب تو م
 ..شهیم تیداره..من مطمئنم اد..اون فروغ و دوست نییپا ادیب

 یدختر نیبخاطر همچ ستتتمیستتتام بلند شتتتدو گفت_من عمرا حاظر ن ریام
 داداشم و بدبخت کنم..

 اصتتال قابل بخشتتش نکهیتعجب نگاش کردم که گفت_دروغش به کنا با ا با
 نیبا همچ شتتهیحاظر نم یمرد مجرد چیه نکهی..ازدواجش به کنار بااستتتین

 نیبا همچ ی..هرچند تلخ..تو خودت حاظرتهیواقع هی نیازدواج کنه..ا یدختر
س ش ی..دختریازدواج کن یک سر ع شم بوده و باهاش از  شق طرف  قکه تازه عا

 فکر و تامل یمستتئله نه چندان مهم بدون کم هیبعد بخاطر  یول کنهیازدواج م
شه..ا یهمه چ ریبزنه ز شقش جدا ب ضم نیو از ع  که بعد دهیم ینیدختر چه ت

سام تا چ یها تو زندگ سام دلش ایکم اورد و  اینبود و  لشیباب م یزیبا ح و  ح
کار و کرد  نیا اولشکه با عشتتق  یدختر نیو نره..همچ یهمه چ ریزد نزنه ز
 ..کنهیبا حسام م نایبدتر از ا

 .راحته. الشیخ یول شهیم تیاذ کمینظر من که کار حسام عاقالنه است.. به
که ستتنن رو ستتنن بند  ینجوری..خب ایزنیاونو م یحرفا یکه دار_تو هم 

 تنها بمونه.. دیدختر تا اخر عمرش با نی..اشهینم
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سامیام شق بوده..اون و تو بدتر هیشکوندن دل  یسزا نی_ار نها ت طیشرا نیعا
 یدستتت خداستتت ول ی..البته همه چمونهیتنها م شتتهیگذاشتتت..خودشتتم هم

 یکس نیبا همچ شهیحاظر نم شناسمشین م..مینکن حسام و مجبور کن یسع
دختره هم  یمستتئله حستتتام رو مستتئله ازدواج قبل نیاز ا ریازدواج کنه..به غ

 ..مطمئن باش..حساسه
ست شتم ول ریام ی..خودم حرفاگفتیم را سام  یسام و قبول دا سه ح دلم وا

حقش نبود..همش تو خودش بود..خب دوستتش داشتتته  نیگرفته بود..ا یلیخ
دوستتش داشتتتم..زر  یلیخ یلیخ یعشتتقم نبوده ول گفتیکه م ..خودشگهید
 ..عشقش بوده..زدیم یادیز
 ..بخشهیاصال فروغ و نم یعنی_
بعدها  دیاون بودم..شتتا یاگه من جا ی..ولستتتمیستتام_منکه حستتام ن ریام
 حاضر نبودم نگاهش بکنم... گهید یول دمشیبخشیم

لم ستبک شتدم..د یلیم خستر جام بلند شتدم و گفتم_ممنون..به تو که گفت از
 ی..غرق چشماشمیم رهیهروقت تو چشماش خ یدونیواسه حسام ناراحته..م

 هم بودن..کاراشون..اخالقاشون..هو وم.. هیشب یلی..خشمیم انمونیشا
 رم؟یخواب راحت م هیامشب  یدونیقدم اومد جلو و گفت_م هیسام  ریام
 ؟یتعجب نگاش کردم و گفتم_واسه چ با
خواهر نگران داره که واستتش  هیگفت_چون مطمئنم حستتام  یلبخند جذاب با

 ..کنهیم یدلسوز
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..بازم کوبش قلب من و بازم میم*س*تق ریغ یدوپهلو ..بازم حرفا یحرفا بازم
 .نییحسرت خوردن..با لبخند سرم و انداختم پا

 یغصه بخوره..همه سع ذارمیگفت_نگران حسام نباش..من کنارشم..نم اروم
عا ..هرچند که اگه واقکنمیکه فراموش کنه..تمام وقتش و پر م مکنیو تالشم و م

 .....فقط..فقط تو نگران نباششهیفراموش نم یقیطر چیعشقش بوده باشه به ه
 یحرف چی..تو چشتتماش...برق بود..مهربون بود..بدون هرهیکردم..خ نگاهش

 ؟یشیخواستم برم که گفت_تو...نگران منم م
زبونم و  اریمن اخت گمیباز چم شتتد..م دونمیبود..نم ستتتادهیستتر من ا پشتتت

 فرق داره.. یلیمن واسه تو تا حسام خ یندارم..گفتم_جنم نگران
 گفتم.. ی..چیزیخدا..ابرور ی..وارونیاز اتاق زدم ب عیو که گفتم سر نیا

و  دمیشتتک قی..ستته تا نفم عمدمیکشتتیرفتم تو اتاقم ..تند تند نفم م عیستتر
 بد نشد..حاال.. نمی..همچگهیشده د گهیباش..دچشمام و بستم..حاال اروم 

صدا دهیبه تختم نرس هنوز سرعت ولیاومد..ا میاس ام اس گوش یبودم که   با 
 رفتم سمت..خودش بود..نوشته بود..

 دمیشیشدم..با خود اند رهیتو خ ییبایکه به ز همانطور
پرواز  نییپا نیچن یام که در ارتفاع دهیرا د ییبایز نیبه ا یهرگز فرشتتته ا ایا

 کند..
 که دوسش یاز زبون کس ییبایز فیتعر یدونیشدم..نم یخدا..غرق خوش اخ
 ورنطینفر هم هی دمیبودم که د نمیریشتت یایداره..هنوز تو رو ییچه صتتفا یدار

 واسم فرستاد.. امیپشت سر هم چند تا پ
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 یبود..نگاه چ یهان دمینگاه که کردم د یستتامه..ول ریذوق اول فکر کردم ام با
 بازشون کردم.. یکی یکینوشته..

 ..تیدر شهر غربت..سوار خر بشو برگرد وال ی.اگر عاشق شد1
بچشتتون  کنندیبا هم ازدواج م یمهندس کشتتاورز هیبا  کیمهندس مکان هی.2
 ..تراکتور..هه..هه..ههشهیم
 ..یستیمهم ن نکهی..قشنن ایستیکه قشنن ن ستی.مهم ن3
 یو خطرناک استتت که به طور مرموز یموذ یستتت؟مارمولکی.زن داداش چ4

معتقد است منشا تمام مشکالت خواهر  کهی..در حالزندینظم خانواده را بهم م
 شوهر است..

 ..ناقال؟؟هایکردیزن داداش..تو اتاق داداش من چکار م ی.چطور5
 گمی..واستتش اس زدم..فردا بهت مدیمگه نخواب نی..اوونهیخدا..دختره د یوا

 مارمولک..
 ..ئتیه میقراره با بچه ها بر امشب

 ریام یتو خودش بود ول یلیمدت خ هی..حستتام تا گذرهیماه از اون شتتب م 2
شغولش  شرکت خودش و اونجا م شت تو اون حالت بمونه..بردش  سام نگذا

ته ستترکار خ یکرد..از موقع ثل ستتتابق  یلیکه رف باره داره م بهتر شتتتده..دو
 نیفروغ به اول دمیکه شتتن نطوریامال تموم شتتتد و ا..رابطش با فروغ کشتتتهیم

گارشخ بت دادو دق واستتت با  قایجواب مث عد از بهم خوردن رابطش  ده روز ب
بعدش که اروم  یول ختیبهم ر یلیخ دیحسام نامزد کرد..اولش حسام که فهم
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صبر م سال  شق بود ده  شق منو اقتینه ده روز..اون ل کردیشد گفت_اگه عا  ع
 نداشت..

 رییغتو ت یلیروزه رو داد که خ هیستتفر  بیمدت دوستته بار ترت نیام تو استت ریام
باره فکر و خ میذاریداشتتت..اصتتال تنهاش نم ریحستتام تاث هیروح  الیکه دو

 و قراره کامال تو شرکت بمونه.. شهیترم درسش تموم م نینکنه..ا
 یلیخ کنمی..فقط ..فقط احستتاس مهیستتام خوبه..همونجور ریمن و ام رابطه

خونه  نیفتانه تو ا ادی...رفت و امد زگهیبدتر د زیچ هی..و یلیکالفه استتت..خ
 است..

سافرت و  دیع شد ما هم دل و دماغ م صفر  صادف با محرم و  سال چون م ام
 ..شهپویم اهیماه و کامل س کی ریام شهی..محرم که ممینرفت ییو جا مینداشت

 ..بانیداره و شام غر یزن ریمحل زنج ئتیشب عاشوراست و ه امشبم
شک هی شلوار م شک یو مقنعه نخ دمیپوش یمانتو و  سه منو و هانیم  ی..خاله وا

که راحت  میسخته بهشون کش زد شیدوخته..چون نگهدار یدوتا چادر مشک
 ..مشیریبگ

 صورتم و قلب یدیسف یو چادرم و سرم کردم..چادر مشک ستادمیا نهیا یجلو
 ..دادینشون م شتریچشام و ب یکرده بود و نقره ا

شم با ام رونیاتاق که ب از شم تو چ شدم.. ریاومدم چ  یشلوار پارچه ا هیسام 
وتا باال و د ناشیکه است یبلند مشک نیخوش دوخت و بلوز تنن و است یمشک

 موهاش.. یختگیو بهم ر شیزده بود..ته ر
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چادرم و تو دستتتش گرفت و بو کرد و  رهیو خ اروم مد... مام جلو او به چشتت
 ریوقت تصتتو چی..هدهیم ینجابت و خانم ی...بودهیشتتکالت نم یگفت_بو

 ..کنمیچشمات و با چادر فراموش نم
 ..مگه...مگه قراره منو فراموش کنه..رونیرفت ب و

.مداح .زدنیم ریبودن و زنج ستادهیزنا ا ریسام و حسام تو صف زنج ریو ام دیفر
 ...ووردیکه اشکت و در م خوندیم یجور

همه اشتتک  دیریهمه شتتور بگ دیکنان..ه بخوان هیزنان..گر نهیهمه ستت دییایب
 از ان عشق مکرم.. دی..بخواندیزیبر

 ..میزدیم نهیقسمت زنونه و اروم س میبود ستادهیا یو هان من
 ..ستی..چه احساس زاللستی..چه حالستیشور چه

ماتم..تو ا نیتو ا ایخدا ته..ازت  یشتتب نیشتتتب  مه شتتکستت که دال ه
خداخوامیم ندن خونوادم خوامیازت م یمن چ ای..ازت... داشتتتن  ای..برگرد

کدوم و انتخاب  شتتویکی..اگه بگن زنیدوتا خواستتته واستتم عز نی..چقد اریام
 ازت بخوام.. ی..چایکنم..خدا

بپا بود..زل زده به اب شدن شمع  بانیو بساط شام غر میروشن کرده بود شمع
..چرا احساس خوامیم میاز زندگ یبودم که مثل خودم در حال اب شدن بود..چ

 ..شهی...با تمام محبتاش چرا داره ازم دور مشهیداره ازم دور م ریام کنمیم
اون دستتت تو قستتمت مردونه ها شتتمع روشتتن کرده بود و اروم و مردونه  رمیام

با خودم فکزدیم نهیستتت گه  کنمیر م.. گه بخوان ازم نمشیروز نب هیا ...ا
 ...شمیم ی..اگه اون نباشه چرنشیبگ
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و بعد کم کم  شمیشمع اب م نی...اول مثل اگمیو م زنمیبه خودم م یخند زهر
سنن مشمیسفت م ه رو ندارم ک یپروانه ا چیاونوقته که ه گهیو بعد د شمی..

 دورم بگرده...
کم کردم..اعصتاب  لویمدت چند ک نیتو ا دونمی..نمشتمیم یدارم عصتب گهید

 واسم نمونده.. یدرست و حساب
 ..میتموم کرد تیترم هم تموم شد و امتحان ها رو با موفق نیا

قد نام داره  نیا ان ندو قت حرص خوردم د ند و ..دختره کننیم یکی یکیچ
پام بت..هرروز هرروز از کرج  جایا ادیم شتتتهینک حالم و داره بهم  ن ...

 ریستتام..حاال خوبه ام ریخودش و بزور بچستتبونه به ام خوادی.م..جلف.زنهیم
صال محلش نم  یچه جور دیبا دهیزرنگه..فهم یلیخ نمیا یها..ول ذارهیسام ا
 ...کنهیم ینیریخونه داره خودش نیخودش و هل بده تو ا

زن عموش از دختر  دهی..فهمکنهیم نیریو واستته عمو و زن عموش شتت خودش
جلو و  دهیشتتالش و م رستتهیدم در خونه که م ادیخوشتتش م نیرنگ نیستتنگ

 ادیعمو از دختر خنده رو و مهربون خوشتتش م دهی..فهمکنهیو پاک م شتتشیارا
 ییو واستته عمو چا کنهیکار م یاندازه نهنن بازه و ه شتتشیدختره عنق همش ن

 ی..واستته هانفتهی...داداش حستتام..داداش حستتام از زبونش نمارهیم وهیم برهیم
شاش و لود  یو ه بندهیسام م ریام شیجان به ر ریجان ام ریم..اخرهیم هیهد چ

 حم دوطرفه است.. نیمنو نداره که البته ا دنی..فقط چشم دکنهیم
 خودش خوادینگاه تروخدا چطور م گفتی..م میدیخند یبا هان یکل یسر اون

که  یزیچ ی..ولیداداش ما قبال دلش و باخته...ول دونهینم یو قالب تو کنه ول
 و محبت وار خاله به فتانه است.. دینگرانم کرده نگاه جد یلیخ



wWw.Roman4u.iR  238 

 

منو دوستتت داره و انقد نگرانمه و  یاندازه هان گهیم شتتهیموندم خاله که هم من
سهیاندازه بچه هاش به من م سه ام رهیمنو بگ ادیچرا نم ر  هگیسام..اووف د ریوا

 ..کشهیمخم داره سوت م
ستن قرارداد واسه ب استیتالیسام به ا ریام یهفته ا هیام رفتن  گهیبزرگتر د غصه

 ..یشیلوازم ارا دیتول ییایتالیشرکت ا هیبا 
 اون چطور سر کنم.. یهفته رو ب هی نیاالن غصم گرفته که ا از
امشب همه بچه ها رو جمع کرده  شمیدلتنن م یلیبود خ دهیسام هم فهم ریام

 گردش.. میکه دور هم بر
 امیب کیشب اخر در نظرش ش خواستمیخب م یلاماده شدن نداشتم و حوصله

 هفته تو ذهنش بمونه.. هیکه تا 
بلندتر از  یدامن همون رنن ول هیبا  یو بلند شتتل و ول نخود ینخ یمانتو هی

 ی..شال ست دامن و با صندالدمیداشت پوش یزیر یطرح ها رشیمانتو که ز
و پاشنه دار..موهام و کامل جمع کردم و بجز عطر و مداد تو چشمام  یتابستون

 شده بودم.. کیش یلیهم زدم..اووم خ ییرژ هلو هی
سام و ام یو هان من ش هیسام با  ریو ح شد فرمیرفت نیما ا و فربد هم ب دی..قرار 

 ..ادیهم ادرس گرفت که خودش ب می..فتانه و فرزان هم با هم و مرانیهم ب
چه  با  هقیبلوز  هیو  یمشتتک نیج هیستتتام  ریپارک اب و اتش..ام میها رفتب
ش ریس یاب پلماتید ست دهیپو دکمه  نیبه باال تا خورده بود و اول ناشیبود..که ا
اف اطر یعطرش همه فضا یشده بود..بو پیخوشت یلیاش هم باز بود..خ قهی

 و گرفته بود..
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و بعدم فتانه و  میو چند لحظه بعد مر دنیو فربد هم رستت دیما..فر دنیرستت با
 فرزان اومدن..

س نیباال و به اخر میرفت هممون شحال بودن نکهی..با امیدیطبقه اش ر  همه خو
ساب یول شت فت یبغض گنده تو گلوم بود..کارا هیگرفته بود.. یمن دلم ح انه دا

چپ مکردیداغونم م مدیراستتتت م رفتی.. دلم برات  ری..امکردیم ریام ری..امو
شق ا ینر ریام..یایم یک ری..امیاریبرام م یچ یسوغات ری..امشهیتنن م  نیعا
عکستتمون و با  شتتهیاگه دلت واستتمون تنن م ری..امیها بشتت ییایتالیدختر ا

بغض داشتتتت خفم  گهی..دری...ام ری..ام ریبخور..ام نویا ایب ریخودت ببر..ام
قت گ نی..از اونطرفم اکردیم بد و چپ ماورده بود ریفر فتی.. راستتتت  ر
مدیم قد..چرا ایزنیشتتتده..چرا حرف نم یخانم چ ی..گلو ته  ن اخمو چرا گرف
 ..خب به تو چه؟یریمی..چرا نمیخندی..چرا نمیا

چرا انقد  دونمیرو دردام..نم یدوتا هم شتتدن درد نیکمه ا ریواستته ام میدلتنگ
و از  نییباال بندازم پا نیدلشتتوره و استتترس دارم..دوستتت دارم خودم و از هم

 و عشق پر دردسرش.. ریام یدست همشون راحت شم..حت
سر اومده بودن  هی شون هیدختر و  هیتر و  نییپا کمیگروه دختر و پ سر از  تاریگ پ

و  خوندیهم م یدختر هیو  زدنیم نیاهنن غمگ هیاورده بودن و هماهنن با هم 
کنم  برو جل ینظر کس نکهیسمتشون..بدون ا دیبود..دلم پر کش یصداش عال

 یعو بستم و س مامنشستم و چش یسنگ مکتین هیو رو  کشونیاروم رفتم نزد
بدبخت به چ امیکردم  به روزا یزایو فراموش کنم و فقط   یخوب فکر کنم..

 شتتهیتنن م یلیستتام داشتتته باشتتم..دلم خ ریبا ام دی..شتتا دیکه شتتا یخوشتت
 ..یلیواسش..خ
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ساس کردم  نمیریش یایتو رو هنوز ست کنارم..م یکیبودم که اح ش  دمیسترین
دستتتش  یوقت یدور شتتدم..ول یلیچشتتمام و باز کنم چون از بچه ها هم خ

نشتتستتت رو پام با ترس چشتتمام و باز کردم..فربد بود که با لبخند ژکوند نگام 
 ..کردیم
 ؟یمیتا حاال انقد صم یاخم نگاش کردمو گفتم_از ک با
 ؟یکنیهمون لبخندش گفت_با من ازدواج م با

شمام شد..انتظار همچ چ مذخرف و با  تیموقع نیتو ا نجایرو ا یحرف نیگرد 
 صراحت نداشتم.. نیا
 ؟یشی..من دوستت دارم..زن من میصورتش و اورد جلوتر و گفت_گل کمی

 .به درخت . دیکنده شد و چسب مکتیتو بهت حرفاش بودم که از سر ن هنوز
 ه؟یسام_من حاضرم زنت شم..نظرت چ ریام
 ..کردیبود و با خشم نگاش م دهیاش و چسب قهیسام  ریخدا ام یوا

 شده پسر؟ یر؟چیهول شده گفت_چته ام فربد
شمگ ریام شده خ یبا دندونا نیسام خ شماش گفت_خوشم  رهیبهم قفل  تو چ
س ادینم شه..بحش فر دمیرو که تو خونم راه م یک شته با سم دا شم به نامو  دیچ

 یادم اومد خواستتتگار نیدارم و ع نانیاز خودم بهش اطم شتتتری..بکردیفرق م
دورش  شمتچ نمیبب گهیبار د هیبار ..فقط  هی..گمیبهت م یفربد چ نیکرد..بب

قصتتد  یاخطار بود..در ضتتمن گل نیاخر نی..اارمی..از کاستته درش مگردهیم
 ازدواج نداره..
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فت_بهتره بر قشی فام یو ول کرد و گ مت  نذار حر کارت.. خراب  مونیلیرد 
 شه..
 ..نهی..نظر تو هم همیو مرتب کرد و گفت_گل قشی فربد
 کردم و گفتم_اره... یسام عصب رینگاه به ام هی..زدیتند تند م قلبم

 ..خدافظ..خوامینم یو گفت_عشق زور نییو انداخت پا سرش
 مشخص شد.. فشیهمون بهتر که تکل یرفت..دلم واسش سوخت..ول و

 بود.. ی..هنوز عصبستادیسام اومد روبروم ا ریام
 نجا؟یا یسام_چرا تنها اومد ریام
 شدم و گفتم_دلم گرفته.. رهیچشماش خ تو
 ؟یسام_از چ ریام

 ..کنهیو گفتم_از روزگار..باهام بد تا م یسنگ مکتیسر همون ن نشستم
 ..یهست یکنارم و گفت_تو دختر صبور نشست

 ..خشتتتهوبیام نه ا یمن گل ینگاه بهش انداختم و گفتم_اره..صتتبورمول هی
 شدم..

 ؟یکه گفتم_باهاش بد حرف زد میلحظه هردو ساکت بود چند
 برم.. تونستمینم ینطوری..اشدیراحت م المیخ دیسام_با ریام

ا حرف نیبه ا یدیام چیه گهیدو پهلو..د یدوختم..بازم حرفا نیو به زم نگاهم
 هم ندارم..

 _فتانه عوض شده..
 و دوخت به گروه دخترا و پسرا و گفت_مبارک صاحابش.. نگاهش

 ..گردهیدوروبرت م یلی_خ
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 ؟یسام_تو دوست ندار ریام
 جلو برم.. تونستمینم نیاز ا شتری..بگفتمیم یچ

 ..می..برستیشدم و گفتم_مهم ن بلند
شتتد و  رهیقدم نرفته بودم که دستتتم و گرفت..برگشتتتم .. تو چشتتمام خ هی هنوز

 حال خراب برم.. نیمن دوست دارم مهم باشه واست..نذار با ا یگفت_ول
ستام شون و نب د ش نو و چقد با حرفاش م نهی..که نبنهیو تو هم قفل کردم که لرز

 حال خرابمو .. نهی..که نبکنهیم نییدلم و احساسم و باال و پا
 بچه ها... شیپ میدادم و گفتم_بر لشیتحو جونیلبخند ب هی

 یغصه نخوره..ول ریو کردم که بخندم که شاد باشم..که ام میشب تمام سع اون
از پف چشتتمام صتتبح  کهیکردم..جور هیتا صتتبح تو اتاقم چقد گر دونهیخدا م

 ...رسامیبا ام ینرفتم واسه خداحافض
لحظه برگشتتت و منو  هیاز پنجره اتاقم چشتتم دوختم به رفتنش..دم در  بجاش

براهشتتم..تا برگرده..که منتظرش  که چشتتم نهی..کنار نرفتم..گذاشتتتم ببدید
 ..گستیهفته د کیتابه  ی..که دلم چقد بمونمیم
ستش اومده دنبالش و رفتن پ ی..هاندمیفربد و تو جمع ند شبید  شیگفت دو

 دوستاشون..
فتناشو با جان گ ریفتانه رو..نشنوم ام یایدلبر نمیبود نب نیا میشب تمام سع اون

..نگاه محبت وار کردیهم ارومم نم ینازک..نوازش دستتتام توستتط هان یصتتدا
ام ستت ریام امیو اروم کننده روحم پ نینداشتتت..فقط تنها تستتک یریتاث ممیمر
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حال تاقم در  هام و ب*غ*ل کرده بودم و  کهیموقع خواب بود..شتتتب تو ا زانو
 اومد..نوشته بود.. امشیپ کردمیبا هق هقم سر م موییتنها

 دارد... یپروانه شدن در آ*غ*و*شت چه عالم یدانیبه تو...نمکردم  لهیپ
 و خوندم و با اون خودم و روح خستم و اروم کردم.. امشیخود صبح پ تا
صبح ب تا صدا هیبودم که  داریخود  شنوم  شت قدماش و پ یدفعه خوابم نبره و ن

 نفساش و پشت در اتاقم... یدر اتاقم..صدا
 جمله اومد رو زبونم.. نینا خوداگاه ا دمیکه از پشت پنجره رفتنش و د یوقت

 ..میکرد یصدبار از هم خداحافظ یروز
 که تو را به خدا سپردم.. دمیفهم یرو زمان یخداحافظ یافسوس معنا اما

 که تونستم بکنم گاز گرفتن زبونم بود.. یکار تنها
هار قت ا گهی..دلم دگذرهیستتتام م ریروز از رفتن ام چ مه دور نیطا رو  یه

زنن  یو گذروندم..دوستتته بار میزندگ یروزا نیچهار روز بدتر نینداره..تو ا
رو  یخونه نبود من گوشتت یبار که زنن زد و کستت هیزده و باهامون حرف زده..

شن یجواب دادم..وقت شد  دمیصداش و  شد..بغض  سته  سم ب  بیس هیراه نف
و من فقط  کردیاز اونور الو الو م ریو گرفت..ام دنمینفم کشتت یگنده و جلو

کوتاه بکشتتم..بعد از چند لحظه که نفستتم برگشتتت  ینفستتا کردمیم یستتع
 گفتم_سالم...

 بکشم.. قینفم عم هیبودکه گذاشت من  ریسکوت از طرف ام ندفعهیا
 ؟یسام_خوب ریام

 _نه
 سکوت... دوباره
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 .مگه نه؟یای_زود م
 ؟یخوایم نویسام_تو ا ریام

 کوت..س دوباره
 ؟یندار ی..اونجا مشکلامیسام_زود م ریام
 یها هیگر لیمن نبود تو..همه غمم دل ییخواستم بگم مشکل من همه تنها یم

 همه روز شمردنام همش بخاطر تو.. امیقراریواسه تو...همه ب یشبونم دلتنگ
 ندارم.. یفقط گفتم_نه..مشکل یول
 سام_مراقب خودت باش.. ریام

 _تو هم..
 سه روز تموم بشه.. نیممکنه ا یعنی

بودن و  رونیب دیو فر یکستتل بودم..هان یلیکه از خواب بلند شتتدمخ عصتتر
..عمو ندمویتو شرکت م شتریب دیفر یزدنا میسام و ج ریحسامم بخاطر نبود ام

 میس یب یپاک کردن و با گوش یبود و خاله تو اشپزخونه مشغول سبز شگاهینما
 ..زدیحرف م یتلفن

صال از ایشنویم یچ هی..گمیم یچ هیفاطمه_نه فائزه.. خاله  رو به اونرو نی..ا
ب خو یلیداره..حجابشتتم خ ریتا استتمون توف نیکه بود زم یزیشتتده..با اون چ

 کاراشم از عشقه.. خوادهمهیو م ریام دونمیمهربون شده..م یلیشده..خ
شه..به هرحال دختر برا یدونیم سهرابم حرف زدم..اونکه از خدا شه..منم با  در

هم حرف زدم گفت بذار  ری..با امرهیسام زودتر سروسامون بگ ریکه از خدامه ام
کردنش ستتخت باشتته..حاال  ی..فکرنکنم راضتتمیزنیراجبش حرف م رانیا امیب
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تر ؟خودت که بهی..چمیواستتش باال بزن ینیاستتت هی رانیاومد ا شتتاللهیگفتم ا
شتم ول دونمی..مشهی..نه نمیدونیم ست دا ..فتانه هم دختر شهینم ی..منم دو

باشتته همخون همن..باشتته..قربونت برم..مزاحمت  ی..به هر حال هرچهیخوب
 هم سالم برسون..خداحافظ.. ینشم..نه به مهد

 اهیچشمام س یجلو ایدن دیلرزیکمرم نشسته بود..کل بدنم م یرو یسرد عرق
شتم تو اتاقم..تو پ شتم و تلو تلو خوران برگ  ی..چمییتنها لهیشد..راه رفته رو برگ

تاقم ا یو چ کردمیفکر م نار پنجره ا تادمیشتتتد..رفتم ک به ب ستت  رهیخ رونیو 
شورم الک سر م گردمینبود..بر م یشدم..پم دل نجره پ ریو ز نیزم سر خورمیو 

 تموم شد.. یهمه چ گهی..درمیگی..زانوهام تو ب*غ*لم منمیشیاتاقم م
 از هم میکن ی...دورایب
 کم کم میتنها بش ایب
 ..رانیا امینداره..گفت بذار تا ب دهیفا یچیه گهید
 با من تو بدتر شو.. ایب
 ..از من تو رد شو..ایب

کاشتتتکیبد بود یکاشتتتک ریام نبود ی.. کاشتتتکیمهربون   یحام ی..
 ...ی..کاشکینبود

 م..خوراک سگا و شغاالبش ابونیتو ب شیهمون هفت سال پ نیذاشتیم یکاشک
 کم تر شدم.. یکم بودم ب یب

 نی..از ادارمینه ب خوابمیازاحستتتاس نه م رهی..دلم ستتر مییوقتا هی یگاه نیبب
 ...داستیمن پ یچشما
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ستم..ه یادیمحتاج گرماته ..ز تنم .من . ستیحد ن نیدر ا یدرد چیدل به تو ب
 ز حد..ا شیب شهیاز حد..دلم تنن م شیب شهیخستم..دلم تنن م یزندگ نیاز ا

شتتت و ..پیتا کجا..خونوادم و گرفت یکستت یب ایم و گفتم_خداهق هق افتاد به
ه ازت خواستتت یو چرا؟خدا مگه چ ریام گهی..دیو گرفت زامی..عزیپناهم و گرفت

واستته از  یزیعشتتق که مال خودم باشتته..مال خوده خودم..منکه چ هیبودم..
که د ندارم..من کد یکستت گهیدستتتت دادن  قاص  خدا دارم ت ندارم..  ومرو 

 ..دمیمگ*ن*ا*هم و 
مام و م دنیپر..نفم کشتت یپر..زندگ رمیپر..ام خونوادم ندمیپر..چشتت غ ..داب

قد ا کا نیداغن..چ تاقم  یلعنت یاشتت له دارن..چراغ ا مدن عج واستتته او
و توش  ریام دهیخاموشتته..نشتتستتتم و زل زدم به در ..که باز شتته و قامت کشتت

 ..ومدیباز نشد..ن ی؟ولیدار ی؟مشکلیشده گل یو بگه_چ ادی..که بنمیبب
 قلب که مال خودم باشه و واسه من بتپه.. هینخواستم .. یادیز زیمنکه چ ایخدا

ته..ب یپدر یب به..ول ی..مرگه..ب یمادریستتخ عذا  یب یخواهر و برادر بودن 
 عشق..خوده مردنه..

شت ریام اخ شت یچرا گذا شم..چرا گذا ستت ب چرا بهت دل ببندم.. نجوریا یواب
 ؟یهمه وجودم شد

صال من از ک یشد ییهوی چرا شقم..ا شک یع شدم..کا شق  ..دلم یبود یعا
 ..خوادیچشمات و م هیگرم
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تو در و  ادیشتد..م انینما یصتورت معصتوم هان ریام یاتاق باز شتد و بجا در
شن م بندهیم شماکنهیو چراغ و رو شمش به چ و  جلو ادی..مفتهیم سمیخ ی..چ

 ..رهیگیدستام و م
..از اولم ستتتیمال من ن گهید ری..امیتموم شتتد هان ی_همه چگمیبغض م با

به ام ینبود..من ب چه  هاجر..ه ریکم و  مادر چیستتتام م  یراضتت یپدر و 
مگه دست من بود..لعنت  یول دونمیچکار؟.م خوانیکم م ی.عروس بشهینم

 دل..لعنت.. نیبه ا
 فتانه همخونشه..دختر عموشه..اصال عقدشونو تو اسمونا بستن.. اره
چه  ریام یپم من چکار کنم؟من ب یاشتتکمو پاک کردم و گفتم_هان دستتتم با

 ..رمیمیمن..من م یکار کنم؟هان
که ام یهان  نیواستتته ا یدیام گهیمن د ی..هانخوادیمنو م رمیتو بگو..تو بگو 

ادم نه خونواده داره..نه عشتتق  یو ندارم..وقت چکمیندارم..من ه یلعنت یزندگ
 چکار؟ خوامیم یزندگ زهیانگ یهدف ب یهدف..من ب یب یعنی
بکنم..؟من  یصتتاحاب چه غلط ی_من بزنمیداد م دهیجنون بهم دستتت م هوی

 چه کار کنم؟ ریام یعاشق ب
پام گر یهان به  پا  تا االن  گذاشتتتت رو دهنم و  کردیم هیکه  دستتتش و 

شم..گر شم..فدات  از نکن با خودت.. ینجورینکن گلم..ا هیگفت_قربونت ب
 ..یفتیپا م

سه امماما ی_هان شون کرده وا ستینگفت نه..م ری..امرینت فتانه رو ن ثل م تون
 تا بعد... رانیا امینگفت..گفت بذار ب یاون موقع بگه نه..ول
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سه بهیگر ریزدم ز دوباره سی..وا سه امیک ستم..چقد از االن  ینی..وا که االن ه
قم عش..که بدونم خوادیم الیخ هیذره راحت هیذره..فقط  هی..دلم..ادیخودم بدم م

 ..مونهیمال من م
نه..ول کردیم یستتع یهان با ا یارومم ک درستتتت  زایچ نیاروم کردن من 

 ..خواستمی..من ارامبخش خودم و مشدینم
همه  خورمیمستتکن بهم داد و خوردم.. مستتکن که م هیخوابوند روتخت و  منو

 ببرم.. ادیاز  تونمینم یمسکن چیو با ه ریکه ام بهی..عجرهیم ادمیدردام 
س چراغ صورتم و ب*و* و گفت_اروم باش و فقط به  دیاتاقم و خاموش کرد و 

 تو رو دوست داره.. ریفکر کن که ام نیا
 لب و اروم زمزمه کردم.. ری..زدیدی..دوباره تنها شدم..چشمام دو دو مرفت

 خودش و تو قلبم جا کنه.. خواستیبزور م یموند که نگ یکه نگ رمیم
سه م یلیخ تو ستمیمن قلب خودم و م ین جا بود..ولاز قلبا وا س خوا  نهیکه تو 

 ..یرو تو خونه قلب من جاداد گهینفره د هیتموم  یرحم یتو با ب یتو بود..ول
 ..هیرحم یب نی..اهخ*ی*ا*ن*ت نیا

جات  گهید یکی ینیکننببیدر و از روت باز م یو وقت یدردناکه که در بزن یلیخ
 و گرفته..

ه نگاهته ک هیرگینگاهت..فقط دودو چشتتمات..فقط خ یکه فقط ستترد اونوقته
 ..یدیکش یچ فهمهیم
 ادیم ادتیقشنن با اون بودن  ی..همه لحظه هایشی..خرد میشکنیم
 ؟ی_پم من چگهیکه م ادیتلخ از ته گلوت در م یصدا هیاون موقع  و
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 نبود.. نجای_تو از اولم جات ایریچقد سخته که جواب بگ و
 نیر ا..فکیکه االن پشتتت در دلت موند یستتتین نیا ؟فکریچکار کن دیبا بعد

 ..یبر دیکه االن کجا با یستین
 کم داشتم؟ یچ دیکه مگه من از صابخونه جد یهست نیا فکر

 یصدا هیاون پشت مشتا و اروم با  یفرستیو بغضت و م یکشیم قینفم عم هی
 _یگیقطره اشک تازه پا گرفته پشت در م هیو  نیخسته و غمگ

 من خوشبخت شو...لطفا!!!! نبدو
هوت بر یابونایتشتتنه رو دارم که بعد از ماه ها ستترگردون تو ب هیحال  قایدق االن

طمئن و م کنهیم رابشیچون چشتتمه ستت وانیل هی گمی...مکنهیم دایاب پ وانیل هی
سام  ری.ام.دهیساعتش و م هیاب فقط کفاف  وانیل هی یول مونهیتشنه نم گهیکه د

مده ول کهیمن تموم نشتتتده..ا ینگران یهم او نه..ا خوادیم ن کار ک کهیچ  ن
 برهوت... ابونیاب تو ب وانیل هیهمون  یعنی نی..و اهیچ مشیتصم

ض میسر کردم..حال روح یرو با بدبخت موندهیسه روز باق اون ضاح افت اح افت
سالم و قربون صدقه  یسام فرودگاه و اوردش..صدا ریبود..حسام رفت دنبال ام

من همچنان تو  ی..ولومدیم یهان یفربد و لوس کرنا یایخاله و شتتوخ یرفتنا
تاقم بودم..نم که خ دونمیا حاال  ندارم  المیچرا  ته..دوستتتت  از بودنش راح

 دیدلم شتتکستتته..شتتتا دیشتتتا دونمی..نمیدوستتتت دارم ول یعنی..نمشیبب
 قبول خوامینم یخودم شتتکستتتم..ول دی..شتتا دیناز کنم..شتتا خوامیناراحتم..م

اق همون موقع در ات یکنمولی..در و باز متابشتتمی..بشتتهینم مینجوریا یکنم..ول
 رهیو خ دمیم هی..به در بسته اتاق خودم تکدمیرس ری..بازم دشهیسام بسته م ریام
 ..نکنه رفت بخوابه..نه..دلم ادیم یک یعنیستتام.. ریبه در بستتته اتاق ام شتتمیم
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 ادیم ریو ام شتتهیستتمت اتاقش که در اتاق باز م دارمیقدم برم هی..ارهیطاقت نم
نگاه  من تحمل تیظرف یقلب ب نیبود..اخ که ا دهیپوشتت ی..لباس راحترونیب

 بودم.. نگشکردن بهش و نداره..چقد دلت
 دونمیبه هم ..نم میموند رو صتتورتم..زل زده بود رهیکه به من افتاد خ چشتتمش

شت ول صدا یچقد گذ شنسالم ک یبه خودم که اومدم   یول دمیردن ارومم و 
 ..دمینشن یجواب
 ...ریبه خ دنی_رس

هت ..با بستادیا دیمن که رس ینگفت..فقط اروم اومد جلو..به چند قدم یچیه
چشتتمات گوده؟چرا انقد  ری_چرا زیشتتد یشتتکل نینگام کرد و گفت_چرا ا

 ؟یالغر شد
 ریز ..ابیتو خوب شتتد یو گفتم_ول نییپوزخند زدم و ستترم و انداختم پا هی

 پوستت رفته..
 ؟یهفته نبودم..با خودت چکار کرد هیسام_من فقط  ریام

شت پلمام هیهفته نبود.. هیگلوم و گرفته بود.. بغض شک و پ  سال بود..هجوم ا
 یخنده الک هی..نیی..اب دهنم و قورت دادم که بغضتتم بره پاکردمیاحستتاس م

 ؟یکه اورد یزدم و گفتم_سوغات
 ..مگه نه..یگل یستیشمام اروم گفت_تو خوب نبه چ رهیهمون نگاه خ با

 _خوبم...گمیو م کنمیو خندم و جمع م نییپا ندازمیو م سرم
 یدنبال چ دونمینم کنهیباال و تو چشتتمام نگاه م ارهیدستتتش صتتورتم و م با
 ؟ی..از چهیچشماش..چشماش عصبان یول گردهیم
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 کرده؟ تتیاذ یسام_کس ریام
 ..دمیتر شده سرم و به چپ و راست تکون م یچشما با
 ؟یکرده...ک تیسام_اذ ریام

 ...چکمی_ه
 یلع ی..به والی_بگو گلگهیبهم قفل شتتده م یبا دندونا یستتام عصتتبان ریام

 فربد..؟ ؟بازمی..فقط بگو کذارمیزندش نم
 ..کنهی..ضعف مشهیو رو م ریهمه احساسات ز نیاز ا دلم

 اره؟من یدادن در بر یسوغات ریاز ز یخوا ی_مگمیو م زنمیم یلبخند زورک هی
 خوبم..حداقل..االن خوبم...

 ی_واستته هرکگهیو م رونیب کنهیتو موهاش و نفستتش و فوت م کشتتهیم دستتت
 ...ینرفته...همش جلو چشمم بود ادمیرو  یکیباشم..تو  ووردهین

 بهش.. شمیم رهیبهم..خ شهیم رهیخ
 _دلم واست تنن شده بود...گهیم یفیاروم و ضع یسام با صدا ریام

شنگ بازم سم..چه حم ق سا ضعف رفتن اح ...االن خود یقلقلک دلم..بازم 
 ...هیواقع هی..واقعستیسراب ن گهی..دنمیبیخود چشمه رو م

 _منم...
ستتام  ری..هممون دلتنن اممیاز شتتام همه تو ستتالن کنار هم نشتتستتته بود بعد
و ..ته تهش دمیهم اصال دور نبود هفت سال ما شش نفر از نی..تو تمام امیبود

 تو چشم بود.. یلیسام خ ریهفت روز ام نیروز..واسه هم
 ی..هانپروندی..حسام مزه مکردیم یباهاش شوخ دی..فرزدیسام که حرف م ریام

شکردیخودش و لوس م  یو عمو م*س*ت غرور ..ول شدیم ی..خاله غرق خو
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 سر و دستاش..فقط..فقط حرکت دمیشنی..صداش و نمشدمیمن.فقط عاشق م
واستته ستتربه ستتر گذاشتتتن  دیلبخنداش..فقط نگاهش..فقط چشتتمکش به فر

 ..کردی..لبخند اشناش ارومم مکردیذوبم م رشی..نگاه خکردی..عاشقم میهان
همه رو بهشتتون داد..خاله با  یها هیهد یو که اورد وقت اشیستتوغات چمدون

 ؟یاورد یزیبهش گفت_واسه فتانه هم چ یمهربون
فت_خونواده من  هی ریام له گ خا به  خت و رو  ندا به من ا نده  گاه شتترم ن

 ..هی..نه بقدیزیکه واسم عز دیی..شمادییشما
 صفر به نفع کیکرد..فتانه خانم...  یجمله منو غرق خوش هی نی..با هم نیهم

 من..
 رینگاه به عمو ستتهراب انداخت و من من کنان گفت_ام هیحرفش خاله  نیا با

نور چشم  یکه بچه اول یدونی..میزیکه چقد واسم عز یدونیمامان..خودت م
 داره.. گهیانتظار د هیمادر از بچه اولش  یول زنیمادره..همه بچه ها عز

پاشتتم برم واستتتت خواستتتگار منم ..زن گرفتنت و یمادرم..دوستتتت دارم 
..اصتتال..اصتتال دوستتت دارم پشتتت در حموم نمی..بچه دار شتتدنت و ببنمیبب

شاباش بدم..ولک سمیخودم وا تیداماد شم و  شم و نقل بپا  نیمن با ا یل بک
 داشته باشم.. یدیام تونمیمگه م ضیقلب مر

 _مامان...یهان
 یبرم برات خواستگار خوامیفاطمه_نه مامان..بذار بگم..ختم کلوم..من م خاله

 کنم.. یخوام فتانه رو واست خواستگار ی....منی..همیریزن بگ خوامیم

http://www.roman4u.ir/


 253 گلشیفته

به من کرد و خ هی ریام گاه  فت_زن  رهین مه و گ فاط له  خا به  شتتتد 
 ...یشما بگ ی..هرچامیهم م ی..خواستگاررمیگیم

 ینه با فتانه..با کس ی..ولامیهم م یمامان..خواستگار رمیگیسام_من زن م ریام
..پم بهتره دیدونیکه خودم بخوامش و دوستتش دارم..خودتون منظورم و م

 ..دیروش فکر کن
ند شتتتد و ر و هانرونیفت ببل گاه  با ترس  ی..داغ کرده بودم..ن تاد.. به من اف

 ..دلهره..عذاب..
بال ام دیفر فت دن ند شتتتد ر فت تو  دیکشتت یستتتام..حستتتام پوف ریبل و ر

افتاده..عمو ستتهراب بلند شتتد رفت  تشیزمان جاهل ادیاتاقش..احتماال اونم 
 ..و رفت تو اتاقش..شهیکنار خاله و اروم بهش گفت_درست م

 رو که دوسش یکس یتون ینگاه به خاله لنداخت و گفت_مامان تو نم هی یهان
 ..یشناسیو بهتر م رسامی..خودت اخالق امیکن لینداره بهش تحم

چکار کنم؟خودت که بابات  یگیم ینکردم..ول لیبهش تحم یزی_من چخاله
 ..یشناسیو م
 ..زنمیبلند شد و گفت_الزم باشه خودم با بابا حرف م یعصبان یهان

 رفت تو اتاقش.. نمیا
 اب دستش دادم.. وانیل هیخاله رو براش اوردم و با  یشدم رفتم قرصا بلند
 لب زمزمه کرد_حق داره.. ریلبخند مهربون بهم زد و ز هیکرد.. نگام

 ..نگران نباش..شهی_خاله..درست م
 ..فقط ... یصبور یلی..خیو اروم نوازش کرد و گفت_تو مهربون دستم

 اتاقم کارت دارم.. ای..پاشو ب ی_گلیهان
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 نگاه به خاله انداختم که با لبخندش بهم گفت برو.. هی
 و در و بستم.. یتو اتاق هان رفتم

 ..ی_جانم هان
 _جانم و کوفت..جانم و درد..یهان

 ..چته باز؟ی_هو
 یکار هیبزن.. یزر هیبکن  یغلط هی ؟بابایهستتت ی_خب تو چه دختریهان

 ..ادینشده به حرف ب لیذل ریام نیبکن ا
 ..؟ریام یپاشم برم خواستگار ی..نگو که انتظار داری_هان

 ..ادیکه به حرف ب یبکن یکار هی یدلبر هی یتونیم ی_نه..ولیهان
 ..ستمیکردن ن یکردم و گفتم_من اهل دلبر اخم

 _زر مفت نزن بابا...یهان
 ..؟یزنیحرف م ینجوریا دمی..با فریتیترب یب یلیخ-

 ..شمیم نیبدتر از ا یلیبشم خ ی_من عصبیهان
 ...دیفر چارهی_ب

واسه  تهیراون عف یخواستگار یپم فردا بر دیتو که با چارهیتو ..ب چارهی_بیهان
قت..ب با چارهیعشتت که  ندون ام دیتو  ناب پاش  رتیتو ح به دستتتت و  نا  ح

ند ب بیب با چارهی.. که  عروستتت دیتو  قو  یتو  چا من ر*ق*ص  داداش 
 تو.. چارهی..بیفهمی..میبر

ست م تنم سر تخت هان چارهی..بگهیبه لرزه افتاد..را ستم  ش ر کنم ..فکیمن..ن
 ..یهمه چ ریخاله بزن ز ضیواسه خاطر قلب مر ریفشارم افتاد..نکنه ام

http://www.roman4u.ir/


 255 گلشیفته

با لحن اخطار دهنده ا یهان گذاشتتتت رو زانوم و  پامو دستتتت   یاومد جلو 
فت_گل هت م یزیچ هی نی..ببیگ به عنوان خواهرت ب نه خواهر امگمیو   ری..

 یلیغد و مغروره والبته لجباز..خ دهیکه نشون م یزیاز اون چ شتری..ب ریسام..ام
 که یری..امنتو رو دوستتت داره..اصتتال شتتک نک نایاز همه ا شتتتریب ی..ول ادیز

 ی..واستته تو تو رواووردین یواستته فتانه ستتوغات یتو ناراحت نشتت نکهیبخاطر ا
ترو  ی..فقط..فقط تو..اه گلکنهیهم م گهید یکارا یلی..مطمئنم خستادیمامان ا

 بکن..دختر دست بجنبون.. یکار هیخدا 
 به چشماش..چشمام قرمز و پر از اشکن.. شمیم رهیخ

 ...ایغروب در یبا بغض گفت_تو که باز شد یهان
سمت در ..ول از شدم و رفتم  ستگ نکهیقبل از ا یسر جام بلند  شم رو بک رهید
 اممیدن امخوی..اون نباشه مرمی..برگشتم سمتش و گفتم_من..من عاشق ام نییپا

که  یزیهمونقدرم واستته تنها چ ی..ول ی..دوستتش دارم..ولستتتمینباشتته..منم ن
 ..کنمینم ییغرورم ارزش قائلم..من ..من عشق گدا یعنیواسم مونده ..

ستم برم تو حرونیاز اتاق زدم ب و شکام و پاک کردم و خوا از  دیبا یول.. اطی..ا
 ..ومدیسام با عمو م ریحرف زدن ام ی..صداشدمیاتاق عمو رد م یجلو

 ..سادمیو گوش وا ستادمیا
 هیعنمیواقعا ب لتونیدال ینه..ول ای دیدونیبابا خودتون م دونمیسام_نم ریام

 ..یفهمیمنو نم یحرفا یسهراب_تو هنوز معن عمو
 ..دیدونیشما نم ی..ولیول فهممیسام_چرا..خوبم م ریام

 ..حرف منو قبول کن..گمیکه م دونمیم یزیچ هیسهراب_بچه من  عمو
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 دینیشماها..من دوسش دارم..بب نیفهمیگفت_چرا نم یبلند یسام با صدا ریام
 بره به جهنم... میخودم و زندگ خوامیم ای..گهیدلم م کهیاون ایگفتم.. یک

.. یتر همه رو فهموند واشیدر و بست و در همون حال گفت_چته بچه.. عمو
 و صدا ها قطع شدن..

 عمو ستتهرابه..چرا یرفته رو بر گشتتتم و رفتم تو اتاقم..پم مخالف اصتتل راه
 دوسش دارم از زبون ای میم*س*تق ریاعتراف غ هی..باالخره ذارهی..چرا نمشهینم
 ..البته اگه منظورش من بوده باشم..دمیسام فهم ریام

 سام خبر نداره.. ریاز عالقه من به ام یکس یاز هان ریخوبه که به غ باز
تا  رهیراهش م هیکه  ی..دوراهمیدوراه هیسر  کنمی..حم مخورهیداره بهم م دلم

سهیم شقم..به زندگ ر سهیتا م رهیراهش م هی..و میبه ع سا ر سال هف کهییبه ک ت 
 ..دنیتموم زحمتم و کش

 ونمتیرو به ارزوشتتون برستتونم..م نایبکشتتم کنار و خاله ا تونمیراحت م یلیخ
با من  یکنه و واسه لجباز دیکنم که ازم زده بشه..قطع ام یجور ریرفتارم و با ام

 یعمر با حستترت زندگ هی رمیو اون وقت من دق کنم و ام رهیبره و فتانه رو بگ
 رو ندارم.. یا گهیدختر د چیرو ه رینگاه ام هی یکنه..نه خدا من تحمل حت

ش گهیدیبراگه تو  ریام شکرنیمنم م یایهمه دلخو  میزندگ هریت یشبا نیا ی..کا
 ..ایبهم بکن....خدا یکمک هی یدوراه نیتو ا ایتموم شن..خدا

س یبعد از ب ریام شد میک سم   ی..اگه تو هم بریبعد از رفتن خونوادم تو همه ک
 ..گردهیبر م میکس یب یدوباره روزا
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 نیخدا ستتهم من تو ا یعنی یمن نمک نخوردم نمکدون بشتتکنم ..ول ایخدا
عد ب ای..خدایریازم بگ دیرو که بخوام با یزیبوده..هرچ ییهمش تنها یزندگ

 ..بد..یواسم نوشت یقصه ا
 تو رو خدا انقد راحت ازم نگذر.. ریام

 ای..من نو رو دارم..خدایخدا تو که هستتت ی..ولیو ندارم..ول چکمیه ایخدا
 ..نیتنهام..هم یلیبگم..خ تونمیفقط م امیوقت دلتنگ

شک یعنیاومد.. ریام امیپ شده..کا و  اماشیوقت پ چیه یحرفاش با عمو تموم 
 اگه.. یقطع نکنه..حت

س نوشته ست فراموش کردن ک سخت ا و همه کم را  زیکه با او همه چ یبود...
 فراموش کردم..

شب پر  سه سه ماه از اون  شت.. شب گذ سه ماه از اون  شت.. ستون گذ ماه تاب
 کنهیم ینکرده..نه سع یرییتغ چیاز اون شب ه ریپر استرس..رفتار امدردسر و 

 گرتی..همونقدر مهربون و حماکنهیعاشتتقانه رفتار م یلیمنو فراموش کنه..نه خ
 و همونقدر سفت و سخت در برابر احساساتش..

 ینکرده و همونقدر دوستتت داشتتتن یرییتغ چیو عمو محبتشتتون به من ه خاله
 هیچند وقت هیکه عمو  دمیفهم یاز هان بهیعج یلیکه خ یزیهستتتن..فقط چ

 کردن خونوادم.. دایسفت و سخت افتاده دنبال پ
 نیاینه ناراحت شدم نه فکر کردم که از دست من خسته شدن..ول دمیفهم یوقت

شا سه فتانه  خوانیم دیفکر و کردم که  شون بردارن..تا راه وا سر سر راه پ منو از 
 باز بشه..
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شتتدن خونواده من بوده چون  دایپ ریگیپ شتتهیت ستتال عمو همهف نیتو ا البته
 دوسه ماه تالشش مضاعف شده.. نیا ی..ولتابشونمیکه چقد ب دونهیم

اد ..اخه اونا دامالیداشتن خونه عمه سه رازیبه ش یهفته ا هیسر  هی یو هان دیفر
ستتفر عشتتقوالنه برن..من  هیهم دوستتت داشتتتن  یو هان دیبودن و فر دهیو ند

مام ت میخب مر یتنن شده بود..ول یحساب یخسته شدم..دلم واسه هان یلیخ
 نکنم.. ییتالشش و کرد که من احساس تنها

 یکه چقد دلتنگش بودم..حت دمیاومدن تازه فهم دیو فر یهفته که هان هیاز  بعد
وش خ یلیخ مهیماه عسل نصفه و ن نیا یدلم تنن شده بود..به هان دمیواسه فر

 شده بود.. رهیت کمیگذشته بود ..فقط پوستش 
 نداره.. گهید یوقت اراذل باز دیغرق کار شده و بقول فر یحساب حسام
فاق تادین یمهم یلیخ ات نده دار و شتترم اور  یلیخ یماجرا هیفقط..فقط  ف خ

 ..شمیغرق عرق م کنمیاومد که هر وقت بهش فکر م شیواسه من پ
 میرب میخوا یکفش که م هیتو  میپامون و کرده بود یمدت بود که من و هان هی

و با  4در 3 یخب چون قطعا قصتتتدمون عکستتتا ی..ولمیریو عکم بگ هیاتل
 دی..فردیحرفش و نزن گفتیبهمون اجازه نداد..عمو که م چکمیمقنعه نبود ه

 دیکرد رفکداغ کرد و گفت_ دی=طالق..حسام که تا شن هیگفت..اتل یکه به هان
بابا  میگیما م یو عکاس اونجا هستتت..حاال ه بهیار جور مرد غر..هزهینجوریا

 وتریکه با کامپ ی..عکاس بانوه اونگفتیم یه میکنیما عکاس بانو انتخاب م
ستش م شاپ انجام م کنهیدر که  کنهیکه چاپش م ی..اونستیکه بانو ن دهیو فتو

 کرد.. نانیاطم شهی..بعدم به همه جا که نمستیبانو ن
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 میفتر یسام بود که وقت ریام دمونیام نی..اخرشهیگرم نم یاب نمینه..از ا میدید
اد و د ادی..نه که حاال بمیشتتد مانی..از کرده خود پشتتمیتو اتاقش و بهش گفت

د و کج کر کمیداد و ستترش و  لمونیتحو کیلبخند شتت هیحرفا.. نیو از ا دادیب
 وقت قهیدو دق فقطگفت_ یاروم و با لحن مهربون یلیچشتتماش و بستتت و خ

 روبروم ی..بعد از اون چشتتمام و باز کنم و کستترونیب دیاتاق بر نیاز ا دیدار
 از االن شروع شده.. قهیخودشه..دو دق یباشه..خونش پا

اقامون تو ات میبر قهیکه قبل از اون دو دق میگرفت میما هم تصتتم جهیدر نت پم
 چشم گذاشته.. ریتا ام میش میقا

صه ست خال ش شتعقالمو مین س جهینت هیو به  گهیرو هم د مین و گذا ..که میدیر
عالقه  یلی..هم خخونهیداره م یچکارستتت..هم عکاستت نجایا یباقال میمر نیا

لده و هم ا کارش و ب کهیداره و  جام  یکالستتتا ن ته و فتوشتتتاپم ان ازادش و رف
 ..هه هه..ههمیبه فتوشاپ ندار ازین می..هرچند ماخودمون خوشگلدهیم

صه س هی خال بود و خاله هم کرج بود و  شگاهیخونه نبود و عمو نما یروز که ک
..نهار میشتتد تیاومد خونه و ماهم مشتتغول به فعال میپستترا هم شتترکت مر

چه کو نیبود تو هم یکی..شتتگاهیارا میو رفت میو بعد از نهار اماده شتتد میخورد
سه عقد هان ض یخودمون بود که من وا ا اونج می..رفتشبودم از یرفته بودم..را

 ..میبرگشت میمر نیو کارمون که تموم شد با ماش
ساب من شت زدم و ارا یموهام و که ح شده بود و فر د شمام هم  شیهم بلند  چ
 شیموهاش و ل*خ*ت کرد و ارا یانتخاب کردم..هان یو مشک یو نقره ا یدود

فر  یهم که موها میرنگارنن مخصتتصتتا انواع ستتبز واستتش انتخاب کرد..مر
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سش شک شیجمع کرد باال و ارا خودش و وا سش زد..خوب  ییو البالو یم وا
 ..میشده بود

 نیج هی..من یهم مجلس یکیاسپرت و  یکی.. میریعکم بگ پیشد دو ت قرار
 هیورد باتوش تکون خ شدیبودم و از بم که تنن بود نم دهیروشن پوش یتنن اب

 ییزایچ نیهمچ هی..اونا هم یا شتتهیشتت یو صتتندال دیستتف یتاپ مجلستت
ش ستادنیپو صه با ژ  هیو  یتک هی یکی..میخنده دار عکم گرفت یلیخ ی..خال

شدن..رفتییتا هس س پیو ت میعوض کرد می..خوب  س لبا ی..وومیزد یمجل
کمه جفت چ هیتنن و کوتاه و  اریبستت یدکلته مشتتک هیبود.. عیضتتا یلیمن خ
شک سبز و مر هی یزانوم....هان ریو بلند براق تا ز یم کوتاه  من..تاپ دامیدکلته 

 کیوماتو ات هیاز خودش گرفت..گذاشتتت رو پا میبود..اول مر دهیقرمز پوشتت
 و انتخاب کنه.. شونیکیمختلف که بعد  یعکسش و گرفت..تو ژستا

 با هم گرفت.. یهم از من و هان یکیگرفت و  یاز هان بعد
شو میموقع مر همون ست شو شیید ست ش یو هان ییگرفت و رفت د  شیهم گو

 زنن خورد و اقاشون بود..
سته بودم و  منم ش سالن ن سه خودم  یکیپام و رو اون  هیتو   هیانذاخته بودم و وا

دفعه احساس کردم  هیجانبود که  چیو اصال حواسم به ه کردمیشعر و زمزمه م
 سام شدم.. ری..سرم و اوردم باال و چشم تو چشم با امکنهیداره نگام م یکی

رو شاخش  ینگو بندر گهی..قلبم که دزدیقلبم تند تند محبم شده بود .. نفسم
دم هول شدم و بلند ش هویکه  کردینگاه م عمیضا پیمبهوت به منو ت رمیبود..ام

تادمیا بدتر کردم ..چون دستت کار و  و واضتتح تر کرده بودم  ریام دی.. و 
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م..اب  ری..بمخوابم..بامیبکنم..برم..ب یچه غلط قایاالن دق دونستتتمیبراش..نم
 بشم..هول شده گفتم..سالم..

جوابم و بده ستترش و  نکهیکه انگار تازه به خودش اومده باشتته ..بدون ا اونم
 ..رونیو رفت ب نییانداخت پا

 من هنوز داغ کرده نگام به رفتنش بود.. یول
تازه پل ایرانیا لمیف نیا نیموقع هم ع همون که مرد  ستتر  ستتتهیکه طرف 

 ری..عکست و بگانیبدو پسرا سر راهن دارن م یاومد و گفت_گل ی..هانرسهیم
 ..میجمع کن

 شده.. ی..چیاومد روبروم و گفت_گل زنمیمن حرف نم دید
 ..یگفت ریچشماش نگاه کردم و گفتم_د تو

 بود... نچایسام ا ریلحظه منن نگام کرد و گفت_ام چند
که  ستترم هان هیو اروم تکون دادم.. عه  نده..ک*ث*ا*ف*ت  دیترک یدف از خ

 ..خندهیبعدم م دهید شونی..دار و ندار منو داداش اشعوریب
من  دکریسام..االن ارزو م ریام چارهیو گفت_ب دیخند یکل دیفهم یوقت ممیمر

 ..میخونه نباش یو هان
 ..دیشعوریب یلی_خ
 از خدات بود.. دونمی_خب حاال تو هم..منکه میهان
 یقدم هیستتتام  ریام دیشتتتد که شتتتا یقلقلک کمیته دلم  یخدام نبود ..ول از

 یاز دوستاش..ول یکیو رفت خونه  ومدیسام اصال خونه ن ریبرداره..اون شب ام
 اومد..نوشته بود.. امشیاخر شب پ

 ..پرستمیرا م تیچشم اب دو
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 ..پرستمیرا م تیعناب لبان
 ..اریمکن  یتاب یمن تو ب یبرا
 ..پرستمیرا م تییبایمن ز که

 ..دیبد دیبرسرم..پسره ند خاک
 زی..همه چومدهین شیپ یو تا االن که مشکل گذرهیاز شروع کالسا م یهفته ا هی

 مثل سابق خوبه..
کردن و بحش و دعوا و اخرشتتم  دایبا هم مشتتکل پ دیو فر یهان شیروز پ چند

کهیا شیکیقهر کردن.. با من ا ن نت  ما ما که  یحرف زد..خونه ا ینجوریچرا 
ونه رو به نایهم دمیباشتتته..فر نایبه خونه مامانم ا کینزد دیبا میبخر میاخویم

سام  ریام نیا خدا یبچگانه بود..ا یلیکرد و دعواشون تند شد..کال بحثشون خ
 ..اوف..مینیشیم نایتو اتاق خاله ا میری..اصال مرهیمنو بگ ادیب

 یایکردم و از بدبخت حتشیحرف زدم..انقد فک زدم و نصتت یهان نیبا ا انقد
 نایمو اع کینزد کنهیم یبهش گفتم چه فرق یخودم براش گفتم تا اروم شتتد..ه

تو هروقت دلت خواستت  نکهیبه مادر شتتوهرت..مهم ا کینزد ای دیریخونه بگ
جایا یایب یبتون که تو ا دیکه فر ن خودش  وننداره..چ یمورد مشتتکل نیهم 

 ..نجاستیتو ا شتریب
عت ور زدنم  کال حاال  یمنطق نیجواب داد و ا کمیدو ستتتا تر فکر کرد..

به نظر زنت احترام بذارم..اون زودتر  کمیحرف بزن که  دیبا فر نیدوساعت بش
دادم رفت..و حاال با هم  یدوتا رو اشتتت نیا نکهیحرف گوش داد..خالصتتته ا
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با خونه عمو ا خوانیکه م یتوافق کردن خونه ا فاصتتلش   یاومستتت نایبخرن 
 ..نایا ووننیباشه..کال د دیفر یفاصلش با خونه بابا

سه نهار خونه بود امروز شد و ظهر وا سمون زودتر تموم  صبح میکال ..عمو از 
ش سه نما ارهیب نیرفته بود بوشهر که چند تا ما سرا ومدیو پم فردا م شگاهیوا ..پ

شرکت بودن..بعد از نهار من و خاله و هان سته بود یهم که  ش سالن ن  و میتو 
 خورد... نبراه بود که تلفن خونه زن نایو ا بتیو غ ییبساط چا

 من.. شیو داد به خاله و اومد پ میس یتلفن ب یهان
..خانواده نیو روشن کرد و گفت_الو..سالم..احوال شما..خوب یهم گوش خاله

 ری..دستتت ب*و*ستتن...زدیخوبن..اقازاده..دختر خانما...ممنون..لطف دار
 ..دیی..قربان شما..در خدمتم ..بفرمادییدای..کم پدیدار اری..اختمیتونیسا
با تلفن  ی..کال تو خونه کسهیک مینیبب میکرد زیچشم و گوشمون و ت یو هان من

 یم..بعدشم خاله هم رسگهیم یو چ هیک مینیبب یرو گوش میدیپریم زدیحرف م
 گرفت..مشکوک بود... لشونیتحو یلیو هم خ زدیحرف م

..خب اگه صبر ستنی..اخه اقا سهراب تهران نیول دونمیفاطمه_ممنون..م خاله
له م گهیتا دو روز د دیکن خه..خ انیانشتتتال عد..ا قدمتون رو  لیو ب خب 

 ..خدانن هدار..دییچشم..منتظرم..بفرما
 ...یقال یشد به گال رهیو قطع کرد و خ یگوش خاله

 بود..؟ ی_مامان..مامان..کیهان
 گفت_خواستگار... یمضطرب منو نگاه کرد و بعد رو به هان افهیبا ق خاله

 با تعجب گفت_خواستگار.. یهان
 ..یو گفت_اره...واسه گل رونینفسش و داد ب خاله
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 ..منانیکه اجازه دادم ب دمیفهم نطوریشتتروع کرد به زدن..از حرفاشتتون ا قلبم
 ..یخواستگار انیب دادیعمو سهراب اجازه نم یقبال هم خواستگار داشتم ول

 خواستگار؟ نیبود ا ی_حاال کیهان
 ...یگفت_شاهرخ...شاهرخ اصالن یفیضع یصدا هیبا  خاله

 ؟یگیم یدار یچ یفهمی_اصال م
 یول فهممیمن نشست و گفت_اره..من م یدر اتاق و بست و اومد روبرو یهان

نجام ستاده ا یخواستتگار هی انیامشتب م نای..بابا ایفهمینم چیتو ه نکهیمثل ا
 ..رنیو م دنیم
 ساده... یخواستگار هیزدم.. شخندین هی

مار ..دختره دیهان نهی_زهر حالوو بذار امستتتتین تی..چرا  با  با مه  ری.. بفه
 ..بذار بترسه..برنتیدر خطره..بذار بفهمه که دارن م تشیموقع
ز من ا یدونیشد..خودت که م لهیپسره پ نیشد..اگه ا یجد هی..اگه قضی_هان

 ..ادیپسره بدم م نیا
شب میهان جواب رد  گهی..تو هم چند روز دکننیصحبت م انی_نترس تو..ام

 ..خوبه..یدیم
 _حاال چرا امشب..چقد عجله..

نادا..م ی_خبر مرگش..شتتتاهرخ میهان کا با ارامش  خوادیخواد فردا بره  مثال 
 بره..

 تو هم شد.. افمیق
 پروان.. یازش..نگاهاش ب ادی..اصال خوشم نمنی_حاال چرا ا
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 شجاع باش.. کمی_نترس..فقط یهان
 دونه؟یم ریمن و من گفتم_ام با

فت شتتتب مهمون داریهان مان بهش گ ما حاال بایزود ب می_ فت   یچ نمی..گ
 کار دارم.. یلی..خشهیم

ب نفستتتم که مطمئنم ام رونیو دادم  مه ه ریو گفتم_من   یکار چیبفه
 ..داداشت ماسته نی..بسکه اکنهینم

 چکار کنه.. خب.. یخوای..می_هویهان
 و نگاش کردمو گفتم_خب؟ برگشتم

 ..دیدستپاچه گفت_خب..خب ..شا یهان
 ..دهیزنن خورد و گفت_فر شیموقع گوش همون

 ..دونمیکه من نم دونهیم یچ هی یهان کنمی..چرا احساس مرونیرفت ب و
د عمو بو یمیصم یپسر دوست عمو سهرابه..پدرش از دوستا یاصالن شاهرخ

 بود.. یکرد و مرد..مرد خوب یسکته مغز شیکه دوسال پ
به ک نیا دونمی..فقط نمهیهم زنه خوب زنش  تیبرده..اصتتال رعا یشتتتاهرخ 

 یجوردختر اون هیرو داره که با  یهمون رفتار نیسنگ یلیدختر خ هی..با کنهینم
 داره..

 ..رونیب زنهیکه اشعش از اونور کلت م شهیم خیتو چشمات م یجور هی
و  دیو تو کار خر شیکارخونه و دفتر مرکز هیداره .. یخوب یلیخ یمال وضتتع

 هم هست.. نیفروش ماش
ص دوتا شون ازدواج کرده و تح ستن و  لکردهیخواهر هم داره که هردوتا کانادا ه

 ..کننیم یهمونجا زندگ
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م بگرفتم..قل یخدا چه استرس یه؟ای..عکم العملش چادیم ریامشب ام یعنی
 تو دهنم.. ادیداره م

دوش  هیبزور پرتم کرد تو حموم و  یاماده شتتم..هان تونستتتمیاستتترس نم از
سر صورت هیو  دیسف نیج هیگرفتم.. یسر ش یبلوز  ست دمیپو کامل  ناشیکه ا

بستتته بود و اونم  قشیکار شتتتده بود و  ریلباس هم حر ریپف بودن و ز ریحر
 یورت..رژ صدمیپوش دیو شال سف یبود..صندل صورت کیش یلیبود..خ ریحر

 هم زدم..اماده نشستم تو اتاقم.. یوعطر شکالت
 ؟ی_حاال چرا ماتم گرفتیهان

 ..رمیمیاز استرس دارم م یدستم و ترق تروق شکستم و گفتم_هان یانگشتا
 سام؟ ریواکنش ام ای نایا ؟اومدنی_از استرس چیهان
 دونم... یشدم بهش و گفتم_نم رهیخ

 ی..ولیترسیسام م ری..از واکنش امدونمی_من میهان
 مهمونا اومدن.. نیایخاله اومد_دخترا ب یصدا
 بود..چه عجلشون بود.. 7به ساعت انداختم..هنوز  نگاه

 ..رونیب میخوندم و رفت یالکرس تیو ا دمیکش قینفم عم هی
 و پسرش اومدن تو.. یدر و باز کرد و خانم اصالن خاله
ستتر زنده و به مد  یلیخ یستتال ستتت داشتتت ول 50 نکهیبا ا یاصتتالن خانم

شال و ک سا فشیبود..رنن الک ناخنش با  شمش هم هیو  شت چ  شهیو رژ پ
 بود واسه خودش.. یمادر شوهر نیست بود..با حال بود..همچ

 ..زمیعز یو گفت_خوب دیو منو ب*و*س اومد
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جوابش و دادم..بعد از اون شتتتاهرخ اومد داخل..کت  یزدم و به اروم لبخند
ما کی..شتتیشتتلوار شتتکالت ند و چشتت با لبخ نارم و  مد ک براق  یبودن..او

 ؟یگفت_خوب
و  نیتتیتو متترگ..جتتلتتف..ستتترم و انتتداختتتتتم پتتا یو درد..ختتوبتت یختتوبتت

 تو.. دییگفتم_ممنون..بفرما
 رو ازم گرفت و با لبخند رفت تو سالن.. ینگاه طوالن هی با

 یلی..نه چاق نه الغر نه کوتها نه خیمعمول کلیپسر قد بلند بود و ه هی شاهرخ
شم معمولیبلند معمول صورت ص یلیخ تیبود..جذاب ی.. شم  یخا شت..چ ندا
 کرده بود.. غهیت 6و پوست روشن که صورتشم  یو ابرو مشک

 خوش لباس بود.. یکل بد نبود..ول در
 تو سالن.. میو نشست میرفت هممون

هم کنار هم..شاهرخ  ی..خاله و خانم اصالنمیکنار هم نشسته بود یو هان من
پا یهم روبرو نداز  مادنییما..اه..اه ستترت و ب لت  کمی ی..مثال دا جا خ

 ؟یچ یعنیبودن  ریسربز شهینم شیاصال حال نیبکش..ا
 .. ادیاالن م ادیم ریگفتم االن ام یه کردمیبه ساعت نگاه م یه

 گوشم اروم گفت_چته؟ ریدستم و گرفت و ز یهان
 اد؟ینم ری_پ چرا ام

 ..ادیگفت_ن لکمیر یلیخ یهان
 ..ادی_ن

 ..کنهیم تیبوده کفا نجایا یبفهمه شاهرخ اصالن نکهی_همیهان
 ..یلی..خی_هان
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صالن خانم ش یا ش زمیجان..عز فتهی_ شاهرخ بر دی..پا با هم  یصحبت هی دیبا 
 ..دیرسیبه توافق م دی..ببن دیبکن

 اهیصتتد ستتال ستت خوامیحرف بزنم..به توافق برستتم..م نی..من با ادیپر رنگم
 کجا برم؟ نینرسم..من با ا

 به خاله افتاد..صورتش مضطرب بود.. نگام
 _اخه..

بدونیاصتتالن خانم گه  نداره..ا جالتم  نداره گلم..خ خه  قد  ی_ا شتتتاهرخ چ
خونوادت از  میزنیزنن م میدیاگه به توافق رستت شتتتاللهی..اخوادیخاطرت و م

 ..انیم کایامر
 منتظر.. نی..خونواده..بشهه

خدا بگم  یکجا مونده..اروم از ستتر جام بلند شتتتدم..ا ریام نیخدا پم ا یا
با ا یهان نه  کارت ک له زنن م کردمیم یزار هیگر کمیتزت..خو  نیچ  زدیخا

 ..گهید کردیکنسلش م
 ..ستین یاننیبشر اطم نی..تو اتاق..عمرا..اصال به امیکجا بر حاال

 ..میکنار استخر نشست یایو رو صندل اطیتو ح میرفت
 ..کردمیم یازیشالم  یها شهیو با ر نییو انداختم پا سرم

 باال..؟ یاری_سرت و نمشاهرخ
ه با اخم کردم ک هی..شی..اکنهیبا لبخند نگام م دمیتعجب نگاش کردمکه د با

 همون لبخند گفت_حاال چرا اخم؟
 ؟ی_پم چ
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 _بخند..شاهرخ
 ؟یپوزخند گفتم_به ک با
 ..ادی..ازت خوشم مادیخنده بلند زد و گفت_خوشم اومد..خوشم م هی

 ..ادین خوامیمار..م زهر
 اد؟یمن خوشت م ؟ازی_تو چشاهرخ

 بگم..عاشقتم؟ ی_البد االن انتظار دار
 خنده سرش و تکون داد و گفت_ت..ت..ت.. با
نداختم و گفتم هی باال ا گه ابرو  قد واقع بلن به..ان  یمکه بفه یهستتت نی_خو

 ..ستیمثل تو و امثال تو ن یکیوقت  چیانتخاب من ه
 خونسرد گفت_مگه من و امثال من چمونه؟ یلیخ

 ه*ر*زه.. یپروا و د*ر*ی*د*ه  یادم ب هیشدم و گفتم_ یعصب
شد روم هوی صورتش و اورد نزد زیبلند  شد و  صورتم ..که من از ترس  کیخم 

هرخ ..شایزنیحرف م یبا ک یو گفت_حواست باشه کوچولو دار دمیعقب کش
..دارم کنمیم ی..خوب واستته خودت تکرار کن..من درستتته هر غلطیاصتتالن

ضح م ست رو هرک ی..ولی..هر غلطگمیوا  یدی..فهمستمیایبذارم..پاش م ید
 ه؟ن ای

 است.. وونهید نکهیا یترس نگاش کردم..وو با
 م؟یکتش و مرتب کرد و گفت_خب..کجا بود قهیسر جاش و مثال  نشست

نمونده  ی..بلند شتتتدم و گفتم_حرفییهمه دورو نیحرصتتم گرفت از ا گهید
 ..دییجناب..بفرما

 جه؟یو گفت_نت ستادیروبروم ا عیسر اومد
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 معلومه..من قصد ازدواج ندارم.. جهی_نت
 ؟ی_کال..ندارشاهرخ

 پوزخند گفتم_نه..فقط با تو ندارم.. با
 بهم.. ختیکنار و رفتم تو..اعصابم و ر دمیکش عیسر

 پشت سر من اومد داخل و گفت_کار ما با هم تموم نشده ها.. اونم
 ..ترسمی..فکر کرده ازش م ختیر یب پسره

 شد؟ ی..چیبا لبخند گفت_خب خانم ی..خانم اصالنمینشست هردومون
 ..یلینگران بود..خ خاله

 ازدواج ندارم..به اقا شاهرخ هم گفتم....من قصد ی_متاسفم خانم اصالن
 ؟یفکر کن شتریب یخوای..نمی_مطمئنیاصالن خانم

 ..خوامی..مطمئنم..بازم معذرت مستیبه فکر ن یازین-
 ..ستیقسمت ن نکهیخب..مثل ا لی_خیاصالن خانم
 لبخند زد..خوشحال شد؟چرا؟ خاله
شنون گفت_من هیبق کهیشاهرخ بلند جور یشدن و موقع خداحافظ بلند  هم ب

 جان.. فتهیش مونمیبازم منتظر م
 خنده ریزد ز ی..هانیریدرمون بگ یب درد
 ..ومدیخان داداشتم که ن ای_ب

 _بهتر...یهان
 دیستام و فر ریتو ستالن که در باز شتد و ام میرفتیم میاومد داخل و داشتت خاله

 اومدن تو..
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نگاه به من و لباستتتام انداخت و رو به  هیمتعجب و اخمو اومد و  افهیبا ق ریام
 کردن؟یچکار م نجایا نایخاله گفت_ا

له هان خا که  تاده بود  با خنده گفت_معلومه داداش..واستتته  یبه من و من اف
 ..یخواستگار

 ؟یک ؟واسهیگفت_خواستگار یعصب ریام
 ..ی..واسه گلستادهیما که کنارت ا ی_داداش..اقایهان
 نیرو تو ا نایا یداد زد_ک یقرمز شتتد و عصتتبان هیندر عرض چند پا ری..امیوا

 شاهرخ؟ نجا؟چرایا یکردیم یخونه راه داد..چرا مامان..چ
 گفت_مگه شاهرخ چشه؟ یهم عصب خاله

 گذشته یکارش از دختر باز گهیاشغال ع*و*ض*ی که د نیسام_چشه؟ا ریام
ر باز دخت نی؟ایگل یخواستتتگار ادیب دیبا یواستته چ نینکبت زن باز..ا نی..ا

 خونه؟ نیپاشو گذاشته تو ا یه*ر*زه به چه جرات
 یوال ..بهکنمیابروش م یزهرا ب یفوران کرد و داد زد_به ابرو تشیعصتتبان هوی

 ..کشمشیخودم م یعل
 رفت سمت در.. نطوریهم و

شیم غیج یهان صتدلدیک سر  ست  ش  هیبود و منم گر دهیو رنگش پر ی..خاله ن
 ..کردمیم

ون نشده..ردش یزیرفت دنبالش و گفت_چته پسر اروم باش..حاال که چ دیفر
 ..اروم..میکنیم

 تو؟ دیراش داد یواسه چ می_اگه قرار بود ردش کنریام
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عقب..بازوهام و  دمیبا سرعت برگشت داخل و اومد طرف من..از ترس پر هوی
 هوی؟یشتتوهر کن یخوا یهم م ؟تویبود یهم راضتت ؟تویگرفت داد زد_تو چ

 د زد_با توام..دا
..اروم باش..من ردش  ریکردم و گفتم_ام هی..اروم گردیستتتون بدنم لرز چهار

 باهاش ازدواج کنم..اروم باش.. خوامیکردم..گفتم نم
 ی..لعنتی..لعنتیولم کرد و داد زد_لعنت ریام

ه کاراتون ب نیو گفت_ا ستتتادیخاله ا یکه اومد روبرو رونیب رفتیم داشتتتت
 ..فقط خوتون..زنهیخودتون ضرر م

 رفت دنبالش.. دی..فررونیزد از خونه ب و
 خاله رو بهش داد و برد تو اتاق خوابوند.. یقرصا یهان

 و گفت_تموم شد..اروم باش.. شمیپ اومد
 عوض شد؟ یزی_به نظرت چ

 ؟یدی_شد..تو نفهمیهان
 دی..فردسام جلو چشم بو ریشب تو اتاقم بودم و راه رفتم و حرفا و حرکات ام تا

نه خودشتتون..نگرانش بودم..ام کل فشتتتار خون  ریبردش خو ستتتام مشتت
 و راحت کرد.. المونیخ دیفر یفشارش بره باال..ول دمیترسیداشت..م

 اومد ..نوشته بود.. امشیشب پ اخر
پر از  دیخوریتن که م نیها زهر مارتان باد..ا انهی..موردیسیسنن قبرم بنو یرو

 بود.. نیریش یحسرت ها
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شت..خ چقد شت یلیزود گذ شم رو هم گذا شت..االن  کی میزود..چ سال گذ
 20دختر  هیسالم.. 20دختر خانم  هیساله بلکه  19ساله نه  18دختر  هیمن نه 

 یداره ول گهیخونواده د هیستتاله  9ستتاله خونوادش و گم کرده..که  9ستتاله که 
 ..زنهیخونوادش پر پر م یتک به تک اعضا دنیهنوز واسه د

 ..شتریب دیسال ..شا کی دیروزا گذشته..شا یلیروز و اون شب خ اون از
 غیج غی..چقد جمیو چقد ذوق کرد میو گرفت پلممونیباالخره فوق د یو هان من
پامیکرد باال  قد   فیاز االن ک شتتتریب پلمیو د کلی..موقع ستتمیدیپر نیی..چ
شن کوچ هی..میکرد شب خوب یو همگ میگرفت یخوانوادگ کیج و ر یدور هم 

ند مام ل*ذ*تش  میگذرو با ت نده رو دلم بود..ا هیو من اون شتتتب  که یغم گ ن
و رو گونم ب*و*ستتته  گفتنیم کی..بهم تبرکردنیم یخونوادم واستتم شتتتاد

 ..کاشتنیم
گار از عد از خواستتت نن م یب مدام بهم ز ..ستتر راهم ستتبز زدیشتتتاهرخ..
نه التماس مکردیم دی..تهدشتتتدیم ..مامانش و دیخری..کادو مکردی..عاشتتقا
 محو میبه بعد کال از زندگ یروز هیاز  ی..ولدادیجلو..اس ام اس م فرستتتادیم

 ..ومدیاسمش تو خونه م ی..نه حتشینه سا داشیشد..نه خودش بود نه تهد
 که بود..من ازش ممنون بودم.. یبود..هرچ یهرک کار

ستگار ریام ستگار که  یرفتارش از خوا سم خوا شد..ا و تشاهرخ به بعد عوض 
ش ومدیخونه م سم ریام یجلو رو گهیکه د شدیم یچنان وح ستگار  یا از خوا

 ردش کنن.. گفتمیبه خاله م یمن خودم هول هولک ای زدنینم
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ه همون موقع ب خواستیکه دلم م شدیم یوقتا انقد مهربون و احساسات یبعض
شقم اعتراف کنم ول ض یع سن م یبع سیکه م شدیوقتا هم چنان  ز در ا دمیتر

 اتاقش رد شم..
خودش و غرق کار کرده بود..خاله چند  یدرسش تموم شده بود و حساب حسام

سه ازدواج که هم یرو بهش معرف ینفر سام م شهیکرد وا  منگفتیو م دیخندیح
ستتتام درباره  ری..هروقتم که حستتتام از امرمیگیو زن ندم زن نم رمیتا داداش ام
قدم  دیکه با اونا_گفتیبه عمو و خاله و م زدیپوزخند م ریام دیپرسیازدواجش م

 نکن.. ری..تو خودت و درگذارنیجلو بذارن نم
ن ..االنم درارشدنیسن و گربه م نیوقتا ع یهمچنان بودن و بعض دیو فر یهان

..پستتر عمه اش اومد خونهیداره درس م می..مرننیبیو م شتتونیتدارک عروستت
 دیبه همه مردا بد شتتتده..با تمیتنم ..ذهن یفعال نم گهیم یول شیخواستتتگار

 زمان بخوره تا دوباره ادم بشم..
 استراحت دوباره درسم و ادامه بدم.. هیدارم بعد از  میتصم منم

نامزد کرده..دختر  یدب یدختر عرب از عربا هیستتام با  ریام یپستتر عمو فرزان
 ..هیبامزه ا

اومد..انقد  مدت همش رو اعصتتاب من بود..انقد رفت و نیاما..فتانه..تو ا و
 در اورد تا... یباز نیری..انقد ادا اطوار در اورد..انقد خود شختیکرم ر

صبان ریام نکهیا تا شکه  یسام و ع  رشیتنها گ ریروز ام هیکرد..انقد رفت رومخ
و محترمانه بهش گفته بود که براش در حد همون دختر  حیصتتر یلیاورد و خ

م بره ..و بهتره اونخوادیرو م گهید یکی..گفته بود که خودش شتتتریعموشتته نه ب
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رشم چ وقت فکیه یول کنهیم یخوشبخت ی...گفت واسش ارزوشیدنبال زندگ
 که باهاش ازدواج کنه.. کنهینم

مدت دوباره شد همون دختر  هیبعد  یشده بود ول یببر زخم هی نیاولش ع فتانه
 ..یجلف و اخمو و بداخالق افاده ا

 یواستته هان ریرو ام نایباز مونده بود..ا دهنشتتون یعمو و خاله حستتاب کهیجور
 کرده بود و اونم واسه من.. فیتعر

ند با  چ نه  تا عدم ف قت ب فام یکیو مادر یالیاز  فت  شیدور  ازدواج کرد و ر
 من کنده شد.. ی..و شرش از زندگمیانگل

ه زنن زد ب یکی شیمشتتکوک شتتده..جند روز پ یلیعمو خ یمدته که رفتارا هی
ش شنن از خونه زد ب هویشد که عمو  یچ دمیو نفهم شیگو شبم رونیف ..اخر 

 ..داشتیکه اومد خونه تا چشمش به من افتاد تا چند لحظه چشم ازم بر نم
هان فرداش مد یوقت میبود رونیب یمن و  نه مر میکه او که تو  میدیو د میخو

 ی..ولکردیم یاونجا چ می..تعجب کرده بودم که مررفتیبود و داشتتت م اطیح
 بره... دیشده و عجله داره با رشیمنتظرمون بوده و حاال هم د یلیگفت خ

همش تو خودش بود..حستتام  یهمه عوض شتتد..هان یمدت رفتارا هیاز  بعد
شده بود..خاله همش گر یلیخ یلیخ  ی..عمو تو فکر بود و هکردیم هیمهربون 

 ..ومدیو اخر شب م رفتیکه صبح زود م رمیو ام رفتیراه م
که گ یهرچ هان دمیم ریهم   گهیو م زنهیشتتتده اصتتال حرف نم یکه چ یبه 

 ..گفتیچرت م یقهره..ول دیو با فر ستین شیزیچ
ستتام  ریو ستتر مستتز شتتام..بعد از شتتام ام میهممون بجز عمو خونه بود امروز

 باهات حرف بزنم.. خوامی..برو تو اتاقت...کارت دارم..م یگفت_گل
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له خجالت کشتت ی؟وویحرف ؟چهیچ گهید اصتتال  ی..ولدمیچقد جلو خا
 ..کردمیلبخند نگران نگام م هیبا  یبود..خاله و هان یمنظورش چ

 شده؟ یزیگفتم_چ ریبه ام رو
 شده که گفتم کارت دارم.. یزی_حتما چ ریام

 نیا هی..اخه من عاشق چرهیگیاوه از اون لحظه هاشه که سن شده و پاچه م اوه
 شدم؟

شدم  از سترس بلند  شکر کردم و با ا شتم مخاله ت سام تو اتاقم که ح رفتمیو دا
 نیباش..هم یاومد کنارم و با لبخند گفت_نگران نباش..فقط....منطق

 چشونه؟ نای؟ایچ ؟منطقیچ یعنی
م رفتم ن قم..استتتترس داشتتتتم.. تا شتتتکالت  هی..نمیبشتتت تونستتتتمیتو ا

 خوادیم یکه چ کردمی..همش فکر مکردیخوردم..تلخ..خوب بود..ارومم م
 ..دمیزد به دره..از جا پر یکیتو ذهنم بود..که  یجورواجور یبهم بگه..فکرا

 تو.. ای_ب
 نگاه بهم انداخت.. هیسام اومد تو..در و بست و  ریام

ه روشن کرد و گذاشت گوش گاریس هیرفت کنار پنجره اتاقم و بازش کرد.. اروم
 ..نشیشلوار ج بیدستش و گذاشت تو ج هیلبش و 

 استرس دارم.. یلین خاال فیح ی..ولیژست قشنگ چه
 ؟یسام_خوب ریام

 ؟ی_تو بهتر
 گفتم.. یسام_جد ریام
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 تو دهنم.. ادیشده..قلبم داره م ی..چیبگ شهیم ریگفتم..ام ی_منم جد
 ؟یسام_واسه چ ریام

 اورده.. ریوقت گ بنمی..ااوف
 _برو سر اصل مطلب..

 شدن.. دایشد تو چشمام و گفت_خونوادت پ رهیبرگشت و خ ریام
 ..گذردیان م زیاز لبه ت ی..زندگگذردیم یزندگ

شق ست چرا  بای..انچه زمیگویکنان م شهی..و من اندگذردیهم م ع شنن ا و ق
 ..؟؟؟گذردیم

 ا؟یک یعنی؟یک یعنیواسم..خونواده  هیی..خونواده..چه واژه نا اشناخونواده
 ریملتمم به ام یاز حد درشت شده با نگاه شیب یصورت مبهوت با چشما با

 ..گهیکه فقط بهم بگه داره دروغ م کردمیسام نگاه م
حم شتتدن و افتادم رو  یپاهام ب واریبه د کیبودم نزد ستتتادهیکه ا ییهمونجا

سرم  ریبود..ام رهی..نگام به کف اتاق خنیزم ست.. ش سون اومد و جلو پام ن هرا
ن کوانقد ت ری..چرا امستتنی..چرا چشتتمام خنمیبیو تار م ریو اوردم باال..چرا ام

 شدن..بدنم ریسراز اماز تو چشم کی..چشمام و بستم و دوتا رود کوچخورهیم
 ..دونمی..نمی..از ناراحتی..از خوشحاللرزهیم
 ا؟یک یعنیخونوادم  ری_امگمیم ریبه ام یلحن اروم با
 ..یسام_اروم باش گل ریام

بان..یعنی..خونوادم ری_ام مان مهر ما با بهروز.. یعنی..  یب یداداشتتتا یعنیبا
 ر؟یخواهر کوچولوم..اره ام یعنی..رتمیغ
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بذار با ..نی..ببیدستاش و دو طرف صورتم گذاشت و گفت_اروم باش گل ریام
 ..میهم حرف بزن

ست م جنون ستش و داد م ریز زنمی..مدهیبهم د _از کدوم خونواده حرف زنمید
 ییسال تموم من و ول کردن؟اونا 9 کهیینم؟اونایبب دیو با یک ؟منیک ؟ازیزنیم

بدن و بگن دختر  مت  کدوم  11که نخواستتتن بخودشتتون زح ستتتالمون 
تن مثل برگ گلش  میاگه مرده باشتته؟پم کو جستتدش؟چرا بذار ی..حتهیگور

رو که منو  یی..من کستتاخوامیاون خونواده رو نم فته؟منیدستتت اون ل*ج*نا ب
 ..خوامی..نمیفهمی..مخوامینخواستن و نم

دوستتشتتون  گهی..دری_امکنمیاروم زمزمه م و کنمی.. هق هق مهیگر ریز زنمیم و
 ندارم..دوسشون ندارم..دوسشون ندارم..

شما ارمیسرم و م یحال یب با و با  ریبه نگاه نگران ام دوزمیقرمزم و م یباال و چ
من دوسشون دارم..دروغ گفتم..دلم واسشون  ری_دوسشون دارم..امگمیبغض م

مانم و م ریشتتتده..ام کهیچ هی ما داداشتتتام و  رتی..منم غخوامیمنم تن گرم 
 ..تونمیمتونم ببخشمشون..ن ینم ریام ی..دوسشون دارم ..ولخوامیم

 وقت نشه بود... چینفر ه هی یکنه هست ها خدا
آ*غ*و*ش امن و گرم که فقط  هیآ*غ*و*ش.. هیامن..تو  یجا هیشدم به  دهیکش

مه دورنگ یمال من بود..خود خودم..آ*غ*و*شتت دور  ایدن یایکه منو از ه
 ..کردیجدا م ایو نامرد ای..منو از دلتنگکردیم

 ...ریگرفته ام ییهمه تنها نی_دلم از ا
 ..یستیسام_فقط تو تنها ن ریام
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نام من  ی..برام ستتخته ..ولرونیب امیآ*غ*و*شتتش م از به  اونجا هنوز کامل 
 ..معذبم..ستین

 _اونا کجان؟
..همشتتون پشتتت در بودن..ستترم و کنهیو در اتاق و باز م کنهیاروم بلندم م ریام
 داد کرده بودم.. یداد و ب یلی..خنییپا ندازمیم

 کنارتم.. شهیاروم در گوشم گفت_من هم ریام
ود عسل داغ ب ریش وانیل هیجمله مثل  نی..جون بهم اضافه شد..ارونیرفت ب و

 کرد.. قیکه جون به بدنم تزر
گاه هان ن مه نگران بود.. بازم  هیگر یه ته بود.. له ستترش و بستت خا کرده بود..

شو دو  نی..اگرنیم ستا سته بود و د ش سام ن سام دردارو داره..ح زن انواع و اق
 ..حسام چقد داغون شده..رمیطرف سرش گذاشته بود..بم

 ..ششیپ اطیکه رفت ..عمو صدام زد که برم تو ح ریام
ن فت_هنوزم ابج یها با بغض گ مد ب*غ*لم کرد..و  له  یاو خوشتتتگ

 طوفان زدست؟ یایچشمات االن مثل در یدونستی..می..گلیخودم
 فراموشش کنم؟ تونمی..مگه ماستیخواهر دن نیدختر مهربونتر نیخدا ا یا

سه ب*غ*ل گرم  دی..حاال با دوتا خونواده چکار بامن بکنم؟اخ که چقد دلم وا
اش دمعرفتم..واسه شهاب..دا یب یمامانم تنگه..واسه گلکم گفتناش..واسه بابا

اونا االن  یعنیلوس و ننر.. یدایو واستته شتت گوشیباز انیبد قوارم..واستته شتتا
 ..نمشونیبب تونمیهستن..م

 به لب بود.. رهیبود کنار استخر و خ ستادهی..عمو ااطیرفتم تو ح اروم
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 و حسام به عمو برده بود..چهار ری..قدش بلند بود..قد امستادمیو کنارش ا رفتم
 صورت مردونه و مهربون.. هیشونه بود با 

 ..نیو نگام کرد و گفت_بش برگشت
 کنار استخر.. یایسر صندل مینشست
 ادیم شیبابات چند روز پ نکهیو گفت_مثل ا نمونیوسط ب زیشد به م رهیخ عمو

 واسه فروش خونتون.. رانیا
ر کلمه ه دنیکردم واستته شتتن زی..گوشتتام و تزدیبه طپش افتاد..تند تند م قلبم
 ره خونوادم..دربا
با عمو با بات و م ابونیتو خ میمر یستتهراب_ باره تو بهش  نهیبیبا و در

از  یا کهی..تیکه تو مرد دمیخودم د گهی..مشتتهی..بابات اولش باورش نمگهیم
 تنت و ..

 ..تیمشت شده از عصبان ینگاهش به دستمه..دست چپم..دستا عمو
بجز فرستادن عکم..بجز فرستادن  ااون ع*و*ض*ی گهیسهراب _بابات م عمو

ادن حست..بجز فرست یکه بهت زدن و نشون دادن مردنت و بدن ب یکتکا لمیف
 کنده شده از سرت.. یموها

 شد به دست چپم و گفت_ رهیو اورد باال و نگام کرد..نگران..دوباره خ سرش
 هدست که از مچ قطع شده بود و خونش تاز هیدست فرستاده بودن.. هی واسشون

ست  ستش  هیبود..د شت وجود داره.. هیدختر بچه که کف د ست  هیخال در د
 موس روش داره دستش بوده.. یکیکه عکم م یکه انگشتر
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..نگام به دست چپم افتاد..اروم دنیلرزیم تیمشت شدم از زور عصبان یدستا
شتم و باز کردم.. ستم بود..چه قد بابت ا هیم شت کف د سبتا در خال  نیخال ن

خال از کجا پرواز کرده  نیکه ا دمیپرستتیکردم..چقد ازش م وونهیمامان و د
 نیزم اانگشتتتر پ نیستتر ا یاومده رو دستتت من نشتتستتته..چقد تو طال فروشتت

 ممیکه مر خوامیم ایموس یکیم نیخوام..من از ا یدار نم نی..که من نگدمیکوب
 داره..

ت ..خاطراکردیم میدستتتم مشتتت شتتد..هجوم خاطرات تو ذهنم عصتتب دوباره
 یدیبهم دادن..اون ام اکه اون ع*و*ض*ی ییتو اون خونه..شتتکنجه ها میبچگ

..همه دادی..بابام و ممیبازم بهم وعده اومدن قهرمان زندگ یدیکه تو اوج نا ام
 لومن بزور ج یاون خاطرات جلو چشمم بودن..اشکام پشت چشمام بودن ول

 شون و گرفته بودم..
 یباشتتم..که صتتبور باشتتم..که نذارم غم ب یبه خودم قول دادم که قو یروز هی

 حاال.. یمنو از پا بندازه..ول یکس
ش قینفم عم هی عمو صال نمدمیبابات و د یو گفت_وقت دیک ستی..ا درک  متون

 یتار مو هیساله نشون بده.. 70مرد  ریپ هیقد  دیساله چرا با 50مرد  هیکنم که 
و شتتکستتته تر از ستتنش نشتتون  ریپ یلی..صتتورتش خستتتیتو ستترش ن اهیستت

شد گل یشده..ول دهی..قدش خمدهیم شد که غم تو باهایباورم   شون..باورم 
 چکار کرده..

 شتتمیم یبفهمم خار تو دستتت بابام رفته چه حال یعمو..نگو که اگه بدون نگو
 ..نگو عمو طاقت غمشون و ندارم..یگینم یچیه گهید
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مدت  نیسالش تو تموم ا 11 یدختر کوچولو دیفهم یسهراب_بابات وقت عمو
چه  یدونیسالست نم 20 یبایز لکردهیدختر خانم تحص هیما بوده و االن  شیپ

و به خدا  ختیکرد و اشتک ر هیو گر نیشتد..همونجا نشتستت ستر زم یحال
ست و پا شد به د شکر گفت تا از حال رفت..حالش که بهتر   یسجده کرد و 

تم گفتم که نذاشت نهیتو رو بب ادیب خواستتی..مکردیافتاده بود و ازم تشتکر م نم
سه  تیکه حال روح شونید ییهویوا ساعد ن دن  ارومت یکم یکم دیبا ستیم

.البته .رانیا ادیکنم و بهت خبر بدم..بابات هم زنن زد به مامانت و گفت که ب
 ..مامانتستیندرباره تو نگفته..چون مامانت حالش خوب  یزیبهش هنوز چ

ستانایرو تو ب یادیز یلیمدت خ هیرو گذرونده.. یبد یلیدوران خ س مار  یترب
نگه  یباال ستترشتتون نبوده..فقط عمت گاه یبوده..خواهر برادرات اونجا کستت

 ..کردهیم شونیدار
..فقط یدیفقط خودت عذاب کشتت یکه فکر نکن گمیرو بهت م نایا یگل نیبب

به جون خر یکه درد دور یخودت بود  یوقت که یبفهم یتون ی..نمیدیرو 
 گهیداره..د یچه عذاب یواستتش بکن یکار یتونیجگر گوشتتت تو عذابه و تو نم

 ..نکهیچه برسه به ا
 به خال کف دستم.. رهیبود..و چشمم خ نیی..سرم پادیکش قینفم عم هی
شم که عمو گفت_حرفام  نمونیب یا قهیسکوت چند دق هی ستم بلند  بود..خوا

 تموم نشده..
 عمو به من بود.. رهی..نگاه خنشستم

 ؟یندازیم یک ادیسهراب_تا حاال بهت گفتم که تو منو  عمو
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بهم  شتتدیم رهیوقتا چنان خ یبعضتت ینگرانم به عمو بود..نه نگفته بود..ول نگاه
 ..ستین ایدن نیتو ا کردمیکه حم م

 ..یندازیعشق اولم م ادیسهراب_تو منو  عمو
ضعمو..من.. گفتیم یدهنم و قورت دادم..چ اب شق اولش..بکل ق  دایپ هیع

 رفت.. ادمیشدن خونوادم 
شلوارش و دوباره رفت لب استخر  بیبلند شد و دستاش و گذاشت تو ج عمو

ما  نیا ی..ولبیعج یلی..خکنهیبا ادم م یبیعج یایباز ایو گفت_دن ستتتادیا
 ..مییایاز پسشون بر ب دیکه با مییادما

 با فاطمه ازدواج کنم..عاشق شدم.. نکهیسال قبل از ا دو
 یلی.خو قد بلند. دی..پوست سفیبلند مشک یبا موها یدختر چشم اب هی عاشق

 ..درست شکل تو..یلیبود..خ بایز
 بود..نه خوب نه بد.. یاون موقع بد نبود..معمول مونیمال وضع

شق  من سانه ا ییبایدختر با ز هیسهراب مهاجر عا شدم ..اون دختر انقد  یاف
 هیرو تو همون نگاه اول ببره..منم عاشق شدم..اونم تو  یبود که دل هر کس بایز

 نگاه..دل باختم..
..اونم تنها کردیم یزندگ کایو پدرش از هم جدا شتتده بودن و مادرش امر مادر

پدرش بهش ا شیارزوش رفتن پ که  جازه رو نم نیمادرش بود   متونی..نمدادیا
و زمان و  نیزم دنشیند هیثان هیبود چون با  یقم بهش در چه حدبگم که عال

 ..دوختمیبهم م
 ...شیم به من رفته..حم و حال عاشق ریو گفت_ام دیکش قیاه عم هی عمو
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همون قدم غد و مغرور  یدوستتش داشتتتم ول یلیستتهراب_درستتته خ عمو
و  مادرش شیبودم..صتتتادقانه بهم گفت که باهاش ازدواج کنم که بتونه بره پ

ش صال نم ی..ولمیاونجا از هم جدا س یمن ا ستم با ک شکل  یتون شم که منو  با
 ..نه..از عهده من خارج بود..نهیبیم مایهواپ طیبل

س اون صال مهربون نبود..ک سمش ا شدم  یدختر بر خالف ا شقش  که من عا
 اسمش مهربان بود...

 بود.. ی..منظور عمو چیچ یعنی..مهربان
شا هینکردم.. سهراب _قبول عمو م بتون دیمدت خودم و ازش دور کردم..گفتم 

تابش شتتدم که خودم و  یفراموشتتش کنم..اما نشتتد..نشتتد و بدتر شتتد..انقد ب
ض س ری..دیول ششی..رفتم پشنهادشیکردم به قبول پ یرا کرده  ..ازدواجدمیر

 بود.. گهینفر د هیتموم شده بود..اون متعلق به  یبود..همه چ
ش یبودم و چ یکه چه حال یرک کند یتونیم دونمینم  به روزم اومد ی..چدمیک

 ..دونهیفقط خدا م
اون طرف قبول کرده بود که ببردش اونور..تا مدتها حالم بد بود..با  نکهیا مثل

..دوباره به یاصتتالن نیهم شیکیکه داشتتتم  یخوب یکمک خونوادم و دوستتتا
سع یزندگ شتم.. ستمیرو فراموش کنم..م یکردم همه چ یبرگ شرو خوا ع از نو 

 بود.. سخت بایفراموش کردن اون فرشته ز یلیسخت بود..خ یلیخ یکنم..ول
که به خوزستتتان داشتتتم با فاطمه و خونوادش اشتتنا  یاز دوستتال تو ستتفر بعد

که منو جذب خودشتتون کردن..متانت و  یشتتدم..خونواده خونگرم و مهربون
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بعد از مهربان تنها اون  یفاطمه منو جذب کرد..عاشتتقش نشتتدم ول ینیستتنگ
 ..کردیاروم م نطوریبود که منو ا یدختر

 تهران.. ادی..بخاطر من قبول کرد که بمیهم ازدواج کرد با
تتتمتتوم و کتتامتتل  یدختتتتتر هتتمتته چتت هیتتنتتمتتونتته کتتامتتل  فتتاطتتمتته

 رده و فداکار.. لکی..خانم..تحصبی..نجبایبود..ز
ست دل غم د اون ..همه دیسهراب جد هیمنو دوباره اروم کنه و منو بکنه  دهیتون

مه چ یچ به دن ریبود..ام یعال یخوب بود..ه عد از اون  ایستتتام  مد و ب او
 میحامله بود که زندگ هیخوب بود و فاطمه سر هان یهم همه چ نجایحسام..تا ا

 شد.. شیدچار ات
با نگاهش با چشتتماش به  خواستتتیبرگشتتته بود..اومد ستتر راهم و م مهربان

بکشه  می..تونست منه سست اراده رو از راه زندگبکشه.. و تونست شیات میزندگ
 به جونش بندازه.. ی..تونست فاطمه رو عذاب بده و همه دردرونیب

 منو دوباره پدر کنه.. تونست
باال..ا با جب ستترم و اوردم  فا از عمو بع نیتع له  چارهیبود..ب دیحر خا

 هم داره..پم مهربان کجاست؟ گهیبچه د هیعمو  یعنیفاطمه..
ش قیاه عم هی عمو شده بود..زنم  دیک شد..به خودم که اومدم زنم  و گفت_زنم 

ش دونهیبود و مادر بچم..خدا م صال نفهم مونیکه پ ه شد ب یکه چ دمیبودم..ا
 جهنم ساخته بودم واسه فاطمه.. هیاون روز افتادم..فقط به خودم که اومدم 

ضربه اخر و خوردم..مهربان با بچه من کهکردمیم دیبا چکار شکمش بود ..  تو 
قدار خ ما یادیز یلیخ یلیو م به  میاز ستتر ته و برده بود..پوالم  و برداشتت
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 یاصال واسم مهم نبود..ول گهیبه جهنم..مهربان که د ممینصفه ن هیدرک..زندگ
 دخترم..

تر دخ هیبود پدرش بودم و بچم بود.. یمن که تو شتتکم مهربان بود..هرچ دختر
هربان م هیشب ادیز یلیدختر که به احتمال خ هیبود.. هیبود که همسن و سال هان

 ..شکل تو..شدیم
مو هراب  ع نده  هیستتت مو حرفش  هوت  ب م من  خت و  ندا من ا به  گاه  ن

 ..مامان..مهربان..نه ..نه..من..یعنیبودم..
ضستیکردن ن نیسهراب_مطمئن بودم که فاطمه اهل نفر عمو بر با خ هی..از ق

ش یلی..خ دیاز دعواهامون فهم یکیشده بود..تو  شک  هی..گردیزجر ک کرد..ا
خت بختیر ندا خودش نرفت..موند و  یول رونی..فحش داد ..منو از خونه ا

و حفظ کرد..به غلط کردن افتاده  شیبچه هاش و به دندون گرفت..موند و زندگ
شق  هیمن  نکهیبودم چکار کردم..ا دهیبودم..تازه فهم شتم و عا شته کنارم دا فر

 شده بودم.. طانیش
بان که یدخترم و چ یو فراموش کردم ول مهر پاره تنم بود..اون و  که  ..اون 

و رو کردم..حال پدرت و درک  ریرو ز ایبه امون خدا رها کنم..کل دن تونستمینم
 ..کنمیم
ش هی شتمیم شتریب یو گفت_هرچ دیاه ک ن رفته بود ..مهرباکردمیم دایکمتر پ گ

 ردشبیو نم کنهیشوهر اولش باهاش لج م نکهینامه ازش داشتم..مپل ا هیو فقط 
و اونم منو مستتبب همه  شتتتهیو بعد از مدتها با دردستتر ازش جدا م کایامر

هاش ازدواج م دونستتتتیم اشیبدبخت با گه  چل  وت ینجوریا کردمیکه ا ه
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تادینم عهی..اون ک*ث*ا*ف*ت فقط فکر خودش بود..اف مده بود  ندف هم او
 واسه انتقام..که گرفت خوبم گرفت..

مهربان جلو  یای..انگار بچگدمی..کمکم کرد..تو رو که ددیمنو بخشتت اطمهف
 ..میبود یچشمم بود..من و مهربان هم محل ا

بان بود شیپ اوردم کل مهر نه چون شتت مان  یگفتیم ی..چون هیخودم.. ما
 کردمی..و من حم میبرابر اصتتل با مهربان بود یمهربان..مامان مهربان و کپ

 لیامف تونستتتمیم یپرستتی..حتما از خودت میکه تو دختر گمشتتده خودم هستتت
مانت و بپرستتم و خ بان قبال  یو راحت کنم..ول المیما فام هیمهر  و لشیبار 

 ومدیازش بر م یعوض کرده بود و من خبر نداشتم..اون مار هفت خط همه چ
 مخصوصا االن که فرار کرده بود..

ستتتام  ریکه ام یدیشتتتد بهم و گفت_حتما تا االن فهم رهیخ یبا مهربون عمو
 ..ی..مثل من..ولیدختر چشم اب هی..اونم عاشق شد..عاشق خوادیخاطرت و م

 من مخالف بودم.. یسخت عاشق شده بود ول اون
 جیو اوردم باال و به عمو نگاه کردم..چقد من گ نییو که انداخته بودم پا ستترم
 م؟یمن ک نکهیکه واسم مهمه ا یزی..االن تنها چیچ یعنیشدم..

به دو دل عمو خالف بودم..اول لیستتهراب_ مه  لشیدل نیم فاط که فقط من و 
 سام.. ریخواهر ام ویتو دختر من باش نکهیوجود تو بود..ا میدونستیم

جمله رو به صتتراحت  نیا خواستتتمی..نمستتتادیاز جا ا یلحظه ا یبرا قلبم
 باشم..من..نه خدا.. ریبشنوم..چقد متنفرم که خواهر ام
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که از  یبی..مثل سیبه مهربان داشت یادیسهراب_تو شباهت فوق العاده ز عمو
سط به دو ن شه..حت میو شکل او کردیم دییتا نویفاطمه هم ا یشده با ن که تو 

 و اون نبود.. ی..تو مهربون بودیمثل اون نبود قایتو دق ی..ولیهست
دوستتت  یلیستتتام و بدم..اون خ ریجواب ام یدونستتتم چکار کنم و چ ینم

ستگار سش خوا سته که تو رو وا ن م ی..ولمیکن یداره..بارها و بارها ازمون خوا
 دیاکردم..ش یغلط هی ی..که من تو جوونگفتمیبهش م ی..چکردمیم دیچکار با

باشتتته..م نیا ما دمیترستتیدختر خواهرت  مت از بد شیببر که یهم  نن  ..خ
 هگید لیدل هینت و خراب کنم..پم ذه خواستتتمی..و من نمیدیفهمی..مینبود

بود..تو دست ما امانت  یاز نظر من منطق یمهم نبود ول یلیاوردم که اگرچه خ
ستمی..نمیبود شده قرار بدم و تو هم بخاطر ا خوا ند چ نیتو رو تو عمل انجام 
م فردا پ خواستمی..نمیبهمون بله بد یمجبور باش میکرد تیکه نگهدار یسال

به چه جرات دایکه خونوادت پ مارو عقد پستترت  یشتتتدن بگن شتتما  دختر 
 عروسم.. ای یتو قراره دخترم بش دونستمی..هرچند که هنوز نمیکرد

فتی..مشتتتدیقانع نم لیدال نیبا ا ریام که از رو یم یاز گل گ دلش  یخواد 
 نداشتم بهش بدم..که تو.. یجواب چی؟هیاخرش چ ی..ولرهیبگ میتصم

دنم تو ب یچه خون کانیهمه امر تینواده مادرخو یگفتیم یوقت یگل یدونینم
ستیم خی  یلی..خهیبودن..عذاب بد کای..چون مهربان هم همه خونوادش امرب

 بد...
 ..دخترم..من..یعمو بودم..گفت چ یو مبهوت به حرفا مات
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 ..مامانیعنی..ستمیاونکه..اخه من که شکل مامان ن یماماه مهربان من..ول نکنه
شم  صال چ من..نه  یشکل مامان بود ول دایش یعنی..ستین یابمهربان که ا

 شدم.. وونهیخدا..د
قت ن عمو طا مد..دلم  که او بات  با نت ب ووردیستتهراب_ ما ما و منو از  ادیتا 

و داره ت یایکیاز کوچ یازش خواستم عکس ینجات بده..به بهونه ا امیسردرگم
 از همون موقع ها نشونم داد.. یعکم خونوادگ هینه که اونم  ای

 ..دمیعکم و د یشدم وقت یچه حال یدونینم یگل اخ
 کردن.. خیشروع کرد به تند تند زدن..دستام  قلبم

 _مامان من..همون..مهربان..
 ..دیلرزی..پشت به من..منم بلند شدم..تنم مستادیبلند شد ا عمو
 سهراب_مامان تو ..واقعا مهربان بود.. عمو

 ..نیرفت و دو زانو افتادم سر زم جیلحظه سرم گ هیلحظه..فقط  هی
شت و منو با اون درموندگ عمو سردید یبرگ اومد کنارم و بازوهام و گرفت  عی..

صندل سر  شوندم  شم..ن شمام زل زد و گفت_مامان  یو کمکم کردبلند  و تو چ
به مهربان گذشته من  یشباهت چیمادر مهربان..اون..اون ه هیمادره.. هیتو واقعا 

تو عکم هم مثل  اهشنگ ی..اون حتیبود..نه مومشک یشم ابنداره..اون نه چ
تو  هنکیاز رو دوشم برداشته شد..ا یچه بار یگل یدونیاسمش مهربون بود..نم

شدم...چون نم یلی..خیستیدختر من ن شحال  ستمیخو شما تون  رمیام یتو چ
 عشتتقت تونهی..خواهرته و نمیکه دوستتش دار ی..دختر ینگاه کنم و بگم..گل

 ..دمکر میکه من تو جوون ییباشه..بخاطر خبط و خطا
 ..یتر زیاز دخترم واسم عز یول یستیتو دختر من ن یگل
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 یبود..ول یچ لشیمخالف بودم..دل ریام یاگه با خواستتتگار یخوام بدون یم
 و خونوادت یستتتین ییکه تو دختر اون مهربان کذا دمیاالن ..خداروشتتکر فهم

 ادیب تونهیم گهی..اون د زنمیحرف م ریشتتدن..من با ام دایهم که خدارو شتتکر پ
 ..روی..تو هم..امیبا خودشه..فقط گل شیجلو و از عشقش بگه..باق

 ونستمدی..من نمنیشد تیشدم و با بغض گفتم_متاسفم عمو که انقد اذ بلند
ش تونیتو جوون که سر ک شما هم خاله فاطمه و از ته دل دعا نیدیانقد درد ..هم 

بشتته و هرجا که هستتت ستتالم باشتته..چون فقط من  دایکه دختر تون پ کنمیم
بان من بهترهیچه درد یکه درد دور دونمیم پاکتر نی..مامان مهر مان  نیو  ما

 ..نمشونیبب خوامی..فقط من..ماستیدن
 ..دخترم..مامانت که برسه..حتما..ی_بزود عمو

 ..ریم..ای..نگفت یمو برگردوندم خواستم برم که عمو گفت_گل رو
 لم کهخوشحا یلیبگم..که خ تونمیهمون حالت پشت به عمو گفتم_فقط م با
 ..ستی..داداش من نریام
 رفتم داخل.. و

هتر ب ینجوریتو ستتتالن نبود..همه تو اتاقاشتتون بودن..ا یرفتم تو کستت یوقت
 هیبه در .. دادم هیداغون بود..رفتم تو اتاقم و در و بستم و تک یلیبود..اعصابم خ

قد هدمیکشتت قینفم عم چه  بازش کردم و نفم جانی.. نار پنجره و  ..رفتم ک
 ..دمیکش قیعم

 ی..ستتعجمیبودم..چقد ذهنم شتتلوغ پلوغه..چقد گ دهیتازه فهم یزایچ چقد
 اونا هم یعنیبهشتتون فکر کنم..خونوادم.. یکی یکیکردم ذهنم و اروم کنم و 
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مامانم..عمو  چارهی..بدنیکش ی..اندازه من سختدنیرو کش یاندازه من درد دور
ستانیتا مدتها تو ب گفتیم ستر مار ست قطع م یتبابا..وق چارهیبوده..ب یب ثال د

 بروزشون اومده.. یواسشون فرستادن چ اشده منو اون ع*و*ض*ی
 ..نجایرفتن از ا ارنیخونواده ن هیسر بق ییاونا بال نکهیواسه ا حتما

شون دلخورم ول نکهیا با ست ش یهنوزم از د شونیاالن بخ شون حق مدم  دمی..به
حال اون موقع فکر م هم در خطر  هیکه من مردم و جون بق کردنیبه هر 

قد ب قد دلم مدنشتتونمیتاب د یبوده..چ ما خوادی..چ تن  یحل بشتتم تو گر
مان مهربون ما مانم.. بان عمو ستتهراب نبود و ن یما ثل مهر ..اون ستتتتیکه م

لحظه هم  هیخاله بودم  یمن جا..اگه دهیکشتت یخاله فاطمه..چ چارهیپاکه..ب
 ..ی..هیکردم..هر چند اگه عاشق باش یاونجا رو تحمل نم

ته اونم گول خورده و االن من م ینامرد یلیهم خ عمو که  نمیبیکرده بود..الب
 جونش بنده به جون خاله..و چقد نگاهاش عاشقانه است به فاطمش..

 ..استیدرد دن نیبدتر یخبر یبشه..ب دایدختر گمشدش پ یکاشک
ودم که ..مطمئن برهیلحظه فکر کردنم ..متعلق به ام نیتر نیریو شتت نیقشتتنگتر

ن و قشن یمنتظر روزا دیکه اونم مثل من عاشقه..پم با دونستمیدوسم داره..م
 دارم.. شیدر پ یخوب یخدا جونم چه روزا یعاشقانه باشم..وا یحرفا

قه ام دنید نن ریخونوادم..ابراز عال قد قشتت خداجون ..چ هام.. ظه  بشتتته لح
 ..یدیشکرت که دعاهام و شن

شک شا یکا ش انیشهاب و  شون کنم..چقد ومدنیهم م دایو  س ..چقد ب*و*
شهاب..ول شون کنم..چقد بپرم ب*غ*ل  شمی..خجالت مینگا سال  9 نی..اک

من  که یکنم..انقد یباهاشون احساس راحت یلیکه خ تونمی..مطمئنم نمیدور
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 پردردستترم یراحت نباشتتم..اوه..پم روزا انیبا حستتام راحتم فکر کنم با شتتا
 ..نهیریبازم ش یدارم..ول

اومد..اخ  میاس ام اس گوش یخودم غرق بودم که صدا یاالیتو فکر و خ هنوز
اون لحظه که منو گرفت تو  ینبود..وا ریام امیبه امشتتب و پ ادمیجون اصتتال 

 ی..نبود یفتانه خانم بسوز یداشتم..ه یه ارامشآ*غ*و*شش و ارومم کرد..چ
 دونهیفقط خدا م ی..وایرفت یمن کجام..البته خدارو شکر تو شوهر کرد ینیبب

 ..زهیچقد واسم عز ریکه ام
 و اوردم و بازش کردم..نوشته بود.. میگوش
 ..ستیقسمت ن یاو هست..من هم هستم..ول نمیبیم ی..وقتردیگیم دلم

سهیچ یعنی شه..االن که د یچ ؟وا سمت نبا شکل گهیق  ینعی نی..استین یم
 عذاب من بشه.. هیباشه که ما دیبا یزیچ هی شهیاالن؟چرا هم یچ
دوروزدل تو دلم  نی..و تو اگذرهیکه عمو باهام حرف زد م یروز از اون روز دو

ه..امروز ن گهیم نمیدفعه از عمو خواستتتم حداقل بذار بابامو بب ستتتی..بستتتین
سهیفردا مامانت م شون و م ر ش کنمی..دارم دق مینیبیو بعد هردو م ..دلیاز خو

دونم اون روز من چه ی..نمگذرهیم ریکوچولو شتتده..چقد د هی دنشتتونیواستته د
 دارم و امروز اون روزه.. یحال

س امروز شده و غش کرده..بابا هم  دهیمامان ر شوکه  و بابا بهش گفته و مامان 
استتم منو صتتتدا  یه یداریدکتر اورده باال ستترش و مامان هم تو خواب و ب

 ..زنهی..قربونش برم دلم داره واسشون پر مزدهیم
 اتاقم نشسته بودم که در زدن.. تو
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 تو.. ای_ب
 تو خودشه.. یلیبود..چقد پکره..چند روزه که خ حسام

 ..نیینشست کنارم و سرش و انداخت پا ومدا
سام شد نیتو ا یکه اومد ی_از اون موقعح شد یخونه  سم ع یخواهرم..  نیوا

داداش حستتام تو  یگفتیبهم م ی..مهرت چنان به دلم نشتتستتت که وقتهیهان
 ..کردمیاسمونا پرواز م

 و بغض گرفته بود.. صداش
سام ستت دارم شهیتا هم ی..بدونیخوام بدون ی_مح ..هرکجا و هر لحظه ..دو

خواهر مهربون و خوشتتگل که  هی..یمونیو خواهر خوشتتگل خودم م ادتمیو به 
 نداره جز من..تو هم..تو هم منو فراموش نکن.. یشکیه

شما شک یچ صدا یا شتیبغض دارم نم یو  سرم و تکون  ذا حرف بزنم..فقط 
 ..باشه.. یعنیدادم که 

از  یگارادی هی-گذاشتتتش تو دستتتم و گفتتو دستتتش بود.. کیبستتته کوچ هی
 داداش حسامت..

 ..رونیو رفت ب دیو ب*و*س میشونیشد پ بلند
تازه بغضتتتم ترک یوقت فت  جاشی..فکر اهیگر ریو زدم ز دیر و نکرده  ن

 ؟یچ یعنی..یبودم..رفتن..فراموش
سته سف عیرو اروم بازش کردم.. ب ستبند طال  سمم و به انگل دید  یسیکه روش ا

 کرده بود..قشنن بود.. یحکاک
 فمیچکار کنم؟تکل دیادما رو با نیرو ا نجای..من ایشتتیارا زیرو م گذاشتتتمش

 شه؟یم یچ
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مدن و ستتر یهان فت_مهمونات او با بغض گ تاق..اروم و  مد تو ا رفت  عیاو
 ..رونیب

 ..ادی..نفسم باال نمکننیم ینجوریچرا ا نایا ایخدا
سام و مرتب ستادمیا نهیا یروبرو شک هیکردم.. و لبا  کیونت هیو  یساپورت م

 شی..اراشتتونیباز و پر یو موها یطال یو کالجا ییبا کمربند طال یمشتتک
 و عطر شکالت تلخ.. میمال

ستمیم شده..م ننیمامان و بابام بب خوا ستیکه دخترشون چقد بزرگ   ننیبب مخوا
 ..ذارهیرو ادما م یریسال چه تاث 9

 د..سرش بو شیبود..چادر رنگ ستادهیدر اشپزخونه ا ی..خاله جلورونیب اومدم
که د من لن  دیو  تو ستتتا فت_ گ کرد و  پاک  ند  ت ند  ت کش و  اشتتت

 نشستن..منتظرتن..تنهان..راحت باش..
سه ا و شپزخونه..دلم وا شپزخونه هم تنن م نیرفت تو ا  هیساالد الو ادی..شهیا
سه ام یا ست کردم افتادم.. ریکه وا ش قیاه عم هیسام در شت د دمیک ر و رفتم پ

 خوندم و به خودم فوت کردم..در و باز کردم و رفتم تو.. کادیسالن..وان 
..مامان ستتتی..مامان من ننی..انای..انمیبیم یخدا..نه..من دارم چ نمیبیم یچ

نبود..صتتورت  ریزن..مامان من انقد شتتکستتته و پ نی..نه استتتیمهربان من ن
 و درمونده نبود.. نبود..انقد الغر یشکل نیخوشگل مامان من ا

 دیدستتتت ستتف هی شیجوگندم یقد بلند و چهار شتتونم..موها ی..بابابابام
خدا..ا قد جوون و شتتتاداب شتتتدم دنیکشتت یچ نایشتتتدن..اخ  ..چرا من ان

 ..مامان و بابام..یول
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 تار.. دمیسست شدن و چشمام پر از اشک و د قدمام
و قدم سوم  ادیدم م..دو قنیسمتم..اونم چشماش اشک ادیو م شهیبلند م مامان

هاش شتتتل م تهیخواد ب یو م شتتنیپا تو ب*غ*لش و  ندازمیکه خودم و م ف
تو ب*غ*لش و از  رمیبود..م نشی..هق هق زدن کمترهیگر ریز میزنیهردومون م
 _مامان...زنمیته دل داد م

 من.. یب ی..کجا بودی_مامان..مامانم..مامان مهربان..کجا بود
سه م رهیگیو م صورتم ستاش و غرق ب*و*  نیا ای_خداگهیم هیو با گر کنهیتو د

تهیشتت نه..ا ف نه..شتت نیم تهیگل م خدا ف مانم.. ما خدا ایجان..گلکم..  ای..
شت که  نمی..ببنمیماهش و بب نیصورت ع گهیبار د هیکه  یشکرت..زنده نگم دا

 نمخوشگلت بشم.. یگلم خانم شده..قربون قد و باالت بشم..قربون چشما
 تو.. یب دمیکش یچ
تو  شتتمیو پاک کردم و گم م داشیو من اشتتکاش و مروار کنهیم هیبازم گر و

تن مامان  یبو نیآ*غ*و*ش و کم داشتم..ا نیمن تا االن ا ایآ*غ*و*شش..خدا
 یارامشتتم بشتتته رو کم داشتتتم..خدا همه مامان داشتتتن..منم م هیو که ما

 کنم.. یسالم و خال 9 یعقده ها نیا اچطوریخواستم..خدا
 هادتیچقد بزرگ شتتدم..خانم شتتدم واستته خودم.. ینیبی..م منوینیبی_مامان..م

 گهیبلدم..د میاشتتپز گهی..مامان دیبزرگ شتت یخوا یم یپم تو ک یگفتیم
 یخوردیچقد حرص م ادتهیبهم..درس خوندم مامان.. زمیریاشتتپزخونه رو نم

ستتر درس خوندنم..مامان دلم واستته غر زدنات بهم هم تنن شتتده..واستته 
 9 نیواستتم..مامان حاظر بودم ا یاریجا فلفل م هی نمی..که اگه نشتتداتیتهد

 ..کنارم..یبود یتو دهنم ول یختیریسال هرروز فلفل م
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 یمن بابام..ب ینشتتستتت رو شتتونم..خدا یکه دستتت میکردیم هیگر هردومون
و فراموش  دنیستتال ند 9دم تو ب*غ*ل بابا..خجالت و خودم پرت کر یمعطل

سه امن سپردم به بابام..چقد دلم وا آ*غ*و*ش پدرانش تنن  تیکردم و خودم و 
سه الال شب م ییها ییبود..وا سم م ومدیکه اخر  سه خوندیو وا سه ب*و* ..وا

رفت..واسه اخماش واسه  ادتی ریو واسه تذکرش که شب بخ شیشب خرا یها
..واستته تک تک اون انیتو دعواهام با شتتا اشینمره کم گرفتنم..واستته طرفدار

سود سه تا که ا شدیم میلحظات..چقد ح شتن و من  نیبه اون  آ*غ*و*ش و دا
 سال.. 9محروم بودم ازش..

 ی..گفتشیستتتال پ 9 ادتهی..بابا یریبیو منو م یایم ی..بابا مگه نگفتیی_بابا
سال نشستم منتظر  9بابا.. یومدی..نبرمتیو م امیم یران نباش..گفتنترس..نگ

 ..یومدین
سه ها بابا شم بابا..چکار  یصورتم و غرق ب*و* پدرانش کرد و گفت_فدات 

و عکست و فرستادن..دست مثال قطع شده  لمیاونا ف ی..ولی..حق دارکردمیم
 کردمی..چکار مداستیش ینفر بعد مینر رانیکردن که اگه از ا دیفرستادن..تهد

باره اقدام ممیبشتت ریگیو پ میبگ میبابا..گفتن اگه به پل خدا به  ی..ولنکنی..دو
از خودشون  یچینامردا ه یادرس ازشون داشتم رفتم..ول یسر شاهده که هرچ

ستال بود..فکر  90ستال واسته ما  9 نیا یدونیبه جا نذاشتته بودن..گل بابا نم
 وی..هرک میرفتی..هرجا ممارستتتانیپام ب هیبود پام خونه  هی..مینکن ما خوش بود

 میخواستتتیو م ی..بدون تو زندگیبود ن..تو همه جا باهامویتو بود میدیدیم
 شکرت..حکمتت و شکر.. ایچکار..خدا
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سر زم بابا ست  ش شکر به جا اورد و من خز نین سجده  تو آ*غ*و*ش پ  دمیو 
مامانم و ع ند نیمهر  گدا 9 نیها همه ا دهیمامان   ییکردم..گدا ییستتتال و 

 آ*غ*و*ش گرم و امن مامانم...
 دنیکردم من..اون روز بعد از د یروز زود گذشتتتت..چه حال 5_4 نیا چقد

ذره شتتده بود..اونجا  هی..دلم واستته خونمون مونیمیخونه قد میمامان و بابا رفت
به  لیتبد  و خونه متروکه..پر از برگ درخت و پر از گرد و خاک هیشتتتده بود 

مال خودمون هر  نوزه نجایا دونستتتمیستتالها م نیدوده گرفته..اگه تو ا یواراید
م مدمیجور شتتتده  مونیاز وستتتا یستتتر هیتوش.. و جا  ل ن نوز او ه

مد و م خت و ک که فقط ت تاق من  قامون..ا تا باژور پر ریتحر زیبودن....ا  یو ا
سکات نیتو ا گفتیشکلم اونجا بود..مامان م سات و عرو  و سالها فقط با لبا

شتم ب ست ندا  امیدفتر کتابات خودم و اروم کردم..چقد رفتم تو اون دوران و دو
 ..رونیب

و  می...چقد گفتمیو نشتتستتت میکرد زیقستتمت از خونه رو تم هیکمک مامان  با
..از داداشتتا و خواهر کوچولوم که االن گفتیچند وقت م نی..بابا از امیدیخند

 میخواستی..مثال م مینگفته بود یزیشده..هنوز بهشون چ یواسه خودش خانم
 شن.. زیسوپرا

قد زل م هر با زدمیچ با مان و  ما  ریستت دنشتتونیبازم از د رمیپ یبه صتتورت 
ضشدمینم سه تامون با هم م میشدیم رهیوقتا چنان خ ی..بع  ریز میزدیبهم که 
 داشتم.. یبگم چه حال تونمی..نمهیگر

ستوران تهران ..به انتخاب من..بابا که د نیبهتر میو رفت شام رو بلد  ییاج گهیر
 بوجود اورده بو.. راتییتغ یلیسال خ 9نبود..
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شام کم بعد ..از دنمی..از دزدنایچند وقتم ..از عمو ا نیو من از ا میقدم زد یاز 
خونه..شتتب  میکردم..اومد یگفتم و خودم و خال یشتتکنجه هام..از همه چ

 نجای..مامان..شتتتب و که افتهیگفت_شتت دهیگاه غم دموقع خواب مامان با ن
 ؟اره؟یمونیم

بهونه و با بهونه جام اونجا  یدل مهربونش بشتتم..رفتم تو ب*غ*لش..ب قربون
 کنم..مامان قشنگم.. یلحظه هم ولت نم هی گهیبود..اروم در گوشش گفتم_د

ا نده بابمامان و دراورد و خ یماد ابدار با مخلفات از لپش گرفتم که صتتدا هی و
 رو..
...اونا هنوزم خونواده من دادمیبه عمو خبر م دی..بااطیاز خواب رفتم تو ح قبل

 هستن..و احترامشون واجبه..شماره رو گرفتم و خود عمو جواب داد..
 ؟ی_سالم..عمو جونم..خوب

داشتتت ارومش کنه گفت_ستتالم گل  یکه ستتع یبغض دار یبا صتتدا عمو
 بابا..؟ یدخترم..خوب

 اهل خونه؟ هید؟بقی..شما چطورمیعال _من که
مو چ ع تو.. نن  ت ل بن و د خو مه  ه هراب_ قال  یکرد یستتت روز  هینا

 پاف خوردن.. فی..همشون انگار پدنتیند
ند ما ا دمیخ مه دوستتمون دارن....عمو..درکم م گهید مینیو گفتم_  دیکنی..ه

 که..اره؟
 ؟با خوبنماست..مامان با یتو ..خوشحال یو گفت_خوشحال دیاه کش هی عمو

http://www.roman4u.ir/


 299 گلشیفته

 نجای_خوبن ..ستتالم دارن..عمو..خواستتتم بگم..با اجازتون..من شتتتب و ا
 ..دی..نگران نشمونمیم

..من ارتنیگلم...مامان و بابات صتتتاحب اخت هیچه حرف نیستتهراب_ا عمو
 چکارم؟

 یو فراموش نم دیدیرو که واستتم کشتت ییوقت زحمتا چیعمو..من ه دی_نگ
 کنم..
نه ز یستتهراب_بستتته..دختر..دار عمو ندو ته یذاریب*غ*لم م ریه ...چ

کارت داره..از من خداحافظ عمو..شب  تهیعفر نیا ایب ی..گلیتو..باشه..گوش
 ..ریبخ

 شروع شد. غشیج غیو گرفت و ج یگوش یکردم و هان یعمو خدافظ با
 گه؟ید ایپ؟پاشو ب یاینم یتو..واسه چ ییشعور..کجا ی_دختره بیهان
 ؟یدختر..چته تو باز رم کرد ی_ه
 ؟یی؟کجایایچرا نم گمی..می_گلیهان

 ..حاال تنهاشون بذارم..دمشونی..خونم..من بعد از چند سال دی_هان
بان هوی یهان با لحن اروم تشیعصتت گفت_نه گلم..راستتتت  یفروکش کرد و 

 گذره؟ی..بهت خوش میگیم
 ..یلی..خی..هانیلی_خ

شد و با خنده و ج یهان هوی شاد   هیی..اگه گفتیگل یو داد گفت_گل غیصداش 
 کنه؟یباز کرده داره چکار م یدهنش و اندازه اسب اب یدختر وقت

..و زنهیم ملیخنده و گفت_خب معلومه..داره ر ریحرف بزنم..زد ز نذاشتتت
 ..دیهر هر هر خودش خند
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 ..یبخند دیبا شتریب شونیمزگ یبه ب یهان یجوکا نیبه ا یعنی
بامزه بود..ک یلی..خدمی_خب خند که تو خ یهم  وغ ..درینمک یب یلیگفته 

 ؟یندار یگفته..خب کار
 ؟ی..منو مسخره کردی_هویهان

 و گفتم_من غلط بکنم.. دمیخند
 _اون و که اره..یهان
 ام.. رسی..امزهی..چی..هانیپرو نشو..راست گهی_د
 _اونم خوبه..یهان
 نفهمه.. یحرف بزن کس یجور هی وونهی..دی_ه
 فکر کنم.. ستیطرفا ن نیهم ا یبگم خب..کس ی_چیهان

 _کجاست االن؟
 _تو اتاقشه؟یهان

 _حالش خوبه؟
 ..نهیب یخوبه تو رو نم دونم؟حتمای_من چه میهان
 ..یشعوریب یلی_خ
 _نظر لطفته..یهان
 ..یندار ی..کار وونهی_د
 ..ی_نه گلم..بابایهان

 کن.. یادم خداحافظ نی_خب ع
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کار م ریام یعنیقطع کرده بود.. گهیخب د یول نهیاالن داره چ قد دلم ک ..چ
صدا شده..همون موقع  سش تنن  ش امیپ یوا اومد و طپش قلب من..از  میگو

 بود..نوشته بود.. ریام
 یگفت چرا..و نه کستت یهستتتند که نه کستت ییها..انها ییجدا نیناک تر درد
 چرا...؟؟؟ دیفهم

نه؟معنیم ینجوریا ریام ؟چرایچ یعنی خه یچ یعنی امشیپ یک چرا  نی؟اا
 زنه؟یو رفتن و نبودن قسمت م ییهمش دم از جدا

 نی..و عدمیاعصاب داغون رفتم داخل..اون شب و تو آ*غ*و*ش مامان خواب با
که  یکه فقط و ..فقط مال من بود..ارامشتت ییای..دنگهید یایدن هیرفتم تو  میال

جا داشتتتم و ه قد  ینم دایپ ایدن یجا چیاون تاج بودم و چ قد مح کردم..چ
 ..صیحر

 شب بعد هم محل خواب من همونجا بود.. 4_3تنها اون شب و بلکه  نه
تو  و گشتتتمیدوباره برم یول نایعمو ا شیاون ستته چهار روز چند دفعه رفتم پ تو

 اصال خونه نبود.. یعنی..دمیو ند ریاصال ام دارهاید نیا
خونه رو  خواستتتتیکرده بودن..بابا م زیستتته نفر اومده بودن و خونه رو تم دو

 داشت ..واسه شرکتش و واسه شراکتش.. ازیبفروشه..پولش و ن
 مثل برق و باد گذشت.. یچ همه

که  شتتنیقدردانشتتون م یدونن و زمان یکه دارن و نم ییزایادما قدر چ چقد
 بخوان اونا رو از دست بدن..مثل من..

 ..دمیسالم و پم م 9 نیا ییکردم دارم تمام دارا دایخونوادم و پ گهیکه د االن
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صال چ دمیاومد..نفهم شیپ عیسر یلیخ یچ همه و من یشد..بابا داره کارا یا
قستتمتش و نکرده بودم که با  نیکه باهاشتتون برم اونور..اصتتال فکر ا کنهیم
با داشتتتدنیپ نوادم  خ دیخو نواده  زایچ یلیدستتتت از  خو بکشتتتم..

 .عشقم....دوستام و .میدومم..زندگ
لحظه طاقت  هی یحت گهیطرف خونواده خودم که د هیشتتتدم..از  جیگ یلیخ

سه تا موجود عز یدور سه اون  سر دن یزیاز مامان و ندارم و دلم وا  انیکه اون 
شهیداره پر م سا تونمیطرف نم هی..و از ک ساختن  9 نیتمام ا کهییاز ک ساله منو 

 سام..چطور از اون بگذرم.. ریدست بکشم..و عشقم..ام
ستتامه..نه هستتتش که از نگاهش  ری..ستتکوت امکنهیم تمیاذ یلیکه خ یزیچ

نه حرف مای..فقط از پزنهیم یحرف دلش و بخونم  که  فهممیاخر شتتبش م یا
 ..هیو رفتن و فراموش ییکه مضمونشون همه جدا ییامایهنوز زندست..پ

 دمیر..از بابا پکنهیش داره بدترش مرفتارا نیهم با ا ریاعصابم داغونه..ام خودم
جایکه چرا هم مه دارامینکن یزندگ رانیا یتو ن که ه فت  ته و  شیی..گ و فروخ

 ..دهیاونجا شرکت داره و سهام خر
ا که عمو تونست برام جورکنه ب یمنو... تنها مدرک یعمو شناسنامه المثن شبید

 ؟یچ یعنی نی..ادیکش ریرو داد به بابا..قلبم بد ت یباز یهزار تا پارت
ازم ب یاوردم..ول یمامان و نگاه گرم بابا نبود مطمئنم که دووم نم یلبخندا اگه

 رو ندارم.. یهان نیتحمل نگاه غمگ
هم فعال کنستتل  شیبهم..عروستت ختهیر یبرم حستتاب خوامیم دهیفهم یوقت از

 ..ادیهم از پسش بر نم دیفر یکرده..حت
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شارم..تنها چ از  بود که یارومم کردجواب کمیمدت  نیا که یزیهمه طرف تو ف
 کهییدادم..اونا خوندنیکم و کار م یمنو ب کهییبه اونا نایشتتتدن بابا ا دایبا پ

به امون خدا ول کردن و چند  نویننه باباش کجان که ا ستتتتیمعلوم ن گفتنیم
ا حرف نی..امیدیهم ند یزی..تازه ماکه چزننیستتر بهش م هی انیبار م هی یستتال

 یبا غرور خونوادم و بهشتتون معرف یاالن وقت ی..ولدادیعذابم م شتتتهیهم
 ..شهیروحمم اروم م شیکه از خنک ادیفلبم م زیلیو زیلیج ی..صداکنمیم
سنن تموم  نایعمو ا شبید شام ..خاله  صرف  مامان و بابا رو دعوت کردن به 

..فستتنجون..دو مدل ستتاالد و یگذاشتتته بود..زرشتتک پلو با مرغ..قورمه ستتبز
داشتم ارومش کنم  یبودم و سع یهان شیسوپ ... منم از صبح اونجا بودم..پ

شما نی..اشدیمگه م یول شنگش ع یدختر با چ زل  غضبچه گربه ها با ب نیق
 ..نرو..ی_گلگفتیو م لرزوندیتو چشمام و لباش و م زدیم

 دل خودم کبابه..اشفته است.. دیفهمیم یخدا..کاشک کردمیم چکار
سام شنن و حرص درار خبر گهیو که د ح شوخ و  سر  صال از اون پ  ینگو..ا

 ردکیمن اومدم اونجا شرکت و ول م دیفهمیم ینبود..همش تو خودش بود..وقت
 یچه جور دونمیکه نم دهیمدت شکالت تلخ برام خر نی..انقد اشمیپ ومدیو م

 پسر و اون داداشش داشت.. نیذره از محبت ا هی یتمومشون کنم..کاشک
ش هیسبد گل بزرگ و  هیو بابا با  مامان سته ها ینیریجعبه  شده  چیکادو پ یو ب

 ازشون کردن.. یاومدن اونجا..عمو و خاله استقبال گرم
صم دیبعدش هم فر کمی سام اومدن..جمع گرم و  شمم به  هیبود.. یمیو ح چ

از خودش  یخبر یو باز منو تو ب ومدیستتام ن ریچشتتمم به زنن..ام هیدر بود و 
 .گذاشت.
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سه همه هد مامان ش یلیخ یها هیوا و هم  ریام هیبود و هد دهیخر یکیگرون و 
از همه تشتتکر کردن و بازم بابا از  یداد به خاله که بهش بده..مامان و بابا کل

 ..ختیگفت و بازم مامان اشک ر شیشرمندگ
سع دیفر هرچقد سام  شاد نگه دارن ول یو ح شتن مجلم و   دمیفهمیمن م یدا

 درد.. هیغم نشسته.. هیبه ظاهر شاد  یصورتا نیکه پشت تک تک ا
شدم..حت نایشب که بابا ا اخر شدن منم اماده  صرارا یبلند  سه  یهان یا هم وا

 بهم برخورده بود.. یلیخ ریام ومدنیبمونم جواب نداد..ن نکهیا
بدش م یچ خواستتتتیم ثابت کنه..که از من و خونوادم  که  ی..ولادیرو  من 
که از دلش خبر دارم..پم چرا داره استتتتیجور ن نیا مدونیم  ینجوری..من 
وش شد..م یبودم و حاال چ نیریش یقشنن و اعترافا یمنتظر حرفا کنه؟منیم

 ..یو گربه باز
ش یدر موقع خداحافظ دم و  کیش یلیخ ریجلو پامون ترمز کرد و ام ریام نیما

س ش یمجل  یو دلربا بود...ول کیش شهیشد..ظاهرش مثل هم ادهیپ نیاز ما
شفته بود..خ سته بود..چقد دلتنگش بودم..چقد حم  یلیخ یلیصورتش ا خ

 کوه غرور و فراموش کنم خدا؟ نی..من چطور ادمشیکه سالهاست ند کنمیم
کرد که  یکرد و معذرت خواه یستتالم و احوالپرستت یمامان و بابا به گرم با

جا ادینتونستتتت ب هه.ول ییچون  که چرا  نستتتمدویمن م یکار داشتتتت..
 ..میما رفت کردی..تا االنم فکر منهیمنو بب خواستی..چون نمومدین

اومد کنارم ..زل زد تو چشتتمام و  ریبا هم بودن که ام یمشتتغول خداحافظ هیبق
 ؟یمون یگفت_نم
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 یبشتته..که با ب یکال بمونم؟بمونم که چ ایو  ه؟امشتتبی..منظورش چبمونم؟
 ..یبزن شمیو نبودنت ات اتیمحل

برن  دیروز باالخره با هی.. نیشتتدم به چشتتماش و اروم گفتم_مهمونا رفتن رهیخ
 خان.. ری..ام ری..شبت بخرمی..منم م

سر یخداحافظ و ش عیکردم و  ستم تو ما ش شنین سه ا ینی..ما چند  نیکه بابا وا
 کرده بود.. شیکرا میینجایکه ا یوقت
ماشتت باز با از مهربون نیتو  حد ا شیو لطف ب یو خونگرم یبا خونواده  نیاز 

که  یامیو به پ میمن زل زده بودم به گوش یکرد ..ول یگفت و باز اظهار شرمندگ
 بودم..نوشته بود.. رهیواسم فرستاده بود خ ریاالن ام

ما به هم عشق  یکه بدانم احساس ان روزها یخواهم کرد..به شرط فراموشت
و من به ت یروزها نیکه بدانم احساس ا ینبود..فراموشت خواهم کرد..به شرط

 ..ستیعشق ن
 نکن..جون من.. هیگر ینجوری..قربونت بشم..ایمی_مر

رو ندارم واستتش درد  یکستت گهیباال و گفت_من..من د دیدماغش و کشتت میمر
 دل کنم..

 نجایو گفت_پ من ا میزد پم کله مر یکی..یکردنش جد هیوستتط گر یهان
 م؟یگالب

 ریز میکردنامون زد هیوستتط گر هویبه هم و  میشتتد رهیلحظه ستته تامون خ هی
شون م یبلند و طوالن یخنده..خنده ها سهیاز اونا که ته  ییها هی..گرهیبه گر ر

 ..سوزونهیو م تکه تهش ج*ی*گ*ر
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تو اتاق من  نیرو زم میهامون قطع شتتد و هرستته تامون که نشتتستتته بود هیگر
 جا.. هیبه  میهرکدوممون زل زد

 شه؟یم یدلت چ فی..تکلیگفت_اگه بر میاز چند لحظه مر بعد
 _دلم؟

 ره؟ی_منظورت امیهان
 _اره..میمر

 ..جمی..هنوز گدونمیو گفتم_نم دمیکش قینفم عم هی
 من باهاش.. یخوا ی..مگمی..میمن من کرد و گفت_گل کمی یهان
ماد کردم  نیب دمیپر هت اعت فاش و گفتم_اصتتال فکرشتتم نکن..من ب حر

 ..تمومش کن..یهان
 ..هردوتون..ینجوری_اخه ایهان
ها؟هردومونیبغض گفتم_هردمون چ با با خودم  فمیکه تکل ؟منیچ ؟

 دادیو خط قرمزا بهم اجازه م شدیهم که م ییروشنه..دوسش دارم ..تا اونجا
م اقا برم بگ دی..نکنه باکردمیم دیچکار با گهیدادم که دوستتش دارم..د نشتتونش

خدا ب ریام هت گفتم از ی..هانیخوایو م نی..اره..تو اریمنو بگ ایترو که ب ..من 
صرار داره که  ست داره و ا سش خبر دارم..عمو بهم گفت که اونم منو دو سا اح

 زنه؟ینم یفچرا حر دونمیچرا؟نم دونمینم ی...ولیخواستگار ادیب
 بهت گفت؟ یبابا اون شب چ یبگ یخوای_هنوزم نمیهان

شتینم نکهیا لی_گفتم که..دل ستگ ادیب ریام ذا  ستنیم نخونواد نکهی..ایارخوا
 قبول کنم.. یمن تو رودرواس خواستهیو نم
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 با شک نگام کرد و گفت_فقط؟ یهان
 _فقط...

 ر؟یاونجا؟بدون ام یاری_دووم ممیمر
و  ییشتتدم به پنجره اتاقم و گفتم_فکر کنم خدا تو ستترنوشتتت من ..جدا رهیخ
 ..یلیواسم پررنن نوشته..خ یلیخ

 چشمام و گرفت و بغض گلوم و ... اشک
کم و نداشتتتم واستتش دردل  چیه گهیکه د یکه مامانم مرد..وقت ی_وقتمیمر

شده تو دلم خال یکنم و حرفا شماها بود یقلبمه  سش ... شد نیکنم وا  نیکه 
 ..ادتهی..میمن و تو از اول دبستان با هم بود یمحرم اسرارم..گل

شمام و گفت_خ رهیخ بهم  که ی..بعد از اون کمکشمیت مدلتنگ یلیشد به چ
 یوقت بکنم برات یکار تونستمیشرمندت شدم که نم یواسه فرشاد..وقت یکرد

و  یارومم کن یخواستتتیلبخند رو لبت بود..م هی شتتتهی..تو همدادیم ریبهت گ
ه ینقش  یکه دار شتتدمی..اون موقع مطمئن میستتتیکه دلخور ن ینشتتونم بد

اشم ب دایواست ش یدوست دار دمیفهمی..میکنیم یخواهر بزرگتر و واسم باز
دلت  نیب یافتاد ریگ دونمی..میدلتنگشون یلیخ دونمی..میکن یفتگیو واسم ش
 ..یگل ی...ول دتیسال ند 9و خونواده 

 ..که چقد دلم واسشوندمیکش یچ یبفهم یتونیو نم یدونی..نمیدونی_نه..نم
شهابم..چقد دلتنن کل  یهالکه..که چقد محتاج قربون صدقه رفتن قد و باال

 ..دایکردن واسه ش یواسه خواهر رمیمیو چقد م انمیکل با شا
 گاهت بوده..مامانت هیداداشت کنارت بوده..بابات تک شهی..چون هممیفهمینم

 ..همهفیمنو نم یشکیآ*غ*و*شش بروت باز بوده..ه شهیهم شیتا پنج سال پ
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 رمی..مذارمیم نجایبرم..دلم و ا خوامیکردم و م داشتتونیکه االن که پ فهمهینم
 هری..خشتتمیشتتبا که دلتنگش م یول رمی..منجاستتتیهمه فکر و حواستتم ا یول
 ..رمیازش ارامش بگ دیبه ماه که شا شمیم

 هیدورم حلقه شتتتد و رفتم تو آ*غ*و*ش خواهرانش و با هم گر یهان یدستتتا
 ما هق هق کرد.. یسرش و گذاشت رو زانوش و همپا می..مرمیکرد
 دلش واسه خودش بسوزه.. یواسه خودم سوخت..جالبه..کس دلم

قد هام..وقت یدوخوانوادگ نی..تو ایشتتلوغ نیتو ا چ قد تن  ریکه ام ی...چ
 ..ستین چکمی..انگار هستین

 هی..یروز ناراض هیو  هیروز راض هی ریام کنمیکم دارم که احساس م یمن چ مگه
 ...مونیروز پش

 چشماشه.. هیقهوه ا میداریبهونه ب دیفهمیم یکاشک
اگه  یحت..کنهیکه نگاه گرمش بدرقم م زنهیم یکه دلم تا وقت دیفهمیم یکاشتتک

 اگه منو نخواد..فقط...فقط نگام کنه.. یکنارم نباشه..حت
 جمله افتاد.. نیا ادیدلم..ذهنم  ریواگ ریهاگ نیچرا تو ا دونمینم

 ت فکر کنه..که به یرو ندار یکس ینیبیم یبخواب یخوایم یوقت شبها
 ..ییکه چقد تنها یفهمیدرونت م هیکه بر خالف شلوغ نجاستیا

 رهیخ ستتتیمال ماهم ن گهیخودمون که االن د هیمیتو پنجره اتاقم تو خونه قد از
ماه هالل تو استتمون..ه به  و  یخال یلیندارم بگم..ذهنم خ یچیشتتتدم 

 داغونه..اشفتست..
 ..کنمیبه چند ساعت قبل و چند ساعت بعد فکر م همش
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 داشتتدنیبود که عمو واستتم گرفت به مناستتبت پ یستتاعت قبل مهمون چند
ستن  ش ساعت بعد احتماال ن خونوادم و رفتن به آ*غ*و*ش گرم خونواده و چند 

 ابهاست... یو رفتن به انسو مایتو هواپ
شت که  عمو صرار دا شن بزرگ بگ هیا صله مهمون یول رهیج صال حو  یایمن ا

شتم و قبول نکردم و عمو  ست و  یسر هیگرفت و  یمهمون هیبزرگ و ندا از دو
و دوسه تا  میو عمو سپهر و خونواده مر یو اصالن دیاشناها رو مثل خونواده فر

خب  یول نبودشلوغ  یلیو ...دعوت کرد..خ یمن و هان یدانشگاه یاز دوستا
 خلوت هم نبود..

و نگاه  ومدیم ریام نکهیرو هم نداشتتتم ..هم یانچنان یو لباستتا دیخر حوصتتله
 بود.. یکاف کردمیگرمش و حم م

بلوز به رنن  هی رشیو ز دمیخوش دوخت پوشتت یلیخ یکت شتتلوار مشتتک هی
سه رب  نی..کت استدمیهفت پوش قهیکمرنن  یلیخ هیصورت ای یازیپوست پ

شتتتده بود..قشتتنن  از کت و شتتلوار کار ییقستتمتا هیو تک دکمه بود و رو
شک شنه بلند م  شیراا هیو  ختمی..موهام و دورم ازادانه ردمیپوش یبود..کفش پا

به احترام خاله فاطمه و به  یمشتتک ریشتتال حر هیزدم و  یو عطر شتتکالت حیلم
از  یبود ول یستام زدم سترم..خوب شتده بودم..در واقع ظاهرم عال ریعشتق ام

 درون داغونه داغون بودم..
استتپرت زده  پیت میبود و مر دهیپوشتت یا روزهیف یلباس مجلستت هیهم  یهان

 ..یبه ظاهر عال یبود..همه خوب بودن و همه چ
 دوسه مدل غذا سفارش داده بود.. رونیاز ب عمو
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ساب مامان ساب اقیع یو خاله با هم ح شون ح  کیو پ کیش یشده بودن..هردو
 شدیرو به اون رو م نیاز ا دیکشیمداد تو چشمم م هیکرده بودن..مامان قشنگم 

 بود.. بایچشم بازم ز ریهمه چروک ز نیاالن..بازم با ا یول
نا که انگل مهمو نه  تا مدن..ف بد ..فریزنش دب شیبود و فرزانم پ میکم کم او

 شاهرخ.. یهمه اومده بودن حت هیبق یبودول تیمامور
واسم مهم  یچیواسم اصال مهم نبود....ه یول ومدیاصال خوشم نم ازنگاهش

 اومد و اون واسم مهم شد.. ریام نکهینبود تا ا
..کراوات نبستتته بود..دو دکمه اولش باز یو بلوز مشتتک دیشتتلوار ستتف کت

خاص بود..محشتتر بود..موهاش و قشتتنن درستتتت کرده بود و  پشیبود..ت
 تو گردنش بود.. یگردنبند بند مشک

..فقط همون اولش دیدی..اصتتال منو نمزدی..باهام حرف نمکردینگام نم اصتتال
..بغض گلوم و گرفت..لرزش یخشک و رسم یلیگفت و رفت..خ کیاومد تبر

شد..مر شروع  ستام  شتن حالم و عوض کنن..بدتر از اون  یسع یو هان مید دا
صابم بود..نگاهش حت رهینگاه خ  هیبود.. یجور هیهم  ریبه ام یشاهرخ رو اع

 ..میقاط یدونم حساب ی..نمدنیبه رخ کش یها هیتو ما یزیچ
 یواسه بدرقه دوتا از دوستا اطیخوردم رفتم تو ح یچ دمیکه نفهم یاز شام بعد

 ..میدانشگاه
 سام شدم.. ریرخ به رخ با ام گشتمیکه داشتم برم یموقع

 ..گهیهمد یبه چشما میشد رهیخ
 ..یبگو لعنت یزیچ هیبزن.. یحرف هی
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 ..دیپراز لرزش بود..پر از بغض..پر از ترد نگاهش
 بود و پاهاش و با فاصله از هم باز گذاشته بود.. ستادهیا نهیبه س دست

ذاب و ج نیریش یخوش هیسالها..واسه من  نیبودنت تو تموم ا نجایسام_ا ریام
 ؟یدونستی..میفرق دار هیداشت..تو..با بق

 سرم و به چپ و راست تکون دادم ..نه.. اروم
 ..واسه من..یسام_فرق دار ریام
سرم ا دیدور دور من چرخ هیلت در اومد و اون حا از شت  سرش و ستادیو پ ..

 یدیرو که تا حاال د یزیاورد کنار گوشم و نرم و اروم گفت_فراموش کن..هرچ
کار و  نیکه تاحاال احستتاستتت و قلقلک داده...منم هم یزی..هر چیدیو شتتن

 ..ب..برو و خوشبخت شو..کنمیو فراموش م زی..همه چکنمیم
 یبا حرفاش کوه ارزوهام و خراب کرد..شتتوخ نهیتا بب ستتتادی..رفت و نارفت

 هگیطپش قلبم د ی..چرا صتتدالرزهی..چرا پاهام مکردیم ی..نه؟اره شتتوخ کردیم
با صتتتدا یگفت ؟چرایگفت یچ ری..امادینم  یلرزون گفت یفراموش کنم..چرا 

 برم.. یخوشبخت شم..گفت
..نگاه امایمه اون حرفا..پمن چطور اون همه عاشقانه ها رو فراموش کنم..ه ریام

 تلخ و .. ی..شکالتاتایها..حما
 ..نابود..ریام یکرد نابودم
 به روزم اورد.. یبا حرفاش چ نهیتا بب ستادی..رفت و نارفت
 ..اصال چرا..واسهشهی..خوشبخت شم..مگه م ریبرم..کجا برم..بدون ام گفت

 ..یچ
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که  یدختر و با احستتاستتات هی..منو ..میشتتکوند ینیکه بب یستتتادیچرا نا ریام
 یفراموش کنم..چرا با صدا یگی..چرا مبندهیچقد زود دل م یدونستیخودت م

ها  یلرزون گفت گاه  مه اون ن خت شتتم....من چطور فراموش کنم..ه خوشتتب
 یاشک..کود..نابریام یتلخ..نابودم کرد ی..عاشقانه ها..شکالتاتای..حماامای..پ

 ..یبفهم
صبح ب تا ستم و زل ز ایتو اتاقم راه رفتم.. ایبودم.. داریخود  ش دم به لب پنجره ن
 هرشبش و مرور کردم.. یامایرو تخت و پ دمیدراز کش ایباغ و  یاهیس

..مگه از تو نگاهش نخوندم خواستی..مگه منو نمفهممی..چرا..نمشهینم باورم
ند ..مگه نفسش به نفسم بمشمی..مگه نگفته بود من جزو حردنهیچقد تشنه رس

فرق  هیواستتش با بق گفتی..مگه نممیشتتدیاروم نم گهینبود..مگه با نگاه همد
ش یلیخ ریشد؟مگه خود عمو نگفت که ام یدارم..پم چ صرار دا  ادیکه ب تا

ستگار شنن ازش نبودم..چرا همه چ ی..مگه من منتظر حرفایخوا  ختیر یق
 بهم..

را اون غرور ..چیاز من..از زندگ خوادیم ی..چهیدردش چ گهیکالم نم کی چرا
 شده.. یچ گهیکنار و نم ذارهیو نم شیلعنت
بم صبح بود که خوا یبودم دم دما داری..تا خود صبح بدمیشب اصال نخواب اون

 برد..
 شدم..هنوز کسل و خسته بودم داریمامان بود که از خواب ب ینوازش دستا با
 کرد و دارمیهم خوشتتبوتر بود از خواب ب میو مر اسیتن مامان که از  یبو یول

 لبخند رو لبام اورد..
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 ..؟یش داریب یخوایگلکم..نم ری_ظهرت بخمامان
 ..دمیخواب رید یلیخ شبی_سالم مامان..چرا..د

 ..نه؟ی_خسته بودمامان
شما تو شک رهیمامان خ یچ ستمیم یشدم..کا نه  ی..ولهیبهش بگم دردم چ تون
عشتتق  هیبزنم از  یحرف دونستتتمیبودم و نه صتتالح م یمیباهاش صتتم یلیخ

 نزدم و گفتم_اره خسته بودم.. یناکام..پم حرف
سه تا داریشده بود که از خواب ب ظهر و بابا  میخورد ییشدم..نهار و دور هم 

سه تحو ضا لیرفت وا سا هیسند و بق یخونه و ام از  شبیکه د یلیکارا..منم و
و  میصتشتخ لی..وستاذاشتتمیاورده بودم و داشتتم تو چمدون م نایخونه عمو ا

 از لباسام و کتابام بودن.. یبعض
عت که م نای..عمو امیصتتبح پرواز داشتتت 4 ستتتا هم  ریام یعنی..انیگفتن 

شکادیم سه اخرادیب ی..کا زش نگاه مهربون ا هینگاه کوتاه.. هیبار..فقط  نی..وا
 یچ دیفهمیم ی..کاشتتکشتتهیکه تا چند وقت ارومم کنه..دلم واستتش تنن م

 بروزم اورد..
جا دل ندن از  ندگ کهییک نه و ز خاک میخو جا نفم  یبوده..از اب و  که اون

ش سا یسخته..دلتنگ یلی..از ادماش خدمیک سه ک سم  هیکه  ییوا عمر همه ک
دم بودن و از دست ب تگرمیاونا رو هم که حما دمیترسیم کهییشده بودن..از کسا

سخت بود..ول یلی..خ سم  ست روزگار بود.. یوا شتجلو پام گ یدوراه هید ه ذا
 9که  یخونواده ا شیکیستتاله گمشتتون کردم و  9که  یخونواده ا شیکیبود..

شدن..چ سم عزستین یکم زیساله خونوادم  شون وا به  نای..همه ازنی..هردو
ستم با فراموش کردن ام همه  یعنیاخه.. یچ یعنی..امیکنار ب ریکنار ..هنوز نتون
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 هی شتتهی..مگه مشتتهیم گهاون حرفا دروغ بود..همش تظاهر بود..مگه ممکنه..م
 یرتی..غاشیهمه نگران یعنینداد.. صیتشخ ینگاه دروغ هینگاه عاشقونه رو از 

 ..شهی..همه و همه کشک بود..باورم نماشیشدناش..دلواپس
 یو توش گذرونده بودم خداحافظ هامیکه کودک یبه دستتت از خونه ا چمدون

 ..گذشتنیم مچشما یرو که اونجا گذروندم از جلو یکردم..تک تک لحظات
 ی..حت نای..درختا..ماشتتابونایهمه ادما..خ صیگرستتنه حر هیمثل  نیماشتت تو

شته ها سعکردمیسردر مغازه ها رو با ل*ذ*ت نگاه م یچراغا و نو کردم تو  ی..
 ..نمشونیدوباره بتونم بب یک ستیذهنم نگهشون دارم..معلوم ن

هان میوارد فرودگاه شتتتده بود تازه مت  دوهیداره م دمیرو د یکه از دور  ستت
و دستام و از هم باز کردم..چنان خودش و پرت  نیمن..چمدونم و گذاشتم زم

شم که نزد شت ب کیکرد تو آ*غ*و* سفت ب*غ*ل گهی..همدفتمیبود از پ  رو 
 ..هیگر ریز میو زد میکرد
 ؟یتو چکار کنم..گل ی_من بیهان

 نکن..رفتن و واسم سخت نکن.. هی_قربون دلت بشم..گر
رو  ایغروب در نیمن ا گهید یعنیشتتد تو چشتتمام و گفت_ رهیباره خدو یگل
 نم؟یب ینم
 نم؟یبیجنگل سر سبز و نم نیا گهیمن د یعنی_

 ؟یاومد کنارمون و گفت_پ من چ میمر
 ؟یکنیچکار م نجایوقت صبح ا نیتعجب نگاش کردم و گفتم_تو ا با

 ؟ینیمنو بب یخواست ینم یعنی_میمر
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 ..موندیبه دلم م دمتیدیکردم و گفتم_اگه نم ب*غ*لش
 کنار و تو دیکه خاله فاطمه اومد کنارم و منو کشتت میزدیبا هم حرف م میداشتتت

شمام نگاه کردو گفت_تو ا سه ترب یسال هر کار 9 نیچ ستت  تیکردم وا در
کهیبوده..ا تار تیخانم ترب هی ن هان یکنم..هر رف با  هم  یبا تو داشتتتم 

 انتروز مام هیاگه  خواستتتمی..چون مینمونه باشتت خواستتتمیداشتتتم..چون م
 ..باشه..؟یکن دمیاونجا هم رو سف خوامیبرگشت تف تو روم نندازه..م

که واستتم  ییوقت کارا چیکردم و گفتم_چشتتم خاله جون..من ه ب*و*ستتش
بده واستتم دعا  دمی..قول مکنمیرو فراموش نم یکرد له..فقط..تو هم قول  خا

 ..یکن
 ن؟یدیو قرض نم مونیابج نیا قهیدق چند هی_حسام

 برگشتم و به حسام..داداش خوشگلم نگاه کردم.. یخوشحال با
 ؟یدونستیحسام..م شهی_قربون داداش خوشگلم بشم..دلم واست تنن م

تنن  مدیو گفت_با دینشون نده..خند کردیم یسع یگلوش و گرفت و ل بغض
 واسه خودم..انقد دختر کشته مرده دارم واسه خودم.. ستمین یبشه..کم کس

شما با شک یچ سه ا یا ش نیبا لبخند بهش گفتم_دلم وا هم تنن  تیفتگیخود
 ...شهیم

 ؟یزیچ هی یداره..حاال منو بگ یدلتنگ نی_اخه ادیفر
 رون؟یب دیزنیم ییهوی..شما چرا دمیترس دی_ا فر

و بگو ..راستتتشتتمیهستتت یریغافلگ و زی..کال تو کار ستتوپراگهید مینی_ما ادیفر
 شه؟ی..دلت واسه منم تنن میگل
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شم نازک کردم و گفتم_با هی شت چ  ی..اهاتمسی..مطمئن نشهیم یچ نمیبب دیپ
 ا؟یکن تیخواهرم و اذ نمینب یراست

 ا؟یگیم یچ هی؟ امیاروم گفت_اخه من از پم خواهر فوالد زره بر م دیفر
 ستتتادهیو با خنده چشتتم خورد به عمو ستتهراب که اروم کنار بابا ا دمیخند

 عمو ..مگه نه؟ کنمیم یو گفتم_کار درست ستادمیبود..رفتم روبروش ا
 کارات درسته.. شهیبا نگاه مهربون گفت_تو هم عمو

 راحت برم.. نی..بذارنی_پم بخند
 منه.. ریتقص دی..شاومدین ریلبخند زد و شرمنده گفت_ام هی عمو

ستمیگلوم و گرفت..م بغض ستمی..مادینم دون سرت به دلم م دون سه  ذارهیح وا
ستمینگاه اخرش..م سه اخر ذارهینم دون شما نیوا شنگش ک یبار نگام به چ ه ق

 ..فتهیفقط واسه من قشنگن ب
ند الک هی ما نم ستتتتیزدم و گفتم_مهم ن یلبخ کار میتونیعمو .. به   یمجبور 

عا کنخواد..دوستت یکه نم مشیبکن و فراموشتتم  دیتتون دارم عمو..واستتم د
 ..مردونه؟نیدی..قول مدینکن

پدر دیو ب*و*ستت میشتتونیپ عمو کدوم  فت_ که دخترش و  یدیرو د یو گ
 فراموش کنه..

 بازش کن.. مایبسته بهم داد و گفت_تو هواپ هی
 _ممنون

 ..یاز صاحبش تشکر کن شدیم ی_کاشکعمو
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جا تو قد   یعنی..یلیکرد..خ یمعرفت یب یلیبود..خ یخال ریام یجمع چ
 ...زارهی..انقد بنهیبار منو بب نینخواست واسه اخر

 ...ارمزیب نی..فقط از زمدانمیرا نم شی..تا کجاخواهمیتنن است...پرواز م دلم
به  میو نشتتستتت میرو عوض کرد مایو بعد از اونجا هواپ یدب میتهران اول رفت از

 مقصد خونه..
ش کنم که باز کردیکه عمو بهم داده بود تو دستم بود و دلم تاپ تاپ م یا بسته

 ..نسوختی..چشمام مومدیخوابم م یلی..خشدیمامان و بابا کنارم بودن..نم یول
 تو دستم بود که خوابم برد.. بسته

اب خو بایمالشتتش دادم..اکپرا تقر کمی..کردیکه باز کردم گردنم درد م چشتتم
هاشتتون عوض  افهیو ق ختیاز تهران همستتفر بودن همه ر با ما کهییبودن..اونا

 ..نیدشیبعد دست به کار م ستهیبا ارتونیط نیذاشتیشده بود..چه عجول..م
 م..داشت یبیهنوز تو دستم بود..مامان و بابا هم خواب بودن..حم عج بسته

 ...بازش کردم..رهیاز ام گفتیشده بود..قلبم بهم م چیکادو پ جعبه
تا  توش زون لر یبود..با دستتتا رینامه بود..از ام هی شیاول یبود..ول زیچچند 

 بازش کردم نوشته بود..
ش یاالن حم بد دیشا شته با سبت به من دا  یرهر کا یبدون خوامیم ی..ولین

 ..یو ل*ذ*ت بردن دار یکردم واسه خاطر خودت بوده..تو هم حق زندگ
 نکردم.. یو بدون..من نامرد نبود و نا مرد نیا فقط

 ..شهی..مثل همیزیعز یلیکه تو..تو واسم خ یخوام بدون یم
 شو.. خوشبخت
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..به اخر که  میبگو یهمه ارامش...خودمان نیباشتتتد ا بیعج تیبرا دیشتتتا
 ..یکنی..فقط نگاه میرسیم

 ..یکه نگام کن ی..تو لحظه اخر هم نبودیتو که نگاهمم نکرد ریام یول
خاطر من..من خوشتت ی..واستتته چیچ یعنی.. ریام بدون تو  یب و ل*ذ*ت و 
نخواستتت منو از خونوادم جدا کنه..اه  یعنیبود.. یچکار؟منظورت چ خوامیم

 خدا..
 و قورت دادم.. بغضم

 فیک هیگردنش بود..همونا که  شتتهیکه هم ی..همونریام یبند مشتتک گردنبند
 حفظت کنه..از هر نکهیبهشتتونه که توشتتون دعا هستتت..دعا واستته ا کیکوچ

 ..یبتی..محافظت باشه و دورت کنه از هر مصییبال
 به گردنم.. ؟بستمشی..تو بامن چکار کردریتو دستم..ام گرفتمش

..قشتتنن بود..شتتال حیناز و مل یاز رنگا ریشتتال حر هیشتتال بود.. هیجعبه  تو
شتتال بزنم..پستتره  دیبهم بفهمونه اونجا هم با خواستتتهی..هه حتما میواستته چ
 زورگو..

خدادمیکشتت قینفم عم هیصتتورتم و  یتو گرفتمش و  ریام یمن..بو ی..
که هم ی..عطردهیم فاده م شتتتهیرو  نهیاستتت به شتتتال من ک ..از عطر خودش 

سه چ ستهیبره..م ادمی شهینره؟مگه م ادمی..که عطر تنش یزده..وا  هشیهم خوا
حرف اون روزش تو شترکت افتام ..اتاقش  ادیخوشتش تو مشتامم باشته.. یبو
سا شهیهم خوامی..گفت مدمیازش پرس ی..وقتدادیم تلخ تشکال یبو سم اح

 ..ری..امریکنارم باشه..اخ ام
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 ..همشون تلخ تلخ..تلخ و خوشمزه..یو رنگ زیر یجعبه پر بود از شکالتا تو
..همه  ریام یتلخ بودن..ب نیدارم..به ا ازین ایتلخ نیکه به ا دونستتتتیم حتما

 تلخ باشه.. دیتلخه..با یچ
..با  عطر تنت نیفراموشت کنم..من با ا ی..چرا..مگه نگفتیکار و کرد نیا چرا

 و ... یمحافظت ..چطور فراموشت کنم..تو رو ..عشق و ..زندگ نیا
سمون پر ابر خدا...خدا مایهواپ کیپنجره کوچ از شم دوختم به ا  جانیاز ا ایچ

 ترم نه..خوشبختش کن..خدا.. کیبهت نزد
 ...دیا ینفسم نم یصدا گری؟دیشنویم

 مرا ..بغض نبودنت... دهیدار کش به
 ما؟یدی؟رسیپاش یخوای_گل دختر بابا..نمبابا

ندل یکش و قوستت هی تاده بودم رو صتت بدنم دادم و نشتتستتتم..اف  هیخال یبه 
واقعا کستتل کننده  مایهمه مدت تو هواپ نی..ایمامان..خستتته بودم..حستتاب

 شدم.. داریو ب دمیبود..سه بار فقط خواب
 کجاست؟ _مامان

 اب به دست و روش بزنه.. هی.. یی_رفته دستشوبابا
 _بابا؟

 _جان بابا؟بابا
 د؟ی_به بچه ها خبر داد

 ..میسریامروز م نکهی..نه از امیگفت یزیلبخند زد و گفت_نه..نه از تو چ بابا
 اومد و نشست کنارمون.. مامان
 ا؟یدی_خوب واسه خودت خوابمامان
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 ..بردیهمش خوابم م_خوب حوصلم سر رفت 
 ..نهیبش خوادیم مایچون هواپ میازمون خواست که کمربندامون و ببند مهماندار
سترس ص یلیخ ا شتم..د یخا صال منو  دنیدا شون..ا ش خواهر و برادرام..واکن

 واسشون مهم هستم.. یعنی..شناسنیم
و  میتگرف لیچمدونا رو تحو ی..وقتمیشتتد ادهیپ ینشتتستتت..وقت مایهواپ یوقت
 ی..وقتردمکیو نگاه م ورکیوین یرنگ یابونایخ یوقت ی..حتمیشد یار تاکسسو

شد رهیوارد جز سترس زدمینفهم یچی..همیمنهتن  سم به ه ادی..از ا  یچیحوا
شمام باز بودن..نه چ ته ..حالت تهوع گرفدمیشنینه م دمیدیم یزینبود..فقط چ

 بودم..
ش شنن و گلکار یلیخیخونه با نما هی یجلو نیما شت..پ یق  ادهیشده نگه دا
..اومد روبروم و شتتونه هام و محکم دی...بابا لرزش نگاه و دستتتام و د میشتتد

 9 نیتمام ا دیبا کهییتو..جا هیخونه خودته..خونه اصتتل نجایگرفت و گفت_ا
 شیپ ستتال 9از همون  یکه ما حت یبدون خوامی..میگذروندیستتال و اونجا م

 ..یستیتو واسه ما فراموش شده ن..پم بدون دمیاتاق تدارک د هیواسه تو 
 ..باشه بابا؟یکن یبیخونه و ادماش غر نیدوست ندارم با ا اصال
 بابا اروم کننده بود..فقط تونستم سرم و اروم تکون بدم.. یحرفا
لند ..قد برونیاومد ب بایز یلیدختر خ هیکه در باز شتتد و  میدر بود یجلو هنوز

 هی..پوست روشن..یو ابرو مشک و چشم یبلند مشک ی..موهاکلیو خوش ه
مامان  دنیدر و ببنده که با د خواستیبود..م دهیپوش یتاپ مشک هیو  یاب نیج
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با  با  ید؟کیکنیمچکار  نجای..شتتما ای..ددیخفه زد و گفت_مام غیج هیو 
 ن؟یاومد

و  خورهیاصتتال نم دای..اون که به شتتی..مامیاش بامزه بود..چرا گفت دد لهجه
شم بستین هشیشب سن سخورهیو چهار پنج م ستی.. رو خوب حرف  ی..فار

 بامزه داشت.. هییکایلهجه امر هیاون ته تهاش  یول زدیم
 ال؟یتک یب*غ*ل مامان و ب*و*سش کرد و مامان گفت_خوب اومد

د و نگام کر رهیخ رهی..که چشتتمش به من افتاد..خ دیبابا رو هم ب*و*ستت الیتک
 ؟یرو به مامان گفت_مهمون شماست مام

 لبخند زد و گفت_صاحبخونه است..بچه ها داخلن؟ نماما
 ستتر انیچشتتم از من برداره گفت_اره هستتتن..البته شتتتا نکهیبدون ا الیتک

 ..ادیراهه..داره م
هم  الیکرد به ستتمت خونه..تک مییچمدونا رو برداشتتتت و مامان راهنما بابا

 همراهمون اومد..
 چکارمونه؟ دمیفهمیم یاز اون دختر فضوال باشه..کاشک ومدیم بهش

 گذاشتم که االن همه خونواده من اونجا بودن.. یاسترس پا داخل خونه ا با
نه شتتتدم  یوقت ما هیوارد خو جور حم  هیرو حم کردم.. یمطبوع یگر
ا خوب بود..باب یلیبود..خ یهرچ یستتخته..ول فشی..توصتت دونمی..نمتیامن

ستتمت کاناپه ها..من و کرد  مونییچمدونا رو گذاشتتت کنار در و مامان راهنما
در حال انفجار بود کنار هم نشتتستتته  یکه از زور فضتتول الیبابا و مامان و تک

صدا میبود شن یمردنه ا یقدم ها یکه  مردونه که  یصدا هی..دمیرو از پله ها 
د و بع دشیکشتت کلیبلندش و بعد ه ی..اول پاهازدیحرف م لیداشتتت با موبا
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شده بود..د شهابم بود..چقد عوض  از اون  گهیصورتش..خودش بود..داداش 
شا صدا یتو یجو س یبلوغ و  مرد  هینبود..االن  یمفرط خبر یو الغر یخرو

ند بود و خوش ه قد بل کارکلیجذاب بود.. خوب  ینبود ول ی..ورزشتت
شنگ شماش برق ق صالح کرده بود و چ صورتش و ا شت..موهاش و  یبود.. دا

 شنن شونه کرده بود..ق یلیخ
مان که د ما با رو  با فت_ک دیو  مد و گ جب جلو او مد یبا تع خبر  ن؟چرایاو

 زود؟ د؟چقدینداد
 که چشمش به من افتاد.. نهیکرد و اومد بش یاونا روب*و*س با
ا ب یقشتتنگ یستترم بود..همخون یو شتتال نقره ا یاب نیو ج یمانتو تنن اب هی

 داشت.. مینقراب یچشما
 و هوا مونده بود.. نیزم نیبه من بود ..دستش ب نگاهش

..روبروش ستتتادمیدهنش و قورت داد و چشتتماش و بستتت..بلند شتتدم ا اب
 اسون..بود..هر دهی..بغض گلوم و گرفته بود..چشماش و باز کرد..ترسستادمیا

 نم؟یبیزمزمه کرد_خواب م اروم
ستام اوردمیطاقت ن گهید و حلقه کردم دور ..خودم و انداختم تو ب*غ*لش و د

..متتنتتم یداریتتبتت داریتتگتتردنتتش و گتتفتتتتتم_نتته داداش شتتتتهتتاب..بتت
 عروسک.. یگفتیبهم م ادتهی..عروسکت..فتهیگلش

تاش خ دستتت مرم و  ک کرد دور  قه  ل ح باور  رهیو  فت_ گ مام  به چشتتت
 یسال..باورش سخته..ول 9تونم باور کنم..اخه تو که.. ی..نمفتهیکنم..تو..گلش

 .عروسکه خودمه. یچشما..چشما نیا
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زد و گفت_شتتکرت خدا..خداجون  ادیانگار از خواب بلند شتتده باشتته فر هوی
 ..دمیخودمه..باالخره عروسکم و د فتهیشکرت..خودشه..گلش

 ...چرخوندیو منو دور خودش م گفتیم نارویا
 ..ومدیمامان م نیف نیخنده مامان و ف یصدا

 ..رمایرفت..تروخدا..اصال م جی_اخ داداش کمرم..سرم گ
سر زم منو شت  شنگ نیگذا  محاله بذارم پات گهی..دخودیگفت_ب یو با اخم ق

 جات رو چشامه.. گهی..درونیب یخونه بذار نیو از در ا
 یدونیمن قربون چشتتمات بشتتم..نم یو گفتم_اله دمیو ب*و*ستت چشتتماش

 ..رفتمیو من قربون قد و باالت م یداداش چقد دوست داشتم که بود
 یدونینکنه عروستتک..من فدات شتتم..نمو گفت_خدا دیو ب*و*ستت صتتورتم

 داداش دوست دارم تا تو اسمونا ببرمت.. یگیم ینجوریا
 مارو ؟ دیریبگ یلیتحو هی..مای_ما هم هستالیتک

 یدیگفت_د ی..شتتهاب با لحن قشتتنگ میشتتهاب باالخره دل از هم کند منو
 ..اخ خدا جون شکرت..ادیم دونستمیباالخره اومد..م یدی..دالیتک
مد جلو صتتورتم و ب*و*ستت الیتک مد دیاو نت خوش او به خو فت_  یو گ
 ..نامزد شهاب..المی..من تکگمیم کی..تبرزمیعز
 تعجب نگاش کردم و بعد نگاهم و دوختم به شهاب.. با

 من؟ ی؟بی_ازدواج کرد
و ..تا تمیو گفت_خانم کوچولو ..گفت که..نامزد دینوک دماغم و کشتت شتتهاب

 محال بود ازدواج کنم.. یومدینم
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ستتر خونه  میبر رهیگیجشتتن نم هیاقا  نی..امی_االن ماستته ستتاله نامزدالیتک
..باالخره ناکام میدیماهم به هم رستت یشتتد دای..خداروشتتکر تو پمونیزندگ

 ..میمونینم
 دختر جوون اومد.. هی یخنده که صدا ریزدن ز همه

شما کی..اوه ددیدختر که گفت_مام هیو بامزه و لهجه دار  فیلط یصدا  ی..
 د؟یاومد
..قد دهیکشتت یمنه..چقد بزرگ شتتده..چه قد یکوچولو دایشتت نیمن..ا یخدا

شهاب رفته.. شباهت زبایو ز کلیساله خوش ه 16دختر  هیبلندش به   یادی..
 مامان داره.. یایبه جوون

گاد..شتتما چقد  یو رو به من گفت_اوه ما دیو مامان و بابا رو ب*و*ستت اومد
 یمعرف یواستتم اشتتناستتت؟مام افتونی..چقدر قیی..چه چشتتمایخوشتتگل

 ؟یکنینم
جه فارستتادیز یلیداشتتتت..خ له جه..حق  یول زدیحرف م ی..کال  با له

 بزرگ شده.. نجایا یسالگ 7داشت..قربونش بشم..از 
 خواهر گمشدته.. فتهیخانم خوشگل..گلش نی..ازمیجان..عز دای_شمامان

خودش و پرت کرد تو ب*غ*لم و صورتم و پر  یشد و ک یچ دمیم..نفه ایخدا
سه کرد..نفهم ش یک دمیاز ب*و* ش دمشیک ست ک شم و د به  دمیتو آ*غ*و*

 کنه تو قلبم.. شهیر شیو گذاشتم مهر خواهر شمشیمثل ابر یموها
..من چقد خوشتتبختم که شتتماها رو  ای..خدادایشتت دیکشتتی_دلم واستتت پر م

 دارم..
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 خواهر دارم.. گهیخدا..منم د یصدات کنم..اخ یاج شهی...م ی_اجدایش
 شهی..همنمتیبار بب هیواسه  کیجون جقد دوست داشتم از نزد یاج یدونینم

 یابج نیکه همچ کردمیبه خودم افتخار م دمیدیو که م تیکیکوچ یعکستتتا
شکل یناز شتم بدونم االن چه  ست دا شتم و دو بگم معرکه  دی..بایشد یدا

 ..یاز پشت بست هیدختر خارج ی..دست هرچیا
 تو ب*غ*ل من.. دایش ایتو ب*غ*ل شهاب بودم.. ایشب  تا

اومده و مجبوره اخر شتتب  شیواستتش پ یزنن زده بود و گفته بود کار انیشتتا
مان اادیب ما مل  میخواستتتیبهش نگفتن..در واقع م یزیهم چ نای.. عکم الع

 ..مینیو بب انیشا
و بابا واستته  میشتتام و دور هم خورد یگگرفت و هم رونیشتتام و از ب شتتهاب

 یک شیبوده و من کجا بودم و پ یچ انیداد که جر حیتوضتت دایشتتهاب و شتت
 خونواده مهاجر و داد.. فیتعر یو کل کردمیم یزندگ

نه.. نیا قه بود..در واقع تر هیخو نه ستتته طب بزرگ  یلیبود....خ بلکمیخو
 یداشتبه یسایبزرگ و اشپزخونه داشت و سرو یلیسالن خ هینبود..طبقه اول 

ها نداشتتتت و ا یغرب یو برخالف خونه  بار وجود  جا  منو  نیتو ستتتالن اون
شا شهاب .. شت..مامان و بابا.. شحال کرد..طبقه دوم چهار تا اتاق دا  انیخو

 ..طبقه سوم اتاق من بود و مهمان..دای..وش
 راتییه تغب ازیبود..ن هیشتتب شتتتریبه اتاق دختر بچه ها ب یبود ول یقشتتنگ اتاق

 داشت..
ه هم پنجره دار نجایو گذاشتتتم اونجا و پنجره اتاقم و باز کردم..خوبه ا لمیوستتا

ر ممنوعه فک یزایکردم به چ یو ستتع دمیکشتت قینفم عم هی..کردمیوگرنه دق م



wWw.Roman4u.iR  326 

 

 ونمتیو بودن تو جمع خونوادم م دنیبودم که با د الیخوش خ یلیخ ینکنم..ول
 ..کردمیکار و م نیا دیبا یو فراموش کنم..اصال واسه چ ریام
 وقت.. چی..هیشیوقت فراموش نم چیکه تو ه یبدون یکاشک ریام

 ...یگردی...مهم باشم خودت برمیکه برگرد کنمینم تیصدا
سام صورت هیو عوض کردم و  لبا شلوار  سک یبلوز  ش یو عرو  ..موهام ودمیپو

رو  الیرفتن الال..شهاب رفته بود تک یزود یگشونه کردم..مامان و بابا از خست
 برسون و منم تو اتاقم بودم که در اتاقم زده شد..

 تو.. ای_ب
حق و داشتتته باشتتم که  نیاومد داخل و گفت_فکر کنم ا دایباز شتتد و شتت در

 باشم..اره؟ دمیسال ند 9امشب و با خواهر 
ستام ش د شم..دراز ک سرش  میدیو بروش باز کردم و اومد تو آ*غ*و* رو تخت..

 رو دستم بود و دستش رو شکمم..
غم  یدونی..نمدایگذشتتتت..شتت یبه من چ یچند ستتتال دور نیا یدونی_نم

روز  ایکه هروقت دلتنگتون بودم  شهی..باورت مکردمیسر م ینبودتون و چطور
 لیو دخ کردمیو شتتمع روشتتن م نشتتستتتمیدر خونه م رفتمیشتتدمیتولدتون که م

 ..خواستمیوبارتون و مد دنیو از خدا د بستمیم
سه من هیوا یدلتنگ یدونینم سته و واب بندمیکه انقد زود دل م یخونواده..اونم وا
 چقد سخته.. شمیم

بار فقط تو خواب هم که شتتده شتتماها رو  هی..شتتهیارزوم بود که اگه م شتتهیهم
 ؟یکردیسالها چکار م نی..تو ای..تو چنمیبب
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 ..ومدین ییصدا
 ؟ی..خوابدای_ش
 بدر.. زدهیس میرفت یبا ک نی..ما رو ببدهی..دوساعته گرفته خواببله
شهاب در زد و اومد تو..با د تو تو ب*غ*لم  دایش دنیب*غ*لم خواب بود که 

 لوسه.. یلی..خیتحملش کن دیو گفت_با دیخند
 سال جا دارم.. 9زدم و گفتم_به اندازه  لبخند

 لبخند تلخ اومد رو لبش.. هی
 ؟یرو رسوند الی_تک

 _اره..شهاب
 ؟ی_دوسش دار

 نجایا یستتالگ 5از  نکهی..با اهیمهربون و صتتبور یلی..دختر خیلی_خشتتهاب
شده و مادرش امر ص هیرانیواقعا ا تشیترب یول هییکایبزرگ   یلیر خ..دختلیو ا

با ههیبینج تا االن  که   نجایا میکه اومد ینبوده..از موقع یپستتر چی..مطمئنم 
 ..شناسمشیم

و خواهر بزرگ  یکرده باشتت یبوده که تو عروستت نیا امیاز نگران یکی شتتهی_هم
 بده..مگه نه؟ یلیداماد تو عروسش داداشش نباشه..خ

 ..یو بهم نشون بد تیخواهر دی..بای_االن که هستشهاب
 چشم اقا داداش.. ی_برو

 بال عروسک.. ی_چشمت بشهاب
 گفت و رفت اتاقش.. ریچشمک زد و شب بخ هی
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رو گذاشتتتم رو تخت و خودم بلند شتتتدم..خوابم  دایشتتکه رفت  شتتهاب
اب خوردم..نشتتستتتم رو  وانیل هی..رفتم تو اشتتپزخونه و نیی..اومدم پابردینم

سه نش یساعت الک میضرب گرفته بودم..ن زیو رو م ینهار خور زیم یایصندل
..تو میشتد و خواب نیسترم ستنگ یک دمینقطه زل زده بودم که نفهم هیبودم و به 
 ..ادیرف هیباال سرم بلند شد.. یبیمه یصدا هیو چرت بودم که  یداریبخواب و 

شما با سر جام که د یترس و چ ستم  ش شده ن سر جوون و جذاب  هی دمیگرد  پ
 یو براق..چشتتما یمشتتک ی..موهایو امروز کیشتت یلی..خستتتادهیروبروم ا

تر و البته دخ کیفوق العاده ش یمردونه ول پیو صورت اصالح شده..ت یمشک
 خوش فرم.. یول یعمل ینی..بکش

 اصال واسم اشنا نبود.. چهرش
 دمی..نفهمکردمیبود و زل زده بود بهم..منم با تعجب نگاش م ستتتادهیا روبروم

 سمتم و ب*غ*لم کرد و شدم غرقه ب*و*سه... دییدو هویشد که  یچ
 شنی..دستام و گذاشتم رو سدیب*و*سیخودم که اومدم داشت صورتم و م به

 وونه؟ید یهست ی..تو کیکنی..چکار میو هولش دادم عقب و داد زدم_هو
 ..مگه نه؟یبه من گفت_تو..خودت رهیخ پسره

که ال مدم  زابتمی_پ ن پ من مل حاال تو ک هی..او  یستتر بزنم برم خونمون..
 ؟یهست

باه نمپستتتره مه چکنمی_من اشتتتت مهی ی..من..ه گاه..ا نی..ااد طرز  نین
 هیابج صورت تونهی..فقط میصورت مهتاب نیبرگشته..ا یمژه ها نی..ادنیخواب

 ناز خودم باشه..
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 شدم بهش.. رهیتعجب خ با
 ..تو..انی_شا..شا

 ..توی..خودتیتو چشتتماش و با دستتت پاک کرد و گفت_گل یاشتتکا انیشتتا
 چه خبره؟ نجای..انجای..ا

شما شهاب صدا یو گفت_ه نییپف کرده اومد پا یبا چ سر چه خبرته..  یپ
 تو بود؟ غیج

دختره  نیمتعجب بر گشتتتت ستتمت شتتهاب و گفت_شتتهاب..ا انیشتتتا
 خودمونه؟ هی..گلنیه؟ایواقع

 غیو گفت_پم واکنش تو ج انیاومد جلو و دست گذاشت رو شونه شا شهاب
 چقد بزرگ شده؟ ینیبیبود..اره خواهر گل خودمونه..م

 ه..من چقد عوض شد یقدم اومد جلو..خدا هیهنوز تو شوک بود.. انیشا
صال شخ ا سته بودم ت شه..خوبه  نیبدم که ا صینتون سر جذاب داداش من با پ

مل کرده بود...اله ماغش و ع ثل چ ماغ م چه داداش  یاون د فداش شتتم..
 دارم من.. یخوشگل

شماش خستادمیروبروش ا رفتم شا رهی..تو چ ..دلم نایشدم و با بغض گفتم_
سه فوتبال باز شده..دلم وا سه کل کالمون تنن  سه  یوا شده..وا کردنت تنن 

گاه شتت مال هیگر ری..و زدم زطونتین نداختم تو ب*غ*لش و در ک ..خودم و ا
جب د نهیم هیدخترا داره زار زار گر نیاونم ع دمیتع قد تو  دونمی..نمک چ

با  انی..شتتامیهم بود شیپ انیبودم..شتتهاب رفته بود و من و شتتا ب*غ*لش
صورتم و قاب گرفت و گفت_اله ستاش  شم..وقت نیقربون ا ید شمات ب  یچ
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جایا دمید باورم ی..مطمئن بودم خودتیمدل نی..ایدیخواب ن ..فقط ..اصتتال 
 ؟یشد دای..چطور پیتا االن کجا بود یبگ یخوای..نمنجای..تو ..اشهینم

 اش مفصله.. هی_قض
 ؟یدار ی_حوصله شب زنده دارانیشا

 ..یزدم و گفتم_تا هروقت که تو بخوا لبخند
 شو.. _پم برو امادهانیشا

شال همون شلوار و  ش یمانتو  ستمی..هنوز نمدمیکه تنم بود و پو  نجایا دیبا دون
 لباس بپوشم.. یچه جور

رو کاناپه تو سالن نشسته بود و تو فکر بود..رفتم روبروش  انی..شا نییپا اومدم
 داداش..؟ می..و گفتم_برستادمیا

شم..گل نگاهش انقد  ی..تو کیو به من دوخت و گفت_قربون داداش گفتنت ب
 ؟یبزرگ شد

 لبخند تلخ بود.. هیفقط  جوابم
ش سوار شمیشد انیشا نیما شتیبار بر م هی یچند لحظه ا نی..تو ما نو و م گ
 کردینم دیی..هنوز باورش نشتتده بود که من خودمم..اگه شتتهاب تاکردینگاه م

 ..موندیهنوزم تو شوک م
شت..چقد دا کیقشنن و رمانت یلیخ اچهیدر هیدنج که  یلیپارک خ هیتو  میرفت

ه دستش و حلق انی..شا اچهیرو به در مکتیرو ن می..نشستنجایخوشم اومد از ا
 نه؟ یدیکش یسخت یلیکرد دور شونم و گفت_خ

 _نه..
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 ای رانی؟ایکجا بود ؟اصتتالیکردیتعجب نگام کرد و گفت_پم چکار م با
 نجا؟یا

ا دلت ت یلی..خدمیکشتت ی..دلتنگدمینکشتت یو گفتم_ستتخت اچهیزدم به در زل
شنو یبخواد..چ ست ب شکنجه هام..از دردام..از ب 9 نی..از ایدر  یسال..از 

 سال.. 9 نیکردن..تمام ا تمیحما نکهی..از ادمی..از خونواده جدامیقرار
 _ادامه نده..انیشا

بذار بگم شتتتا بذار انی_ خال کمی.. مه چ یخودم و  مه ویکنم..گفتم..ه ..ه
که دو  یگفتم اال عشتتق ی..همه غصتته هام..از همه چرونیب ختمیو ر امیدلتنگ

 ..یو فراموش نشدن رمهیبانگیساله گر
ساس کردم تو آ*غ*و*ش امن و  هیچقد حرف زدم و گر دمینفهم کردم..فقط اح

 گرم داداشم خوابم برد..
انقد بودن تو جمع خونواده  دونستمی..نمگذرهیم نجایهفته از اومدن من به ا کی

قربون  انی..راستتت مرنی..همه چپ میکرده باشتت زیخوبه عز..چقد دهیحال م
م قم  لرنیصتتتد گ ن ی.. نت  گرستتت مان  لستتتتیما گ پول  ی.. با  با

ماده شو ا یابج فتهی..گلشیخواینم رونیاز ب یزیچ ی..خواهرفتهی..شیخواینم
سته و  یوقت دهیم یخدا چه حال ی..وارونیب میدنبالت بر امیدارم م شات خ دادا

استتتقبالشتتون و خودت و واستتشتتون لوس  یبر انیکوفته شتتب از ستتر کار م
شیکن ساس  شگل خواهر کوچ اتتیبا تجرب یکه بتون هینیری..چه اح و  کترتیم

به که تو درستتتت کردن نهار به مامانت کمک کنیحل کن ..چقد ی..چقد خو
..در یبه بابات و حالش و بپرستت یبار زنن بزن هی قهیهر پنج دق هل*ذ*ت دار
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مال چند روز اوله..بعدش تازه حم  نای..همه ایل..ویتو خوش یشیواقع غرق م
 ..و اون عشقه..هیخال تیتو زندگ یزیچ هی یکه جا یکنیم

ستتام و فراموش کنم..همونطور که  ریو کردم که ام میهفته تمام ستتع هی نیا تو
ست..ول صورت اهامیاون مرد رو شهی..مگه مشهیمگه م یخودش خوا ..اون 

ستوخته بهشته ..اون  هیکه دستتبند چرم قهوه ا یپر ابهت..اون دستت یستاده ول
 ادیم عیمنم سر کنهیم یهرکار یرو فراموش کرد..امکان نداره..هرک رایگ یصدا

 ..رمیگیجلو زبونم و م هوی یسام..ول ریروزبونم که بگم مثل ام
 ..زنمیباهاش حرف م یواشیبه ماه و تو دلم  زنمیزل م هرشب

هان هی نیا تو با  بار  له و حستتتام حرف زدم..ول و یهفته..دو  ریام یعمو و خا
ه ک دونمینخواستتت که باشتته..فقط م اینبودش.. یبهونه ا هی..نه..هردفعه به 

 یساکت شده..و گل یلیخونه..خ ادیشرکت و اخر شب م رهیهروز صبح زود م
..دلم رونیکه از تو اتاق من اومده ب دتشیدوبار د یکیبهم گفت که  یواشتتکی

 ..یلیگرفت..خ
سا دلم سه اون ک شتم خ رانیکه تو ا ییوا شده..فکر نم یلیدا انقد  کردمیتنن 

 حرف زدم.. میبار هم با مر هیزود دلتنگشون بشم..
م ..برعکهیشتتدم..دختر مهربون و خونگرم یمیزود صتتم یلیخ الیبا تک نجایا

ش صال ابش با تک دایمن.. صال نمرهیجوب نم هیتو  الیا  سازن..در ی..با هم ا
ش ست ول کمی دایواقع  صل دونمینم یناز پرورده ه شکل ا شاهیچ شیم  مدی..

 ..ارهیدر م یداره خواهر شوهر باز
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سرهیبزرگ بگ یمهمون هیشدن من  دایبه افتخار پ خوادیم بابا تم ..من ازش خوا
دختر  دیاول با گهیبابا قبول نکرد..م یکنه..ول شیکیکه با جشن ازدواج شهاب 

 ..ننیخوشگلم و همه بب
که دوتا دختر داره و هردوشتتون ازدواج  تایهستتتن..عمه ب المونی..اکثر فامنجایا

پستتر داره و دوتا دختر..دختراش دانشتتجو هستتتن و  هیمهران که  ییکردن..دا
ه ..شتتهاب باالخره بکننیکار م مارستتتانیب هیپستترش مپل شتتهاب دکتره و تو 

 ..دیارزوش که پزشک شدن بود رس
هستتتن  کایهم امر هی..بقنجانیر عمه بابا هم امامان و مامان بابا و پستت یعمو

 بودن.. ورکیویچند نفر تو ن نیفقط هم یول
و ب*و*سم  ختیاشک تمساح ر یالک دیمنو د ی..چقد وقتدمیعمه رو د فقط

تا حاال واریبه در و د زنهیخودش و م یکرد..معلوم بود که داره الک ..خب منو 
س دهیند شه..ا یبود که بخواد بهم ح شته با ساتش هم بخاطر  نیدا سا ابراز اح

 بابا بود..
ر بانو..دخت فتهیجشتتن بزرگ به مناستتبت ورود گلشتت هیهم همه در تدارک  االن

 به مردم منهتن هستن.. شانیا یاول بهروز اشراق به جمع خانواده و معرف
 ..هه

 دایو شهاب و ش الیبا تک روزی..دزهیانگ جانیه هی..اون روز بزرگ و مهمونامروز
ازش  یبیع هی دایشتت ذاشتتتتیم یدستتتت رو هرچ الی..تکدیخر میرفت

شدم  یجور گهی..دخوردیچقد حرص م چارهی..بگرفتیم شتده بود که مجبور 
ش سه تامون خر گهیهم د دایخودم بهش تذکر بدم و  شد..هر و  دامونیساکت 

 ..شدیم دایتوش پ یبود و همه چ یبزرگ دی..مرکز خرمیداد امانج
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تاپ دامن  هی دای..شومدی..به پوست روشنش مدیدکلته بلند بنفش خر هی الیتک
و  یه مشکدکلت هیباشه.. دهی..منم تمام تالشم و کردم که لباسم پوشدیخر دیسف

شده بود.. ینقره ا ینایبلند و دنباله دار بدون چاک..دور کمرش نگ کت  هیکار 
ه س نی..استومدیمب*ا*س*ن  ی..که از پشت تا روخوردیاز جنم تور روش م

کت هم  یدوز دیکت مروار یرب بود و رو ند  هیشتتتده بود..دور کمر  کمرب
شش خو یلیبود..شهاب خ یو گرون کیش یلی..لباس خخوردیم یساتن مشک

تا مد و دوخترا هم  یاو فت کفش مشتتک هیکردن.. دی ند هم  یج نه بل پاشتت
 صتتلهحال و حو ی..ولشتتگاهیاصتترار داشتتت که باهاش برم ارا الی..تکدمیخر

شوقن شور و  شتم..در واقع  شتم و بخاطر بابا قبول کردم..تمام..ذوق و  یدا ندا
 جا مونده بود..اه.. رانیشوق و عشق من ا

مان کرد کمی..امروز ما مک  کار ی..ولمیک کارا رو  یخب  مه  کارگرا ه نبود..
صر..دادنیانجام م ش هی..ع سم و پو ..موهام که ل*خ*ت دمیدوش گرفتم و لبا
و  تمخیبلندم ر هیشتتونیکوتاه کردم و رو پ کمیهام و  یبودن..چتر ختهیدورم ر

ه مداد یهم رو موهام گذاشتتتم.. یتل نقره ا هیو گرفت  میشتتونیزخم پ یرو
هام زدم..رژ گونه و رژ صتتورت یادیز ملیو ر یمشتتک بام  یبه مژه  به ل هم 

و هم زدم..کفشام و  میتو چشم باشه..عطر شکالت یلیزدم..دوست نداشتم خ
 باز نبود و باب یلیبود..هم لباستتم خ یخوب شتتده بودم..عال یلی..خدمیشتتپو
عا چشتتمگ لمیم هم  دیروارم هیبدل میستترو هی روزیبود..د ریبود و هم واق

 ..اونا رو هم گذاشتم..ومدی..به لباسم مدمیخر
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 یرو خبردار کرده بود..فکر کنم اوباما و بچه ها کایواستته امشتتب کل امر بابا
 هم باشن.. دیکاخ سف

ستم ب اماده سام  ریکه ام یشال ادیلحظه دلم گرفت.. هیکه  نییپا امیبودم..خوا
 ریشتتال حر هیهم شتتال بزنم.. نجایبود افتادم..دوستتت داشتتت ا دهیواستتم خر

نداختم..ه یمشتتک هام ا نه رو مو ته بودول یچیازادا هام و نگرف خوب  یاز مو
 داشتم.. یخودم حم خوب

ماه  کهیت هی..یقربونت بشم..چه ناز شد ی..وایفت_ابجتو اتاق و گ دیپر دایش
 ..شدمیشکل تو م دی..چرا من نبایبد یلی..خیشد

 خواهرم.. حهیمل یلی..صورتت خادیزدم و گفتم_دلت م لبخند
..بابا گفت زود باش مهمونا خستتته  نییپا ای_باشتتته بابا خر شتتتدم..بدایشتت

 شدن..همه منتظرن..
 ..امی_باشه تو برو منم االن م

خوندم و به خودم فوت کردم..اروم اومدم  کادی..ستتته تا صتتلوات و وان رفت
جایخدا ..ستتتالن ا ای..نییپا و  ریادم بود..پ پیتا ک پیبزرگ بود و االنم ک ن

پاکشتتمیجوون..زن و مرد..خجالت م با اومد  با له ها  نیی.. له ها..اروم از پ پ
..االن دیخواب هاهمه شدن..هم رهی..که همه ساکت شدن و به من خنییاومدم پا

 راه بندازه.. یزیابرور کمی یخال یهان یجا ی..واشمیاز خجالت اب م
 دهنم و قورت دادم و دستم و گذاشتم تو دست بابا و کنارش راه افتادم.. اب

 دیممنونم که امشب و افتخار داد یلیبه مهمونا کرد و گفت_از همتون خ بابارو
ردم و گم ک شیکه من دختر بزرگم و سالها پ دیدونی..همتون مدیاورد فیو تشر
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به مناستتبت ورودش به  یمهمون نیکردم..ا داشیپ یاتفاق شیچند روز پ هم 
 گذارم.. سپاس تونییفرما فیو در جمع خونواده هست..بازم از تشر نجایا

 گفت.. یسیحرفا رو هم به انگل نیا همه
 المه....مکمیسه سال کالس زبان رفت ی..با هانشهیبارم م ییزایچ هیخوبه  باز
شو بهم معرف بابا شونیکرد..ب یاکثر مهمونا ض یرانیا شتر شونم  یبودن و بع ها

 هم انیشهاب و شا یبودن..دوستا و همکارا ییکایامر هیکار یهمکار و دوستا
 بودن..
 امشب..گلکم.. یباتریو گفت_از همه ز دیصورتم و ب*و*س مامان

 بودم.. شونیکیلحظه تنهام نذاشتن..و هر لحظه کنار  هی انیو شا شهاب
شده بود..همه چ یخوب یلیخ شب سم کم  ستر س یعال یبود..ا  یقیبود..مو
 نبود.. یخبر ییمبویدامبول و د یدر حال پخش بود و از اهنگا یاروم

و استتتراحت کنم که بابا صتتدام  ارمیکفشتتام و در ب کمیخواستتتم برم باال  یم
 مرد.. هینفر کنارش بود.. هیزد..برگشتم ..

 کنم.. یو بهت معرف زمیدوست عز خوامیم نجای..اای_دخترم ببابا
 لبخند رفتم کنارشون.. با

 ..ی_مهندس با دختر گلم که اشنا شدبابا
 کیهستن..شر یی..مهندس پوالد وفاشونیرو کرد به من و گفت_دخترم..ا بعد

 شرکت.. هیو سهامدار اصل
ها یکای..اوه..شتتراوه با  با کیستتتالن..شتتر 70_60مردم  یبا ما رو  یبا

 ..نکبت چه خوشگلم هست..زنهینم 30از  شتریباش..ب
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ست که م رشیخ نگاه شماش از اونا شمام دوخته بود..چ سن و  گنیو تو چ
 ال مصب.. رهیگیگربه داره..پاچه م

ستش ست بده..د د ست باهام د ..فکر کرده ما از اون یچ گهیو اورد جلو و خوا
شتتربت تو دستتت راستتتم بود..اوردمش باال و با لبخند  وانی..لمیاده هاشتتخونو

 ..مهندس.. تونییتکون دادم و گفتم_خوشبختم از اشنا کمیسرم و 
 اومد رو لبش.. یبا لبخند جذاب رهینگاه خ هی

 موقع بابا رو صدا زدن و مجبور شد بره.. همون
 _منو پوالد صدا کن..پوالد

 _چرا؟
دوستتتانه  یطایبا نگاه نافذش زل زد بهم و گفت_دوستتت ندارم تو مح پوالد

 دنبالم مهندس مهندس راه بندازن..
 کوچولو به چپ و راست تکون دادم.. هیابروم و انداختم باال و سرم و  یتا هی

 هیتو ما یچ هی..قد و قوارش یکلیبود..قد بلند و ه یجذاب اریبگم مرد بستت دیبا
و  یمجعد مشتتک یتر بود..موها دهیورز ریبازم ام یلستتتام بود..و ریام یها

شتتتده بود و به  زیتم کمی رشیز ادشیز هیکخ بخاطر پر یپر مشتتک یابروها
.پوست .یپهن و گوشت یخوش فرم و لبا هینی..بومدیم شیسبز و وحش یچشما

 ..استیلبه در هیریبرنزه که معلوم بود اثرات افتاب گ
 دهیو کراوات رنن کت شلوارش پوش هیو بلوز سورمه ا یکت شلوار خاکستر هی

 ..خوردیدستش ازادانه تکون م هیشلوارش بود و  بیدستش تو ج هیبود..
 بانو.. فتهی..گلشنیشد رهیخ نطوریا ی_به چپوالد

 بانو..خوشم اومد.. فتهیتعجب و لبخند نگاش کردم..گلش با
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 بانو..؟ فتهی_چرا گلش
شرقپوالد صورتتون..نه  شمات و  هیاز هردو..خمار ی..مخلوطی..نه غربهی_ چ

 دونمیدرست کرده..نم یاتورینیم هینقاش هیرنگشون واقعا جذابه و از صورتت 
انو..ناراحتت ب فتهیاومد رو زبونم که بگم..گلش هویصورتت  ییبایز دنیبا د یول

 کرد؟
 _نه ..اصال..بامزه بود..خب با اجازه..

 برم که صدام زد.. اومدم
 ..فتهی_گلشدپوال

 نجایگفت_ورودت و به ا یسمتش..با لبخند مردونه و فوق العاده جذاب برگشتم
 ..میبا هم اشنا بش شتری..دوست دارم..بنکهی..و اگمیم کیو جمع خونواده تبر

چرخ زد و رفت..بال  هی بایز یلیچشتتمک زد و خ هیستترش و خم کرد و  کمی
 پسر..چه دختر کشه کاراش.. ردتینگ

رو تخت دراز  کمیو حوصتتله نداشتتتم..رفتم باال و کفشتتام و در اوردم و  حال
ش صو نیهم ی..ولدمیک شتم..ت شمام و رو هم گذا سام اومد جلو  ریام ریکه چ

 چشمم..
 فراموشت کنم..؟؟؟ تونمی..چرا نمیباز کردم..اه..لعنت عیو سر چشمم
خارجک یخوب هیمهمون قد  حاال ان تا  لب بود.. جا  دهیند کیاز نزد یبود..

 نمک بودن.. یبودم..چقد ب
 لیمنو به فک و فام یخوب انجام شتتد..مامان با چه ذوق یلیاز همه خ ییرایپذ

 دنیمهران با د یی..دا یمن تعجب کردن..اخ دنی..چقد همه از دکردیم یمعرف
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ن و بود ییکایامر اشوایکه بعض دایش یمن چشماش پر از اشک شدن..دوستا
منو  فیتعر دایکه از بم شتت گفتنیمن ذوق کردن..م دنیچقد با د یرانیاکثرا ا

 ..ننیواسشون داده دوست داشتن منو بب
شب موقع رفتن..پوالد از بابا  شیپ یعال یشب همه چ اون رفت و خوب بود..

 تشکر کرد و بخاطر من مارو اخر هفته به خونشون دعوت کرد..
عشق ..ومدین نمبه چشم م چکمیه گهی..دیبودول ییبایپسر جذاب و ز پوالد

ب جذا یپسرا نیا دنیزده بود که حاال حاال ها با د شهیسام چنان تو دلم ر ریام
 ..خوردیتو دلم تکون نم یچیه

 برگزار بشه.. گهیشهاب هم گذاشته شدتا ماه د هیعروس یو مدارا قرار
 نیهتراز ب یکیتخصتتص گرفته بود و تو  یخونده بود و تازگ یپزشتتک شتتهاب

وصله ح گفتیم یهم درسش تموم شده بود ول الی..تککردیها کار م مارستانیب
 کار کردن و ندارم..

س سانمیفوق ل انیشا سش تازگ هیمهند شت و در شده بود و  یعمران دا تموم 
 قرار بود تو شرکت پدر دوستش مشغول به کار شه..و اما بابا..

الد ستتهام پو یدارو..ول دیشتترکت تول هیبودن.. کیپوالد خان شتتر نیبا هم بابا
 ..شدیشرکت حساب م ریبود..در واقع اون مد شتریاز بابا ب یلیخ

ستا قیاز طر پوالد شنا م هیمیقد یپدرش که از دو چون  و شنیبابا بوده با هم ا
خوب بوده  یلیخ شیو کارش از پدرش جدا بوده و وضتتع مال شیپوالد ستترما

 رو اون شرکت.. ذارهیو م شی..بابا هم همه سرماشهیم کیاون تنها با بابا شر
 خر پوله.. یلیخود پوالد خ یداره..ول یخوب یلیخ هیپوالد وضع مال پدر
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سم پرند داره..تا حاال ند هی فقط شم د الیتک یول دمشیخواهر به ا  نشدیکه چ
 دید یوقت یکرد واسته شتهاب ول یخودش و کشتت بستکه دلبر گهیو نداره..م

 ..انیحاال تور پهن کرده واسه شا دهینم جهینت
 پوالد..خونه خودش که جداست.. هیخونه پدر میهم ما امشب دعوت حاال

 دیو کمرنن ستتف کیبار یبا راه ها یکت شتتلوار مشتتک هیامشتتتب  واستتته
ش شادمیپو شک ی..کف شنه بلند و م کمرنن..موهام و جمع کردم و  شی..ارایپا

شک ریشال حر هی سرم زدم و چتر یم  ..و عطرمیشونیرو پ ختمیهام و ر یرو 
شده..چقد ه*و*س کردم..ولیشکالت شکالت تلخ تنن  سه   ی..چقد دلم وا

اگه  یکه من چقد شتتکالت تلخ دوستتتت دارم..حت دونهینم چکمیه نجایا
 کجا.. نایبدونن هم اون شکالتا کجا و ا

 هم با هم.. هیاومدم و بق الیبا شهاب و تک من
 ستیخونه ما ده ب خونه دوبلکم فوق العاده بزرگ بود..از هی ییوفا یاقا خونه

ستقبالمون..مرد خونگرم و مهربون شب بو یبرابر بزرگتر..خود پدرش اومد ا د..
دوست داشت  یبود ول یزنه خوب نکهیبا ا یبودمش..زنش ول دهیهم د یمهمون

 خودش و مغرور و با کالس نشون بده..
سالن ما سالن دعوت کردن..  یو پرده ها و تابلوها هیسلطنت یبا مبل ها یرو به 

س سمه هاکیش اریب هم مدرن  یلیخ یکیش نی..خونه در ع ستادهیا ی..مج
 بود..

 هیشتتد..پرند..کپ دایدختر پ هیتق تق کفش اومد و بعدش از رو پله ها  یصتتدا
 رنن شده بلوند و کوتاه.. یو موها فتریظر یلیخ یبرادرش ول
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 ..میامل یلیما خ ایراحته  یلیخ نجایا زایچ نیا ای..پشی..اوه..تاوه
 هیش بود و ناف یبود و تا باال یکه کمرش تماما بند بند پیک قهی هیتاپ مشک هی

 ..خوردیم سهیکه پل دیکوتاه سف یلیرون و خ یدامن باال
جا خدا مه  که نگ یرو شتتکر ه نافش ..تو  یکار نیبدنشتتم  کرده بود..تو 

دندوناش تو دماغش ..رو ناخناش..رو بازوش..رو صورتش..پشت کمرش هم 
 بود کال.. یتتو کرده بود..دفتر نقاش یزیچ هی ینیه زبون چکه ب

شا هی الیتک سته بود و  ش  ریاروم ز الیسمتم..پرند که اومد تک هیهم  انیسمتم ن
شد..دختره چندش..نگاش  داشیپ یجانور موذ نیگوشم گفت_اوه..اوه..باز ا

 کن ترو خدا..
 نمی..نبیگفت_گل نوریاز ا انیکه شا دمیخندیم الیتک یبه حرص خوردنا داشتم

 ا؟یامشب از جفت من جم بخور
 شدنه؟ یرتیتعجب نگاش کردم و گفتم_االن چه وقت غ با

با..ا لویک رتی_غ با نده  خال هی نهیدختره بب نیچ  ادیباقلوا م نیع هیوره من 
 ..وارهید نورمیبهم..خدارو شکر که ا چسبهیم
 است.. وونهیداداش ما هم د نیخدا..ا یوا

ص هیاومد و با  پرند س یغرور خا سالم کرد..به من که ر  پوزخند هی دیبا هامون 
از قبل  میشتتناختیچش بود..ما م نیشتتد و رفت..وا..ا رهیزد و تو چشتتمام خ

 ..گرویهمد
 ..خوشگلتر از خودشدهی..فقط خدا خودشه و افرکنهی_ولش کن..فکر مالیتک
 ..نیعمل اشی..تازه خودش که همه چنهیبینم

 تو شوک حرکتش بودم که در سالن باز شد و پوالد خان وارد شدن.. هنوز
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سپرت زده بود..ج پیت هی..اوهوو شک نیا س یذغال یم و  یو تک پوش تنن تو
 ..انیدرسته تو حلق شا پتی..تیمشک یکالج ها

 نینه از ا یفشتتن زده بود..ول بایو اصتتالح کرده بود و موهاش و تقر صتتورتش
 اب بود..بشر واقعا جذ نیجلفا..ا

شد به س ی..با همه به گرممیستادیو ا میاحترامش بلند  ست داد و احوالپر  ید
س شدیکرد..به من که ر ستش و ک ش دی..د  فتهیعقب و با لبخند گفت_احوال گل

 بانو؟ دیبانو..خوب
 ..دمیباهاش دست نم دونستیزدم..خوشم اومد از کارش..م لبخند

 ..دیپوالد خان..خسته نباش دی_شما خوب
 خسته باشم.. گهیاالن د تونمیچشمک زد و گفت_مگه م هی
 ..هیرفت سمت بق و

 شونیزد به پهلوم و گفت_مردم چه قشنن خستگ یکی الیکه نشستم تک نیهم
 ..رهیدر م

 ؟یچ یعنیلبخند گفتم_ با
 ..سوزهی..راحت باش..فقط دلم واسه پوالد مزمیعز یچی_هالیتک

 _وا..چرا..
 دنیبا د شیخستگ اروی..یجیبه را..دختر تو چرا انقد گ دهی_چون د چسبالیتک

 تو در رفت..
 توهم زده.. وونهی..دختره دیچ یعنیتعجب نگاش کردم.. با
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ره اشاره کرد ب الیو در حال صحبت..که شهاب به تک میدور هم نشسته بود همه
..پوالد که ستتر پا بود و رفته بود واستته خودش  الیو با بلند شتتدن تک شتتشیپ

 اومد نشست کنارم.. زهیت برشرب
 ؟یستی..راحت نیخورینم یزیزد و گفت_چرا چ یلبخند نمک هی

 ..راحتم..ی_نه..واسه چ
 ؟ینجوریاالن ا ای..عادتته یکم حرف یلی_خپوالد

 واسه گفتن ندارم.. یخب..االنم حرف ی..ولستمیکم حرف ن یلی_نه..من خ
 در خدمتتم....خب بگو..من ی_چون هم صحبت خوب نداشتپوالد

 بگم.. یخنده گفتم_خب چ با
 از خودت بگو.. کمیتو جواب بده.. پرسمی_اشکال نداره..من مپوالد

 از من بهتون نگفته.. یزیبابا چ نیبگ نیخوای_م
 _نگفته..پوالد

 نیدارم..اووم..هم وتریکامپ پلمیستتالمه..فوق د ستتتی..بفتهی_خب..من گلشتت
 ..تموم..گهید

 بگو..عالئقت.. لتتی..از اخالقدیمف_چه مختصر و پوالد
 اخه؟ خورهی_به چه درد شما م

 باغ و نشونت بدم؟ ی...دوست دارخورهی_مپوالد
ندازه کالفه بودم..قبول  یب نکهیهم گرمم بود و هم ا ینداشتتتم ول حوصتتله ا

 کردم..
ار روش ک یبود..معلوم بود حستتاب بایز تینها ی..بمیهم وارد باغشتتون شتتد با

 شده است.. یشده و طراح
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شونه من با هام قدم م شونه شتم هزدیبه  ست دا م بر ی...عطرش معرکه بود..دو
 و عطرش و بو کنم و تند تند نفم بکشم.. کشینزد

 ..ی..خوشحالکایخونوادت تو امر شی..پ یینجایاالن ا نکهی_از اپوالد
 کردم.. نداشویسال پ 9..بعد یلیزدم و گفتم_معلومه..خ لبخند
شت رانیا کهیی..اونانکهیو گفت_منظورم ا ستادیروبروم ا پوالد شون ..دلیدا تنگ

 ..یشیم
ستتام اومد جلو چشتتمام..اخ که چقد  ریام ریتصتتو هوی..نییو انداختم پا ستترم

 دلتنگشم خدا..
 نداشتم.. یخب..من انتخاب ی..ولیلی_چرا..دلتنگشونم..خ

الم که خوشح یلیمن خ یو با نگاه نافذش گفت_ول دیکش قینفم عم هی پوالد
 ..یینجایا

 مچکیهستم..با ه یرک و راست یلیبه چشمام گفت_من ادم خ رهیخ همونطور
عارف با دخترا یهم ت حاال  تا   یعنیبودم.. گمیم یبودم..وقت یادیز یندارم..

 ..یداشتم نه احساس ینه نسبت بهشون کشش یبودم!!!ول
صدم که  یتو از همون لحظه اول یکنم..ول سهیکه تو رو با اونا مقا ستین نیا ق

 ..یبه نظرم خاص بود دمتید
 ..یلبخند دختر کش زد و اروم گفت_...ودوست دارم..خاص بمون هی

 یم..ولبکشتت یدر پ یتند تند و پ یکردم نفستتا یاتاقم و باز کردم و ستتع پنجره
پوالد ز ییبو چیه تن  طر  ع ف مینیب ریجز  حر بود.. باغ ن تو  اش 
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 یعنیدرسته.. الیشام..نگاهاش..به نظرم نظر تک زیخونشون..توجهاتش..سر م
 اول.. دارید هیاز من خوشش اومده..همون  یعنیواسش خاصم.. یچ

سره همه چ پوالد شا یلی..خهیتموم یپ سه  دیاز دخترا  شه که وا شونم با از خدا
 ..ستمیمن..نه..من خائن ن یخاص باشن..ول یادم نیهمچ

 بهش فکر کنم.. خوامی..نمچهیبپ مینیتنش هم تو ب یبو یحت خوامینم
 یبو نیکه ا کنمیحم م یچکار کنم..کالفه شدم..دوشم گرفتم ول دونستمینم

 رو تنم نشسته.. یلعنت
شال رفتم ش ریکه ام یسر جعبه ام.. گرفتم ..رونیب دمیبهم داده بود و از توش ک

دارن  کهییا..مثل اونقیعم ی..نفسادمینفم کش یدر پ یو تند تند و پ مینیب ریز
 ه..به شال نموند ییبو گهیکه حم کردم د دمی..انقد نفم کشارنینفم کم م

 ..دهیو م ریام یاتاقم بو یهمه فضا االن
نار پنجره..خ رفتم ماه..اخ ام رهیک که دلم چطور داره  یدیدیم یکاشتتک ریبه 

 ..کنهیم یقرار یواست ب
 فراموشت کنم.. تونمینم زایچ نیبا ا یبدون یکاشک

 ..یی..به درک..مهم توستیخاص باشم..اصال واسم مهم ن یواسه کس نکهیا
 واسه تو باشم.. نیداشتم خاص تر دوست

گه  یذارینم ی..چرا حتیکنینم یکار چرا نامرد ا خه  صتتتدات و بشتتنوم..ا
اهام کارو ب نیا شتتهیاروم م کمی وونهیقلب د نیصتتدات ا دنیبا شتتن یحتیبدون

 الو ناقابل ..شده ارزوم.. هی یصدات..حت دنیشن یدونیم ری..امیکردینم
 حرف بزنم.. یکیکنم..واسه  یخودم و خال کمی شدیم ی..کاشک ایخدا

 ..امیقرار یبگم و از ب ریام یقلب سنگ از
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 ریام ادیبا  ی..شتتتال و گرفتم تو ب*غ*لم و همونجوردمیتخت دراز کشتت رو
 خوابم برد..

قد ته روزات و جور چ گذرون یستتخ منتظرت  یکه کستت یمطمئن یوقت یب
 ..ستی..هوا نستین ی..دلستین ی..اصال کسستینگرانت ن ی..کسستین

 ..هیجاش خال تیتو تک تک لحظات زندگ چقد
با  شتتدیو صتتبح که م بردیشتتبا با نگاه گرم اون خوابت م یدوستتت داشتتت چقد

 ..یشدیم داریدوست دارمش ب یزمزمه ها
 ..که نفست باشه..یارزوت بود که نفسش باش چقد

ش که سه خودش  ینیبیحاال م ی...ولدیبدون هم زنده نبا ره نفم دا هیکه اون وا
 ..یبا نفم مصنوع یو تو هم زنده ا

صنوع و سخته..م ش یچقد  صنوعدنینفم ک صنوع ی..م  یزندگ یدل دادن..م
 عاشق شدن.. یکردن...و مصنوع

عطر پوالد  یبو یتند تند بکشم..ول یکردم نفسا یاتاقم و باز کردم و سع پنجره
م جا احستتتاس  مه  هش شتتتهیه گا ن خونشتتتون.. باغ  تو  فاش  حر ..

ست بود.. الیتک یحرکاتش..توجهاتش..به نظرم حرفا ه من اخه ک یچ یعنیدر
 ..شهیاول از من خوشش اومده..مگه م داریتو همون د یعنیواسش خاصم..

سره همه پوالد شاهیتموم یچ پ ست  یلیخ دی.. شن و دو از دخترا خواهانش با
 عطرش یاالن که بو یمن نه..من حت یداشته باشن که واسش خاص باشن..ول

 ..ستمیو دارم..من خائن ن ریدماغمه کالفم..من ..خودم ام ریهنوز ز
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ستمینم صب دون شم گرفتم ول یچکار کنم..ع  یبو مکنیحم م یشده بودم..دو
 تنش رو تنم نشسته..

تا  دماغم و ری..گرفتم زرونیب دمیو از توش کشتت ریستتر جعبه ام..شتتال ام رفتم
..مثل قیعم ی..نفستتایدر پ یتند تند و پ ی..نفستتادمینفم کشتت تونستتتمیم

نا قد نفم کشتت رینفم کم اوردن..منم ام کهییاو که حم  دمیو کم اوردم..ان
 ه..ر گرفتیام یاتاقم و بو یفضا به شال نمونده..االن تمام ییبو گهیکردم د

 یقرارتم..کاشتتک یکه چقد ب یدیفهمیم ی..کاشتتک ریرفتم کنار پنجره..اخ ام
با اریفراموشتتتت کنم..ام تونمیکه نم یبدون ..تو رو فراموش  زایچ نی..من 

 تو یبرا نیخاص تر خوامی..با خاص بودن و خاص شتتتدن..من فقط مکنمینم
 یردنام را..چیمهم تر شتتد ایبرام از همه دن کهییتو..تو ی..فقط براریباشتتم..ام

اسه و سوزمیکه دارم م ی..اگه بدونیکنیم غیصدات و ازم در ی..چرا حتیکنیم
 نگاه از تو.. هیهمه ارزوم شده  یازت..اگه بدون دنیالو شن هی یحت
 ..یکرد ییوفا یب ریام

ش رفتم شال و گرفتم تو ب*غ*لم و با  دمیرو تختم دراز ک ش ریام ادیو  مام و چ
 بستم..

قد ته روزات و جور چ گذرون یستتخ نارت  یکه کستت یمطمئن یوقت یب ک
 ..ستی..هوا نستین ی..دلستین ی..اصال کسستینگرانت ن ی..کسستین

 ..هیجاش خال تیتو تک تک لحظات زندگ چقد
 یخوابت ببره و صبا با زمزمه ها رشیشبا با نگاه گرم و خ یدوست داشت چقد

 ..یش داریدوست دارمش ب
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..که نفستتت بشتته..که بدون هم زنده یبود که نفستتش بشتت نیارزوت ا چقد
 ..دینباش

 ..ینفم تازه و تو با نفم مصنوع هی..اون با دیهردوتون زنده ا کهینیبیاالن م اما
صنوع و سخته م ش یچقد  صنوعدنینفم ک صنوع ی.. م  یزندگ یدل دادن..م

 عاشق شدن.. یکردن..و مصنوع
 هی..همه در تدارک مراستتم عروستتگذرهیم ییوفا یخونه اقا هیهفته از مهمون دو

ست تو  الیخودمون..همش با تک کیگرفته نزد کیاپارتمان کوچ هی..میشهاب ه
..همه دستتت به دستتت هیزی..مثال جهخرهیخونه م لهی..داره وستتمیچرخیبازارا م

 ..رنیجشن با شکوه بگ هیهم دادن که 
س شمم و  یزیچون چ دمیز لباس نخر....منم هنوشهیتو باغ برگزار م یعرو چ

 تم..که جا گذاش یدلتنگم...دلتنن دل یلیروزا خ نینگرفته..دل و دماغ ندارم..ا
 بده یهان نکهیا دیهم دادم..به ام میو مر یگرفتم و شمارش و به هان دیجد خط
 سام و اونم مثل قبل..شبا.. ریبه ام

سر و روم م ی..کالفگادهی..زستیکم ن امیدلتنگ هن باز د تونمینم ی..ولبارهیاز 
 عشق فراموش شده.. هیبگم..از  یبزنم..چ یکنم و حرف

 هی..ونمدینم یاتفاق ریغ ای ی..حاال اتفاقدمیدوهفته دوستته بار پوالد و د نیا تو
 دایو شتت الیشتتاپ با تک یبار تو کاف هیخونمون و  یکایبار نزد هیبار تو بازار و 

 بودم..
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سته تر شهیتر م فتهیش شیبار نگاهش از بار پ هر صدا کردنش خ ..هربار نوع 
تو خلوت خودمم وقت واسه فکر کردن بهش و ندارم..من  یمن حت ی..ولشهیم

 خودم و دارم.. یایخودم دل مشغول
 ..اره تقاص..دمیدارم تقاص پم م دیشا گمیوقتا با خودم م یبعض

ستانیسالم بود..دب 16_15..اون موقع شیسال پ 5_4  میخوندیکه درس م یر
 ..مینمونه بود..ما هم درسخون بود یتر بود ول نییدوسه محله پا

ستیم عمو سرو خوا سمون  شتمیما قبول نکرد یول رهیبگ میوا ست دا  می..دو
 ..میبر ادهیپ
بالم..اذ یپستتر هیکه  گذشتتتتیمدت از شتتروع مدرستتته م هی تاد دن  تیاف

 یلیخ افشینگاهش..چشتتماش..ق ی..ولزدی..حرف نمدادی..شتتماره نمکردینم
شمات از زالل شدیم رهیخ یمظلوم بود..وقت شماش م هیتو چ ستیچ حرف  یتون

ستترما  یروز که هان هی ی..ولیهان ایدنباله منه  میدونستتتی..نمیدلش و بخون
دنباله  دمیاون باز تا خود خونه استتکورتم کرد فهم یمدرستته ول ومدیخورد و ن

 منه..
سر معمول هیدنبالمون بود.. ماه هرروز اون از خونه تا مدرسه 6 بایتقر بود با  یپ

نامه داد دست  هیبار فقط  هی..زدینم 21_20از  شتریکه ب یمعمول پیو ت افهیق هی
ه کاغذ فقط نوشتتت کهیت هیالتماس..رو یو اونم داد به من..تازه اونم با کل یهان

 بود..
 ..کنمیعشق پاکم و الوده کنم..پم سکوت م خوامینم ی_دوستت دارم..ول

س دونمینم سا سن ی..من اح شتم..چون  سم ه یبهش ندا شتم..وا  یفرق چیندا
 ..نکهی..فقط به حضور هر روزش عادت کرده بودم..تا اکردینم
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ستیم یروز که منو هان هی.. نکهیا تا ش ابونیاز خ میخوا منم  دییدو ی..هانمیرد 
 نبود.. ومدیکه با سرعت از روبروم م ینیحواسم به ماش یاومدم بدووم ول

عد صتتتدا یدستتت هیحم کردم  فقط هل داد و ب  هی کیالستتت یغایج یمنو 
 یبرگردم و پشت سرم و نگاه کنم..صدا دمیترسی..مزدی...قلبم تند تند منیماش

 ..اروم برگشتم..ومدیمردم م دادیداد و ب
س مردم شده بودن..راننده تر ستیبود..م دهیجمع  شتن و  خوا فرار کنه مردم نذا

 گرفتنش..
سره..من..حتو باز  راه شم  یکردم و رفتم باالسرش..خودش بود..همون پ سم ا
 ..دیلرزی..تنش مرونیب زدیخون م شینی..از سرش و بدونستمینم

 ..دی..من..شایمنتظر بود..منتظر ک نگاهش
ش ..پاهادیلرزی..دستتتاش مدیلرز شتتتری..چشتتماش برق زدن..بدنش بدید منو

لبخند اروم اومد رو  هیباال....دستتتش اروم اومد دادی..داشتتت جون مدیلرزیم
 یو هوا و بعد..همه چ نیزم نیبه من بود و دستتش ب رهیلبش..نگاهش هنوز خ

 ..یراحت نیتموم شد..رفت..مرد..به هم
شق پاکش..همه و همه  عذاب سر..نگاه منتظرش..جمله تو برگه..ع مرگ اون پ

 مدت همش جلو چشمم بود.. هی
 یاحستتاس..من یجون من..منه ب یبخاطر من جون داد..جونش و داد فدا اون

 ..اقتیل یکنم..اون..واسه من مرد..منه ب یکه نتونستم نگاهش و معن
شبهام  تا سر کاب*و*س  شب چهره غرقه خون اون پ سه نرفتم..هر مدتها مدر

 بود..
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باره بازم بعد از ستتتالها  و تقاص دارم  کنمیافتادم..احستتتاس م ادشیاالن دو
قاص بدمیم قاص خون ب میتوجه ی..ت پاکش..ت قاص عشتتق   یبه اون..ت

 گ*ن*ا*هش و تقاص نگاه ارومش..
 حرف است... یلیکن خ باور

 ..یهم لمسشان نکرده ا کباری یکه حت یباش ییدستها وفادار
حم ندارن..فردا  گهیپاهام د یانگشتتتا ی..از خستتتگدمیواقعا بر گهید امروز

م گهید حت  خواد را ب خدا  گه  م نیو ا شتتتمیا تا  نه  رنیدو خو ستتتر 
ندگ قد  دونستتتمی..نمشتتونیز ماد بودن ان داداش زن دادان و خواهر بزرگ دا

ستگ نیهمه ا یسخته...ول شقه  یبه نگاهها دیارز یهاش م یخ شور و عا پر
 کاره.. نیکمتر نیشهاب ا هیو خوشحال یخوشبخت هشهاب..واس

تنها  کمی..دوست داشتم رونیگرفتم بزنم ب میتصمگرفته بود.. یلیدلم خ امروز
 باشم و ذهن شلوغ پلوغم و سامون بدم..

 روشتتن و هیاب نیج هیبود.. دهی..لباستتم پوشتترونیمامان خبر دادم و اومدم ب به
 سام بهم داده بود.. ریکه ام یو شال ییمویل کیتون

وارد نبودم و اگه  یلیخ ابونای..چون هنوز به کوچه ها و خ رفتمیدور نم یجاها
 بود.. الیواو گهید شدمیگم م نجایا

ن همو ی..روبرومیاومد انیکه شتتبه اول با شتتا یبه همون پارک دمیتا رستت رفتم
 ..ینقره ا اچهیدر هی..بایز اچهیدر

 ورکیویو نکه ت رستیشبه جز هی..باستیو منهتن واقعا ز هیقشنگ یجا ورکیوین
معروفم تو  هی..اون مجستتمه ازادنجاستتتیا کایامر هیمراکز اقتصتتاد نیو مهمتر
 منهتنه..
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و حرکت ارومش واقعا ارامش  شی..زاللاچهیدر یروبرو مکتهیرو ن نشتتستتتم
 بخش بود..

 بدم.. ینظم هیکردم بهش  یهمه جا سرگردون بود..سع فکرم
 ..دهیو پوش کیش یلیلباس خ هی.. دمیمنم لباس خر باالخره

ته  هی ند وق ماره ا هیچ نهیبهم زنن م رانیاز ا هیشتت که مز حرف  دمی..جواب 
سه بارزنهینم شنا ن ی..دو  صال ا شمارش ا ..دلم ستیتا حاال بهم زنن زده..
ست ول گهیم شنا ش هوی..کنهیعقلم قبول نم یا سه هان دیدلم پرک و  میش..گویوا

جواب داد و  هباالخر یدر اوردم و شتتمارش و گرفتم..بعد از چندتا بوق طوالن
 ..یتو گوش دیچیپ یهان غیج یصدا

 ؟ی..خودتی..گلی..گلی_گلیهان
 ..کر شدم..یزیدختر..مگه سر جال ی_هو

 ..ونجهیاحساست..دلم واست شده قده  ی_خاک تو سر بیهان
 ..ونجهی..چرا شعوری_ب

 ؟یدختر..چه خبرا؟خوب ی..هقیهر چه ال قیگفت_خال یطونیبا لحن ش یهان
 ..ستیکال ادم بشو ن یفکر کردم که هان نیو فوت کردم و به ا نفسم

 ..عمو ..خاله..پسرا..دی_من خوبم..شما خوب
 تک اسم نبردم..که بفهمه منظورم و .. تک
 که؟ یای..ممهیعروس گهیچند وقت د ی_همه خوبن..مشغولن..راستیهان

 ..دمیکش قیاه عم هی
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..منم تازه میشتتهاب هیعروستت ریدر گ یدونیخودت که م ی..ولیهان دی_ببخشتت
 برگردم.. یزود نیبه ا تونمینم نجایاومدم ا

س دلم سه عرو شتم وا ست دا ساق  هیگرفت..چقد دو خواهرم..غمخوارم..برم و 
ساسم که واسه اح دیفهمیم دیبا ری..امتونستمیو نه م شدینه م یدوشش بشم..ول

 ارزش قائل بشه..
 ..یایگفت_پم نم نیغمگ یهان

هان باشتتته؟..ولی_ با یابج ی..درکم کن.. بد دیتو   یایماه عستتتل ب یقول 
 ..ادیدر م ی..خره پوله هتل و غذاتونم مفتنجایا

 خنده اروم.. هی ی..ول دیخند
 ..ی..واسه کسیشده هان یزی؟چی_خوب

نایهان چه زودم ج با تو هم.. با نه  نهیم شیی_ ..فقط دلم ستتتتین یزی....چک
 هم که.. نجایگرفته..ا

 سکوت.. دوباره
 ؟یزنی..چرا حرف نمیهان ی_اونجا چ

جای_ایهان مه چ ن تهیر یه مه  خ عد از رفتن تو ..ه رفتن تو  ییجورا هیبهم..ب
کم  یزود یدارن که فضتتا رو شتتاد کنن ول یالکه خودشتتون..مامان و بابا ستتع

سابارنیم شنن افتاده بود دنباله  ی..ح سره خل م سام و که نگو..پ دلتنگتن..ح
پاشتتته ب که  فتی..مشتتتتیپ ادیکاراش  ما گ با نمیرو بب یبرم گل دیبا حت با ..

 نذاشتش..
 ..منم دلتنگتونم بخدا..ادیب دشی..خب بذاری_چرا هان
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سرباز ی..ولزمیعز دونمی_میهان صال  سام ا شو تونهینرفته ..نم یاخه ح ر از ک
 شینیاگه بب ی..اخ گلیستترباز رهیتو داره م دنیخارج بشتته..االنم به عشتتق د

 داداشم و با کله کچلش..
 ..دنشیلحظه دلم ضعف رفت واسه د هی

 کن..مخصوصا سر کچله حسام و .. لیمی..عکساتون و واسم ا ی_هان
 ..یبدون ریاز ام یخوای..نمی_باشه..گلیهان

 ریه زک ریکردن..دستتتم رفت ستتمت گردنبند ام خی..دستتتام دیدوباره لرز قلبم
 لباسم بود..

 _بگو..
سیهان سرش..گر و گر  سره زده به  شهیم گاری_پ شب فقط ت گهی..دک و علنا هر

له ک کشتتتهینعره م هیبهش بگه.. یزیهم حق نداره چ ی..کستتخوابهیاتاقه تو م
صبلرزهیها م شهیش ساس م ی..ع شده..اح شن  داره خودش و  کنمیشده..خ

 ..واسه ..واسه سنن شدن..واسه فراموش کردن..سازهیم
م..نفسم قطع کردو  یگوش یتحمل کنم..بدون خداحافظ نیاز ا شتریب نتونستم

 ..شدمی..بلند شدم..تو چشمام پر از اشک بود و من مانعشون مومدیباال نم
ها رفتم ناره نرده  چهیدر یک تادمیا ا بدبخت نی..استتت مه  مه  نی..ایه ه
خدایدلتنگ خه همهینامرد نی..ا ای..  ویکیو  یدیبهم م یکی شتتتهی..چرا ا

 ..یریگیم
به جرم ا خوادیم ریام چرا کارش کردم..فقط  گه من چ نه..م کهیفراموشتتم ک  ن

 ..چرا ..دادیحق و نداشتم..واقعا بهم حق نم نی..انمیاومدم خونوادم و بب
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 دادم به نرده ها.. هیو تک نیشکست..سر خوردم و نشستم سر زم بغضم
اون  یشتتدم..کستت ی..اشتتکام و ازاد کردم..عصتتبختمیهق کردم..اشتتک ر هق

 یاه لهی..ماچهی..رو به درستتتادمی..بلند شتتدم ازدیده هم پر نماطراف نبود..پرن
 نرده رو گرفتم و از ته دل داد زدم_

...چرا یکنیو تموم نم میکستت یقصتته ب نی... خدااا ... چرا من .. چرا ا چرررااا
 یهمفی..چرا نمیچرااا..لعنت ری..امررریبمونم..چرا ام یکیدلتنن  دیبا شتتهیهم
 زدم_چرررااااا.... ادیفراموشت کنم.. و فر تونمینم

سر ن تلو ستم  ش شک هی..گرمکتیتلو خوران رفتم و ن شد..کا زنن  یهام اروم 
فراموشتتم  خوادیکه م گفتینم یهان ی..کاشتتکدمیشتتنینم ی..کاشتتکزدمینم

 ..تونمیمن..منکه نم یتونه؟بیم ریام یعنیکنه..
************************************ 

 ..یبود به رنن چشمام..نقره ا ریاز جنم حر راهنیپ هی لباسم
شونه هام پ کمیکه  یقیقا قهی ش دایاز  شت..جن یا دهیبود..دامن بلند و ک م دا

 یاتنس یکار شده بود..کمربند مشک ریدامن لباس از حر یپارچه براق بود و رو
 ریحر یانیشل بود..است قهیکمربند مدل  یتا باال نهیس یدور کمرش بود..از رو

س یسادگ نی..لباس در عیو بلند مدل جادوگر شا بایز اریب  هیشکم یبود..کف
رو درستتت  دایاومده بود خونه و منو مامان و شتت شتتگریارا هیپاشتتنه بلند....

ست کرد و ارا یکرد..موها سته در شک شیمنو مدل باز و ب شمام..م و نقره  یچ
به ستتر و روم  دیطال ستتف میستترو هیزدم و  یبود..عطر شتتکالت یو دود یا

 ..داشتهم  ینقره ا ریشال حر هیگذاشتم..خود لباس 
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ستتام هم که شتتده  ریبا ام یرو موهام..اول خواستتتم واستته لجباز گذاشتتتم
 ادی..تشیعصتتبان ادیچشتتماش.. ادی..نشتتد..نتونستتتم..ومدیدلم ن ینذارم..ول

بد یخواستتتیم لشیبر خالف م یزیکه چ یغرورش وقت جام  محکم  یان
 ..تونمینه..نتونستم..من نم ینعینه.. گفتیم

 و موهاش و باز گذاشت دورش.. دیپوش یدکلته کوتاه دخترونه صورت هی دایش
شده بود..مامان هم  یلیخ شلوار خ هیناز  ش کیش یلیکت  و موهاش و  دیپو

 ساده درست کرد..
با  دی..دستام و گرفت و گفت_امشبو بادیمنو د انیکه کارم تموم شد و شا یوقت

 ؟؟یدیافتخار و بهم م نی..ایمن حتما بر*ق*ص
 هریگیخوشگل موشگل دورت و م یاونجا..انقد دخترا می_خان داداش بذار بر

 شد.. نمی..و همرهیم ادتیکه منو 
من  یشتتب مهمون کهییشتتلوغ شتتده بود..همه اومده بودن..اونا یباغ حستتاب تو

 ییستتاده و اروپا شتتشیاناز شتتده بود..ار یلیخ الی..تکگهید یایلیبودن..و خ
 ..دیدرخشیم یبود..قربون داداشم برم تو اون کت شلوار داماد

 خوشبخت بشه.. شاللهیا
عطر..که عاشتتقش  هی..دمیاشتتنا شتتن یبو هیکه  زدمیم دیمردم و د داشتتتم

 بود..با سرعت برگشتم.. ریبودم..عطر ام
شتم شنا..ا یبو نی..اشدمیم وونهید دا سم و پرت  ییبو نیا که تمام حم و حوا

عت برگشتتتتم..اطرافم شتتتلوغ  رمیام یخودش کرده بود..بو با ستتتر بود..
ستمیبود..نم ها  وونهید نی..عکردمیهمه و بو م کینزد رفتمی..مهیک هیبو نیا دون
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 دایبو رو پ نیچطور صتتاحب ا یشتتلوغ نی..حاال من تو ادمیکشتتیتند تند بو م
 کنم..
خت و در هیداده بود به  هیپستتر جوون..تک هی..هیبه منبع بو.. دمیتا رستت رفتم

شیم گاریس شدیک شلوار  شونه و کت   یکی..پشتش به من بود..قد بلند و چهار 
 و اونم واسش دست تکون داد.. رینفر صداش کرد ام هیتنش بود..

صتتتدام و  یعنی.. ایستتتام بود..مطمئنم..خدا ریام یپشتتتت ستترش..بو رفتم
احساس  یبرگشته..چشمام بسته بود ول رمیام..یو واسم فرستاد ری..امیدیشن

سنگ شته.. ساس م هینیکردم برگ مد رو او ی..لبخند ارومکردمینگاهش و روم اح
 لبم و گفتم_منتظرت بودم..

 لحظه سکوت.. چند
 ..دمیرسیزودتر خدمت م نیدادی_افتخار م

شمام و باز کردم..ا عیسر سر..خدا نی..استیمن ن رهیام نکهی..انیچ  یل..وایپ
 ..اسمش..بازم چراغه روشن شده قلبم خاموش شد..کلیو ه پیت نیبو..ا نیا

که نم اون نگام کرد و گفت_تو خواهره  یبا لبخند جذاب شتتناختمشیپستتر 
 هستم..دوست شهاب..و دستش و اورد جلو.. یعل ری..ارهمن امیشهاب

همه شباهت..دلم داشت  نیخدا..ا یتو هم و برگشتم..ا دمیاخمام و کش عیسر
شق شکردیرو تجربه م یدوباره عا شک ینیری..چه حسه  ا اخره ت شدیم یبود..کا

 ..نمیجشن چشم بسته کنارش بش
 چند لحظه یتشابه اسم..برا هیعطر .. هی یفقط بو یگاه

 ..شهیکه قلبت..داره از تنت کنده م یحم کن قای..دقشهیم باعش
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 و یافتاد..چقدر خوبه عاشتتق باشتت الیشتتهاب و تک یبایبه ر*ق*ص ز نگاهم
 ..یو بچش دنیل*ذ*ته رس

ستیمثال م انیشا صه..از اوله مهمون خوا دور با همه  هیتا االن  یبا من بر*ق*
 ..دیر*ق*ص نجایا یدخترا
و بابا هم تو  کردیم یو مهمان نواز رفتیم زایبار ستتر م هی یچند لحظه ا مامان

 جمع دوستاش بود..
 بودن.. دنیبا دوستاش اون وسط در حاله ر*ق*ص دایش

 ..دنیصر*ق*یبود داشتن م یکه فکر کنم خارجک یپسر هیخواهره پوالد با  پرند
 ..ستیخسته کننده ن یی_تنهاپوالد

واره کم بود..کت شل یلیاز پشت سرم اومد..برگشتم..فاصلش با من خ صداش
بودمش با  دهیب بود..د..واقعا جذایو کراوات نقره ا یو بلوز مشتتک یمشتتک

 دورش یلی..البته دخترا خدیر*ق*صتت یدوتا از دخترا اون وستتط حستتاب یکی
 بود.. لیخب خودشم ما ی..ولکردنیم

 ..یی_عادت دارم...به تنها
 ..کنهیو دوست ندارم..کسلم م ییمن نه..تنها ی_ولپوالد

 ..دیتنها بمون ذارنینم دیپوزخند زدم و گفتم_بله..خودتونم بخوا هی
 ؟ی..دلخوردمیبا اون دخترا ر*ق*ص نکهیزد به چشمام و گفت_از ا زل

 دلخور باشم؟ دیبا ی_واسه چ
ر*ق*ص  یراهم و ستتتد کرد و گفت_اگه ازت تقاضتتتا عیبرم که ستتر اومدم

 ؟یکنیکنم..قبول م
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 ریام یپروا ..روبرو ی..بدنمیافتادم..ر*ق*صتت یعقده هان ادی..ر*ق*ص..من
 ....گذاشتن دستم رو دهنشدیکوب واریکه به د یی..مشتانشیسام..نگاه خشمگ

 و گرم تموم بدنم و داغ کرد.. نیریحسه ش هی
 ..تهیفکر کرد لبخندم از رضا دیلبخند زدم..شا اروم

 ..یجمع چی..تو هر*ق*صمی_من نم
 داره..؟ لیلنگه ابرو باال انداخت و گفت_دل هی

 ..ستمین یقول..من ادم بدقول هیمحکم.. لیدل هیخاص.. لیدل هی_
 ..یقول بد هیبه منم  شهی_مپوالد
تر و با حرارت گفت_بهم فکر  کیحرف نگاش کردم که سرش و اورد نزد بدون

 یشیواسش مهم م یکه دار ی..قول بده به کسیکنیکن..قول بده که بهم فکر م
 ..یکنیفکر م

سرم ادیدور دورم چرخ هی اروم شت  سرش و اوردستادی..پ کنار گوشم..تموم  ..
شده بود.. شمات  هیتنم داغ  شم گفت_چ شت رو بازوم و در گو ستش و گذا د

 ..افسونه چشمات شدن ته ارزوهامه..کنهیافسون م
 اخه.. یچ یعنیبود.. دهیگفت و رفت..حرارت بدنم به نقطه جوش رس نویا

 ؟؟یچ ریبدم به پوالد..که بهش فکر کنم..پم ام قول
 ..بابا ماهمامین گهیکه د رمینکن..قربونت بشتتم نم هی_عروستتکم..گرشتتهاب

 ..گهید میهست یکوچه پشت نیهم
دستام و از دور کمر شهاب شل کردم و زل زدم تو چشماش و گفتم_قول  حلقه

 ؟یایهر روز ب یدیم
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حوصتتله داره هرروز غذا  ی..بابا کدمیگفت_من بهت قول م الیاون تک یبجا
 به شهاب ندارم.. ی..کارامیبپزه..من که م

اومد و منو نرم از آ*غ*و*ش شتتهاب  انیکه شتتا دنیخند الیبه حرف تک همه
 شد.. می..حسودخوامیدختر..منم م یو گفت_ه رونیب دیکش

 ..یهم دار یخواهر هینبود  ادتینگو..که اصال امشب  یچی_تو ه
 ..کننی..دخترا ولم نمگهید تهی_خب چکار کنم خواهر من..جذابانیشا

 حسام افتادم..دلم براش تنن شد.. ادی..فتهیخودش
شوما نیا س سم و ر شهاب و تک نجایا ایرانیا یر رو بوق بوق  الیهم ادامه داره..

 ..گهیخونه بخت د مشونیتا در خونشون و فرستاد میکنان اورد
قبول  لیمامان و اروم کنه که خداروشکر بابا با کمال م ادیب یکیوسط  نیا حاال
 کرد..

شب شکوه یشب خوب ام شن با  سه یموندن ادیبود و به  یبود..ج ..ال اقل وا
 ..نیدلنش یمن..مخصوصا ..با اون بو

باره د یو تو مهمون پوالد ند  بار از دستتتش در  یول دمشیهم د گهیچ هر
بهش  یعالقه ا چیواقعا من ه یول کردمیو رو خودم حم م رشیرفتم..نگاه خ

 ..رهیقه به امنداشتم..تمام ذهن و قلب من متعل
ت ق جا میدیرستتت یو نه  ل یخو کردم..داداش  هیخا حم  هاب و  شتتت

 خوشبخت بشن.. دوارمی..امپمیخوشت
باز کردم و شتتتال ام رفتم تاقم و  تاقم..لباستتتام و عوض کردم..پنجره ا و  ریتو ا

 ..ریما یبود و مشامم پر از بو رونیبرداشتم و رفتم کناره پنجره..نگاهم به ب
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ارم دق د شیاز دور دیدیبود تا م یداشتم..کاشک ازیبهش ن یلیخ یلیخ امشب
 ..کنمیم
رداشتم و ب یمنو کشوند سمت تلفن..گوش یسرکش و قو یلیخ یلیحسه خ هی

ماره ام نه..نم عیستتر یو گرفتم..ول ریو شتت خودم و  تونستتتمیقطعش کردم..
 و من اون ایکنم..اون منو تنها گذاشت..واقعا ..اون منو تنها گذاشت.. کیکوچ

 ؟؟
 ..شدمیاروم م کمیهم  گرفتمیم یخبر هیدلتنگش بودم..حداقل اگه ازش  یلیخ

 خونه باشه.. یهان یخونه رو گرفتم..کاشک شماره
 نفر گفت_جانم.. هی نکهیبوق خورد تا ا چندتا

تاد..صتتتدا قلبم نفستتتاش و  یصتتتدا یذاشتتتت حت یقلبم نم یبه طپش اف
خودش و  خواستتمیازت م ی..کاشتکدمی..چه زود صتدام و شتنایبشتنوم..خدا

 ...خودش بود..اب دهنم و قورت دادم ..نمیبب
 سام_الو.. ریام
 لکنت و اروم گفتم_س..سالم با

 ..از هردوتامون..سکوت
 سام_شما؟ ریام

خت نا نه امنشتت ناختری.. که نشتت نفستتتات  ی..من تو رو از رو ری..اممی..نگو 
 تو..من..اخ.. ی..ولشناسمیم

 ام.. فتهی_گلش
 و رو شد.. ری..و قلبم زدمیتند شدش و شن ینفسا یصدا
 ..یتکرار کرد_گل اروم
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 ..فتهیبودم نه گلش ی..من براش گلاره
 ..دمیکش قینفم عم هیو بستم و  چشمام

 ؟یسام_خوب ریام
 صداش..االن خوبم.. دنیباشن یکردم اروم باشم..خوب نبودم..ول یسع

 شهاب بود..داداشم.. هی_من خوبم..امشب..عروس
 بهت خوش گذشته.. یاروم گفت_پم حساب یهمون صدا با

 ..مغزم روشنشدیم دایحسادت توش پ ییجورا هی دیبود..شا یجور هی لحنش
 کنم.. کشیتحر تونمیرا م نی..از انهیشد..هم

ه با ..تازگهیداداشم بود د هیلحن شاد دادم و گفتم_چه جورم..عروس هیصدام  به
 دورم شلوغ بود.. یهم اشنا شدم..حساب ایلیخ

 شد.. یعصب صداش
 ..یرو فراموش کرد هیبق یسام_خوبه..پم حساب ریام

س خودم  ی..ولکنمیرو فراموش نم یو زدم به اون راه و گفتم_اووم..نه..من که ک
 تمام وقتم و گرفتن.. ییجورا هی..شنیم میدارن وارد زندگ ایلیخب خ

 یمشت شده..صورت قرمز..نفسا یشده..دستا یاالن چه شکل کردمیم حم
 ..یتند و عصب

 ؟یافتاد نجایا ادیهمه ..چطور  نیسام_با ا ریام
بدم خودم و ب یکردم غمم و مخف یستتع بازم پروا  یکنم و شتتتاد نشتتون 

خه مشورت کنم..ا یموضوع هیدرباره  یبا هان خواستمیگفتم_خب..راستش..م
 واسم افتاده.. یاتفاق هی..
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 ؟ی..خوبیشده گل یگفت_چ یا دهیحرفم و با لحن ترس نیب دیپر عیسر
فت ..ا ضتتعف فت..دلم ضتتعف ر مه نگران نیر بازم  یه  ادی..واستتته من..

 بود.. نجایاالن ا ی..محبتاش..کاشکتاشیحما
 ..خواستمیاشنا شدم..م یکی..راستش..من..خب با ستین یزی_نترس..چ

 و بلند شده بو.. یحرفم..صداش وحشتناک عصب نیب دیپر بازم
 بهت زنن بزنه..خدافظ.. گمی..هروقت اومد مستشی_نرسامیام
 یدروغا نیکرد به ا یخوشحال باشم که حسود دیاالن با دونمیقطع کرد..نم و

پشت تلفن سر فحش و نگرفت بهم و نگفت تو  نیناراحت که چرا از هم ایمن 
 ..اه..یاشنا بش یبا کس یکنیغلط م
 تمام احساس پاکت را.. یاست بباز سخت

 ..اصال دوستت داشت؟یباش دهیهنوز نفهم و
ش کیبا تحر تونمیو م ریام کردمیساده بودم که فکر م چقد ساتش بک سا ونم اح

سهیم کردمیبودم که فکر م الی..چقد خوش خنجایا ست بده و  تر  هیکه منو از د
 بهم.. ختیر ی..همه چی..ولکنهیم یکار
 ..گذرهیشهاب م هیاز عروس یاز اومدن من و دو ماه یچهار ماه سه

شب ستیشب  ام شب اول زم*س*تون و من دلم هر لحظه بلدا تاب تر  ی..
 داشتم و االن ندارم.. رانیتو ا کهییواسه اونا شهیم

شب شدن تو همون پارک ام از  یسر هیداره.. ینقره ا اچهیدر هیکه  یهمه جمع 
تا  ینفر 30_20هم هستتتتن.. الید و تکو خونواده پوال مونیرانیا یدوستتت

..هندونه..انار لیرو اورده..اج لدایسفره شبه  لیاز وسا یسر هیهستن..هرکم 
 رو راه انداختن.. یرانیسفره ا هیدون کرده..حافظ..کال بساط 
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کننن..هر چقد تالش کنن و بخوان بهش شتتاخ و برگ بدن بازم  یهر کار یول
 اسه من..امشب و قشنن کنن..ال اقل و توننینم

نن کستتتا دونستتتنیم خونوادم ته و دلت  رانیکه تو ا مییکه امشتتتب دلم گرف
 ..دنیچیپیبه پر و پام نم نیدارم..حوصله نداشتم ..واسه هم

شتتد به چند روز بعد از  دهیخودم نشتتستتتم..فکرم کشتت مکتیرو همون ن رفتم
 بود و نگران.. یبهم زنن زد..عصب یشهاب که هان هیعروس

 افتاده؟ ی؟اتفاقیشده هان ی_چ
 ؟یازدواج کن یخوای..م؟تویگفت ریبه ام یزی_تو چیهان

 داشته.. ریخوشحال شدم..فکر کردم که اره..تاث اولش
 بهت گفته؟ یزی_چ
 _اول جواب منو بده..یهان

 ؟یفکر کرد ی_معلومه که نه..چ
 گه؟یم یچ ری_پم امیهان

نب من ه یدروغ هم نبود..ول یعنی_مجبور شتتتدم دروغ بگم.. جا  یچیاز 
 ..ستین

که  یچ ؟هریخراب کرد ویهمه چ یزد یدونی؟میچکار کرد یدونی_میهان
 بهم.. یختیو ر یهمه ج یدرست کردم زد نجایمن ا
 ..یچ یعنی..دمیترس

 ..ی_هان
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مدت بود که باهاش حرف زدم..تو رو بهش  هی..یداغون شتتتده گل ری_امیهان
هم  ایتا اون ستتره دن دیبخاطر تو با نکهی..از عشتتقش گفتم..اکردمیم یاور ادی
ند از چ نکهی..اروم شده بود..تا ادمیفهمی..از اخالقاش مشدی..داشت نرم مادیب

شد..ر یهمه چ شیروز پ صب ختیعوض  شد..رفته بود تو اتاقت و  یبهم..ع
 و شکسته بود..اخرشم به مامان گفت..گفت که.. یهمه چ

 ...یگفت هان یلرزون گفتم_چ یصدا با
 ازدواج کنه.. خوادی_به مامان گفت..براش دنباله زن بگرده..میهان

 ..نیدستم نبود..با زانو افتادم سر زم ارشونیسست شدن..اخت پاهام
ن لیها گ بای_ ن حر دی.. بایکردیم کشیت ن جر دی.. دار  حهیغرورش و 

فت چیکردیم و  رهیام یدونستتتتیم دیبا ی..گلیبهش گفت ی..بهم گ
غه..نم مهیغرورش..کلش دا کار م فه نهیداره چ که بک به خودش   ادی..مطمئنم 

با ا مونیپشتت یحستتتاب  هزیریچند نفر و م یزندگ زنهیکارش م نیو اون موقع 
 گهیشتتده جهنم..من د مونیچند روز زندگ نیوونه شتتدم..ایبخدا د یبهم..گل

ست تنها با ا نجایا دونمینم اهاش ..ب یدنده چکار کنم..گل هیلجباز و  ریام نید
 و بگو.. تی.واقعحرف بزن.

 از دستم افتاده بود.. ی..گوشومدیاز گلوم در نم ییصدا
خودم  یدستتتا نیرو خراب کردم..من..با هم ی..همه چدمیکشتت قینفم عم هی

 و از خودم دور کردم.. ریام
به موندن و موندگار شتتدن  گهیبه اومدن فکر کنه ..االن د خواستتتیم ریام اگرم

نهیفکر م مه ا ک گار رهیتقصتت نایو ه تا االن خواستتت ما  نه..حت هم  یم
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..دستم و نشست نمیتو س یسوزش بد هی..دختره قشنن نباشه..یرفتن..کاشک
 همش بخاطره تو.. نای..ا ری..اممیرو قلبم کش

و جشتتن  لداشتتونیبود که دور هم بودن و شتتاد..شتتب  یتیبه جمع چشتتمم
 ..خوندنیترانه رو با هم م هی یو دسته جمع گرفتنیم
 لدایواستته شتتب  نایعمو ا لی..همه فامشیستتاله پ 3_2به  دیم پرکشتتذهن نباریا

 الیهمه تو و لیفام یعمو..بزرگا یایلبه در یالیشتتمال..و میجمع شتتده بود
 ..ایبودن و جوونا لب در

سف هی من ش دیسارافون و دامن و بلوز  شاله نقره ا دهیپو ..موهام دور یبودم و 
 صورتم افتاده بود..

که  ایبچه ها دور هم بودن و شتتاد..دو ستته تا هندونه گذاشتتته بودن لب در همه
ال و ک دنیر*ق*صیروشن کرده بودن..اهنن گذاشته بودن..م شیخنک شه..ات

 شاد بودن..
 ..اهنن شاد عوض شد و اهنن شام مهتاب اومد..ستادمیا ایرفتم کنار در من

 وض شد..اصرار داشتن واسه گوش دادنش..حم و حال همه ع همه
سته بودم..فکرم در گ رهیخ شمام و ب ازه بود..اون موقع ت ریام رهیبه اب بودم و چ
 ..فرستادیو واسم م اماشیپ

 و اورد پشت چشمام.. رشیو بستم و تصو چشمام
 ..یشکست می..عجب شاخ گلوار به پایاون شام مهتاب کنارم نشست تو

 ..ینیچن نیرا نبود ا ی..که صورتگر ینیزد نگاهت به نقش افر قلم
 حضورش.. یتنش..گرما یعطرش..بو یو کنارم احساس کردم..بو حضورش
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 ..یدی..خدا را به شور تماشا کشیدیعشق و مهاسا کش زادهیپر
 ....از عشق پر پرم منیو گفت ی..چه خوش باورم من..شکفتیدونسته بود تو
ماشیپ تو مدیعشتتق م یبو شتتتهیهم ا بو باورش ..من خوش  اور داشتتتم 
 یتابش بودم..ول یتابم کرد..اره..من از همون اول ب ی..حضتتورش بکردمیم

 ..دونستمینم
 ..ابیکه در یتاب..تا گفتم دلت کو..تو گفت یب هی ی..تو گفتیهست یگفتم ک تا
باور کردم..فکر کنم عشتتقش  ی..ولکردمیعشتتقت و باور م دیمن چطور با ریام

 ..دونستمیاز همون اول تو دلم بود..من نم
 ..ینیجمع عاشق..تو عاشق تر ی..توینیبر ما که عاشق تر یخورد قسم

 رخ ماه و اشفت .. یلحظه ابر همون
 ..مبادا دروغ گفت..یوا یخود گفتم ا به

ندریام یگفت دروغ نارم مو ثل همی..اون موقع ک کت شتتتهی..م  یول..ستتتا
 ی..بنجای..من کجام و تو کجا..من ..ایاالن چ ی..ولیگاه..حام هی..تکیحام

و  یترانه ا یکه االن داره دستتته جمع یینقره..کناره کستتا اچهیدر یتو ..روبرو
 ..ایکه منو برد تو اون روز کنار تو..لب در خوننیم

 .از اون لحظه ناب..که معراج دل بود به درگاه مهتاب..یروزگار گذشت
..مگه ی..مگه..نگفتیو تنهام گذاشت ی..چرا رفت ریبگذره..چرا ام دیچقد با ریام

 نخوندم ..از نگاهت..
همو..چرا  میخواستتت ی..مگه نمی..مگه عاشتتق نبودیدوستتتم نداشتتت مگه

 شد.. ینطوریا
 ..عاقبت عشقمون..نیا شهیفکر نکردم تهش م چرا
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 شکستم.. ادتیاب به اون درگه عشق چه محتاج نشستم..تو هر شام مهت در
 نه.. ای ینه..هنوز شور عشق و به سر دار ای یشکستن..خبر دار نی..از اتو

 ..یکنیبهم فکر م دونمی..هنوزم میدوستم دار دونمیم هنوزم
 ..یکنیلج م یدار دونمیم االنم

 ..میتونیتو..تو ..بدون..من..نم ی..من بریام
 یبمون..حداقل اگر ب ادمی.. ریبود..ام میبه چشتتمام ..خ دمیکشتت دستتتت

راحت باشتته که  المیبمون..بذار خ ادمی..بازم یرو کنارت گذاشتتت یمن..کستت
 ..یحداقل تو ذهنت بهم وفادار بود

ش ی..چرا منو نمریام ی..بنجامیچرا من ا ایخدا سخته  یدونی..مگه نمیک چقد 
 بودن.. ریام یواسه من..ب

 ..ی..چرا جلو راهم و نگرفتریام یوفا شد یب چرا
 ..شمیشاد باشم روز به روز دارم پژمرده تر م دیاالن که با چرا

 دستمال اومد جلو صورتم.. هیکرده بود..که  میتموم صورتم و خ اشکام
 ؟یکنیم شونیبا اشکات بارون یکه دار ستیچشما ن نیا فی_حپوالد

 من.. شیپ ادیم ادیب دونستمی..مادیم دونستمیکردم..تعجب نکردم..م نگاهش
 و ازش گرفتم..اشکام و پاک کردم.. ستمالد

 د؟یینجایا ی_از ک
 نی؟اینبود نجایمطمئنم اصال ا یول یبود اچهیبه اون در رهیخ کهی_از وقتپوالد

 اومده؟ شیپ یه؟مشگلیها واسه چ هیگر
 با منه.. شهی..همرهیوقت نم چیهست..ه شهی_مشگل هم
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 واست بکنم؟ یکار تونمی_من مپوالد
 هی.متوجه بشه. یکه کس ینه جور یرفت باال ول کمینگاش کردم..صدام  رهیخ

 تو کالمم بود.. یحرص
سه چ سهیکمکم کن یخوایم ی_وا هرجا  ؟چرایدور و وره من شهیهم یچ ؟وا

ست رمیم وم ر شهیهم رتی..چرا نگاه خشهیم داتیسربزنگاه پ ؟چرایتو هم ه
 ؟یداریسوپر من قصه من؟چرا دست از سرم برنم یشد شه؟چرایاحساس م

 جواب و ازش نداشتم.. نیانتظار ا ی..تند رفته بودم ولزدمینفم م نفم
 _چون دوستت دارم...پوالد

 نیداشتم..از ا یحس هیاطراف واسم گم شده بودن.. یشدم..صداها خکوبیم
ش من خوشاز  دونستمیاسترس..م هی..ینگران هیترس .. هیحسه بد.. هیجمله..

شتم.. نیو با ا نجایحرف و ا نیانتظار ا یول ادیم ستگار ادیصراحت ندا  یخوا
.ناموسم .دنشش قهیو دست به  ریام تیفربد افتادم..اون شب تو پارک..عصبان

 ..ریام ییگفتنش..اخ کجا
 دوختم.. اچهیو ازش گرفتم و به در نگاهم

 من دوستت ندارم.. ی_ول
که ا یچ دونمینم به زبون اوردم ول نیشتتتد  له رو  حرص تو کالمش و  یجم

 خودش و اروم نشون بده.. کردیم یمتوجه شدم هر چند که سع
 ..دونمی_مپوالد

 ؟یو به عالقت اعتراف کرد یدونی_م
 ..یشی..چون مطمئنم که تو هم عاشقم م دونمی_مپوالد

 پوزخند اومد رو لبم.. هی
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 ..ارهیرو دل م شیادیز یول هیخوب یلیخ زی_اعتماد به نفم چ
 لحظه سکوت.. چند

 اد؟ی_تو از من بدت مپوالد
 به شما ندارم.. یحس چی_من ه

 شما؟ ای_اخر ..تو پوالد
 ..نییو انداختم پا سرم

 ..تند رفتم..خوامی_معذرت م
نه..مهم استتتتی_مهم نپوالد قه م کهی..مهم حم و عال من ازت خوشتتم  ن

 ..ارمیدوست دارم بدستت ب نکهی..مهم اادیم
 یلیحرارت گرم اروم گفت_دوستتت داشتتتن خ هیتر و با  کیو اورد نزد ستترش

 ..شمی..دارم عاشقش مکنمی..من دارم تجربش منهیریش
 رهیشتتلوارش و با غرور بهم خ بی..دستتتاش و گذاشتتت تو جستتتادیشتتد ا بلند

 شد..
ستگار خوامی_م ه ن یبدون که هرچقد هم بخوا نویکنم..ا یتو رو از پدرت خوا

 ..خوشگل خانم..ی..تو چنن منی..اخرش مال منیاریب
 چشمک زد و رفت.. هی

باره درد گرفت..چقدر با اطم نمیستت  دی..چقدر محکم..تردزدیحرف م نانیدو
 ..من چکار کنم؟رینداشت..ام

 دل شکستم و جمعش کن.. اینجاتم بده..خدا یفیبالتکل نیاز ا ایخدا
 ؟یم..هنوز چشم براه باشم..تا کمنتظر بمون دیهنوز با یعنی ایخدا
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شتتدن خونوادم بازم بخوام طعم تلخ انتظار  دایبعد از پ کردمیوقت فکر نم چیه
ظار خ نهی..دیلی..خهیافتضتتتاح زیچ یلیو بچشتتم..انت نهیم وو به جنون ک ..

 ..کشونهیم
بود  میمنتظر شدم..شب و روز چشمم به گوش یلینشد..خ یخبر گهید ریام از

 ..یازش بهم برسه..ول یزیچ ی..خبریاس ام اس یزنگ دیکه شا
داغ  یو صتتدا زنهیبهم زنن م رانیوقتا اون شتتماره ناشتتناس از ا یبعضتت هنوزم

ساش تموم تنم و گرم م ست منو خ یهرک ی..ول هیک دونمی..نمکنهینف  یلیکه ه
که صتتدام و  خوادیاونم م دونمی..مهیک می..من و دلم که هردو مطمئنکنهیاروم م

باهاش حرف بزنم..بعضتت تا هم ا یبشتتنوه و دوستتتت داره که  لفتش  یلکوق
م ه یو گاه کنمی..درددل مگمیم راهی..بد و بدمی..فحش مکنمی..الو الو مدمیم

 ..کنهیو بعد هم قطع م شنی..نفساش تند مارهیو اون طاقت نم کنمیم هیگر
 پر از غمه..پر از درده..پر از حسرته.. نمیس
هان نوزه گاه هیو بق یبا عمو و  باطم.. و از  میزنیبا هم حرف م یدر ارت

نه اونا..فقط هم زنمیم ریاز ام ینه من حرف یاحوالشتتون خبر دارم..ول و  نیو 
 نکرده..منو دایهنوز دختر مورد عالقش و پ دیکه هنوز ازدواج نکرده..شا دونمیم

 ..میقسمت هم نبود ریام
 ه؟ی_ک

 کن....باز الی_منم تک
 ..الیاسانسور شدم و رفتم باال..طبقه سوم..خونه شهاب و تک سوار

 باز بود و رفتم تو.. در
 ؟یتک یی_کجا
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 اومدم.. نی_تو اشپزخونه..بشالیتک
که خودم انتخابشون کرده بودم..خونه  یراحت و زرشک یرو کاناپه ها نشستم

شنگ ینقل سه اونا که هنوز ن یو ق شتن بم  ین یبود..وا ساندا ونه خ لیبود..و
 بود.. یو زرشک یهمه مشک

 شد؟ داتی_چه عجب تو پالیتک
 اد؟یم ی..شهاب کامیکه ب ینشد..زورم کرد دامی_پ
 ..چه خبرا؟مامان و بابا چطورن؟ادی_شب مالیتک

 ..ی..بهتر از من ازشون خبر داریی_تو که هرروز خودت اونجا
 ..می_بده عروسه خوبالیتک

 واقعا هم بود..تک بود..مهربون..صبور..خونگرم و رازدار.. و
 تو فکر.. ی_باز که رفتالیتک

 _نرفتم..اونجا بودم..
 ؟یرشی_هنوز درگالیتک

 _ولش کن..
شب یکنیبهش فکر م یرو ولش کنم..تو هنوز دار یچ ی_چالیتک ..هنوزم هر

 هست.. ادتی..اونم به نمی..اصال ببیادشیو هرروزت به 
 _یبد لمیحرفا رو تحو نیکه ا نجایا امیب ی_گفت

 هست؟ ادتی_جواب منو بده..اصال اون به الیتک
 داد زدم_هست..حتما هست.. هوی

 باشه... دیو اروم گفتم_با دیته کش صدام
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ه سه ساله ب کیو قبول کن..نزد نیا یروبروم و گفت_گل دیشربت و کش الیتک
قت به سه ساله که اون و کیو نزد یینجایبه سه ساله که تو ا کیکه گذشته..نزد

همه زمان بم  نی..که به خودش و خودت وقت بده..اادیداشت که به خودش ب
 ست؟ین
ستمیم ست م دون س نی..تو اگهیرا ستم درد دل کنم اون یمدت با تنها ک  که تون

تحمل  از دیترکیم نمی..ستتشتتدمی..خفه مگفتمیبود..از رازم خبر داشتتت..اگه نم
و منم به صتتبر کردن و  دادیصتتبورانه به حرفام گوش م شتتهیهم غم..اونم نیا

از  اقی..دقشدهمدته که نظرش عوض  هیاالن  ی..ولکردیدعوت م دنیانتظار کش
 هی..کاب*و*س ..عروستدمیو خواب بد د دمیاز خواب پر غیکه با ج یاون شتب

هم  الیبده..از اون شتتب به بعد تک رشیتو خواب تعب یعروستت گنیبود..م ریام
کرده  یبار منو از بابا خواستگار 4_3عوض شد..پوالد هنوزم سر حرفش بود..

 ..کردیم یگارکامل خواست یسر هی یدیبود و منو هم که هربار م
نم نبود..او لیما یلیخ انینداشتتت..فقط شتتا یمشتتگل یبود..کستت یراضتت بابا

 رو ی..همه چکردیزورم نم چکمیه ی..ولخورهیبه هم نم اتتونیروح گفتیم
 خودم گذاشته بودن.. لیبه م

..چکار کنم هی..بد چهی..نمبدونم خوب چدمیخستتته شتتتدم..واقعا بر گهید
ممکنه ذهنش  یعنیواقعا منو فراموش کرده باشتته؟ ریممکنه ام یعنیدرستتته..

 یتبرفت..نکنه از وق دهیاز دل برود هرانکه از د گنیباشه؟م یا گهیکسه د ریدرگ
 تونمینم ..اصتتالدونمی..نمرهیم ادشیاره منو د ستتتمیجلو چشتتمش ن گهیکه د

 بهش بدم.. ینظم هیذهنم و اروم کنم و 
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شتم..با ا نیا تو صله درس خوندن و ندا صال حو سال ا سم  نکهیسه  شهاب وا
 هیذهنش و  تونهیکه منظر هم باشه م یاخه ادم عاشق یو جور کرد..ول طشیشرا

گاه نرفتم ول نه..دانشتت مان و تک یجا متمرکز ک ما  یهنر یکالستتتا الیبا زور 
 شده.. یقو یلی..زبانمم که خیرفتم..اموزش

تو شتترکت تا حال و هواش عوض  ادیب یانداخته بود تو زبون بابا که گل پوالد
ض شه..بابا هم را ستمیمن قبول نکردم..نم یبود ول یب شمم  خوا هرروز جلو چ

عادت کنم..خودم و م خواستتتمیباشتتته..نم ناختمستتریبهش  دل  عیشتت
 عیسر یکی..مهر کنمیعادت م عیسر یدلم کاروانسراست..ول گمی..نمبستمیم

خودش  و رونیو از دلم بندازه ب ریبا محبتاش مهر ام خواستمی..نمنهیشیم دلمبه 
 اونجا رو صاحب بشه..

بعدش  یو فراموش کردم..هر چند که محاله ول ریام رمیچکار کنم؟گ یگی_م
 شه؟یم ی؟چیچ
شد یشد..وقت یخال ریذهنت از ام _بعدش کهالیتک  اقتتینفر که ل هی..یاروم 

باشتتته رو انتخاب م ته  باهاش ازدواج م یکنیو داشتت که وارد  هی..یکنیو  نفر 
ندگ بت ام تیز نن مشتتتهیکم م ریبشتتته..مح ..از رونیب رهی..مشتتتهی..کمر

شش م شش نکردیکنیدلت..ذهنت..روحت..فرامو  چون ی..اگه تا االنم فرامو
 کنه.. رینبوده که ذهنت و درگ یا گهیچون کسه د..ینخواست ودتخ

 ..اصال محاله..ریام ی..بالیتک تونمی_نم
به اشتتتهیم یگفت_اگه بخوا یبا لحن مهربون الیتک که اگه  یفکر کن نی..اگه 

 یتونیم..یتونی..مستین ی..که سال وقت کمکردیم یاقدام هیتا االن  خواستیم
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کارات  نیبا ا یدار نکهیهم فکر کن..به ا هیبه بق کمی..ی..گلیفراموشتتش کن
 ..کهیچقد داغون هک دوننیمامان و بابا نم یکنی..فکر میکنیهمه رو داغون م

و اون خونوادست و بعد  رانیاز ا یبخاطر دور کننیو فکر م یکشیزجر م یدار
 ..دوننیخودشون م مقصر م

 رتیاونا غ ی..فکر کردیکشتتیم یکه چته و چ فهمیداداشتتات نم یکنیم فکر
ه ..تو کییدایشتت ی..تو الگویو دم نزنن..گل ننیندارن که غم خواهرشتتون و بب

جمع کن  ی..گلیی..روح اون خونه تویکنیم ی..اونم منزویکن یریگوشتتته گ
همه  نی..جمع کن اگردهیهمه غم و عشتتق فراموش شتتدت و ..اون بر نم نیا

 رو.. دهیانتظار به فا
..من یرش وارد دلت بشه..اصال اون نه..هر کپوالد عاشقت کنه..بذار مه بذار

ست دن یکی گمیحتما پوالد..فقط م گمینم شه و وا شه با ستت دا  ایکه واقعا دو
دل عاشق و صبورت و داشته باشه..فقط دل بکن  اقتیکه ل یرو تکون بده..کس

 ..یلعنت یاز اون همه فکرا
 ..شمیوقت عاشق نم چیه گهیمن د یو گفتم_ول دمیکش قیاه عم هی

والد پسر ..پیشیکه خودت دلدار م نی_نشو..فقط بخواه..فقط دل بده..ببالیتک
..نگاهش واقعا خوادیحال اون تو رو م نیبا ا یخواهان داره..ول یلی..خهیجذاب

 عاشقانست..
 ..شهیهردومون نابود م یبهش ندارم..زندگ ی_حس

 ینیبیم..یبخوا دی..اون که عاشتتقه و تو هم فقط باشتتهینم ی_اگه تو بخواالیتک
 نیکه تا هم یدونی..خودت مخوامیو م تیبخدا قستتم که خوب ی..گلیتونیکه م
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صبر کردن بود..ول شیچند روز پ زنن  یکه اون حت ینیبیخودت م یمنم نظرم 
 نه.. ای یاصال زنده ا نهیبب زنهیهم نم

 اون ناشناس.. ی_ول
باشتتته..باالیتک باشتتته که ب دی_اگرم خودش   نیوستتط ا ادیانقد دل داشتتته 

 معرکه..پم کوش..کو اون عاشق..
 ..دی_شا

 ..خوادیکه اون نم یدونیو اما و اگر نداره..خودتم م دی_شاالیتک
و اشک  کردم هی..شب تو اتاقم انقد گردمیخستم..بر گهی..دخوادیواقعا نم یعنی
لب  ریو اروم ز ریام یرو گردنبند بند مشتتک دمی..اخر هم دستتت کشتتختمیر

 قلب صبورم.. تیگفتم..تسل
 ..کندیرا تمسخر م مینبودنت تمام غزل ها احساس

 ..دیبدون تو به دار کش دیها را با هیقاف
 است که به خواب رفته.. یو مجنون چند صباح یلیل قصه

 ...دی...باگرید یبغض بر دوش گرفت و فرهاد شهیت دیبا
داره کمرم و  ییجورا هی..کنهیروزا رو شتتونه هام داره لهم م نیغم ا ینیستتنگ

شب و هر پانشکونهیم شا هی..هر   یادگدلد نی..که منو از اادیب دیمنتظرشم..که 
..اون نجاستتتیکه مال ا یروشتتنه و هم خط رانمیجدا کنه..هم خطه ا یو دور

 ..رهیناشناسم که هنوز با خودش درگ
 هم خسته شدم.. یهمه خستگ نیاز ا گهید یشدم ول خسته
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همه دور بودن از همه..از  نی..از اختنیهمه کنج اتاق نشستن و اشک ر نیا از
ناراحت یمامان..از نگران یغم چشتتما واستتته من..از  دایشتت یداداشتتتام..از 

 ..دمیبر گهی..از همه خسته شدم..دالیتک یحتاینص
 ادیبه منو گوشتتزد کردن فراموش شتتدنم و  حتیکار هرشتتبش شتتده نصتت الیتک

 فراموش کنم.. دیبا نکهیا یاور
که  یا لهیپ نیبکنم و از ا یفکر هیبهم فهموند که  میم*س*تق ریبابا هم غ گهید

 واسه خودم درست کردم جدا بشم..
 کدوم ؟بایچ ؟بایاخه با ک یکن..ول ی..جوونی..خوشتتگلیجوون گهیم مامان

 کنم؟ یجوون یدل به عشق ک یدل؟منه ب
صم ست م الیو گرفتم..تک ممیت ساگهیرا سه  سستیل کم ن.. ال ..بماند که دو 

 منتظر بودم تا قفل زبونش باز شه..که نشد.. رانیهم تو ا
ساده  امیپ هیحداقل با  تونستیم خواستی..اگه مستین یکم زیهمه سال چ نیا

ض شون بده که بع سمم از تو ذهنش رد م ین صال نمشهیوقتا ا من  نهیبب خوادی..ا
سه بار یمرده..با هان ایزندم  شتم..دو زنن زدم جواب  یکه چند ماه تماس ندا

 ..شد..همش دود یو نگران تیاون همه حم حما یعنینداد..اخه 
فا یب جا ییو به  ما ستترش  ما..حت جا..حت مه د ییتا ک ..اونم..اونم گهیگر

کم  یب شتتهیواستته خودش..مگه..مگه م پهیجوونه..خواهان کم نداره..خوشتتت
 سال.. 3..دل داده..دل گرفته..وگرنه....حتما اونمذارنشیبمونه..؟نم

 دوبارش و .. یوسط و خواستگار دیبحش پوالد و کش شبیدوباره د بابا
 ..ستی..اخالقاش اصال با من جور نادیخوشم نم یلیخ ازش
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..م*ش*ر*و*ب ر*ق*صتتتهی..مخندهیو راحته..م لکمیر یلیهمه دخترا خ با
 فتهینگاهش به من شتت ی..ولب*و*ستتدشتتونیراحت م یلیخ ی..حتخورهیم

دوستتم  یلیکه خ دونمی..مفهممی..جنم نگاه عاشتتق و مفهممیو م نیواره..ا
 ..ستیداره..اما..دلم باهاش ن

مه چ کنمیطرف فکر م هی از له..ز یه کام مه.. ..خونواد ه باستتتتیتمو
طرف  هیدوستتت داره..و از  یلیو از همه مهمتر منو خ لکردستتتیداره..تحصتت

 ز پا خطا کنم..دست ا ذارهینم ریعشق ام
فت عا د ر مد پوالد واق خب ..ا وونمیو ا قاضتتتا..ا نیکرده.. مه ت مه  نیه ه

 ارهیمنو ستتر ذوق ب تونهیدلم و شتتاد کنه..نه؟م تونهی..ماقیهمه اشتتت نی..الیتما
 حتما؟

 ست؟یکهدوست داشتم عشقم عاشقم باشه..حتما قشنگه..ن یمن واسه
 یستتته ستتتال..ب نیصتتتداش تو ا دنیهمه اومد تو ذهنم..نشتتن الیتک یحرفا
مدنم از ااشیمحل بل از او مه رانی..حرفش شتتتب ق مه و ه ..فراموش کرن..ه
رم..باشه ندا یمشکل یکرد که به بابا بگم با اومدن پوالد واسه خواستگار یکار

 ..کنمیچطور فراموشت م نی..ببیخان..فراموش کرد ریام
 ؟یکه تلخم کن یگذاشت کنارم

 ...حاال حسرتم را بکش..شدم ناب ی...ش*ر*ا*بهه
با ک نیچرا ا دونمینم با خودم و  یکار و کردم..چرا لج کردم.. لج کردم..دارم 

..که سام ثابت کنم ریرو به ام یبا ازدواج با پوالد چ خوامی..مکنمیچکار م ندمیا
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ر واسه من دارن س نجای..که اگفتیکه م یزی..که نتونست که نبود اون چومدین
 ..کنمیم..چرا دارم با ادم و عالم لج شکوننیو دست م

که ندگ یحت دونمیم من بازم نم یبا رفتن تو ز  و فراموش ریام تونمیپوالد 
از وجودمه..مگه ادم خودش و  یی..اون جزهیفراموش نشتتدن ریکنم..اصتتال ام

 ..کنهیفراموش م
بهش بفهمونم که دارم چکار  یجور هیزنن بزنم و  یبار خواستتتم به هان هزار

 نذاشت.. میغرور دخترونه لعنت نیهربار نشد..نتونستم..ا ی..ولمکنیم
 یاریمستتخره رو..تو پوالد و چه به هم..دووم نم یباز نیتموم کن ا گهیم دلم

 ..اصال..اصال مگهیفکر کن ریبه ام یخوایم یتا ک گهیعقلم م یباهاش..ول
سالمه..مهم  یکه ازدواج کنم؟ک مجبورم صال مگه من چند  منو مجبور کرده..ا

..اشک هیشکستن گهیسرش..دله د ی..شکوند..فداومدیکه دلم شکسته..ن ستین
بازم ن هی..گرختمیر مدیکردم.. فداو به..روشتتن ی.. مل ارهیم یستترش..ا ..تح
مامان و  لور د مونمی..مکنمی..نه..ازدواج نمریام ی..جاگهید یکی ی..ولکنمیم

 بابا..
ه داغ کردم و به بابا گفتم که به پوالد بگ نکهیهم گرفتم..بعد از ا میتصتتم نیهم

تازه فهمادیب نن زدم و قرار  یچه غلط دمی..فرداش  به خوده پوالد ز کردم..
 شرکتش.. کیشاپ نزد یکاف هیتو  میگذاشت

ازش معذرت خواستم و گفتم که منو ببخشه و  ی..خوشحال و مغرور..وقتاومد
کار  نیبچگانه ا یلجباز هیبهش گفتم بخاطر  یرو فراموش کنه..وقت یهمه چ

با نگاه مظلومم بهش چشتتم دوختم و منتظر بودم  یو کردم و اشتتتباه کردم..وقت
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شه و بگه که همه چ یمنطق یلیکه اونم خ شه و منو ببخ و  نهکیم فراموشو  یبا
 و مطمئن.. حی..اون زل زد تو چشمام..وقخوادیطرفه نم هیعشق 
مپوالد من ازدواج  با  تو  نی_ میک من  چون  تو رو خوامی.. پوالد  چون  ..

دودمانتون رو هواستتتت..چرا؟چون همه  یکار و نکن نی..چون ..اگه اخوادیم
که  یدونیهمش و نابود کنم..م تونمیکه م یدونیبابات تو چنن منه..م هیستترما

 یول مکن ستیخودم و هم ن هیانقد دارم که واسه بدست اوردن تو حاظرم سرما
کر ..به بابات هم فیایکن باهام راه ب یبشتتونم..پم ستتع اهیباباتم به خاک ستت

 بانو.. فتهیکن...گلش
ش نیمن چقد اون موقع از ا و  دمیبانو بدم اومد و اون موقع تازه فهم فتهیلفظ گل

 یخودخواه باشتته که واستته خواستتته خودش پا رو همه چ تونهیکه اون چقد م
 ثروتش.. یبذاره..حت

 چیکه به عشتتق ه دمیپوالد فهم یرو نیا دنیبودم..بعد از د یبد یدوراه نیب
 ..هیفکر کنم و نه به پوالد تک ریبه ام تونمی..من نه مستین یاعتبار

 یبتتابتتا چتت کتتردمیتت...اگتته پتتوالد و رد متتکتتردمیتتچتتکتتار متت یولتت
سرماشدیم سرما هی..اون شی..زندگشی.. و بخاطر من فروخت و  شیبار همه 

بابا هم چ به  بازم..مطمئن بودم که اگه   بگم کار خراب تر یزیفرار کرد..حاال 
 شدنیم یو مطمئنا بابا و پسرا عصبان شدیم دهی..کار به بحش و دعوا کششدیم

ر نابود بشتته..بابا فشتتا مونیو ممکن بود زندگ کردیبدتر از اونا لج م دمو پوال
نظر  ریو هنوزم ز دیخوابیقرص اعصتتتاب مخون داشتتتت..مامان هرشتتتب با 

 روانپزشک بود..
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الن بگم که ا تونمیو اشتتتباه کدومه..فقط م هیکار درستتت چ دونستتتمینم واقعا
 کردم.. ریمثل خر تو گل گ

خونمون رو تاب  یپشتتت اطیشتتد که االن تو ح نیا جشیمن نت یخرابکار نیا
 و خندون.. لکمیر یلینشستم و پوالد کنارمه..خ

 ..مهی..شب خواستگارامشب
جلو  ادیسام م ریام یعصبان ریو تصو کشمیم قینفم عم هیو  بندمیو م چشمام

.دستبند .دهیرو گردنش جلوه م شیلباسش بازه و گردنبند بند مشک قهیچشمم..
..اگه امشتتتب رونیدور مچه مشتتتت شتتتدش..رگ گردنش زده ب شیبند چرم

ثل اون شتتتب.. دیفهمیم مده..م گار او عد از رفتن واستتته من خواستتت ب
کرد..مطمئنم که کار  دادیبود..چقد داد و ب ی..چقد اون شب عصبانهشاهرخ..ا

 ..ریخودش بود ..شاهرخ و از سر راهم برداشت..دلم تنگته ام
 ..؟تهی_سکوت عالمته رضاپوالد

 و دخترونم گذاشت.. فیظر یمردونش و نرم رو دستا یدستا و
که مچ دستتتم و محکم نگه  رونیدستتتم و از تو دستتتش بکشتتم ب خواستتتم

شمام خ شت..تو چ سمت من متما کمیشد و  رهیدا شد و گفت_دروغ  لیبه 
حالم و عوض  یشتتمیپ ی...وقت یزیاز هرچ شتتترینگفتم..دوستتتت دارم..ب

نار من روزایکنیم باش ک ب ی..مطمئن  با هم یگذرونیرو م یخو ما  ..
 ..میخوشبخت

گاه کردم..دروغ نبود..ول تو ماش ن ماش..کشتت یچشتت بهشتتون  یشتتچشتت
شتم..تما شما لیندا  یکننده بود ول وونهیسام د ریام یساده و معمول یمن به چ

 پوالد در حد صفر بود.. یجذاب و وحش یدر برابر چشما
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ستم ش د شونت ک ستش با خ صدرونیب دمیو از تو د  یا..بغض تو گلوم بود..با 
 ..؟یخونوادم دار ؟چکاریبزور منو مجبور کن یخوایگفتم_چرا م یلرزون
شت تو ج ستادیشد ا بلند ستش و گذا تو  وامخیشلوارش و گفت_چون م بید

 ..یشدیمال من م دی..چون از اولم بایمال من بش
 یو گفت_من با خونوادت مشتتکل ستتتادی..پشتتت به من ادیکشتت قینفم عم هی

 ازت بگذرم.. تونمی..نمدمیتو رو د یاز وقت یندارم ول
 دونمی..میجا گذاشتتت رانیدلت و ا دونمیبرگشتتت ستتمت منو گفت_م دوباره

 ..هیدردت چ زنهی..غم تو چشمات داد میتو قلبت هست..منتظرش یکی
که تونستتتت از تو بگذره  ی..اونومدیبود تا االن م ی..اگه اومدنادیاون نم یول

ن ..و مطمئیکه فراموشش کن خوامینشه..من م داشیوقت پ چیهمون بهتر که ه
 ..یکنیباش که کنار من فراموشش م

که دلم و  دیکه من چشتتم براهم..فهم دیفهم نمی..ادیفهم نمی..اایخدا
 سام.. ریاز ام ییوفا یب نیا شهیباختم..هنوزم باورم نم

طرف و ..خودم و  هیخونوادم  یاعضتتتا یبود..خونوادم و زندگ یبد یراه دو
 طرف.. هیو احساساتم  ندمیا

 ه..کار کرد نیبور به اپوالد ع*و*ض*ی منو مج نیا یسخته..ول یلی..خسخته
مم انصاف غ یشدم تو چشمام نگاه کرد..اشک تو چشمام و گرفت..اخه ب بلند
 ..یکنیمجبورم م یو دار ینیبیو م
 داریهمه وجودم داغه د یدارم..که وقت یکه چه احستتتاستت یدرک کن یتونینم

ه فقط ک رمیمیدارم م یبا همه احساسم دلتنگشم..که وقت یعشق و داره..که وقت
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شنوم..که فقط ارزومه  گهیباره د هیصداش و  شماش و بب گهیباره د هیب و  نمیچ
شما سه هم یاونوقت چ ست بذا شهیخودم و وا ستا رمببندم...بخوام د  یتو د

 ادیخوشتتم نم ییجورا هیهم بهش عالقه ندارم و  لونیاپستت هی یکه حت یکستت
 ازش..

..پرند که طبق معمول زدنیخونواده ها..همه داشتتتن حرف م شیداخل پ میرفت
 و کار گرفته بود.. انیمخ شا

 جیبود..گ نیی..سرم پانهیکنارم بش خواستمیتک نفره..نم یصندل هیسر  نشستم
 بود.. ادی...سر و صداها ززننیحرف م ی..از چگنیم یچ دونستمیبودم..نم

سرم و اوردم باال..تو نگاه مهربون بابا..دلم  بابا ست.. صدام کرد...نظرم و خوا
ماس ر مت پوالد..الت فت ستت گاهم ر خدا..؟ن کار کنم  فت..چ تو  ختمیگر

شمام..ند ضب نگام م روزی..لبخند پ دیچ  هیهم  هی..بقکردیمندانه زد..پرند با غ
هنم .اگه د.زنمحرف ب تونستمیخوشحال بودن..دهنم قفل شده بود..نم ییجورا

 هق هق.. هیبلند و صدا دار.. هیگر هی شدی..بغض تو گلوم مکردمیو باز م
قا رمیستتکونم چقدر بود..نگاه خ دونمینم  با لحن ییوفا یرو پوالد بود که ا

 ...مبارکه..تشونهیمهربونش گفت_سکوت عروس خانما از رضا
 دست اومد..گوشم درد گرفت.. ی..صدانییو انداختم پا سرم

 خوردن.. ینیری..شگفتنیم کی..تبرزدنیم دست
 ..سرم و اوردمدمیبراق جلو پام د یجفت کفش مشک هیجمع ساکت شد و  هوی

 بود.. ستادهیباال سرم ا یباال..پوالد با ژست قشنگ
رنن تو دستتتش بود..در اورد و  یجعبه مخمل ستتورمه ا هیپام زانو زد.. جلو

 ..بایز اری..براق و بسانیدرشت برل نیحلقه تک نگ هیبازش کرد..
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م بود..اومدم دستم و بکش خی..دیلرزیچپم و گرفت تو دستش..دستم م دست
 که محکم نگهش داشت..دست راستم و مشت کردم.. رونیب

ند م قلبم ند ت مرد و  نی..من اخواستتتتمی..نمدیکشتتتیم ریت نمی..ستتتزدیت
به دراورد و نرم و اروم وارد انگشتتتتخواستتتمینم قه رو از تو جع چپم  ..حل

صدا ش یکرد.. ست اومد..کل ک ستش و اروم دنید ست چپم و گرفت تو د ..د
 اورد باال و ب*و*سه نرم رو دستم گذاشت..

 ..شهیم کهیت کهیموقع بود که حم کردم قلبم..حسم..عشقم داره ت اون
سخره من و پوالد م یروز از نامزد دو شن نامزدگذرهیم شتن  ی..قراره ج رو گذا

 و خونه خودمون..ت گهیواسه دو هفته د
 ایو چ یزندگ نیاز ا خواستمیم ی..چیلیمن..خ یزندگ نیمسخره شده ا یلیخ

و تو چنگم نگه  میزندگ تونمی..چرا نمشتتهیم ینجوریشتتد..چرا داره ا بمینصتت
دو روز با پوالد اصال حرف نزدم..جواب  نیام..تو ا یدارم..کنترلش کنم..عصب

داره واستته  هکه بخواد منو بزور نگ ی..حقشتته..به درک..کستتدمیتلفناش و نم
 ..نیهم شهیخودش تهش م

صبان امروز ست خودم..ام میانقد ع شناس  نیا ی..پوالد و حتی..هان ری..از د نا
.انگار زنن زده. شتریکه هنوز دست از سرم بر نداشته و از صبح تا االن ده بار ب

..ازش دمیتتمتتن جتتوابتتش و نتتمتت یدارم..ولتت یدرد هیتت دهیتتاونتتم فتتهتتمتت
..تن هلرزی..دستام مکنهی..بغض داره داغونم مشمی..ناراحتم..دارم خفه ممریدلگ

والد ..نه..پخوادیکه ازم م ییزای..از پوالد..از چندهی..از اترسمی..ملرزهیو بدنم م
 ..تونمینه..نم
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س دوباره شدمیزنن زد..به اوج ر شم و  ی..گو شتم در گو شن کردم و گذا و رو
به درد  یذارینم ؟چرایزنیزنن م یچ ؟واستتهیخوایاز جونم م یزدم_چ ادیفر

ام؟اره..حتما  یمن ک یدونی..م؟خستمیفهمیشدم چرا نم رم؟خستهیخودم بم
 ..ادتهیام.. ی..نه..من گلفتهی..منم گلشیزنیکه هر روز زنن م یدونیم

با گر نیستتر زم افتادم  خوامینم گهیبهم زنن نزن..د گهیگفتم_تروخدا د هیو 
موم ت نجایقصه رو هم نیو بشنوم..تمومش کن..ا دناتینفم کش یصدا یحت

 ..ریکن..راحتم بذار ام
 ..قطع کردم..کردیم وونمیداشت د شیگرم و عصب ینفسا یصدا

شتتماره ناشتتناس گذاشتتته  یشتتدم به عکستتش که رو رهیو خ واریدادم به د هیتک
 بود..جذاب و شتتهیاز هم شتتتریب شتتشیمحرم بود..ته ر یبودم..با لباس مشتتک

..اخه خدا چطور فراموش کنم..خودم بخوام..دلم تگریمهربون..مغرور و حما
 ..خوادینم

 هی..خواستیم موینقره ا اچهی..دلم دررونیو عوض کردم و از خونه زدم ب لباسام
 دمیپوشیم کیتون رونیب شهی..همدیسف کیتون هیو  دمیپوش یشلوار کتون مشک

بودم و  دهیو زدم..رفته بودم از همون عطرش خر ری..امروز شال امزدمیو شال م
 واسم خاص باشه.. خواستمی..مزدمیفقط به همون شال م شهیهم

که حق داشتتت  ی..تنها مردکردمیفکر م ریو به ام اچهیکنار در زدمیقدم م اروم
 وارد ذهن و روحم بشه..

 ..اچهیکنار در یها لهیبه م دمیشد و چسب دهیدستم کش هوی که
شما با شما یچ شم دوختم به چ شده چ شاد  صبان یگ شم و ع  تیسرخ از خ

 پوالد..
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به م ریز نده بودم  ته بود و محکم چستتبو ند نفم  لهیارنجم و گرف ند ت ها..ت
جواب  یکرد و داد زد_واستته چ کیبود..خودش و بهم نزد یو عصتتب دیکشتتیم

 ؟یکنیاز من فرار م ؟چرایدیتلفنام و نم
صبان شتم کنار و دلم و خال یبودم..ترس و احترام و همه چ یع  کردم یرو گذا

 از همه حرفام..منم داد زدم..
ندارم..چون من از ا تت  مستتخره متنفرم و قبولش  ینامزد نی_چون دوستت

 ..خوادیندارم..چون دلم تو رو نم
 ..خوادیرو م گهید یکیبلند تر داد زدم_چون دلم  و

 و ستتوختیخفه شتتدم..صتتورتم تا چند لحظه م که تو صتتورتم زد یلیبا ستت که
 ..زدیگوشم زنن م

ستش ستام زدم ز د شمم و پر کرد..با د شک چ صورتم خورد ا ستش ریکه ب و  د
 تو صورتم..اشغال.. یزد یگفتم_ولم کن ک*ث*ا*ف*ت..واسه چ

سبوند به م منو سخت تر چ ستام از  کهی..جورلهیسفت و  خفه خون گرفتم..د
 ..شدیزور درد داشت له م

ود ب تیکه پر از خشم و عصبان ییبا صدا یو اورد کنار گوشم و اروم ول سرش
 منو اروم نگه دار..نذار داغ کنم.. شهی..همینکن یکن منو عصب یگفت_سع

شنن ن یرو اون صال ق شم نم چی..خودم که هستیمن ا ازش..بخاطر  ادیخو
 ..بانو..یارومم کن شهیکن هم ی..پم سعگمیخودت م

شه عقب ول اومد ش قینفم عم هیقبلش  یبک ستش ..دستادی..چند لحظه ادیک
 ..یلیراستم و فشار داد ..محکم..درد اومد..خ یو اورد رو بازو
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بود کنار صتتورتم گفت_عطر  دایپ تیکه توش حرص و عصتتبان ییصتتتدا با
 مردونه..رو شال تو..

خ دیو کشتتت ستتترش مام  تو چشتتت قب  ند زد و  هیشتتتد .. رهیع پوزخ
 است.. قهی.خوش سلگفت_خوشبو.

شماشقهینفم عم هیفقط  ییحرفا هینگفتم..جواب  یزیچ  ..منم زل زدم تو چ
 ..دمیکش قینفم عم هیو 

با تو حرف هات نم چیندارم..ه ی_من  با کارامیجا هم   یخوایم ی...هر 
 ی....به درک..هر غلطامینم دیخودت بخر..من خر یخوایهم م یبکن..هرچ

 بکن.. یخوایم
ته  دونمی..نمزدمیقطع کردم..نفم نفم م و  تونمینم ینه..ول ایکارم درستت

 ..امیباهاش کنار ب تونمی..نمستی..دست خودم ن
بان ازش هام کرد..دارم لج م نیا ی..واستتته چزارمیام..ب یعصتت با  کنمیکار و 

هاش..م ته بشتتته ازم..م تشیاذ خوامیبا رو بهم  ینامزد خوامیکنم خستت
باشتتته..نم خوامیبزنه..م با خوامیاز طرف اون  تازه  هی دیمن بهم بزنم..ن بهونه 

بچه  از دستتت خوامی..فقط مفتهیبا بابام و خونوادم لج ب خوامیدستتتش بدم..نم
 رابطه رو.. نیاون تموم کنه ا خوامیخسته بشه..م امیباز

 قراره بپوشم..چکار یچ دونمیاصال نم ی..ولمهیخوشه مثال پم فردا نامزد دلم
به من  ادیبکنم..همه تو جنب و جوش و رفت و امدن..ز دیبا حواستتشتتون 
 ..ستین



wWw.Roman4u.iR  388 

 

تاقم..نشتتستتتت رو تختم و ستترم و گذاشتتتم رو  روزیمامان د یول اومد تو ا
شونه م شیپاهاش..موهام و  شدم..نکردیو نوازش م دیک شتم به ا ازی..اروم   نیدا

 مامان.. یرو پا دنیخواب
شه گیچرا انقد تو خودت گفت ض گفتی..میشد ری..چرا گو به  یتسین یاگه را

الن پوالد تا ا نی..اخ مادر من اهیا دهیبهمش بزنه..پوالد پستتره فهم گمیبابات م
 بودنه.. دهیفهم دهیکه نفهم یزیتنها چ

 شتتتریحال مامان و خراب کنم..مخصتتوصتتا االن که ستتردرداش ب خواستتتمینم
 نه سال گم شدنم.. جهیهمش بخاطره منه..نت نایشدن..ا

شه..نم یتو زندگ دیبا شهی..من همستیدوتا ن یکیکه  دردم  شهیکارم لنن با
منو حرص  نکهیو به راهش ادامه بده..بدون ا ریرو مستت فتهیخودش قشتتنن ب

 بده..
سه هم خبر از شنا ه اخ یزنن نزد..خودم بهش گفتم..ول گهی..دستین یاون نا

صدا یاز ک سه   یتا حاال انقد حرف گوش کن..بهش عادت کرده بودم..دلم وا
 نفساش تنن شده ..

سا یلیکارم خ دونمیم سه نف ن او یبده ..که مپال من االن نامزد پوالدم و دلم وا
 مگه دسته منه.. یناشناس تنگه..ول

ست ا چقد سخر سخته..از رفتاراش  یزندگ نیم سم  من..چرا تحمل پوالد وا
شم نم سمی..نگاهش..از نگاهش مکنمی..حم مادیخو صال نمتر با  میتونی..ما ا
بار همد نی..تو اخونهی..اخالقامون بهم نممیهم باشتت رو  گهیدو هفته فقط دو
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ضور خانواده ها..البته بجز اون د دمید ش داریدر ح صد ال انهیوح شقا بتهو  نه عا
 ..اچهیکناره در

ز مرگمه..از صتتبح هزار تا قشتتنگترش رو ی..در واقع معنامهیروز نامزد امروز
 شتتدم..کارام وونهی..فرار..قتل..پاپو ش..دیفکر ناجور اومد تو ذهنم..خودکشتت

 .کرده بودن. خیبود و دست و پاهام  نییپا یلی..فشارم خستیدست خودم ن
بلند و  یدکلته نبات هیکنار اتاقم بود.. یکه پوالد گرفته بود رو جا رخت یلباستت

 ..ییپاشنه بلند طال یو کفشا ییو درشت طال زیر یدنباله داره پر از سنگا
کرده واستته من..واستتش  دیرفته با کدوم دوستتت دخترش خر ستتتین معلوم

 با وجود نامزد.. ی..دوست دختر داشتن..حتهیعیطب
عه خواستتتم  هزار باستتته ب ییبال هیدف عدش  یول ارمیستتره ل قب ب از عوا
 ع*و*ض*ی.. وونهید هیبود.. وونهی..پوالد ددمیترس
تلفن و از روش قطع کردم پا شتتد اومد خونمون..اومد تو  نکهیروز بعد از ا اون

با د فل کرد.. خل ق تاق و در و از دا فت..من..من  دنشیا بغض گلوم و گر
 ..وحشت دارم..ترسمیازش..از نامزدم..م دمیترسیم

به د یجور ندم  ها واریمحکم پرتم کرد و چستتبو له مهره  تنم صتتتدا  یکه ک
که احساس کردم سرم  دیدو دستش و کش چوندیپ مویبلند و مشک یداد..موها

 از گردن در حاله کنده شدنه..
هد بازم گاه خدیت بازم ن بازم ترس.. هل دادن و پرت رهی.. بازم  ند.. بازم پوزخ ..

 ..ازش متنفرم..از اون ع*و*ض*ی اشغال..واریشدن گوشه د
 ..هکنینا خود اگاه اشک صورتم و پر م کنمیبهش فکر م یوقت
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کام اش عیدر و باز کرد و اومد تو..شانم اوردن روم به پنجره بود..سر هوی دایش
 و پاک کردم..

 ..یستی_در زدنم که الحمدلله بلد ن
 ..یگل یابج ینداده..بدو مهمون دار ادمی_نه خداروشکر مامان دایش
 ..زدیخوب حرف م یلیکار کرده بودم..االن خ یلیمدت رو لهجش خ نیا تو

 ..بهش بگو کار دارم..ه؟پوالدهی_ک
 بودن.. یجوون یخانم و اقا هی_نه..دایش

 دهنم و قورت دادم و برگشتم سمتش.. اب
 ه؟ی_اسمشون چ

هت بگم از ادونمی_نمدایشتت فت ب مان گ ما حال  یلیخ راننی..فقط  خوشتت
 ..من رفتم.. ای..بدو بیشیم

مام باز کردم..ستتع چشتت باش  یو بستتتم و  کردم نفستتتام و اروم کنم..اروم 
 لکمی..رستتتتین یخوایکه م ی..اونیکنی..تو اشتتتباه میتونی..اروم..تو میگل

 باش..
 و اروم برداشتم سمت در..نگام به لباسم افتاد.. قدمام

و گره  دخوریم یساتن مشک هیکه کمرش  یدامن تنن و راسته بلند خاکستر هی
 یخاکستر یسیانگل یبلند با نوشته ها نیاست یبلوز مشک هی..شدیم ونیاش پاپ

 هم سرم کردم.. یشال چروک خاکستر هی..دمیروش پوش
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مداد تو چشتتتمم کشتتت میشتتتکالت عطر ها زدم.. مدت عد از  ..دلم دمیو ب
ستیم ستم مخوا ست من نبود..د شوق  نباریا ی..ولدیلرزی..د شوق..اره از  از 

 بود..از عشق..
..ستته طبقه رو دمیی..تند دودمیی..دوکنمی..چقد معطلش منجامیمن هنوز ا چرا
 .. و یبود کله پا بشم که چشمم خورد به نگاه هان کیو پله اخر و نزد دمییدو

 ..ادیب دیبا ی..اون..اصال واسه چادینم دونستمیبود..م دینبود..فر ری..امنبود
سام نبود واسم..دلم تنن نگاه  ریام دنیکم از د یهان دنیاومد رو لبم..د لبخند

 فرق داشت.. یلیکه با سبز نگاه پوالد خ یسبزش بود..سبز
مامون اشتتک یک دمینفهم ما یچشتت  یشتتتد فقط تنم گرم شتتتد از گر

نن بود..چطور  یلیآ*غ*و*شتتش..آ*غ*و*ش خواهرانش..دلم واستتش خ ت
مل کردم ا و اشتتتک  میکرد هیستتته ستتتال و ..؟تو ب*غ*ل هم گر نیتح

 رهیخ یعقب..دستش هنوز دور کمرم بود که با چشما دیو کش..سرش میختیر
 ..یگل دیکشیم پرچشمات  یایو بغض تو گلو گفت_دلم واسه در

ماغم باال کشتت د نام و یهان یمعرفت یب یلیو گفتم_خ دمیو  ..چرا جواب تلف
 ..یدادینم

مدم که  او نم  بز حرف  نوز  تادم.. دیفر ادیه ف به دور و ور  هیا گاه  ن
 نبود..تنهامون گذاشتن.. چکمیانداختم..ه

 ..یهان یینجایتنن شده بود..چقد خوبه که امروز ا یلی_دلم واست خ
هان یصتتتدا لحن چه خبره ا دیچیپ یشتتتاد  جایتو گوشتتم_ چه بروبن  ییای..

ست..ا ستگار دوننیم نایه شم ا یمن امروز اومدم خوا شلوغ  نیزن دادا همه 
 کردن؟ یکار
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 ..؟یهان گفتیم ی.چ..از حرکت ..از طپش.ستادیا قلبم
گاه که د رهیخ ن نده از تعجبم و  باز مو ند دیو دهن  خب  دیخ فت _ و گ

 ذوق نکن.. یلیحاال..خ
شاد نییو اورد پا صداش ستگار یو با لبخند  سه امیگفت_اومدم خوا  ری..وا

له بود..که  که اگه جواب خانم ب تاده  ستتتام..از طرف خودش..منو جلو فرستت
 لم؟ی..حاال عروس خانم وکانیهم ب هیمطمئنم هست خبر کنم بق

 حالم بده.. دیفهم ی..هاندمیدیو صاف نم یی..جارفتیم یاهیس چشمام
 کرد نشستم..از تو اشپزخونه واسم اب اورد..خوردم..بهتر شدم.. کمکم

 دختر..؟ یفتیکرد..پم ن ی_خدا مرگم بده..دختر مردم چه ذوقیهان
مدم لب باز کنم که اشتتکام مجالم جا خوش کرده بود تو گلوم..او یبزرگ بغض

 از اشک بود.. میندادن..صورتم خ
 .. ری..دیهان یاود ری_دگفتمیلب اروم م ریز دائم
 هیگر ریدل ستت هینزد..گذاشتتت  یحرف یشتتد به من..ول رهی..خستتتادی..ادیشتتن

 م؟یقدم بزن میبر یایکنم..اشکام و پاک کردم و بهش گفتم_م
 ..نییاورد پا دیو اروم و با ترد سرش

شارونیب میاومد شده بود..با دمیو د دیو فر انی..دم در  سش تنن  ..چقد دلم وا
 هستن با هم.. یجون جون یسام افتادم..اونا دوستا ریام ادی دنشید

 اونجا.. انیب میکرد ری..داچهیکنار در میریگفتم م انیشا به
 واسه اماده شدن واسه امشب نداشتم.. یعجله ا اصال

 ..اچهیتا کناره در می..دست تو دست هم رفتزدیحرف نم یهان
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 ماله منه.. گهید نجایبود..ا ی..خالمکتیکنار همون ن میرفت
 ..اچهیبه در می..با فاصله هم از هم..چشم دوخت مینشست

 ..چرا االن..چرا امروز؟یهان ری_چرا انقد د
 چه..مگه امروز نمی..اصتتال ببری..خب امیکنیم ینجوریتو چرا ا ی_گلیهان

 خبره؟
 نگاش کردم.. یو با لبخند تلخ برگشتم

 ..مهی_امروز..نامزد
از  هوی..هی..تا چند ثانستادی..دستاش از حرکت ارونیکرد..چشماش زدن ب کپ

 ..مکتیداد به ن هیاون حال خارج شد و تک
 ..نه؟یگی_دروغ میهان

 _نه..راستش و گفتم..
 واسه شوهر کردن..اره؟ یعجله داشت یلی..خینگفت یزی_چرا پم چیهان

..از درد من خبر نداشتتت..از دونستتتینم یزیدرک نکرد..حق داشتتت چ اونم
 سه سال خبر نداشت.. نیا

 _نه ..عجله نداشتم..
ه ک یچ یعنی؟یبود که کرد یچه غلط نیداد زد_پم ا هویشتد.. یعصتب یهان

 ..نکنه همه حرفات دروغ بود..اره؟یبود ری..تو که عاشق اممهینامزد
 ..یرنجوی..نگو ادیلرزینشست به چشمام..بغض تو گلوم بود..صدام م اشک

 نی؟ایسه سال؟خودت کجا بود نیکجا بود؟ا ریاخه..ام ی_نه..دروغ نبود..ول
حال و  بیتو کشتتور غر نجایکه بدونه منه بد بخت ا خواستتتیچند ماه..؟نم
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 یب یلیبار دلتنن نشتتد که صتتدام و بشتتنوه..خ هیواقعا  یعنیه؟یروزم چه جور
 ..یهان یانصاف

 ..اون تازه داشت..دونمی..مارهیگفت_طاقت نم یاروم یبا صدا یهان
 زنن خورد.. شیموقع گوش همون

 ..رهی_امیهان
 ..دی..همه وجودم با هم لرزدی..دلم لرزدیلرز قلبم
 بهش نگه.. یزنن نزنه..کاشک گهیشد..خدارو شکر..کاش د قطع

 ؟ی..تو که هنوز نامزدم نکردیبهم بزن یتونی..مدهی_االن که فهمیهان
باال و گفتم_ا با نامزد نیبغض دستتتت لرزونم و اوردم  قه  قه..حل ..رو مهیحل

که مثال  ینفر..ب*و*ستته کستت هیدستتتم ب*و*ستته نشتتستتته..ب*و*ستته 
 مجبورم.. یهان یفهمیمجبورم..م ی..دوسش ندارم...ولخوامشینامزدمه..نم
شماش ش چ ست..روش و ازم گرفت..گو  ریدوباره زنن خورد..بازم ام شیو ب

 بود..روشنش کرد..گذاشت کنار گوشش..
 باهات حرف بزنه.. تونهی_سالم داداش...اره...االن کنارم نشسته...نه..نمیهان

 داداش..امروز.. میدیرس رید
 ..جان من نگو..یهان نگو
 داداش.. شهیبغض گفت_امروز..نامزد بایهان

 ..رفتیم جیرو قلبم..سرم گ دمی..دستم و کشدیکش ریشد..ت کهیت کهیت قلبم
 ..اری_الو..داداش..الو..امیهان
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بود..نگران بود..هم واستته داداشتتش..هم واستته  یبود..عصتتب نیغمگ یهان
ستیخواهرش..م شقه ام یکه گل دون ستینم یسامه..ول ریهنوزم عا چرا  دون

ستیکار و کرد..م نیا شق گل دون شش عا ستیم ی..ولهیهنوز دادا ا چر که دون
 ..ومدیسه سال جلو ن نیا

و افتاد  غش کرد یگل ی..نگران بود..وقتدیترستتی..مرفتیاتاق هتل..قدم رو م تو
 دیر..شانم اورد فدیزنن زد به فر عی..سردی..ترسدیکش غیاز ترس ج نیرو زم
خواهرش و رو دستت بلند کرد و برد  فیتن ظر انیبودن..شتا کینزد انیو شتا

 ..مارستانیکرد..هر چهرتاشون رفتن ب نیسوار ماش
بود..ستترم زد..ارامبخش..قرص و  یدکتر افت فشتتار و فشتتار عصتتب صیتشتتخ

 داد.. یتیامپول تقو
داد فشتتار  حیواستتش توضتت انیو گذاشتتتن تو اتاقش..شتتا یخونه..گل اوردنش

 امشب.. جانیکردن به ه رشیداشته..تعب یعصب
شب  یاز هان یگل مامان سه ام هتل و رد کنن و اون مدت  نکهیو ادعوت کرد وا

 تتونستتیقبول نکرد..مودبانه رد کرد..نم یهان یاقامتشتتون و اونجا بمونن..ول
و عکم نامزدش و نشون  یگل یعکم نامزد خواستی..مرفتیم دیبا یبره..ول

 ..هیشدن یو دل بکنه..سخته ول نهیبده..تا خودش بب ریام
 گرفتم.. جهی..سر گینیبش شهی_مدیفر

 ..شهیباورم نم دی..فرشهی_باورم نمیهان
 یچ مامان یگفت_راستتت دیافتاده باشتته رو به فر ادشیتازه  یزیانگار چ یهان

 گفت؟حالش چطور بود؟
 ..رونی..از خونه زده بود بی_ادیفر
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 _با اون حالش..؟یهان
 خوبه..نگران نباش.. گهی_اون ددیفر

 _کجاش خوبه..داداش بدبختم تازه سرپا شده..یهان
 که منم شیچند وقت پ نیو گفت_تا هم نیگرفت..نشتتستتت ستتر زم شیگر
ختینم نا خه اشتت بده فر نی..ا کاشتتکدیشتتوک..اونم االن..واستتش   ی..
 ..اشتباه کردم..میومدینم
 _خواست خودش بود..دیفر

 مهیسال و ن کیکه  یبود اون کس دهی..تازه فهمفهمهی_خودش عاشقه..نمیهان
 ..فتشهیعشقشه..گلش زنهیو حرف نم زنهیداره بهش زنن م

 رو کمک کرد بلند شه..خوابوندش سر تخت.. یرفت و اروم هان دیفر
شته باش هیروح دیاستراحت کن..واسه شب با کمی_بخواب..دیفر  ادتی..یدا

 هم خواهرته.. ینره..گل
ور و ورم نگاه به د هیبود..تنم کوفته بود.. دنیکه باز کردم سرم در حال ترک چشم

 انداختم..تو اتاقم بودم..من..سرم..
باز لبخند اومد رو  یمن با چشما دنیاتاق باز شد و شهاب اومد داخل..با د در

 ؟ی..خوبایعروسک..امروز همه رو ترسوند یلبش و گفت_چطور
 _اره..بهترم..

 یناستتتام..الو گفت ری..اماچهی..دریاومد..من..هان ادمی یموقع همه چ همون
 رفتن چشمام.. یاهی..سیهان

 ..نمی..دستم و گذاشتم رو سدیکش ریجمع شد..قلبم ت صورتم
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 کنه؟ی_قلبت درد مشهاب
 کردم.. نگاش

 ..کشهیم ریچند وقته ت هی_
 ؟یزنیاخم کرده گفت_پم چرا حرف نم شهاب

 اطرافم و تنها بودنم.. یهمه شلوغ نیگرفت..از ا دلم
 ..دینپرس ی_کس

 شد.. رهیدستش سرم و اروم اورد باال و تو چشمام خ با
 ؟یبگ یهست که بخوا یزی_چشهاب

 پوالد ع*و*ض*ی.. ای ری..از امگفتمیم یچ
 کجاست؟ یگفتم_هان اروم
 گهیکرد و گفت_رفت هتل..مامان م یحوصتتله جواب دادن ندارم..پوف دیفهم

 قبول نکرده.. ادیحداقل واسه شب ب ای نجایهر چقد بهش گفتم بمونه ا
..چرا االن ای..خدایلیبدم..خ یلی..من خدونستتتمی..منییو انداختم پا ستترم

ال و ستته ستت نیبدونم که ا دیدر کار نبود..نبا یاگه بازم پوالد یشتتد..ول داشیپ
 ست؟یحق من ن نیکجا بوده..ا

 یاب پرتقال وانیراحت شتد خوبم ل الشیخ نکهیکرد و بعد از ا نمیمعا شتهاب
 که برام اورده بود و بهم داد و مجبورم کرد که همش و بخورم..

شو..اشهاب شو اماده  شا یلیخ شگرهیارا نی_بلند  مخش و  انیوقته اومده..
 کردا.. تیلیت
 ..رونیبا خنده از اتاق رفت ب و
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ش بلند شکالتا ک ست به  سر جعبه..د  یها حتسال نی..تو ادمیشدم و اروم رفتم 
 نای..اخوردمینم یول شدمیوقتا وسوسه م ی..بعضومدینخوردم..دلم ن شونمیکی

 بود.. رمیام یادگاریسام با عشق واسم گرفته.. ریرو ام
 و چشمام و بستم.. دمیکش قینفم عم هی

نه  یاخم اومد رو صورتم ول هیدر بزنن اومدن داخل.. نکهیبدون ا الیو تک دایش
 نه توانش و .. داشتم دادیحال و حوصله تشر و داد و ب

شده بود..ا الیبا تک دایش سال تالش منو ..مح جهینت نمیرفتارش بهتر  بت سه 
 بود.. دایبه ش الیخود تک یذات

 یمنو بزور بفرستتتن تو حموم ول خواستتتنیو م زدنیغر م یه هردوشتتون
سیمن..م ستمی..از خودم..نمدمیتر سیبرم حموم..م خوا شمم به  دمیتر برم و چ

به ته  مدیرستت کنمی..احستتاس م یول ستتتمینبود و ن یفیبخوره..دختر ضتتع غیت
 ییارزو چی..هستتتتیواستتتت مهم ن یچیه گهید یکنیکه حم م ییخط..جا

 بده.. یلیخ نی..و ایهست یخنث ینثو خ یندار
 نییپا رفت الی..حموم تو اتاقم بود..تکشتتمیخواستتتم بمونه تو اتاق پ دایشتت از

ش سر گ دایکمک مامان و  شت در اتاق..بهونه اوردم  سمیدارم..م جهیموند پ  تر
 باز غش کنم..

 ..رونیاومدم ب عیحموم..چشمام و بستم و تند تند حموم کردم..و سر رفتم
که مدایشتت قد زود ب یخواستتتی_تو  گه داشتتتیایان  یابج ی..چرا منو ن

 ا؟یجونم..عالفمون کرد
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 هقیهم بگو تا ده دق شتتگرهی..برم و به ارایو خشتتک کردم و گفتم_مرستت موهام
 باال.. ادیب گهید
 رو موهام گذاشتم.. یکیو حوله کوچ دمیلباس راحت پوش هی

ستم ش  ینعیسام.. ریام یذهنم رفت پ یشدم..ول رهیخ نیسر تخت و به زم ن
ستمیحالش خوبه..م شب نامزد دهیمغروره..االن که فهم یلیخ دون  یعنی مهیام

 داره..خدا کنه غرورش کار دستش نده.. یچه حال
 ..واسه هردومون..خداکنه زود تموم شه.. هیشب سخت امشب
دختر جوون قد بلند و جذاب  هیبه داخل.. شتتگرهیدر اومد و اومدن ارا یصتتدا

 یکی منیپوالد فرستتتاده..احتماال ا نمیجذاب بود..ا ینبود ول بای..زییکایامر
شونهید شاگ صه شگریارا دمی.. صو سر خوش  مخ شه..خاک بر  ست دخترا دو

 هم هست.. قهیسل
جذاب و لوند دور و  یهمه دخترا نیدفعه که بهش اعتراض کردم که تو با ا هی

 ؟ یورت چکاره من دار
نگه دارم..واستتته  خوامیتو رو م ی..ولرنیو م انیم نایپوزخند زد و گفت_ا هی

 خودم ..تا ابد..
هم  خوادیم*ر*ت*ی*ک*ه هم خر و مبود.. زیبد شتتتد ازش..نفرت انگ حالم

 خرما..
صله سرم و پر از گ حو شتم موهام و جمع کنه باال و  ستم  رهیندا کنه..ازش خوا

 ازادانه ل*خ*ت ولشون کنه..
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صتتورتم انجام  یستتاده رو یلیخ شیارا هیموهام و باز دورم گذاشتتت و  اونم
ه بود کرد و ک ینیپر که چشتتمام و خمار تر از ا ملیخط چشتتم پهن و ر هیداد..

 رنن.. یرژ و رژ لبه گوشت
 باز شده بود.. یکرده بود و صورتم حساب زیو تم ابروهام

تاجه تل مانند که روش پر از  هیبود و  ختهیو ل*خ*تم دورم ر یمشتتک یموها
شت..براق یناینگ شت و براق بود..رو موهام گذا موهام  یبا پر کالغ ناینگ یدر

 داشت.. یقشنگ یهارمون
 زونیبه ستتر و روم او یچی..هدمیکرد لباستتم و تنم کنم..کفشتتام و پوشتت کمکم

 ..مینکردم..جز همون حلقه نحم نامزد
 بود ازم خواست عطر بزنم.. یکه اسمش جس دختره

ستتر راه  ی..دستتتم رفت ستتمتش..ولریعطرام افتاد..عطر ام شتتهیبه شتت نگام
شا دینه..با گهی..دتونمی..نه..نمستادیا شه.. شکال دیفراموش ب شه ..عطر  ت ب

 به دهنمم مزه کرده بود.. شیتلخم و زدم..انقد زدم که تلخ
شده بودم..با ا نهیا تو سا نیتاج و ا نیبه خودم نگاه کردم..فوق العاده  پراز  یلبا
 جوون بودم.. یبود شکل پرنسم ها ختهیو موهام که ازادانه دورم ر نینگ
 رفت..کارش تموم شده بود.. شگرهیارا

 همه اومده بودن.. نکهی..مثل اومدیم نییمهمه از پاه یصدا
 تو اتاق.. دیدر بزنه پر نکهیدوباره بدون ا دایش
 ؟پوالدج*ی*گ*ر یکه من فدات شم..چقد تو ناز شد یگفت_اله دیمنو د تا

 درسته قربونت بره..
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 پوزخند اومد رو لبم.. هی
 باال دنبالت..حاظر شو.. ادیچشمک زد و گفت_داره م هی

ر شده امشبا..دخت یا کهیبره که دوباره برگشت و گفت_المصب عجب ت اومد
 کشه دختر کش..

 و رفت.. دیو راشو کش دیخودش و زد به مردن و غش غش خند یالک
 ..کشتمیم یدست یمنم که داره دست شمی..واقعا دختر کشه..اولاره
ه رخ به رخ ک رونی..تنها..از اتاق اومدم بشمیپ ادیتو اتاق باشم که ب خواستمینم

 در و از پشت سر بستم.. عیبا پوالد شدم..سر
 لبخند جذاب اومد رو صورتش..دستش اومد و نشست رو شونه ام.. هی

جلو..اخم کردم..ستترش و اورد  دمیعقب..محکمتر کشتت دمی..کشتتدیلرز تنم
 جلو..
 ..کنمی_اخمات و باز کن..وگرنه به روش خودم بازشون مپوالد

 نداشتم.. اشویبازشون کردم..حوصله جنگولک باز عیسر
 تو دمیکه تو عمرم د یدختر نیدورم حلقه کرد و گفت_جذاب تر دستتتاشتتو

 ..یکرد وونمیدختر..د یکنیبا من چکار م ی..دارفتهیش یبود
 ..دمیصورتم..ترس کیو بست و صورتش و اورد نزد چشماش

ش حلقه شو از دور کمرم باز کردم و ک ستا تره گفتم_به یر و هول هولککنا دمید
صدامون ممیبر  ..حالم خوبزدی..و خودم راه افتادم جلو..قلبم تند تند مزننی..

عد از یاز من بگذر یتونیتو هم نم دونمینبود..کنارم اومد و اروم گفت_م ..ب
 من.. یبانو یشیماله من م گهیامشب د

 ...نییپا میخودش و با هم از پله ها اومد یو حلقه کرد دور بازو دستم
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 یو صتتدا نییپا میاومده بود..با هم اومد یتیبه ما بود..چه جمع رهیها خ نگاه
 دنمیحتما کل کشتت یجماعت بره عروستت یرانیستتوت و دستتت و طبعا هرجا ا

 هست از همه جا بلند شد..
..نشتتستتتم ستتر میکه واستتمون درستتت کرده بودن رفت یگاهیهم ستتمت جا با

 ..دوست..اشنا.. لیاومده بودن..فامو نفسم و ازاد کردم..همه  یصندل
ا ت قشی یبود که باز دهیپوشتت یحلقه ا راهنیپ هی..مثال خواهر شتتوهرم ..پرند

 هیب*ا*س*نش باز بود.. یشتتکمش بود و کمرش هم از پشتتتت تا باال یرو
شت..رنن لباس تو ما یچاک بلندم جلو بنفش بود و روش پر  یها هیلباس دا

خوشتتگل شتتده  یبود و خودشتتم حستتاب کیشتت یلیشتتده..خ یاز ستتنن کار
 نی..عدشینم شیحال رتیم رتیپوالدم که غ نیباز بود..ا یلیخ یلیخ یبود..ول

 ..گفتیبهش نم یچیو ه کردیبز نگاش م
بود و دستتت تو دستتت شتتهاب با هم  دهیپوشتت یمشتتک دیلباس ستتف هی الیتک

ود و ب دهیتاپ دامن سبز پوش هی دای..شدیرسی..مامان به مهمونا مدنیر*ق*صیم
ساب ساب یخانم یح س یشده بود..همه ح شون ر شحال  دهیبه خود بودن..خو

 بودو همه جوونا وسط.. ادیاهنن ز یبودن..شاد بودن..صدا
د..گرمم که کنارم بو یکس نی..اخواستمینم نویپوالد تو دستم بود..من ا یدستا

 ..دادیجهنم نجاتم م نیو از ا ومدیم یکی یبود..کاشک
 نیاومدن تو ..نگاهش غمگ دیو فر یبه در بود که در باز شتتتد و هان چشتتمم

 کردیتا االن فکر م دیبود..چشتتمش که به من افتاد..چشتتماش و بستتت..شتتا
 ..احساس کردم نفسش گرفت..کنمیم یباهاش شوخ

http://www.roman4u.ir/


 403 گلشیفته

ه کت شلوار سورم دمیشده بود..فر کیش یحساب یاون کت شلوار سورمه ا تو
 بود.. دهیپوش یا

از احساسم خبر نداشت..روم  ی..کاشکدمشیدینم ی..کاشکومدینم یکاشک
 ..یهمه چ ریاالن بزنم ز نیهم شدیم یتو چشماش نگاه کنم..کاشک شهینم

 ..پوالد نگاش کرد..ستادیجلو..خودش تنها..روبروم ا اومد
 اومده.. شیپ یبه من بود که پوالد گفت_مشکل رهیخ یهان
 به پوالد کرد.. یو طوالن رهینگاه خ هی یهان

 ..رمیعکم بگ هیازتون  شهیگفت_م یاروم یصدا با
 ..یکار و هان نیچشه..نکن ا دمیو بستم..فهم چشمام

 ..لی_با کمال مپوالد
قه کرد..نم دیچستتب شتتتریب ..من خواستتتمیبهم..دستتتشتتو دور کمرم حل

 بد.. یهمه حسا نی..تنم گر گرفته بود..از اخواستمینم
حلقه شتتده پوالد دور  یمونده بود به دستتتا رهیروبروم بود..چشتتمش خ یهان

ستمیکمرم..م شهیم یچ دون ستم..ذهنم مک شمام و ب د ..چنرانیتو ا رفتی..چ
 فیو تعر یهان یدادنا یسام..دلدار ریحرف زدنمون از ام یمکی..قاشیسال پ

 کردن از خان داداشش..
 تموم شه.. ی..بذار همه چی_باز کن گلیهان

کرد..کار خودش و  تیچشتتمم و اذ نیو اروم باز کردم..فلش دورب مامچشتت
دا ..تحملش بختونمی..نمیبره..برو هان ی..کاشتتکنییکرد..ستترم و انداختم پا

 واسم سخته..
 کنه رفت..خواهرم..سنن صبورم.. یخوشبخت یواسم ارزو یحت نکهیا بدون
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ساس شت پلکام بودن..د اح شکام پ شمام داغن..ا از اونجا به بعد  گهیکردم چ
ه ک یترانه..ترانه ا هیصتتدا.. هیمحو..جز  یرایتصتتو هی..جز ستتتین ادمی یزیچ

مشبم ا یعنی..ومدیبو صداش از تو اتاقش م نیناراحت و غمگ یلیخ ریام یوقت
 ..دهیبهش گوش م

پوالد به من که  هی..جز هدستتتتین ادمی..پوالد لیاز مهمونا..مردم..فام یچیه
ا.. همه مهمون یدستم توسط پوالد جلو دنیبود..جز ب*و*س نیماش هی چییسو

کهیا تاش و محکم پ ن دور کمرم..جز  دیچیپوالد موقع ر*ق*ص دونفره دستت
 نیمن که رو شتتونه اون بود..من..تو آ*غ*و*شتتش بودم..با ا ینا اشتتنا یدستتتا

گه ام بدون شتتتال..ا باس.. مه..منو م ریل خدا..من اکشتتتهیبفه جای.. کار  ن چ
 پسر.. نیآ*غ*و*ش ا..تو کنمیم

 حلقه شده پوالد..حالت تهوع من.. یدستا
 وو بیحال غر نیپنهون کنم ا گهید تونمینم

 از نوو سازتمیکه داره م میخراب اون من
بود..جلو  نیبودن..تنم ستتنگ نیتموم شتتتد..همه رفتن..پاهام ستتنگ یمهمون

وارد ...چقد تحمل امشب سخت بود.یباال..به سخت دمی..خودم و کشرفتینم
 ..دشیاتاقم شدم..پنجره رو باز کردم..بارون بود..اول نم نم بود..داشت تند م

 عاشم شدم که.. یجور هی
 ..شناسمیو نم خودم
شت خفم م بغض سرم و بردم بکردیتو گلوم دا صورتم خرونی.. ..از شد می..

 بارون..نه از اشک..
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امشتتتب..قده من  کنهیم یچ ریام یعنیو ستترگردون بودم.. رونیتو ..ح اومدم
 غصه داره؟

 امشب منو بکش..راحتم کن خدا.. نی..همایخدا..خدا شمیم وونهید دارم
 اما.. رمیم نهیا جلو

 بازم.. شهینم باورم
 زنده باشم تونمیمرده..نم یهوا نیا یتو

تاقم..چ نهیجلو ا رفتم خت و ب هی..دمیدیم یا بدب باره..ب یدختر   یکم..دو
 نی..امشب..از اریام یکنم ب یکم..دلم از دوباره واسه خودم سوخت..من چ

ستم طاقت بارمیبه بعد..نه خدا..دووم نم شدن..زارمی..نتون ست  س  ری..پاهام 
نشتتون  بارکه صتتحنه افتادن و چند  لمایف نیشتتتدن و افتادم..ع یپاهام خال

 ..فتمیمحم کنم هنوز دارم  شدیپاهام باعش م یجون یو ب جهی..سرگدنیم
 مرده.. یهوا نیا یتو
 زنده باشم.. تونمینم

 افتادم از پا یجور هی
 پاشم.. گهید تونمینم

ستمینم من ستمیسرنوشت و نم نی..اخوا صبانخوا هام از رو مو تی..تاج و با ع
ش صداخوردیشده بود..پنجره محکم تکون م ادی..بارون زدمیک  ادیبارون ز ی..

سمون و از ته  سرم و گرفت باال..رو به ا سمونم مثل من داغون بود.. بود..حال ا
 زدم_خدا...چرا من..چکار کنم..خدا.. ادیدل فر

 ..خوامیو م رمی..من امای..خدامیاز ته دل هق هق کردم..واسه بدبخت و
 ..رمیمی..مریام ی..امشب..بمن
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عد از ا رمیگی..اروم نمنیبب  ری..دستتتم و بگنیهم خوامی..من فقط تو رو منیب
 دوباره...

 راره...ق یتو ب ی...دلم بنیفقط هم ی..تو با من باشمیاخر یارزو نهی...انیبب
 .یسام..از زبان راو ریام
صبح حال روح تو شن شیاتاقش بود..از   اون خبر و اون دنیداغون بود..بعد از 

 لبخند منتظر بود ..اصال انتظارش و نداشت..همش بارونیشوک..از خونه زد ب
که  دکریحرف بزنه..فکرشتتم نم یرو بده تا با گل یزنن بزنه و گوشتت یکه هان

 ..ینجوریا
شتتت کرده بود..پ یستترگردون بود..فقط رانندگ ابونایتو خ رونیخونه که زد ب از

 نکرده بود.. هیگر یزده بودول ادیفرمون..داد زده بود..نعره زده بود..فر
شفته بود..رفت تو اتاقش و در و از داخل قفل  اخره شب اومد خونه..داغون و ا

ه ب ادیکرد..ز ادیاهنن و ز ی..صداکردیم هیکرد..فاطمه خانم پشت در اروم گر
تاپ و روشتتن کرد..اخوردیحال و روزش م لپ  چک کرد..از  الشتتویمی..

 ..بازش کرد..یهان
نشتتتستتتتت..دستتتتتتتاش بتتوضتتتتوح  یتتتنتتش عتترق ستتتترد رو

ل مث بایلباس ز نی..نفستتش ..همه عمرش تو اشی..عشتتقش..زندگدنیلرزیم
ها شتتتده بود..ول که  نار ا یمل تاش مشتتتت  نیمرد..ا نیک جذاب..دستت مرد 

 موند..تو رهیخ فتشیقفل شتتده مرد دور کمر گلشتت یشتتدن..نگاهش به دستتتا
ماش خ فت..فکش  میچشتت باال ر بان قلبش  شتتتده  منقبضشتتتدن..ضتتر

 ..کردیکار و م نیا دیبا یبود..حالش داغون بود..ول
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ه ب رهیلپ تاپ و خ یمتحرک تو اتاقش..روبرو یچوب یرو صتتندل نشتتستتت
 رو از تو البوم اورد.. یگل ی..عکسایعکم گل

..خنده هاش..چشماش..ناز شیعاشق یلحظه ها ادیسال افتاد.. 9 نیهمه ا ادی
 ..نفسش کم اومد..دنشیکردنش..خجالت کش

 توو... یرفته تو وجودم هوا گهیکن..د باورم
 توو.. یبازم..صدا چهیپیهوا..م یگوشم ب یتو

 یزد به عکستتا شیزد..ات شیروشتتن کرد..نتو نستتت..تحمل نکرد..ات گاریستت
 بود..تو سرش صدا بود..شلوغ گهید یکیکه امشب متعلق به  یعشقش..عشق

 ..شیات یبود..دستش سوخت از گما
 ..یاون خاطرات بسوزون

 ..مونیسوزونده زندگ که
 دارم یتو خوابم حت من
 ..میخود یب یها هیگر
صدا رهی..خختیر کیپ هیم*ش*ر*و*ب و اورد.. شهیش اهنن  یشد بهش..

س داره ا ییراحت بود تو اتاق روبرو الشیخ کهیبه اون موقع ها..زمان بردشیم
خنده  نیخنده هاش تو گوشش بود..از امشب ا ی..صداخونهیام اس هاش و م

 جذاب و ؟ یخنده ها نیده؟ایپسره م نیا لیها رو تحو
به عکم رو هی گاه  با پوزخند اروم گفت_امشتتتب  ین نداخت و  تاپش ا لپ 

 بخاطر تو عرق خورم شدم..
ظه عصتتب هی که خودش..اون غریشتتتد..عکم گل یلح  وانی..لبهی..مل

 ریم*ش*ر*و*ب و محکم پرت کرد تو صتتفحه لپ تاپ و خورد و خاک شتت
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م ثل ا م تاد.. ف کار ا نم از  م..ریشتتتد..او فم  ن فم  لش زدین م ح ت ..
 ..بغض تو گلوش نشسته بود..یلیسخته..خ

 بارون بباره.. خوادی..باز مشناسمیهوا رو م نیا
 ...ارهیوقفه م یتوده...بغض ب هیداره  رفتنت

مدام ز هیگر خواستتتتینم نه..  هی..گرکنمینم هی..من گرکردیلب تکرار م ریک
درشتتت اشتتک از چشتتماش ..و در کمال تعجب دوقطره کنمینم هی..گرکنمینم

 شد.. ریسراز
 یهمه وجودش مال کس نهیبب تونستی..تحمل نداشت..مرد بود..نمتونستینم
 بشه.. یا گهید

تاق ا وستتط تادیا با صتتتداستت ند نعره زد..فر ی.. خدا..صتتتدامو  ادیبل زد.._
گهیازم گرفت ی..واستتته چیشتتنویم بد ش؟م نده  کار کرده بودم؟ب بودم  یچ

ازت خواستتتم..اونم  زیچ هی..فقط ایاز تموم دنخواستتتم..من که  یادیبرات؟ز
بود..چرا اون..واستتت ستتخت بود خدا..من چطور  میعشتتقم بود..همه زندگ

 ..خدا..بهی..اون غری..امشب..گلمتحمل کن
 ..نیبعد از ا رمیگی..اروم نمنیبب

 ..نیهم خوامیفقط تو رو م من
 دوباره.. ریو بگ دستم

صبان با سمت د تیع سا یکیکه  ییاتاقش..همونجا واریرفت  رو  یگل یاز عک
با مشتتتت محکم کوب پاره کرد و  ند و   هی..واریتو د دیزده بود..عکم و ک

بار..د بار..پنج  بار..چهار  بار..ستتته  شتتتد..دستتتاش ستتر  یخون واریبار..دو
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صو شده بود..ت سر یگل یبایز ریشدن..دلش هنوز اروم ن ..با اون لباس..اون پ
 نه....نتونست تحمل کیچشم رنگ

 ..میاخر یارزو نهی..انیبب
 ..نیفقط هم یبا من باش تو

 ...قرارهیتو ب یب دلم
..من ای_خداکردیم تشیکه اذ یزیبود..چ نشیرو که تو ستت یداد زد..حرف بلند

..دستتتش بهش نخوره..من مرد ای..خدامیرتیغ یاز ب رمیمیامشتتتب..م رمیمیم
گلشتتت ستتتتمین به  گه دستتتت اون ع*و*ض*ی  منو  فتمیا خدا.. بخوره..

 بکش..بعد..اول من خدا..طاقت ندارم امشب..
 کرد..زار زد.. هی..هق هق کرد..باالخره گرنیدوزانو افتاد سر زم و

 نیدختر بچه ها نشسته بود سر زم نیدرشت ع کلیساله با اون ه 30پسر  اون
 ..کردیم هیو گر

کهیکرد از ا هیگر تهیعشتتقش ب ن کهی..از ابهیدستتتت اون غر ف تا ن  اون یدستت
 کنه وجود عشقشو.. بهلممیغر

 ..فرستادیو صلوات م کردیم هیخانم پشت در نشسته بود و گر فاطمه
 کم شدن پسرش.. یغرور پسرش..واسه ب ختنیواسه ر کردیم هیگر
 نابود شد.. شیشد..نابود شد..همه زندگ ستیاون شب ن ریام

با تموم شتتتدن  یستتتاوکرد م هیگر ی..اون کوه غرور اونجور ریام یوقت بود 
 ..شیزندگ

..از ته دل از خدا خواستتت که نذاره غم زدیزار م یهنوزم..همون موقع وقت یول
و مهربونش و  یا شتتتهینکنه..که دل شتت تشی..که اون غربه اذنهیبه دلش بشتت
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و  زیر یخنده ها یصتتدا شتتهینشتتکونه..که اخم رو صتتورتش نکاره..که هم
 ..یخواب ابد هی یدلبرانش و تو خواب بشنوه..ول

 ..دیرس انیبه پا ریاون شب ام و
..سه هفته پر از عذاب و استرس..استرس گذرهیم میهفته از اون شب نامزد سه

 پوالد.. یاز حضور ناگهان
نامزد 4 تا عد از شتتتب  تب و تشتتنج و ب میروز ب تب  یهوشتتیمن تو  بودم..

ل وباره از حاو د دمیپریاز خواب م غی..با جدمیلرزی..مگفتمیم ونیداشتتتم..هذ
 ود..ب ختهیپوالد روانم و بهم ر یتایو اذ ری..کاب*و*س از دست دادن امرفتمیم

 ..کردیحالم و بدتر م نیو هم کردمیصدا و حضور پوالد و حم م یهوشیب تو
روز شتتهاب دائم باالستترم بود..همه نگران بودن..صتتداهاشتتون و  4 نیا تو
و  انیشتتا یبابا رو نوازشتتا یقدما یمامان و صتتدا ی..دعا خوندنادمیشتتنیم

 نبود.. زایچ نیدرمان من ا یرو ..ول الیو حضور تک دایش یپرستار
شتتهاب و داد  صیهم اومدم باالستترم و اونم تشتتخ گهیدکتر د هیشتتهاب  بجز

صب شار ع شون نگفت و نفهم چیه ی..ولی..ف صب نیکه ا دیکدوم شار ع از  یف
 بود..حاال یرو داده بودن واسشون کاف یماریب صیکه تشخ نیکجا اومده..هم

روح زخم  دیبا یکی..خواستتتمینم یمن درمان جستتم یدرمان مهم بود..ول
 رو دردام.. یقلبم هم شده بود درد دنیکش ری..تکردیو درمون م ردمخو
حال و کسل  یهنوز ب یبهتر شدم..سر حال شدم..ول کمیاز اون چهار روز  بعد

نهبا بهم دستتت بز خواستتتی..تا مشتتدیکه پوالد بود حالم بدتر م ییبودم..وقتا
شیترس خودم و م شمگ دمیک صبان نیعقب..اونم خ ستاش و شدیم یو ع ..د
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شت م صبر م دونستمیم ی..ولشدیو کالفه م کردیم صبکنهیفعال داره   کنهیر م..
 به موقعش..

 یط ادعابه تماستتتام بود..اونم ولم کرد..فق یهان یاز اون جواب ندادنا بدتر
 ی..اونم طرف داداش بکردیم یمونم و سنن صبور ی..ادعاشدیم شیخواهر

 ..رانیمعرفتش و گرفت..حتما همون روزا برگشتن ا
 خودم سوخت.. ییو تنها یکس یواسه ب دلم
که کردم شال و  یکار نیکه شدم..سر حال که شدم..سر پا که شدم ..اول بهتر

و گذاشتم تو جعبه و درشو قفل کردم  ریام یها یادگاریعطر و شکالت و همه 
شک یو تو انبار شتم..همه رو بجز..گردنبند بند م و ان  فشیکه تو ک یخونه گذا

سه دعا کادی شت..خودم و گول زدم و گفتم فقط وا و  ارمدینگه م فشیکتو  یدا
 باور کنم.. خواستمیبود..بود و نم ی..ولستیکه ن ریگرنه بخاطر ام

 کیش یلیرستوران خ هیخونواده پوالد دعوتمون کرد بهتر شدم  نکهیمحض ا به
 بود.. یو قشنگ ییایرو یجا یلی..خاچهیو با کالس لب در

مل گاه براق و  تح نداش..ن عذاب اور بود..لبخ عا  نار پوالد واق قرار گرفتن ک
همه..قفل کردن دستش تو دستام..همه  یپرواش جلو یب ی..چشمکاطونشیش
 واسه من فقط عذاب بود.. یول ووردیم یذوق زدگ دیشا یواسه هر دختر نایا

 ی..نه روزدی..نه باهام حرف مخواستتتیارپ باباش و از من م دونمیکه نم پرند
 ..کردیلبش حالم بد م یبه کنار اون اخم و پوزخند رو نای..ادادیخوش نشون م

 دمید یفوق تحملم بود..وقت گهیاز طرف پوالد د اچهیقدم زدن کنار در شنهادیپ
و قدم بزنن و عمال  انیهم خواستتتم که ب الیندارم از شتتهاب و تک ییراه به جا

 و پرند هم دنبال ما اومدن.. انی..دنبال اونا شاتیپوالد سرخ شد از عصبان
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عد به  ب ما بود.. بت دعوت  نا نو تل خ هیاز دعوت او ها کیشتت یلیه  یو 
نه ا یچه درد دونمیکالس..نم تو خو که  جام  نیبود  ن مات و ا مراستتت

واستته من خوب  ی..ول یهرچ ایکالس کار و ببرن باال  خواستتتنی..مدادنینم
 ی.ول.فتمیب ریبا پوالد تنها گ یواریچهار د هیبود..اصتتال دوستتت نداشتتتم تو 

 افتادم.. ری..اخرش هم باالخره گیموش و گربه باز ی..تا کیچ کهاخرش 
شو دارم م شیروز پ سه دنبالت..اولش بهونه اوردم و  امیزنن زد و گفت اماده 

تا ن شیبا لحن محکم و جد یوقت یول گهیدروغ د یو کل یخستتتگ  میگفت 
 بزنم.. یحرف گهیحاضر شو نتونستم د گهیساعت د

 خوش فرم و یکت تک مشتتک هی..دمیپوشتت یتاپ زرشتتک هیو  یمشتتک نیج هی
 هگیزدم..د یو موهام و جمع کردم و شال مشک دمیهم روش پوش یقشنگ یلیخ

رو  ختیکوتاهم دوباره ر یبپوشتتم..موها رهیرنن ت شتتهیدوستتت داشتتتم هم
 کردم.. شیزخمم و گرفت..نه عطر زدم..نه ارا یو جا میشونیپ

 پوالد جلو پام ترمز کرد.. متیو گرون ق یدود نیدم در و همون موقع ماش رفتم
اره د دمیجوابم و نداد..برگشتم سمتش که د یشدم و اروم سالم کردم..ول سوار

ه نشتتد..جوابم و نداد و ب جادیتو صتتورتش ا یرییتغ یول کنهیستترتاپام و نگاه م
 یاهنن خارج هی..ی..نه کالمیراهش ادامه داد..حوصلم سر رفته بود.. نه حرف

 نکهیبا ا ومدیم دمب یخارج یاز گوش دادن به اهنگا شتتتهیگذاشتتته بود..هم
 ..بردنیواقعا حوصلم و سر م یول دمیفهمیهم م شونیمعن

ش تو ش ییالیخونه و هی یجلو نیحم و حال خودم بودم که ما  کیفوق العاده 
 نگه داشت..
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 کجاست؟ نجایتعجب خونه رو نگاه کردم و گفتم_ا با
 نگام کنه گفت_خونمه... نکهیخونسر بدون ا یلیخ پوالد

 ..ستادیلحظه قلبم از حرکت ا هی
 ؟ی_خون..خونت..واسه چ

گاه شتت هی فت_م طونین خت و گ ندا بدم  خوامیبهم ا هت نشتتون  خونم و ب
رو  نجایا دیکل یو هم حت دنیمن هم خونم و د ی..همه دوستتتت دخترازمیعز

خونه منو  ی..اونوقت زشته که نامزد خوشگلم حتیشگیدارن و اجازه ورود هم
 عسلم؟ گمیباشه..درست نم دهیند

.من همش ازش فرار بودم. دهیاز تنم گذشتتت..با تموم وجودم ترستت یلرز بد هی
 راست راست منو برداشته اورده خونش.. نیاونوقت ا کردمیم

 ..گهیوقته د هی..حاال بذارش واسه زهیچ گمی_م
 داشته باشه... یریتاث دیتو صدام که شا ختمیناز ر کمی

 ..؟چهای..کنار درمیقدم بزن میسر رفته..بر یلی..من حوصلم خرونیب می_بر
فت_هر و گ کتریباز شد..اومد نزد یطونینگام کرد..لباش به خنده ش رهیخ رهیخ

 باش..ناز و مهربون.. ینجوریا شهیعشقم..فقط هم برمتیم یجا بخوا
ه رو خون خوامیقبلش م یزد و گفت_ول شیلبخند خب هیاروم شتتد که  کمی دلم

 شو.. ادهینشونت بدم..پ
 بلکمیتر یالیو هیر بود..بگم که خونه نبود ..کاخ بود..قصتت تونمیجرات م به

اسه و خوردیبزرگ داشت و از دو طرف سالن پله م یلیخ یلیسال خ هی نیی..پا
بود..مبلمان..پرده ها..مجستتمه  کیاون قصتتر شتت زیطبقات باالتر..همه چ
 یخوب یلیخ یلیخ ی..بوزدیبرق م یبایو ز یزیاز تم زیها..تابلوها....همه چ
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خاص و خوشبو..طبقات باال همه اتاق بودن..همه  یبو هیبود.. دهیچیتو خونه پ
شنن و عال زیچ خوشگل و خوشرنن که طبق  یباغ که پر از گال یبود..تو یق

گذاشته  یریتاب حص هی وونیکنار هم کاشته شده بودن..تو ا یقشنگ یرنگبند
 که بایبود..انقد ز ییایرو یالیو هیبودن که من عاشتتقش شتتدم..اونجا واقعا 

 با پوالد و ازم گرفته بود.. ییاسترس تنها
از  یکی..خودش رفت باال..نمیستالن بشت یکاناپه تو یدعوتم کرد که رو پوالد

بود و  ادیاورد..رفت و امده خدمه ها ز یشتتکالت کیخدمتکارا واستتم قهوه و ک
 راحت کرده بود.. کمیو  المیخ نیهم

مدهیهنوز ن پوالد که  کیبود..ک و که مرد  یکیو قهوم و خوردم  ها  مه  خد از 
 بود بهم گفت که پوالد باال منتظرمه.. یجوون
اونجا ..؟چرا باال؟نجایا ومدین ی..واسه چرونیبزنه ب خواستیم نهیاز تو س قلبم

 کردم اومدم.. یعجب غلط ایکه پر از اتاق خوابه؟خدا
خانم..اقا باال منتظر شتتما  کنمیگفت_خواهش م دیمنو د افهیپستتره که ق اون

 ..دی.عجله کنهستن.
ست و پام م با شدم..د کاره خدمت نیجوجه اردکا دنبال ا نی..عدیلرزیاکراه بلند 
ن و مدر کیشتت یلیبود..خ بایهم ز نجایباال..رفت طبقه دوم..واوو..ا رفتمیم
 شده بود.. نیزاید

پوالد اومد که اجازه ورود  یو ستته تقه به در زد..صتتدا ستتتادیاتاق ا هی یجلو
شم..ول شاره کرد که وارد  سره به من ا ستام از کار ا یداد..پ  بودن.. اب ستادهید
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ستم به و ان  سش کردم..خدا  کادیدهنم و قورت دادم..د گردنبند رفت..ب*و*
 ..خودت مراقبم باش..

 در و برام باز کرد و من مجبور شدم پا به اتاق پوالد بذارم.. خودش
تا هی خت بزرگ و دونفره ستتلطنتکیق بزرگ و شتتا  یبا رو تخت ییطال ی..ت

شک شک هی..یزر ست مبلمان زر شومید شنگ یلیخ نهی.. شد یق ه تو اتاق کار 
صب بود و  واریبه د ید یال ا هیبود.. ستگاه ب*غ*لش  یسر هیاتاق ن دم و د
که  مزدیم دیگوشه اتاق بود..داشتم هنوز اتاق و د هیهم  یا شهیحموم ش هیبود..

 پوالد به خودم اومدم.. یبا صدا
صندل هی یرو سته بود و منو نگاه م یبزرگ یتک  ش شکردین د و ..از جاش بلند 

 جلو من عقب.. ومدیاروم اومد سمت من..اون م
بودم و باز بود و با  ستتتادهیو دستتتش و اورد کنار منو در و که من جفتش ا اومد

 باز کردم.. عیر..چشمام و بستم و دوباره سدمیصدا بست..لرز
 ..ستادیا میبه من با فاصله چند سانت کیتزد یلیو خ اومد

گذاشتتت و با اون دستتتش اروم شتتال و از ستترم  واریدستتتش و کنار من رو د هی
 ..دیکش

شم که ترس اومدم سر لج ب دمیمانع ب سر زرشکفتهیبدتر  شالم و کند و گل   ی..
 دور و ورم.. ختنیهم از سرم کنده شد و موهام ر میمشک یرو موها

 برق زدن.. چشماش
 اد؟؟یاز من بدت م یکنار گوشم گفت_واسه چ یخفه ا یبا صدا اروم

اهام ..دست و پکردیبلند قلبم داشت گوشم و کر م ینگفتم..چون صدا یچیه
 کرده بودن.. خی
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داغ و  یکت چرمم که دستتتم و گذاشتتتم رو دستتتا پیرفت رو ز دستتتش
 مردونش..

 پیز یچشمام نگاه کرد و با اون دستش دستم و از رو دستش برداشت و سر تو
یپا دیو کشتتت تو  نی کت ستتتر هیو  فه ا عیحر تنم در  یو حر کت و از 

 ..نکارستیاورد..ک*ث*ا*ف*ت..معلومه ا
 ..شیاونم از نوع زرشک دمیخودم لعنت فرستادم که چرا امروز و تاپ پوش به

 ..کنمیگفتم_پوالد..خواهش م اروم
مه اون ب یدونی_مپوالد مل کردم واستتته امروز..واستتته  اتیمحل یه و تح

 داشتنت..
تو چشتتماش و گفتم_پوالد..ما..ما هنوز به هم محرم  ختمیملتمستتم و ر نگاه

 ..من فقط نامزدتم..میستین
 ..یخنده و قهقهه بلند و طوالن هی..دیخند

 نطوری..اگه اتستتیواستته من اصتتال مهم ن زایچ نیتو دختر..ا یگیم ی_چپوالد
 ..کردمیتموم دوست دخترام و عقد م دیبود که تا االن با

صب شغاال  نکهیشدم..از ا یع شت منو با اون ا ن م ی..داد زدم_ولکردیم یکیدا
 ..ع*و*ض*ی..ستمیدوست دخترت ن

س که سر زم یلیبا  شدم  صورتم خورد پرت  صورتم بنیکه تو  ش ی.. ده حم 
اومد و بازوهام و گرفت و پرتم کرد ستتر تخت..خودشتتم  تیبود..با عصتتبان

مدیداشتتتت م خت پر غیبا ج عیکه ستتر و و داد زدم_گمشتتو  دمیاز ت
 ..ادی..ازت بدم میخوایاز جونم م یک*ث*ا*ف*ت..چ
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یدویم بالم بود..ستتر دمی یدویم عیو اونم دن تاق ول دمی  یاون فرز و قو یدور ا
 دمیکش یغیبه لباسم که چنان ج حرکت منو گرفت..اومد دستش بره هیبود..تو 

که  یه زورذر هی..با دیکش ریت نمیدومم بزنه تو صورتم..س یلیکه مجبور شد س
 برام مونده بود هلش دادم عقب..

اصتتال خودش  کردمیشتتده بود..جنون بهش دستتت داد..احستتاس م یعصتتب
خ ابه پهلوهام و پاهام..پهلوهام سور زدیو با پا لگد م نی..پرتم کرد سر زمستین

 پاهاش.. یدر پ یپ یشده بود از ضربه ها
صب دادمی..فحش مزدمیم غیج ضربه شدیم یو اونم بدتر ع ..ک*ث*ا*ف*ت 

ل بهم قف ی..با دندوناواریبودن..بلندم کرد چستتبوندم به د یکار یلیهاش خ
 جا..نذار بدترش کنم.. هیشده گفت_بتمرگ 

ستش س د شماش و ازکردیسومم خوردم..بدنم درد م یلیو گاز گرفتم..که   ..چ
ستش و مالش م یزور دندونا سته بود و د شدم و هیکه تو  دادیمن ب  لحظه بلند 

قدماش از  ی..صتتدادمیدیجارو نم چی..هدمییدویاز دستتتش در رفتم..فقط م
تو ستتالن و ستتر راهم  یخدمتکار چی..شتتانم اوردم هومدیپشتتت ستترم م

صداش مودنب درو  گفتیم رشیان پبه نگهب یسیکه به انگل ومدی..رفتم تو باغ..
و ت ومدی..قلبم داشتتت مومدیپارس ستتگش از ته باغ م یاز روم باز نکنه..صتتدا
یبود..من تو دو دهیدهنم..هنوز بهم نرستت فرز بودم..تو مستتتابقات  یلیخ دنی

 ریبه پ هم..نگاکردمیمدرستته هم تو منطقه اول شتتده بودم..از ترس هق هق م
در و  که دید میتو نگاه اشتتک یچ دونمیمرده نگهبان بود..تروخدا بازش کن..نم

باز کرد و من فقط تونستتتم فرار کنم و حت نتونستتتم ازش تشتتکر  یبرام 
 ابونیو تو خ دمییدوی..مزدیکه صتتدام م ومدی..هنوز صتتداش مدمییدویکنم..م
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سم نبود که فقط  صال حوا نه ..که موهام ازادانمهت یزرشک یتاپ بند هیبودم و ا
شونه هام ر ش دمییدوی..مختهیرو  سم به ما صدا هینبود که تو  نایو حوا  یلحظه 

ز ا یبعضتت غیو ج نیماشتت هیاومد و لمم کاپوت  نیماشتت هی یکایالستتت غیج
ش هیمردم..تا چند لحظه هنن بودم.. سالم بودم..ما  نینگاه به خودم انداختم..

 راه یو بد و ب دادی..رانندش فحش مودب ستتتادهیستتتانت فاصتتله از من ا هیبا 
و خودم و پرت  ستتتادمیا یتاکستت هی ی..جلو دمییدویمن فقط م یول گفتیم

 و ادرس خونه شهاب و دادم.. نیکردم تو ماش
 بکشم.. قینفم عم هیاون موقع تونستم  تازه
ستمینم سرخ  تون صورتم احتماال  س ایبرم خونمون.. شده بود از   یها یلیکبود 

اشتتتن ند یلباستتا..خونوادم مشتتکل نینگو..بعدم با ا گهیپوالد..تن و بدنم که د
 ..عستیضا کمینرفتم  ییجا ینجوریوقت ا چیچون من ه یول

شهاب..ک مجبور که خونه اون ع*و*ض*ی جا مونده بود و  فمیشدم برم خونه 
و پول  نییپا ادیب الیشتتلوارم بود..زنن زدم تک بیتو ج مینداشتتتم..گوشتت یپول

ت و پول راننده رو حستتتاب کرد و و با تعجب نگام کرد و رف نیی..اومد پاارهیب
 هم پشت سرم اومد.. الیاومد..سوار اسانسور شدم و تک

 یلیخ دمیلنگشتاش رو صورت سف ینگاه به خودم انداختم..جا هیاسانسور  تو
 ..زدیتو ذوق م

 ه؟یختیچه ر نی؟ایشد ینجوری_تو چرا االیتک
 فضول نجاتم بده.. نیاز دست ا ی..کدمیکش قینفم عم هی

 ..نی_خوردم زم
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سی_حتما ازش کتکم خوردالیتک شم که رو  یهم بهت زد..جا یلی؟ شتا انگ
 صورتت مونده..

 ؟یتعجب نگاش کردم و گفتم_ک با
 ..گهید نی_زمالیتک

 بوده؟با تواما؟ یمزه..روم و ازش گرفتم که با سماجت گفت_کار ک یب
 تو.. میدر و باز کرد و رفت الیشدم..تک ادهیو پ ستادیا اسانسور

 یتو ستتالن..چقد امروز رنن زرشتتک یزرشتتک یو انداختم رو کاناپه ها خودم
 ..متنفرم ازش..دمید

ستم و گفت_د بنال د وانیل هی الیتک سم اورد..داد د .حلقم دختر. گهیشربت وا
 اومد تو دهنم..

 داشتم.. ی..اووف..داغ کرده بودم..چه عطشدمینفم سر کش هیو  شربت
سرم و بکردیدرد م سرم ستام گرفته بودم..فکر نم نی.. حد  نیا پوالد تا کردمید

باشتتته..اخ ام گه بود ریع*و*ض*ی  نازک تر بهم  یذاشتتتی..نمیا گل  از 
 ..یحام یشدیو بازم م یبود یبگن..کاشک

 _کار پوالده..
 ..ختیاعصابم و بهم ر الیمانند تک غیج یصدا

 ؟پوالد؟ ی_چالیتک
 ؟یتعجب کرد یلیو بستم_خ دادم به کاناپه و چشمام هیتک
 نی..به انی..شتتما همش دو ستته هفتستتت نامزد کردیگیم ی..چی_گلالیتک

 د؟یرس یکارتون به کتک کار یزود
 ..دهیرس ینیبیبسته گفتم_فعال که م یهمون چشما با
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 به شهاب بگم.. دیبلند شد و گفت_با یعصبان الیتک
 ..الیبسته گفتم_نه تک یبره که باز با همون چشما اومد

ته..ببیگیم یدار ی_چالیتک مه تو چ چه ر نی..معلو رده ک یختیصتتورتت و 
 رو.. ی..پسره روانارهی..بذار بهش بگم حالش و جا ب

 ..مطمئنم که وضع اونجا بدتره..دیدلم خدا رو شکر کردم که تن و بدنم و ند تو
 خودم بود.. ری..تقصستی_مهم ن

خه ستتر چالیتک هات ا..اون حق یهر چ ؟اصتتالی_ا با کار و  نینداشتتتت 
 ..یبکنه..وحش

جایا یدو ستتته روز هی خوامیم ی..راستتتیدیمستتکن بهم م هی..یتک-  ن
 ؟یبر یخوایکه نم یی..جافتهیپم م نهیبب یختیر نیبمونم..مامان منو ا

 بذار به شهاب بگم..اه اه.. ی_نه بابا..کجا رو دارم برم..گلالیتک
 ..تیلب گفت_پسره قوزم ریز بعدم

ندم فت.. خ چهیقوزم یچ یعنیگر نده ب یدل خوشتت ت؟ چه خ  یدارم من..
غر غر  گهیداغونم چون د یاز نظر روح دیهم فهم الی..فکر کنم تکیموقع

 نکرد..واسم قرص اورد و خوردم..
هاب کردم که به شتت دینکنه و تاک دارمیتو اتاق مهمان و بهش گفتم که ب رفتم

شتباهات زندگ نیاز بزرگتر یکینگه..و  یزیچ ستیبود..خودم م میا  ی..ول مدون
 واسم مهم نبود.. یچیته خط بودم ..ه گهیمن د
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لباستتم و دادم باال..پهلوهام همه کبود شتتده بود..بنفش و  نهیا یاتاق جلو تو
رون پاهام هم گله گله کبود شده بود..اصال انقد بدنم کوفته بود که  یقرمز..رو
 شده بود.. چرخ از روم رد 18 یلیانگار تر

 زنن خورد.. میاثر کرده بودن و چشمام گرم خواب شده بودن که گوش قرصا
ما بمیتو ج از با چشتت حه چشتتم  یدرش اوردم و  به صتتف مار از خواب  خ

 دوختم..خودش بود..پوالد..
ه چ دونمینم ی..اول خواستتتم جواب ندم ولدیلرزی..کل بدنم مدیلرزیم دستتتام

 بود که مجبورم کرد روشنش کنم.. یحس
 ..زمی_سالم..عزدمیرو گذاشتم رو گوشم که صداش و شن یگوش

 ی..حرفگهیهم م یزمیدو رو..زده درب و داغونم کرده چه عز ک*ث*ا*ف*ت
 خانمم؟ ینزدم که گفت_قهر

 سکوت.. بازم
 دمیلحظه اصال نفهم هیباور کن دست خودم نبود.. ی..ولدونمی_حقمه..مپوالد

ل یچ گ م یشتتتد.. ن حرف  هام  نیبا باشتتتهیز م؟ نمی.. بدت  دو من  از 
 هست که.. گهید یکی دونمی..چون مدونمیرو م نای..همه ای..متنفرادیم

 لحظه دلم گرفت.. هیبود.. نیغمگ یلیبود..خ یجور هینداد..صداش  ادامه
 ...یتو به من قول داد ی..گلیکنی_فقط..فقط کنار اون..به منم فکر مپوالد

 یبلد بود..بدستتت اوردن دل دخترا یادیاون ز یستتاده نبودم ..ول ایخنن  من
 مثل منو.. یساده ا
 باورم کن.. ی..گلادهیاز عشق ز نای_منو ببخش..فقط بدون همه اپوالد

 پوالد...-شد که اومد رو زبونم و اروم گفتم یچ دونمینم
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 ..احمق نبودم..یساده بودم..زود باور بودم..ول من
 وامخیتو صتتدام و گفتم_خفه شتتو..پوالد خفه شتتو..نه م ختمیر نفرتم و تمام

شنوم..نه اونقد ل س یدار اقتیصدات و ب  کنمیکه بهش فکر م یکه کنار اون ک
شگلت خو یپوالد..تو هم بهتره با دوست دخترا زارمیبه تو هم فکر کنم..ازت ب

 االن کنارته.. شونیکی..هرچند که مطمئنم یسرگرم باش
جب من چشتتعوریبودم..ب یو قطع کردم..عصتتب یگوشتت و فکر کرده  ی...را

 نشدم.. یانقدر هم عقده ا گهیجمله عاشقانه خر شدم..د هیبا  عیبود..که سر
 ه..کنش کن شهیر زایچ نیبا ا تونهینم ی..کسهیقو یلیتو دلم خ ریام عشق

 واقعا.. ی..پسره لندهور..فکر کرده چدمیکشیتند نفم م تند
شب اراه رفت کمی شدم..قبل از خواب به مامان زنن زدم و گفتم   نجایم تا اروم 
 زنن الیو احتماال تا دو ستته روز هستتتم..مامان هم گفت که قبلش تک مونمیم

خوابم گذاشتتته واستته  دهیفهم یزده و گفته بهش..اونم خواستتته زنن بزنه ول
 و راحت کردم و قطع کردم.. الشیفردا..خ

بود..چشتتمام و بستتتم و  نی..ستترم ستتنگشتتدنیرو هم بند نم گهید چشتتمام
 ..دمیخواب

*********************************************** 
سه روز تو شده بود و کوفتگ یاون دو  صورتم خوب  شهاب بودم   یکه خونه 
 بدنم کمرنن شده بودن.. یها

..شب دوم هم که جاش کمرنن شده بود و با لوازم دمیو که شب اول ند شهاب
 نبود.. دایپ یزیچ بایتقر شیارا
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شا دیهنوزم معتقد بود که با الیتک شهاب و  صرانه م یبابا بگم..ول ای انیبه  ن م
 کنم.. هیخودم و تنب خواستمیم ییجورا هی دیشا دونمیسر حرفم بودم..نم

هفته  هیتا  یزنن نزد..حت چیاز سه روز برگشتم خونه..تو اون مدت پوالد ه بعد
بازم ه عدش هم  مه  یخبر چیب که  دهیفهم ییجورا هیازش نبود..ه بودن 

 ..کردنینم یدخالت یشکرابه..ول ونمونیم
 که باالخره زنن زد.. گذشتیتو خونه پوالد م ییروز از اون روز کذا 10
و خاموش  یمن جوابش و ندادم..بار سوم خواستم گوش یسه بار زنن زد ول دو

 کنم که نظرم عوض شد..
ش شن کردم و یگو صدا و رو شم و با  شتم رو گو  یچه؟یگفتم_چ یبلند یگذا

 ؟یخوایم
بود و ا یجا یا گهی_هر کم دپوالد هام حرف م ینجوریتو  تا  زدیبا

 ..کردمیاالن...نابودش م
 ظاهرم و حفظ کردم.. ی..ولدمیلحظه ترس هی

 ؟ی..نابود نکردیتا االن نکرد یکنی_فکر م
تا بفهمپوالد  هی؟یگل یکنیباهام لج م یدار ؟چرایچ یعنی ینابود ی_مونده 

به خودت ب که  قت دادم  هت و ته استتتت ب باه یایهف ..پم تمومش کن..استتت
چکار کنم که کوتاه  دیبا گهید دونمیکردم..درستتت..معذرت هم خواستتتم..نم

 ؟یایب
ند زدم و گفتم_تمومش کن..ا هی  نیمستتخره رو تموم کن..ا یباز نیپوزخ

 ..امیتاه مرو تمومش کن..اونوقت کو یقالب ینامزد
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 اون یخنده ها ادی..از خنده هاش..دمی..ترسکیستریخنده بلند و ه هی..دیخند
 ..یجادوگر ی..همون خنده هادیمرد افتادم..همون که منو دزد

 ..هی_خوبه..خوبه..عالپوالد
فت_ یشتتتد و عصتتب یجد هوی نت  نیا گهیبار د هیگ حرف و از ده

 ؟یدی..فهمکنمیبشنوم..دندونات و خورد م
..زنن زده مثال منت شتتعوریزد که گوشتتام کر شتتدن..پستتره ب یچنان داد و

ش شک کردم که نکنه واقعا پوالد  هیهم نداره.. یروان ی..تعادل روحیک لحظه 
 ..هیروان

 ..یندار اقتی_ل
 ..ی_گلپوالد

تاه  یچیه خوامیم یمن قطع کردم..پستتره ع*و*ض*ی..هر چ یول نگم..کو
 ..ذارهی..خودش نمامیب

کستتل شتتده  یلی..حوصتتله نداشتتتم..کال خومدمین رونیاز اتاقم ب عصتتر تا
مه..اصتترار م یستتع یلیخ انیبودم..شتتتا مه چ ببردم  کردیداشتتتت بفه

شده..م کردی..احتماال فکر مرونیب ستیبا پوالد قهرم و دعوامون  و  میروح خوا
 بودم.. دهیاتاقم چسب یواریمن فقط به چهار د یعوض کنه..ول

 خنک شده بود.. یلی..هوا خدیباریبود..نم نم بارون م عصر
سته بودن و تو خ ستادهیپنجره ا کنار شمام ب که  خودم غرق بودم االتیبودم..چ
 ..نجایدر زد ا یکیدر اومد..چه عجب  یصدا

 تو... ای_ب
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 و پرند تو چهار چوب در ظاهر شدن.. دایباز شد و ش در
 ..نجایکردم از حضور پرند ..ا تعجب

 یگی..نمی..خوبزمیگفت_سالم عز یلبخند جذاب بهم زد و با لحن مهربون هی
 ..عروس خانم؟شهیدلم برات تنن م

 از شدت تعجب همو ن باال مونده بودن.. ابروهام
ما رو ببیگل ی_ابجدایشتت مده شتت ند جون او ..پرند نییپا رمی..من منهی..پر

 ..راحت باش..زمیجان..برو تو عز
 و در و بست.. رونیرفت ب خودش

نگاه به اتاقم انداخت و نشست سر تختم..پاش و انداخت  هیاومد داخل.. پرند
 رو پاش و دوباره رفت تو همون قالب بد اخالق و ترسناک خودش..

بابات نقشتتت دونمینم یمنم مثل پوالد احمقم..فکر کرد ی_فکر کردپرند ه تو 
ناز  شتتتریب یهر چ یکنیداداش احمق من..فکر م یواستتته پوال نیدیکشتت

 شه؟ی..اونم عاشق تر میکن
 خونش پره دختر شتتهیکه هم یپوزخند زد و گفت_که البته شتتده..اون پوالد هی

بود..االن شده سوت و کور..اون احمق عاشق تو شده و تو واسش طاقچه باال 
 ؟یذاریم

حرف  یبا ک یدار نی..حواستتتت و جمع کن ببیکردم و گفتم_ه اخم
صا به تو..که  یالت باز..اگه قرار به یزنیم صو منم بلد چرت و پرت بگم..مخ

 ازت.. ادیاصال خوشم نم
ستترخ شتتد و اومد  هویشتتدم..فکش بستتت.. یخال کمیکردم.. فی..کشیاخ
شد و گفت_فکر کرد کترینزد صورتم براق  شم م یو تو  نه از ..ادیمن ازت خو
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نو  م که  هاب ع*و*ض*ی..اون  قت..اون شتتت م ح نه از اون داداش ا تو 
سمدوویند سا شقم و نددیو ند اح شتنم و نددی..ع ست دا ..بجاش دی..منو دو

 بازه.. ششین شهیمزه شد که هم یعاشق اون دختره لوس و ب
سن محلت کرده ..حاال هم یسوزیم ی_اها..پم بگو از کجا دار شم  ..دادا

 از توجه داداشت به من.. یترکیم یدار
سرو گردنم دادم و گفتم_ول هی شق  یناز به  شما..عا محض اطالعت..داداش 

 منه..
 چشمک زدم و خواستم از کنارش رد شم که دستم و گرفت.. هی

ر واسه خاط نجایا ومدمی..من نی..ولستین ی_در احمق بودن پوالد که شکپرند
 ..میپوالد...اومدم معامله کن ایتو 
..خودش بهم ادیاز پوالد خوشتتت نم دونمیتعجب نگاش کردم که گفت_م با
ده کن تیکنم که شتترش از زندگ ی..حاظرم کارگستتتید ییفته که دلت جاگ

 بشه..
 از تعجب باز مونده بود.. دهنم

 هیو گفت_به جاش.. ستتتادیزد و رفت کنار پنجره..پشتتت به من ا شتتخندین هی
 ی.کار.نهیشه..توجهش به من جلب بشه..منو بب کیبه من نزد انیکن شا یکار

 پوالد فراموشت کنه.. کنمیم
 ..انی..شا گفتیم یچند لحظه هنن بودم..چ تا

 ؟یکه عاشق شهاب بود ی_فکر کنم گفت
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خونستتر گفت_هنوزم هستتتم..هنوزم عاشتتق اون مرد جذاب و اخمو  یلیخ
 بشم تا شهاب و .. کینزد انیبه شا خوامی..مخوامیهستم..اون مرد مغرور..م

 جونم دیمن خواهر اون تا پستتر هستتتم..فهم دیگفته..فهم یادیز دیفهم انگار
 واسه داداشام.. رهیم

 یمنم مثل توام..ستتر زندگ ی..فکر کردالیخوش خ ای..یاحمق یلیخ ای_تو 
 بهم بخاطر زمیاون دوتا رو بر یزندگ امیم یداداشتتتام شتترط ببندم ..فکر کرد

ام منو داداشتتت ی..بکش کنار..از زندگگمیبهت م یچ نیخودم..بب یحت ایتو..
و  بندتیکه گول ظاهر فر ستتتنیانقد بچه ن انیبکش کنار..نه شتتهاب نه شتتا

با اون  یلیبدون..من خ نمیندارن..ا یبهت عالقه ا چکدومشتتونیبخورن..ه
 بهش بگو.. نوی..امونمیتر از خودت نم وونهیداداش د

 خودش.. شیفکر کرده پ ی..چوونهی..دختره دزدمینفم م نفم
 ی..ولاشی..از اون جادوگرزدیکه پوالد م یترستتناک ین خنده ها..از او دیخند

 زنونش..
 ..کنمی..پم از روش خودم عمل مستین یالی_خپرند
 ..زن داداش.. یکنار گوشم و گفت_با اومد

 یطانیدروغ گفتم..ش دمی..اگه بگم از حرفاش و نگاهش نترسرونیاز اتاق زد ب و
 ..دادیخباثت م یبود کاراش..حرکاتش..حرفاش بو

با هم اونجا بودن..منم بعد از چند لحظه  نییپا رفت با تو ستتتالن و مامان و 
 ..دمیکه صداش و از تو پله ها شن نییپا رفتمیداشتم م
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 میخوایکه م دیدونیبه خودش گرفت و گفت_عمو جون..م یلحن مهربون پرند
 یبخاطر گل ادی..پوالد هم نمدهیستتفر..ستتفر بدون پوالد هم که مزه نم میبر

 ..ادیهم ب یگل دیذاریجون..عمو..م
 ..اخه..خب.راستش..دونمیگفت_نم بابا

 ییکه باشتته منم از تنها ی_عموجون..خواهش..عمو منم اونجا تنهام..گلپرند
شن..بد م اتیاخالق ایب شتریب توننیهم م ی..پوالد و گلامیدر م شنا ب  گمیهم ا

 مهربان جون..؟
 نداره.. یرادیبخواد ..ا یبابا گفت_اگه خود گل یول ومدیمامان ن یصدا
با  خوادیهم دوستتت داره..باالخره م یعمو جون..گل یگفت_مرستت یتند پرند

 ..میکنیما واسه فردا خودمون و اماده م ی..پگهینامزدش باشه د
چشتتمک زد و گفت_اماده  هیکه پرند  دمیپله ها رستت نییموقع من به پا همون

 باش زن داداش..
 ..رونیفشنن از خونه زد ب نیع و

و از پشتتت بستتته  طونیدختر دستتت شتت نیمن باز مونده بود از تعجب..ا دهن
 بودن و ع*و*ض*ی بودن.. شیهمه خب نیبود..از ا

 چکار کنم؟؟ دیبامبول جد نیمن با ا حاال
 سام... ریام
 ..؟نیشرکت نو ی..رفتدیسام_فر ریام
 _اره..قراردادا هم بسته شده.دیفر
 ؟یدید لشونمیوک ی؟راستیبود یخوب بود..راض یسام_همه چ ریام
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شتترکت..اها  ادیداد..گفت فردا م یهم اوک لهیبود..وک یعال ی_اره همه چدیفر
بودن..دوباره زنن  یراضتت یقبل ی..شتترکت پردازشتتگران هم از کارایراستتت

 ادامه بدن.. خوانیزدن..م
 ..هیاومد رو لبم..خوبه..عال لبخند

 ..یندار یباشه داداش..کارسام_ ریام
 خونه..؟ یریم ی_کدیفر
 گه؟یساعته د هی دی..شاستیسام_معلوم ن ریام
سپ لی_خدیفر سر راه دنبال  شام دعوته خونتون.. دهیخوب.. ه ک ادتیهم برو..

 نرفته..
 ..دمیکش قینفم عم هی

 هست..فعال.. ادمیسام_نه.. ریام
کر ..فشدیمگه م یمتمرکز کنم..ول هیکردم ذهنم و  یرو قطع کردم..سع یگوش
ه ب خواستتتمیاشتتفته بود..هر چقد م یلی..ذهنم خکردیداشتتت داغونم م الیو خ

پرسن چه ب نکهیکه بدون ا یی..به ادماشدیکه داشتم فکر نکنم نم ییگذشته کذا
شون بر سه خود سم مهم  گهیدو دوختن..به خودم قول دادم  دنیمرگت بود وا وا

 نباشه..
جا بمونم..د نیاز ا شتتترینتونستتتم ب گهید تاقم بو گهیاون خ شتتکالت تل یا

 هتره..بهتره..واسه من ب ینجوریاتاق ندارم..ا نیتو ا یدلبستگ چیه گهی..ددهینم
تاق زدم ب فمیک مه چرونیو برداشتتتم و از ا به منشتت ی..ه گفتم و رفتم  یو 
دم خونه ..به خودم که اومدم دمیچرخیم یشتتدم و الک نی..ستتوار ماشتترونیب

 بودم..واسش اس زدم که دمه درم.. دهیسپ
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ش چند شت که در ما شد و بو نیلحظه گذ سپ نیریش یباز  ش دهیعطر   نیتو ما
 فکر کنم.. نیریبه ش یتلخ یعادت کنم بجا دی..بادیچیپ

 ..زمینگام کرد و گفت_سالم عز یکردم..با لبخند جذاب نگاش
 به چشماش گفتم_سالم.. رهیخ

 و ازش گرفتم و گاز دادم و رفتم.. نگاهم
.چرا .یمهربونش گفت_سام یبا همون صدا دهیلحظه گذشته بود که سپ چند
 ؟یساکت
ستمینم گهی..بهتر بود..دیسام گفتیم بهم صدا یدختر چیه خوا نازک و  یبا 

 و ببازم.. نمیصدام کنه که دل و د ریام یجور یبا لحن افسونگر
 بگم؟ یسام_چ ریام

نامزدا بهم ددونمی..چمیزیچ هی..یحرف هی..دونمی_چمدهیستتپ  یچ گهی..
 ..گنیم

صورتم..چقد از ا قلبم ست رو  ش  دونمیکلمه متنفر بودم..نم نیگرفت..اخم ن
 ..ادی..بدم میفهمی..مادیشد که داد زدم_انقد نامزد نامزد نکن..بدم م یچ

 ..نه..چشماش نه..دی..چشماش ترسدیترس
ته..ه ینزد ..ول یحرف گهید ناراح تا  یچیمعلوم بود بغض کرده..و  نگفتم 

شتتته که دستتتش و  ادهیو بردم داخل..خواستتتت پ نیخونه..ماشتت میدیرستت
 نگام نکرد.. یگرفتم..برگشت..ول

 ..دهیسام_سپ ریام
 نداد..نگاهمم نکرد.. یجواب
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ست دارم..م یدونی..مریسام_نگات و ازم نگ ریام شمات و دو که  یدونیکه چ
 ..پم نگام کن..شمیباشون اروم م

شماش شدم تو نقرگون  رهیاروم اورد باال و خ چ شد بهم..نگام کرد و من غرق 
 چشماش..

 به اجبار عکاس است.. خندمیاگر م من
 کجا؟؟؟ بیمن کجا و واژه س وگرنه

 نیا ا..بشتتعوریاون پرند ب ی..ولستتتیستتفر اصتتال به نفع من ن نیا دونستتتمیم
 ..دمکریچکار م گهیکارش..من د

ستمینم سته  دون شا ینه..ول ایرفتنم در ش دیبه نظر خودم   دیابد نبود اگه برم..
با پوالد ع تونستتتمیم جا  با هم حرف بزن نیاون مه چ میادم  درستتتت  یو ه

 ه؟ی..که دردش چدمیفهم ییزایچ هی دیشه..شا
 یعنی..ستتتمیاونجا تنها ن نکهی..اشتتتدمیمطمئن م یزیچ هیاز  دیقبلش با یول

 ..هینقشه اون پرند موذ نمیا ای..ومدنیحتما پدر و مادرش باهامون م
ا زنن بزنه و مطمئن بشتته..بابا اولش ب ییوفا یبه بابا گفتم به اقا نیهم واستته

مگه پرند  ؟اصتتالیپرستت یتعجب نگام کرد و گفت_چرا خودت از پوالد نم
 گه؟یدروغ م

 ..گفتمیم ی..چاووف
ستش..با پوالد قهرم...اووم..پرندم و گفتم_ نییو انداختم پا سرم خب..خب را
 که..
شما جوونا..خ دیخند بابا ست  خب بابا..برو اون تلفن و  لیو گفت_امان از د

 ..نمیبب اریب
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فر ستت نیو اونم مطمئنش کرد که حتما اونا هم تو ا ییوفا یزنن زد به اقا بابا
هم  نایستتفر باشتتونم و از بابا ا نیخوشتتحاله که من هم تو ا یلیهستتتن و خ
 شرکت و ول کنه به امون خدا.. شهیبابا گفت که نم یول ادیخواست که ب

سفارش منو کرد که حتما مثل دختر خودش مراقب من باشن و بعدش  یکل بابا
 دمینمن ش یول زدیو اروم حرف م ستادیگوشه پشت به من ا هیبلند شد و رفت 

 ..ستادمیچون رفتم پشت سرش ا
مستتائل  نیا یدوتا هنوز زن و شتتوهر نشتتدن و گفت که رو نیگفت که ا بهش

 دارم.. نانیچون بهت اطم فرستمشیحساسه..گفت اگر هم االن م
به حداقل خونواده خودم  خدا  ی..اون اقاشتتونهیحال ییزایچ هیرو شتتکر..خو

شا دونهینم یچیپرند ه یکه مطمئنم از کارا ییوفا سش م دیو اگرم بدونه  هم وا
 سپرده.. یما رو باش..من و دست ک ینباشه..بابا

سا یسر هی سام و تو  لیاز و ش کیچمدون کوچ هیو لبا شتم..گو و  میقرمز گذا
پوالد و بشنوم..هرچند که تا اون موقع  یصدا خواستمیخاموش کردم..چون نم

 که روشن بود بهم زنن نزد..
_پوالد زنن زد خونه..گفت تا کرد و گفت دارمیمامان اومد باالستترم و ب صتتبح

 ..نجاستیا گهیساعته د مین
هاش م دروغ با ها بودن  به دمیترستتیچرا..از تن ..هم از خودش..هم از ضتتر

 هاش..اون ک*ث*ا*ف*ت..منو داغون کرد..
 ..شدیچشمام داشت پر از اشک م دوباره

 اب خودم و اروم کنم.. ریکردم ز یرفتم حموم و سع عیسر
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 نیبلوز استتت هیستتوخته و  یشتتلوار کتون قهوه ا هیو  رونیاز حموم اومدم ب بعد
سکافه ا ش یبلند ن م مختلف گر یشال با رنگا هی..موهام و خمع کردم و دمیپو

 ..نییو چمدونم و برداشتم و اومدم پا دمیگذاشتم سرم..صندالم و پوش
 یحساب یلبود و بیکه مامان درست کرده بود و کامل خوردم..عج یا صبحانه

 گرسنم بود..
و  دمیکردم..مامان و ب*و*س یاز همه خداحافظ شبیزنن در اومد..د یصدا

 یو کل دیقران ردم کرد..واسم صدقه گذاشت و پشت سرم اب پاش ریاونم از ز
 سفارش کرد..

ش پوالد شک نیج هیداده بود.. هیتک نشیبه ما س یت هیو  یم بون شرت تنن و چ
سکافه ا ش ین ضله هارو ر دهیپو سش رنن مرونیبود ب ختهیبود و ع ن ..اونم لبا

بود..موهاش و قشتتنن درستتت کرده بود و صتتورتش و کامل اصتتالح کرده 
 و برداشته بود.. ابونیبود..عطرش هم که کل خ

د و زده بو نهیاخماش باز شد و لبخند زد و دستاش و که دست به س دیکه د منو
 ..زمیزو گفت_سالم ع ستادیباز کرد و صاف ا

د به دلشوره ب هی دنشیچرا با د دونمی..نمادیگفتنش بدم م زمیعز نی..چقد از ااه
جاده تصتتتادف کن نه قراره تو  تاد..نک ندگ نی..بهتر از امیجونم اف  یجهنم یز

 ..رمیملکه عذابم بم نیکنار ا خوامی..فقط نمشمیراحت م
 ..رونیب امیفکرا ب نیکردم از ا یسع

 _سالم..
مدون که تو ا مکیکوچ چ حالم  فت_خوشتتت فت و گ ستتتفر  نیو ازم گر

 برم.. خواستمی..بدون تو منم نمیکنارم
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..اخه ادی..در و برام باز کرد..اه..بدم منیینگفتم..فقط ستترم و انداختم پا یزیچ
 ..یمگه تو دربون

ش رفتم شد..عجب ما سوار  شم  ست و خود شدم..در و ب سوار  ..چه هینیو اروم 
 ..یدم و دستگاه

 کجان؟ هی_بق
 دنبالشون.. میریو روشن کرد و گفت_جلو ترن..االن م نیماش پوالد
 و روشن کرد.. نیو به حرکت در اورد و پخش ماش نیماش
 شیدرپ یالیاز فام یسر هیبه منهتن.. کینزد یها التیاز ا یکی میبود بر قرار

 اونجا بودن..
 .دادم و چشمام و بستم. هیتک یکنم سرم و به صندل یبهش توجه نکهیا بدون

 هویخودم بودم که احستتتاس کردم دستتتش و گذاشتتتت رو پام.. یاهایرو تو
 چشمام و تو همون حالت باز کردم و صاف تو جام نشستم..

 ..طونیهنوز رو پام بود و نگاهش ش دستش
دستتت  گفتم_به من یبلند بایتقر یدستتتش و پم زدم و با صتتدا تیعصتتبان با

 .دست..نزن....به من.یفهمینزن..م
خب  یبد باهاش حرف زدم ول دونمیشتتتد..اخماش رفت تو هم..م یعصتتب

 افشیجور موقع ها ق نی..ادمیبود ..ترستت دهیدستتت خودم نبود..فکش چستتب
خودم و نگه داشتتتم و اخم به  یول دمیلرزی..از درون مشتتدیترستتناک م یلیخ

 صورتم بود..
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..انقد خستتته بودم که دمیشتتر نشتته..رومو کردم اونور و خواب گهید نکهیا واستته
 ..دمیچشمام گرم شدن و خواب عیسر

 که گرفت با ترس چشمام و باز کردم و نشستم.. یدیترمز شد با
 شد؟؟؟ یبه پوالد گفتم_چ رو

 شما به خوابتون برس.. یچیگفت_ه یعصب پوالد
 بزنه.. نیشد و رفت که بنز ادهیپ نیماش از

 کن.. یادم رانندگ نیلجش گرفت..خب ع دمیخواب دی..پسره حسود..ددرد
 یلیخ ..رفتار مامانشششونیشدم و رفتم پ ادهیجلوتر بود..پ ییوفا یاقا نیماش

 بود.. دهیبهتر شده بود..با همشون سالم کردم..خداروشکر پرند کپ
 هی..تا میستتوار شتتد میبهش گفت و بعدم رفت یچ هیباباش و  شیرفت پ پوالد
اونا از ستتمت چپ  نیجلو راهمون اومد..ماشتت یدوراه هیکه  میرفت یریمستت

شون م دیرفت..ما هم قاعدتا با س دیچیپوالد پ یول میرفتیدنبال  هیت..سمت را
 ..لندیالنن ا رهیتابلو اون ب*غ*ل بود که نوشته بود..جز

 نگاه به پشت سرم انداختم.. هیشروع کرد به تند زدن.. قلبم
ندگ هی که خونستترد ران به پوالد  گاه  باکردیم ین که  ذاشتتتمیم دی..ن مه  بفه

 م؟یری..اب دهنم و قورت دادم و گفتم_ما کجا مدمیترس
من  ینگاه منظور دار بهم انداخت و گفت_وبال هیزد و  یطونیلبخند شتت پوالد

 ..لندیتو النن ا
 ...ستادیرسما از کار ا قلبم
 ..نه؟میقرار بود همه با هم باش ی..ولی_ول
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 هیاومده.. شیواستتم پ یکار هیمن  ی..ولشتتشتتونیپ میری_چرا..ما هم مپوالد
 ..میینجایرو ا یدوروز

جب غلط یا با ا نیکردم..من ا یخدا..ع کار کنم.. غول چراغ  نیدو روز و چ
 جادو..اه..

 ؟یمدویم یمن باشون برم..تو هم کارت و که انجام داد یذاشتی_خب..خب م
ه جا هم دیکرده برگشت سمتم و گفت_زن نگرفتم بذارمش رو طاقچه..با اخم

 ..یبا من باش
 ..ستمیاروم گفتم_من زن تو ن یکردم ول اخم

 ..ی_نامزدم که هستپوالد
 _من نخواستم که باشم..

 تمومش کن.. یکالفه گفت_گل پوالد
 گلوم و گرفت.. بغض

 ..ی_به من نگو گل
 بگم.. یپوزخند زد و گفت_پم چ پوالد
 ..یبجز گل ی..هرچدونمی_نم

 ..رهیمال ام ی..گلستیمال پوالد ن یگل
 دیباکه ن دونمیکه کارم اشتتتباه بوده..م دونمیم ای..خدایی..کجاییکجا ریام اخ

دلم  ی..وقتستیاصال واسم مهم ن گهی..دستیمهم ن گهید یبهش فکر کنم..ول
 قد کردش هم باشم اون عقد باطله..اگه ع ی..حت ستیبا پوالد ن
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مدیرو در حق من کرد..چرا ن یرحم یب نیا ریچرا ام ایخدا فت و ..چرا گ
 شده بود.. رید گهیاومد که د یبرو..چرا گفت فراموش کن..چرا وقت

 هم.. یلی..خیکرد یوفا..نامرد یب ریام
..چتترا یو بتتا ختتودت نتتبتترد ادتیتت..چتترا یحتتاال کتته رفتتتتت یولتت

 ..عشقت..قلبت..احساست هنوز با منه..ادتی
شت ؟خبیبرو یخواهیم شب هاستین یبرو..انتظار مرا وح ا ر یقراریب ی...
 نیجان ستتپردن کدام ؟بهیا ستتتادهیچه ا ینخواهد بود..برا یانیوقت پا چیه

 اخر است نترس.. ینکن نفم ها دی؟تردیزنیاحساس لبخند م
 یصتتندل یبودنش را بر رو یروزها یشتتک ما بق ی..بردیاگر نم احستتاستتم

ست.. یتفاوت یچرخدار ب ش ساس فلج..تهد کیخواهد ن نت رفت یبرا یدیاح
سافر شد..طفلک چه  یدر راه انتظارت را م ینخواهد بود..پم راحت برو..م ک

 خواهد شد..فقط برو.. یکه روحش سالخ داندیم
قشتتنن کنار ستتاحل  یلیخ یتابستتشتتتون یالیو هی یخودم که اومدم روبرو به
 ..میودب
 دو طبقه.. یو جمع و جور ول کیکوچ یالیو هیبود.. یقشنگ یلیخ یالیو

الن ستت نییهم پا کیبار کوچ هیستتالن بود و  نییستته تا اتاق باال داشتتت و پا دو
..خب..کنار یعنیکنار ستتاحل بود.. الیبود که و نیداشتتت..تنها مشتتکلش ا

 ..دمیکشیو منم واقعا خجالت م یبود با هر لباس یساحل همه جور ادم
چودون منو تو  یول یهر چ ایاعتماد منو جلب کنه  خواستتتیپوالد م دونمینم
تاق ب*غ*ل هی مال خودش و ا گذاشتتتت و  تاق  خب  یبود ول بی..عجیا

 خداروشکر..حوصله کل کل کردن باهاش و نداشتم..
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سا شت لیو سنم بود..تو  میو گذا شپزخونه..گر  یچ همه خچالیو من رفتم تو ا
اژدها همه  نی..از ا دونمی..نمنجایا میایپوالد از قبل برنامه داشته که ب یعنیبود..

 ..ادیبرم یچ
 دمیو چ زیدر اوردم و سرخشون کردم..م خچالیاماده رو از تو  یغذا یها بسته

 و اومدم پوالد و صدا بزنم که همون موقع اومد تو اشپزخونه..
مرگم  بود..خدا دهیپوش یپوش جذب مشک ریز هیزانو با  ریز یشلوارک مشک هی

شد..ول شمام چهار تا  ..ک*ث*ا*ف*ت نییسرم و انداختم پا عیسر یبده..چ
 و نشون بده مثال.. کلشیه خواستیم
سم جذاب رمی..حاال من گردن درد بگایح یب صال وا سه  تیخوبه..ا شت..وا ندا

 شت..ندا یتیجذاب چیبودم..پوالد ه ریام کلیکه کشته مرده ه یمن
 کرده عشقم؟ یلبخند اومد نشست و گفت_چ با

 تنت کن.. یچ هیو درد..برو  عشقم
 امادست ..من درست نکردم.. ی_غذا
باشه..چون دست تو بهش خورده پم خوشمزست..مثل  خوادیم ی_هر چپوالد

 خودت..
..خواستم بهش بگم خواهرت خوشمزست شهیداره رودار م نیگفت..باز ا یچ
 ..ستیباشه خوشمزه ن ینه..پرند هر چ دمید یول

 ..نییفقط اخم کردم و سرم و انداختم پا پم
م غذاش کال اخوردیو اروم  طوری.. م ن ه غذاش و  شتتتهیبود.. مش  با ارا

 ..برعکم من که انگار افتادن دنبالم..خوردیم
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..داشتم بشقابا رو خچالیو که خورد..بلند شد رفت پشت سر من سر  غذاش
 صورتم داغ شد..که  کردمیجمع م

 بود.. یعشقم..عال یو اروم گفت_مرس دیگوشم و ب*و*س کنار
 چکار کرد..منو .. نیبودم..ا جی..داغ کردم..تا چند لحظه گرونیرفت ب و

 شروع شد.. ومدهیخدا..هنوز ن ینداشتم..ا یحم خوب اصال
 د؟؟؟؟ی...واقعا پوالد منو ب*و*سدمیرو گونم کش دست
عد ب ب خوا قش و  تا تو ا فت  هار ر ن بدیاز  ب ی.. چه  یحرف و  صتتتدا..

نه رو تم جب..اشتتپزخو که  زیع نن زدم و گفتم  مان ز ما به  کردم.. و رفتم 
 ..میینگفتم که کجا ی..ولمیدیرس

دن که اروم چشمام گرم ش کردمینگاه م ونیزی..تلودمیرو کاناپه و دراز کش رفتم
 ..دمیو خواب

تو موهام و اروم  کنهی..دستتتش و مکنهیم یام بازداره با موه یکی کردمیم حم
..خوشتتم اومد..تو همون کردیکار و م نیا یحرفه ا یلی..خدهیماشتتاژشتتون م

شتم که ام یداریخواب و ب ست دا شه ول ریدو سرم با شم که باز کردم  یباال چ
 شدم.. یجفت چشم سبز وحش هیچشم تو چشم با 

که نذاشت و اروم با دستاش  نمیصورتم کردم و اومدم بش یاخم و چاشن دوباره
ها م ناز و ملوس..بر عکم یشتتیمنو خوابوند و گفت_تو خواب مثل بچه  ..

 ام که از تو باشه.. یزیمن عاشق هر چ ی..ولی..سرکش و وحشیداریب یوقت
 هفت جد و ابادته.. یوحش
س گرمم ست زدم به  شم که گفت_کجا خانم  نشیشده بود..با د و اومدم بلند 

 نه.. گهید نجای..امایندارخانما؟فرار 
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رفت و خ رینگهبان پ هینه راه در رو داره..نه  نجایکرد و گفت_ا شیو خب صداش
 که دلش واست بسوزه..

س از سکته ر بهش نگاش  رهیبودم..اب دهنم و قورت دادم و خ دهیترس به مرز 
 ..کردمیم

 ..نکن دختر..شمینگام نکن...کالفه م یجور نی_اپوالد
..اشتتکام پشتتت پلکام کردیو بستتتم..بغض تو گلوم داشتتت خفم م چشتتمام

تنها نذار..ناخوداگاه دستم رفت سمت گردنبند  وونهید نی..منو با اایبودن..خدا
 ..یبند مشک

شکارهیسرم ب ییبخواد بال نکهیاز ا دمیترسیم ابروم  یلبزنه..کتک بزنه..و ی..کا
 و نبره..

 عقب.. یبر شهی..مکنمی_پوالد..خواهش م
 ..زمیعز کنمیولت نم گهینه..د گهیزد و گفت_د پوزخند
که ازش  کردیرو م یصتتورتم..داشتتت کار کیاورد نزد یستترش و م داشتتت

سیم ستم و گرفتم جلو یفکر هی هویکه  دمیتر سرم زد..د عق  یدهنم و ادا یبه 
 یباز یناش یعقب و منم بلند شدم ول دیزدن و در اوردم..با ترس خودش و کش

شو نکهیا یدراوردم بجا ست سالن م میقا ییجا ییبرم د فرار  و دمییدویشم دور 
 ..کردمیم

بان دیفهم ها یگولش زدم..عصتت بالم..مو تاد دن باز شتتتده  یشتتتد و اف ندم  بل
کردم  .. حمدیبود..پشت سرم بود که از پشت موهام و گرفت تو دستش و کش

 ..ستادمیسرم از جا کنده شد.. ناخوداگاه ا
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ستاش پو  موهام صورتش و اورد  چوندیدور د سرم و کج کرد طرف خودش.. و 
که تو  یبفهم یخوایم ی؟کیتا ک ایبچه باز نی؟ایصورتم و گفت_تا ک کینزد

 ؟یچنن من
ن داد تو  مال  من  تمیزدم_ ن ستتت تو  مال  تمیع*و*ض*ی.. بدم ستتت ..ازت 

 بفهم.. نوی..متنفرم..اادیم
 هاش داغ شد.. یلیبار نه دوبار سه بار..صورتم با س هیداغ شد..نه  صورتم

ها گر نی..عستتوزهیداره م شیکردم صتتورتم از ات احستتتاس چه  کردم و  هیب
 ؟یزنیم یگفتم_نکن نامرد..واسه چ

بدت  دستتتتش فت_چون از من  گذاشتتتت دور گردنم و گ و جنون وار 
اشتتتنم که دخترا واستته د ی..مگه من چمه؟منادی..چرا..چرا از من بدت مادیم

 نگاه بهشون بندازم.. هیکه حاضرن  یی..دختراشنیقدم م شیخودشون پ
 ..یندازیگفتم_نکه نم یهمون حالت خفگ تو

 ..خفه شو..یو ازاد کرد و داد زد_خفه شو گل دستاش
باال نمکردمیم ستترفه .. تو یگفتم_گفتم ..من گل دهیبر دهی..برومدی..نفستتم 

 ..ی..به من ..نگو گلستمین
 یگفت_پم مال ک یاومدبا دستتتاش صتتورتم و قاب گرفت و عصتتب دوباره

 ..کشمتی..م کشمتی؟میهست یپم مال ک یستیمال من ن ؟اگهیهست
صتتورتم  کردمی..که اگه دستتتم و حفاظ نمکایبا صتتورت هلم داد ستتر ستترام و

 ..شدیم نیپخش زم
سر زم با سته بودم و ع نیترس  ش سالن دمیلرزیم دیب نین  هی..رفت و از بار تو 
بدون م*ش*ر*و*ب  نیا ای..خدادیسره سر کش هیم*ش*ر*و*ب اورد و  شهیش
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پات قل نصتتف بطر گهی.. اگه بخوره دلهیم*س*ت و  رو  یچکارش کنم..حدا
 خورد..

به چشتتمام اومد روبروم..زانو  رهیبار و همون طور خ زیرو گذاشتتت رو م یبطر
 و .. ..بگو امشبیمونی..بگو با من میزد و گفت_بگو منو دوست دار

شمام ستم و با ج چ ست ندارم..ازت ب غیو ب  ..حالم ازتزارمیگفتم_نه..نه..دو
 ..خورهیبهم م

سته ج با شم ب شدم  زدمیم غیچ صورتم..پرت  شتش خورد تو  شه و گو هیکه م
جام داره م دمیفهمینم گهید به ک نهیکه  با چ ز نهیم یو  گد مز ..مشتتتت زدی..ل
حالش دستتت خودش نبود..حم شتتده بود..اصتتال  وونهی..دزدیم یلی..ستتزدیم
و  وندچیپی..موهام و دور دستش مکردی..داشت خفم منهیبیاصال منو نم کردمیم

بود..و من  وونهید هیحم شتتده بود..اون  ی..بدنم از درد بدیکشتتیدور ستتالن م
 کنم.. هیگر تونستمیفقط م
کرد و  تو چشمام نگاه ستادیسمت لباسم که ا رفتیکرد..دستش داشت م بلندم

 ..یفتیبه دست و پام ب کنمیم یگفت_کار
 ..رونیزد ب الیپرت کرد و از و منو

سته بودم و به بدبخت هی ش شه ن ستا یگو ست کرده بودم ن یکه با د گاه خودم در
قدر چ دونمیتکون بخورم..نم تونستتتمی..از بدن درد نمکردمیم هیو گر کردمیم

شت که در و شد و پوال الیگذ  دختر باهاش هیتنها نبود.. ید اومد داخل..ولباز 
شون ن یچیبود..از اونا که ه ساحلستیتن شون ای..از اون لب  ..از اونا که خود

 ..از اونا که پوالد دوست داشت..شنیقدم م شیپ
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خنده هاشون تو گوشم بود..فکر کنم پوالد ب*غ*لش  یو بستم ..صدا چشمام
 از پله ها رفتن باال.. عیو سر دیکرد چوندختره خند

سایخدا سادت..چون ح شدم..نه از ح ستم..خرد  شک شب .. به پوالد  ی..ام
خردم کرد..غرورم و ..نابود  نکهیگرفت..از ا دهیوجودم و ناد نکهینداشتتتم..از ا

 شدم..اون شب پوالد نابودم کرد..
 سام... ریام
 دونمیم..نزدیشور م بد داشتم..دلم یلیاسترس خ هیبود..از صبح  یچ دونمینم

 بهم هشدار بده.. خواستیم یکیو از کجا؟فقط همش انگار  یاز چ
 گهی د..اصالستیمربوط ن گهی..به من دگهید یذهنم و بفرستم جا خواستمینم

 ..شی..نه غمش..نه شادستیواسم مهم ن
س رفتمیاتاق راه م تو شیم گاریو  ست داده بودم..نگام همش دمیک ..زمان و از د

تو چهار چوب در ظاهر شد..لبخند  دهیبود..که در اتاق باز شد و سپ میبه گوش
 زد و اومد داخل..

م ه یزدیاخم کمرنن اومد رو صورتم و گفتم_در م هیتعجب نگاش کردم و  با
 بد نبود..

حرف و زدم..من که مطمئنم  نیناراحت شتتتد..خورد تو ذوقش..چرا ا دمیفهم
با  دیکه شتتتا زدمیحرف نم ینطوریاباهاش  خواستتتتیبود که دلم م یاگه اون

 ..؟؟کنمیم ینجوریاستقبالش..من چم شده..چرا دارم ا رفتمیلبخند م
وجودش بود گفت_من اومدم تو رو  یبا همون لحن مهربونش که تو دهیستتپ

 نجایا ی..حاال هم که من اومدم..اومدشتتتهینم داتیوقت پ چی..تو که هنمیبب
 ؟یشد میقا
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نگهشتتون داشتتتم..نفستتم و فوت کردم  یو همونجور دمیموهام دستتت کشتت تو
 ..رونیب

 زنه؟یچم شده..دلم شور م دونمیسام_نم ریام
و همشتتونم که  نجانی..همه خونوادت که امروز اینگران ی_واستتته کدهیستتپ

 ه؟یمال چ تینگران گهیحالشون خوبه..د
 ..فتهیاتفاق بد ب هیانگار قراره  ی..ولدونمی..نمدونمیگفتم_نم کالفه

 ..درسته؟یواسه ک یدونی_م
نه..من ..د رهیخ گاش کردم.. که منو ول  ی..نگران اونشتتمینگرانش نم گهین

..من ستیواسم مهم ن گهیسه سال و کجا بودم..نه..د نیا دیکرد..نگفت..نپرس
 ..ستمینگرانش ن

 ..رونیو انداختم ب گارمی..سستادمیو ازش گرفتم و رفتم کنار پنجره ا نگام
 چیه کارش نیبا ا گمیاومد پشت سرم و دستش و گذاشت رو بازوم..نم دهیسپ

نتتبتتود..متتن  نیتتریتتواستتتم شتتت یبتتهتتم دستتتت نتتداد..داد..ولتت یحستتت
 ریخودم خواستم خودم و درگ یبشم..ول ریدوباره درگ خواستمی..نمخواستمینم

 عشق سابقم و .. یریکنم..که فراموش کنم درگ
 ..نه؟یکنی_از گذشتت فرار مدهیسپ

له بود و فوق ل 26بود.. بایستتمتش..صتتورتش..ز برگشتتتم  ستتتانمیستتتا
 ..خوندیچون درسش و خونده بود..حرف نگاهم و م دی..شایروانشناس
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..از مامان ی..بعد از تموم شتتتدن خط رابطه من و گلییاز اون شتتتب کذا بعد
 تم؟گفیک ی..گفت خواستتتگاریخواستتتم که فرداشتتب واستتم بره خواستتتگار

 ..تمومش کن....فقط فرداشب یهرک
پا داشت..گفتم  هیمرغ من  یباهام حرف زد..هم خودش..هم حسام..ول یلیخ
 ..رمیگیتا عمر دارم زن نم ای یخواستگار میریفرداشب م ای

 یاز اشتناها معرف یکیرو  دهی..ستپیخواستتگار می..قبول کرد بردیترست مامان
عاده مهربون ها چ یبود..ول یکرده بود..دختر خوب و فوق ال عش  یزیتن با که 

رو  یگل یگرم بشته..چشتماش بود..رنن چشتما ینامزد نیبه ا کمیشتد دلم 
شت..نه مدلش..نه فرمش..نه اندازش..فقط رنگش..با د شماش.. دنیدا  دلمچ

مه و دلم و اروم م یگل کردمی..حم مگرفتیاروم م نار خودم و  ی..ولکردمیک
که فقط از رنن چشماش و دوست دارم..رنن چشماش باعش شد  زدمیگول م

پنهانش  یتفاوت یپشت نقاب ب کردمیم یکه سع یپشت پا بزنم به همه احساس
 کنم..

ز هم ا دیو فر هیصتتبر نکردم که هان یانقد زود انجام گرفت که حت ینامزد اون
 برگردن.. کایامر

 .خوردن و نشون گذاشتن. ینیریش هیکه نه.. ینامزد
س چیه من سپ یح شتم.. و هم دهیبه   ی..ولکردیم ادیعذاب وجدانم و ز نیندا

م که قبال گفته بود دهیبود که قبلش به شتتپ نیا کردیارومم م کمیکه  یزیتنها چ
 ..شیزندگ یاون رفت پ ینفر و دوست داشتم ول هی

 رو فراموش یکه همه چ کنمیواسش مهم نبود..قبول کرد و گفت کمکت م یول
که  دی..شتتتایکن مده.. رمیگ ماریب هیاون موقع جو زده شتتتده بود  موش  هیاو
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ستته  بایکه بود تا االن که تقر یهرچ یدرمانش کنم..ول تونمیو م یشتتگاهیازما
 یزیچ نی..اودتو افکار من نداده ب یرییتغ چی..ه گذشتتیم مونیهفته از نامزد

 کردمیبود که االن داشتم به خودم اعتراف م
 کنارم..مزش و شهی..گذشته تلخ من همشهیوقت فراموش نم چی_گذشته من ه

 ..یدوست داشتن ی..تلخ تلخ..ولمونهیشکالت تلخ م هی..مثل کنمیحم م
و  پوالد یخنده ها یصدا شییبودم که از اتاق ب*غ*ل ییشب تا صبح جا اون

اروم باشتتم..صتتداشتتون رو اعصتتابم  ذاشتتتیاون دختره نم یناز و عشتتوه ها
ستمیحال نم نیبا ا یبود..ول ستم و بذارم رو گوشم..م خوا ستمید ش خوا نوم و ب

 بشم.. هیزجر بکشم..بشنوم و تنب
جا ری..اخ ..اماخ ها..چ ی..بییک کهیا بهیکه واستتم عج یزیتو تن ه ک ی..وقتن

 ی.وقت.خوردمیکستتتا از پوالد کتک م یکه مثل ب یکه تنهام..وقت ی..وقتنجامیا
از خدا کمک خواستتتم و بعدش همش ..اول از همه دمیخودم و تک و تنها د

صو شتم االن ام ریام ریت ست دا شه..ا نجایا ریجلو چشمم بود..دو شه ب نجایبا ا
دارم که  و یکی..منم ستتتمیکم ن ی..بستتتمیتا به پوالد بفهمونه که من تنها ن

صال به ا تمیحما شک کردمیفکر نم نیکنه..ا شهاب  یکه کا  ای انیشا ایداداش 
 ..ریفقط و فقط امباشن.. نجایبابا ا یحت
جلو چشتتمم  ریام یعصتتب ریبشتتته تصتتو کیبهم نزد خواستتتتیم یوقت

مدیم هاری..امو عش تن با هام..تو  قد تن قت  چی..تو..هیمن یی..چرا من ان و
 ..بخشمتینم
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صبح که ب دونمینم درد در  و یشدم کل بدنم از کوفتگ داریچطور خوابم برد ..
بود..اصال خشک خشک بودم..پاهام..شکمم دستام..گردنم..همه  دنیحال ترک

 کبود شده بودن..
 به موهام.. دمیبود..دست کش دنیاز زور درد در حال ترک سرم

با  یکف دستتتم..پوالد اشتتغال..چکار کرد ختیریموهام دستتته دستتته مو م از
 من..با روحم..جسمم..احساسم..

شم ول اومدم شتن م یپا  ستم و به فتادمیپاهام جون ندا شدم ود سر پا ..با درد
 یود ولتوش نب ی..در اتاق پوالد باز بود و کستترونیگرفتم و از اتاق زدم ب وارید

 بود.. ختهیبهم ر یحساب
 ..نییپا ایتا از پله ها ب دیساعت فقط طول کش مین

سنم سکه د یبود ول گر شدن بود..ب و  زدم غیج شبیگلوم از درد در حال پاره 
بستتکه پوالد با دستتتاش گلوم و چنن زد..قهوه درستتتت کردم و کردم.. هیگر

شت پنجره و به  ستم پ ش ست نیشدم و به ا رهینقطه خ هین چند  یفکر کردم که را
شکالت نخوردم..اونم از نوع تلخ تلخش..به ا  کایرکه ام دمفکر کر نیوقته که 

وقت  چیو ه رمیدلگ ریچقد از ام نکهیاومدن من اصال واسم اومد نداشت..به ا
 ..بخشمشینم
 سهیبود و ک ستادهی..به خودم که اومدم پوالد روبروم ا دیچقد طول کش دونمینم
 غذا دستش بود.. یها
شرمندگ تو سرد و بزدیو ندامت موج م ینگاهش   از هر یتفاوت و ته ی..نگاه 

 ..نییاحساسم و بهش دوختم..سرش و انداخت پا
 اون دخترا که پوالد دوست داره.. ..لب ساحل..بهرونیروم گرفتم به ب دوباره
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مهم  گهی..دستتتی..مهم نرونیب دمشیو گذاشتتت رو دستتتم..نکشتت دستتتش
 ..ستین

 ..من..فتهیگفت_متاسفم..گل..گلش یفیضع یصدا با
 دونمی..دستتتت خودم نبود..خب..نمخوامیمکش کرد و گفت_معذرت م کمی

وم از کد چیبگم که ه تونمیفقط م نیچطور بگم..راستتتش من ..اعصتتتابم..بب
 ..فتهیاتفاق ب خواستمیدست خودم نبود و نم شبید یکارا

 و بستم و گفتم_منو برگردون خونه... چشمام
 از من.. دونمی..مفتهی_گلشپوالد

ساحل و خودم  نیکنار هم رمیخودم برم..م ی..اگه نذاررمی..خودم ممی_اگه نبر
م م ندازمیو  ه جایتو اب و  م ن مکشتتتمیخودم و  ن که  تو  من  یخوای..

 ؟یخوای..مرمیبم
س چنان ستاش و حم کردم..خودم و انقد دیمحکم حرف زدم که تر ..لرزش د

 ..کشتمیخودم و م بردمیکه اگه نم دمیدیته خط م
با  رونیب دیو از دستتتم کشتت دستتتش ظرف غذا  هیو رفت..چند لحظه بعد 

 ..روم و کردم اون ور..کردیغذا حالم بد م یبو یبرگشت..گرسنم بود ول
 ..پم بخور...رونیدر ببرمت ب نیمحاله از ا ی_اگه غذات و نخورپوالد

 لحظه بده.. هیلحظه خوبه.. هی..وونستیرفت تو اشپزخونه..د خودشم
با هر بدبخت بزور د بو یچند لقمه خوردم و رفتم باال چمدونم و جمع کردم و 

 ..نییاومدم پا
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ر و اصرا یذرت خواهگفت_اگه بازم مع دیمنو چمدون بدست د یسالن وقت تو
 ؟یمونیکنم م

 سرد گفتم_نه... یلیخ
پا ستترش و  نشیشتتلوار ج بیو دستتتاش و گذاشتتتت تو ج نییو انداخت 
 ..ارمیچمدونم و ب رمیگفت_م

ودم به خ ی..فقط وقتستتتتین ادمی یچیرو ه الیو حرفا و دل ریکارا و مستت هیبق
لحظه برگشتتتم  هیشتتم که  ادهی..اومدم پمیخونه شتتهاب بود یاومدم که جلو

 نیتموم شتتته..ا یشتتتدم و گفتم_بهتره همه چ رهیستتمتش و تو چشتتماش خ
 ..یکنن تممینبود..بهتره اذ یکیاشتباه..راه منو تو از اولم  ینامزد نیرابطه..ا

 دارم.. ادیخودم و صورتم اشاره کردم و گفتم_مدرک جرم ز به
صبان یلیخ دمیفهم یشدم ول ادهیپ صداهیع سا ی..از   کافیبلند و بعدم ت ینف

 ..ادیکوتاه نم یمعلوم بود که براحت دیکه کش یبلند
در و خواستم زنن بزنم که درباز شد و از شانم قشنن من شهاب  یجلو رفتم

شده بود و نم دی..تا منو درونیاومد ب شوکه  صورت اول  سر و  ستیبا اون   تون
 ؟یدش ی..تو..صو..صورتت..چیگفت_گل دهیبر دهیحرف بزنه و بعدش بر

 زدم و گفتم_داغونم داداش..داغونم.. یتلخ لبخند
 خودم و انداختم تو آ*غ*و*ش داداشم.. و

هاب کار کیداد زد_د حرف بزن لعنت یعصتتب شتت بوده..پم اون پوالد  ی..
 کجاست..؟
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شتتهاب انقد ترستتناک باشتته..تا حاال  تیعصتتبان کردمی..فکر نمدمیترستتیم
صبان شده بود..ول یبودم ول دهیو د تشیع شکل خود اژدها   ته دلم قنج یاالن 

 ..رتمیکه واسه خاطر من بود..داداش با غ تشیواسه عصبان رفتیهم م
 نامزدشه..پوالد.. وونهیباشه..کار همون د یکار ک یخواستی_مالیتک

 گه؟یبه من گفت_راست م رهیموند..جاخورد..خ شهاب
 ..گهی..داد زد_گفتم راست منییو انداختم پا سرم

سه چ الی..رو کرد به تکدمیترس از جام پر از کار و  نیا دیبا یو گفت_پوالد وا
 بکنه..

ه چون اون بار هم ک ستتتیبود گفت_چون بار اولش ن یعصتتب یلیکه خ الیتک
اب خر یلیموند هم زد داغونش کرد که البته صورتش و خ نجایا یسه روز یگل

 ..دینفهم یزیچ ینکرد و کس
 ؟ی..چرا حرف نزدیتوام گل ؟باینگفت یزیداد زد_چرا چ هوی شهاب

 گفت_تو چرا؟تو هم یبلند یو با صتتدا الیرو کرد به تک دیمنو که د ستتکوت
 ال؟یتوام تک ؟بایو حرف نزد یدونستیم

 نگرانتو ن کنه.. خواستیاروم گفت_خودش نخواست..نم الیتک
..چرا بهمون ..چرایاروم اومد و روبروم دوزانو نشتتستتت و گفت_گل شتتهاب

ن از خواهرمو میکه نتو ن یدیعرضتته د یحد ب نیداداشتتات و تا ا یعنی..ینگفت
 ..میسیاون ع*و*ض*ی وا یجلو می..اره..که نتو نمیمراقبت کن

 نگفتم..بغض داشتم.. یزیچ
 بار چندمشه؟ نی_اشهاب
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 نگاه به چشماش انداختم و گفتم_دوم.. هی
 وچشماش و بست.. دیکش قینفم عم هیشد.. بلند

سشهاب شکر هنوز ندازمشی..به غلط کردم مشونمشیم اهی_به خاک  ..خدارو
 ..یستیزنش ن

 ..ریو بگ لشیو گفت_برو زنن بزن به بابات و شماره وک الیکرد به تک رو
 ؟یچکار کن یخوایو اوردم باال و گفتم_م سرم

 تیا..ازش شتتککردمیباهاش م دمیفهمیکه همون اول اگه م ی_کارشتتهاب
 ..کنمیم

 ..یفعال دست نگه دار یخوای..میخوای_م
 اخم و تعجب نگام کرد.. با

 کمت بود؟ یهمه کتک خورد نی؟ایشد وونهیتو؟د یگیم ی_چالیتک
 ؟ی..تو دوستش داریاومد و نشست کنارم و گفت|گل شهاب

 که بهش ندارم دوست داشتنه.. یپوزخند اومد رو لبم_تنها حس هی
 ه؟ی_پم مشکلت چشهاب

و  یکارو گفتم.. ایدلم و زدم به در ینه..ول اینه..کارم درسته  ایبگم  دونستمینم
 و نکردم.. کردمیم دیانجام دادم که از اولم با

 کرد.. دی_اون منو تهد
سرد یسع شهاب به  دیگفت_تهد یظیبا اخم غل یو حفظ کنه ول شیکرد خون

 ؟یچ
 تموم یو کتکاش و حت داتشیاولمون و تهد داریو ..از همون د ی..همه چگفتم

 ..یسفر و اون دختر لب ساحل نیا یماجراها
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 بشه.. یعصب یح نیتا ا کردمیشد ..فکر نم یعصبان یلیخ
معروف  یلیکه خ ییکایساله امر 45مرد  هیباباش و گرفت.. لیشماره وک الیتک

 بود و تو کارش خبره..
ستم فعال به بابا ا فقط شهاب خوا ش یزیچ نایاز  صورتم بکم بهتر ب ه و نگه تا 

 بود که اونا فعال فکر کنند منم تو سفرم هنوز.. نیبهتر ا
شا یول شتناک بود..خ یلیگفت..اووف..واکنش اون خ انیبه  س یلیوح ناک تر

 دید یختیاومد خونه شتتهاب و منو با اون صتتورت و اون ر یشتتتده بود..وقت
به پوالد و  دادیکردم..فحش م یو مخف یمنم بزنه که چرا همه چ خواستتتتیم

س ست  شیگوش زدی..هرچقد به پوالد زنن مششیریخواهر  خاموش بود..خوا
 ..دهیکار دستمون م گفتیبره در خونشون شهاب نذاشت م

هاب و شتتتا انیجر عاملش و شتت ند و م که گفتم خ انیپر جب  یلیو  تع
 الیتک ی..ولمیو از کاراش خبر داشت میدونستیکه ما خودمون م گفتنینکردن..م

 ..دادیبهش م یسرخ شده بود و فحش ناموس
ب یلیحم خ االن در برابر اون  گهیکه د کنمیدارم..ارامش..حم م یخو

م مثل کوه پشتم واس انیشهاب و شا نکهی..حم استمیو تنها ن کهیع*و*ض*ی 
 ..ووردیارامش م

شکا لهیشد اون وک قرار شتم و بالها تیبره و  ضرب و  سرم  که ییکنه بخاطر 
هد کارا یداتیاورده و ت به  نوریکرده و نکرده..منم همش از ا یکه کرده و کال 

 کارا.. هیو بق یقانون یاونور باهاش بودم..واسه پزشک
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..خونه ستیخاموشه..خونش ن شیزده..گوش بشیمدته که غ هی..ستشین پوالد
شم ن شرکت هم که نبود..فکر مستیبابا شته و کردمی..  ای خودش ی الیکه برگ

 ..نایباباش ا شیپ
 بعد از چند روز بهم زنن زد.. نکهیا تا

هاب کار کیداد زد_د حرف بزن لعنت یعصتتب شتت بوده..پم اون پوالد  ی..
 کجاست..؟

شتتهاب انقد ترستتناک باشتته..تا حاال  تیعصتتبان کردمی..فکر نمدمیترستتیم
صبان شده بود..ول یبودم ول دهیو د تشیع شکل خود اژدها   ته دلم قنج یاالن 

 ..رتمیکه واسه خاطر من بود..داداش با غ تشیواسه عصبان رفتیهم م
 نامزدشه..پوالد.. وونهیباشه..کار همون د یکار ک یخواستی_مالیتک

 گه؟یبه من گفت_راست م رهیموند..جاخورد..خ شهاب
 ..گهی..داد زد_گفتم راست منییو انداختم پا سرم

سه چ الیبه تک..رو کرد دمیترس از جام پر از کار و  نیا دیبا یو گفت_پوالد وا
 بکنه..

ه چون اون بار هم ک ستتتیبود گفت_چون بار اولش ن یعصتتب یلیکه خ الیتک
اب خر یلیموند هم زد داغونش کرد که البته صورتش و خ نجایا یسه روز یگل

 ..دینفهم یزیچ ینکرد و کس
 ؟یحرف نزد..چرا یتوام گل ؟باینگفت یزیداد زد_چرا چ هوی شهاب

 گفت_تو چرا؟تو هم یبلند یو با صتتدا الیرو کرد به تک دیمنو که د ستتکوت
 ال؟یتوام تک ؟بایو حرف نزد یدونستیم

 نگرانتو ن کنه.. خواستیاروم گفت_خودش نخواست..نم الیتک
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..چرا..چرا بهمون یاروم اومد و روبروم دوزانو نشتتستتت و گفت_گل شتتهاب
ن از خواهرمو میکه نتو ن یدیعرضتته د یحد ب نیداداشتتات و تا ا یعنی..ینگفت

 ..میسیاون ع*و*ض*ی وا یجلو می..اره..که نتو نمیمراقبت کن
 نگفتم..بغض داشتم.. یزیچ

 بار چندمشه؟ نی_اشهاب
 نگاه به چشماش انداختم و گفتم_دوم.. هی

 وچشماش و بست.. دیکش قینفم عم هیشد.. بلند
سشهاب شکر هنوز ندازمشیکردم م ..به غلطشونمشیم اهی_به خاک  ..خدارو
 ..یستیزنش ن

 ..ریو بگ لشیو گفت_برو زنن بزن به بابات و شماره وک الیکرد به تک رو
 ؟یچکار کن یخوایو اوردم باال و گفتم_م سرم

 تی..ازش شتتکاکردمیباهاش م دمیفهمیکه همون اول اگه م ی_کارشتتهاب
 ..کنمیم

 ..یفعال دست نگه دار یخوای..میخوای_م
 اخم و تعجب نگام کرد.. با

 کمت بود؟ یهمه کتک خورد نی؟ایشد وونهیتو؟د یگیم ی_چالیتک
 ؟ی..تو دوستش داریاومد و نشست کنارم و گفت|گل شهاب

 که بهش ندارم دوست داشتنه.. یپوزخند اومد رو لبم_تنها حس هی
 ه؟ی_پم مشکلت چشهاب
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و  یکارو گفتم.. ایلم و زدم به درد ینه..ول اینه..کارم درسته  ایبگم  دونستمینم
 و نکردم.. کردمیم دیانجام دادم که از اولم با

 کرد.. دی_اون منو تهد
سرد یسع شهاب به  دیگفت_تهد یظیبا اخم غل یو حفظ کنه ول شیکرد خون

 ؟یچ
 تموم یو کتکاش و حت داتشیاولمون و تهد داریو ..از همون د ی..همه چگفتم

 ..یسفر و اون دختر لب ساحل نیا یماجراها
 بشه.. یعصب یح نیتا ا کردمیشد ..فکر نم یعصبان یلیخ
معروف  یلیکه خ ییکایساله امر 45مرد  هیباباش و گرفت.. لیشماره وک الیتک

 بود و تو کارش خبره..
ستم فعال به بابا ا فقط شهاب خوا ش یزیچ نایاز  صورتم بکم بهتر ب ه و نگه تا 

 بود که اونا فعال فکر کنند منم تو سفرم هنوز.. نیبهتر ا
شا یول شتناک بود..خ یلیگفت..اووف..واکنش اون خ انیبه  س یلیوح ناک تر

 دید یختیاومد خونه شتتهاب و منو با اون صتتورت و اون ر یشتتتده بود..وقت
به پوالد و  دادیکردم..فحش م یو مخف یمنم بزنه که چرا همه چ خواستتتتیم

س ست  شیگوش زدیقد به پوالد زنن م..هرچششیریخواهر  خاموش بود..خوا
 ..دهیکار دستمون م گفتیبره در خونشون شهاب نذاشت م

هاب و شتتتا انیجر عاملش و شتت ند و م که گفتم خ انیپر جب  یلیو  تع
 الیتک ی..ولمیو از کاراش خبر داشت میدونستیکه ما خودمون م گفتنینکردن..م

 ..دادیبهش م یسرخ شده بود و فحش ناموس
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ب یلیحم خ االن در برابر اون  گهیکه د کنمیدارم..ارامش..حم م یخو
م مثل کوه پشتم واس انیشهاب و شا نکهی..حم استمیو تنها ن کهیع*و*ض*ی 

 ..ووردیارامش م
شکا لهیشد اون وک قرار شتم و بالها تیبره و  ضرب و  سرم  که ییکنه بخاطر 

هد کارا یداتیاورده و ت به  نوریکرده..منم همش از اکرده و ن یکه کرده و کال 
 کارا.. هیو بق یقانون یاونور باهاش بودم..واسه پزشک

..خونه ستیخاموشه..خونش ن شیزده..گوش بشیمدته که غ هی..ستشین پوالد
شم ن شرکت هم که نبود..فکر مستیبابا شته و کردمی..  ایخودش  ی الیکه برگ

 ..نایباباش ا شیپ
 بعد از چند روز بهم زنن زد.. نکهیا تا

 هگیبه ستترم بخوره..د یباد هی رونینبودم..بعد از چند روز اومده بودم ب خونه
 ..رمیگیم یدارم افسردگ کردمیحم م
 ..چوندمشیپیم یجور هیو  زدمیبه مامان و باهاش حرف م زدمیزنن م هرروز
 زدن بودم.. خودم و در حال قدم ینقره ا اچهیاومده بودم کنار در امروزم

بود و رنن چشمام بود..نقره  ریبودم..حر دهیخوشرنن پوش یلیبلوز دامن خ هی
..موهام و ومدیدوستتش داشتتتم..بهم م یلیبود..خ یهم اب شییجاها هیو  یا

و ر ختمیصورتم و ر یجلو یموها یسرم بود ول یجمع کرده بودم و شال نقره ا
ه هم به چشتتمام زد یبزرگ یافتاب نکینباشتتن..ع دایستتر و صتتورتم که زخمام پ

 بودم..
 زنن خورد.. میکه گوش گرفتمیبودم و داشتم ارامش م اچهیدر کنار
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ما ا یلیپوالده خ دمید یوقت خه  جب کردم..ا بالش م نیتع مه دن و  میگشتتتیه
نن مبزد نن زده بود خ یول میبهش ز که خودش ز  یلیخاموش بود..االن 

 تعجب کردم..
دوباره زنن  کردی..تا قطع مذاشتتتیمگه م یبه شتتهاب خبر بدم ول خواستتتم

صمزدیم ش می..ت شم بهش..گو سر فحش و بک ش یگرفتم جواب بدم و  ن و رو
 تو گوشم.. دیچینگران پرند پ یکنم صدا غیج غیکه اومدم ج نیکردم و هم

ند خدا قطع نکنی_گلپر حالش خوب ی..ترو  بده..پوالد..پوالد  ..گوش 
شه بره  کنمیم شیداغون کرده..هرکار..تروخدا..داغونه..زده خودش و ستین پا
..خونه نمکیالتماستتت م ی..گلرمینم نمیرو نب یتا گل گهی..مرهینم مارستتتانیب

شه..منم ا ض ای..فقط بایفقط ب نجامیخود ستانیکن بره ب شیرا رف بزن ..د حمار
 داداشم از دست رفت..

تام م دونستتتمینم کار کنم..دستت که دیلرزیچ نن  ..منم ادم بودم..از ستت
بو ته ن م هیدم..درستتت فتیدلم  کن..ول گ ن ماد  ت ع ند ا پر دلمم  هی یبه 

 متونیکه بود ادم بود..اگه م ی..هرچرهیمی..گ*ن*ا*ه داره..پوالد داره مگفتیم
 انجام بدم.. دیبکنم با یکار

 ..امی_االن م
س سوار شهاب زنن زدم  یتاک سمت خونه پوالد..به   یرپرستا هیشدم و رفتم 

شا شت و گفت اتاق عمله..به   خاموش الی..تکدادیزنن زدم جواب نم انیبردا
 بود..
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که رستت یجلو ته تو دلم بود.. هی دمیدر خونش  ناخ ناشتت دلشتتوره  هیترس 
..دلم ینه ول ایاستت  شتهیخونه بازم مثل هم نیرفتنم به ا دونستتمی..نمبیعج

 ..شهیبرو ..برو کار و تموم کن..واسه هم گفتیم
ها قبلش تن یدر اومد و رفتم تو..ول کیت یو بعد از چند لحظه صدا و زدم زنن

زدم که من خونه  امیپ هی یکی الیو تک انیکه کردم واستته شتتهاب و شتتا یکار
 اونجا دنبالم.. دییایپوالدم..ب

 ییصتتتدا چیتو ستتتالن نبود..ه چکمیستتتالن و باز کردم و وارد شتتتدم..ه در
صداومدینم ن س یصدا یخدمتکارا..نه پرند..نه پوالد..نه حت تیفعال ی..نه 

 نگهبان..
 زدم_پرند..پوالد.. صدا

در و از پشتتت ستترم  کیت یاومدم جلوتر..که صتتدا کمی..ومدین ییصتتدا یول
 نهی..برگشتم..در قفل شده بود..دوباره برگشتم سر جام..پوالد دست به سدمیشن

ش ..کنترل در هم دست پیداده بود..سر حال و خوشت هیبه ستون وسط سالن تک
 بود..قفل کرده بود در و..

 سالمه.. نکهی..استادیاز کار ا قلبم
که  ؟تویقفل کرد یو واستته چ ؟دریچ یعنیکارا  نیگفتم_ا یلرزون یصتتدا با

 پرند دروغگو.. نیا گفتیم ی..چیسالم
شتترت  یت هیلبخند جذاب رو صتتورتش بود اومد جلو.. هیکه  یدر حال پوالد

 هم پاش بود.. یشلوار کتون مشک هیبود.. دهیجذب رنن چشماش پوش
 ..واریبه د دمیعقب..چسب رفتمیجلو..من م ومدیسمت من..م اومد
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 ..کردمیهم حم م رمیلباس حر یاز رو یو حت وارید یسرد
 هیبلندتر بود.. یلی..قدش از من خستتتادیاز من ا یکم یلیو با فاصتتله خ اومد

 یدستش رو صورتم خط خط یکیداد و با انگشت اون  هیتک واریدستش و به د
 ..کردیم
 کاره منه؟ اینقاش نیگفت_ا یفیضع یصدا با
 ..هدستش و گفتم_کار تو ع*و*ض*ی ریخشم تو صدام و حرکاتم زدم ز با

شماش ست..فهم چ صب دمیو ب صبان یع شه..خدا یشد..نه خدا..ع ..به  این
 خودت قسم..خودت مراقبم باش..

 بشه.. ینجوریا خواستمیبسته گفت_گفتم که نم یهمون چشما با
..مجبور یخواستیدختره رو هم نم انای..احیخواستیحرص گفتم_کتکا رو نم با

 ؟یشد
 یکدومشتتون واستتم ارزش ندارن..ول چیو باز کرد و اروم گفت_ه چشتتماش

 زنمتیهم که م ییموقع ها ی..حتیدونیهمه وجودم و ..خودت نم یتو..شتتد
 ..شمیم وونهیبازم از عشقت دارم د

 افتادم.. یا وونهیعجب د ریخدا..گ یا
شوند نی..منو گول زدیتمومش کن شهیگفتم_م کالفه واهر ..اون خنجایا نیو ک

 نمیبیم یو دلم ستتوخت اومدم کمکت..ول یریمیم یگفت دار تع*و*ض*ی
 حاال بذار برم.. گهی..خب دیهم سالم یلیکه نه..خ

 ابروش و انداخت باال و گفت_و اگه نذارم.. هی
 ..رمیتا خفه بشم و بم زنمیم غیشدم و گفتم_انقد ج یعصب
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په و گفت_کستت ازم نا کا  ادیزدن ز غیاز ج یفاصتتله گرفت و رفت ستتمت 
 ..رهیمینم ی..ولشهی..خفه مرهیمینم
کار هی فت_ باره گ مک زد و دو گه نم تیچشتت تمومش  یخواستتتیندارم..م

ق همه عش نیتو..از ا یگرفتنا دیهمه التماس و ند نیه شدم از ا..منم خستیکن
سه عذر خواه یمهمون هیتو.. یکردنا ریو تحق شقم.. یدونفره گرفتم..وا  هیاز ع

 بمون..بعد برو.. نجایساعت ا
 نه.. ایحرفاش و باور کنم  دونستمینم

تو بدنم نمونده که نزده  یستتتالم یجا گهی_پوالد..ترو خدا..بذار برم..بخدا د
 ..خستم..یباش

صب ش یع ست ک شن دیشد ..د  هی یونتیگفتم..نم یچ یدیتو موهاش و گفت_ن
 ..؟؟یساعت هم تحملم کن

 رفت تو اشپزخونه.. و
 نکنه.. تمیاذ یادم باشه..کاشک ینداشتم..کاشک یا چاره

 کاخ نیتو ا چکمی..معلومه هکردمیرو کاناپه و به دور و ورم نگاه م نشتتستتتم
قهوه  ینیدستش س هی..تو رونی..چقد استرس داشتم..از اشپزخونه اومد بستین

 و بشقاب و چنگاال.. یشکالت کیدستش ک هیها بود و 
 و نشست روبروم.. اومد

 ستن؟ی_مگه خدمتکارا ن
 چکمیبه من نگاه کنه گفت_نه..ه نکهیو بدون ا زیو گذاشتتت رو م لیوستتا

 ..فقط من و تو..ستین نجایا
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 شد.. یحرفش خال نانیاطم نیخدا..تو دلم بدتر از ا یا
 ..نطوریو چنگال و هم هم کیرو گذاشت روبروم و بشقاب و ک قهوه

 زد و گفت_بخور..خوشمزست.. لبخند
 خودش شروع کرد به خوردن.. و

قهوم و برداشتم و خوردم..خوشمزه بود..کال پوالد تو قهوه درست کردن  فنجون
شمک م یشکالت کیاز اون ک کهیت هیماهر بود.. یلیخ دم و خور زدیکه بهم چ

 ..دیبگم تو اون همه استرس واقعا بهم چسب دی..بادمیو دوباره قهوم و سر کش
 اروم هم تو سالن در حال پخش بود.. یلیخ کیموز هیخورد.. کیک خودشم

سه ا بهم ست ب نکهیلبخند زد و گفت_وا  یشو مطمئن ب ارمیاعتماد و دوباره بد
سترس ا خوامی..نمکنمیندارم..در و باز م تیکار و  یساعت و بگذرون هی نیبا ا

 با همون کنترل قفل در و باز کرد..
راه در رو  هیراحت شتتد.. المیخ کمی..چه غلطا..نه انگار واقعا ادم شتتده..اوهو

 واسم گذاشت..
 یقش..عاینگام کرد و گفت_از همون روز اول تو جشن به دلم نشست رهیخ پوالد

لت پ با من نبود..چون د باه بود..چون دل تو   هگید یکی شیمن از اولم اشتتت
مال خودش کرده رو  کهیدوستتتت دارم اون یلی..خیدونیبود..م دل تو رو 

 ..نمیو بب قتیسل خوامیاز اون کمتره..م میمن چ نمیبب خوامی..منمیبب
صال نم یول زدیحرف م اون شمام تار مدمشیدیمن ا ست و دیدی..چ پاهام ..د

تکون  تونستتتمینم یتوشتتون نبود..حواستتم ستتر جاش بود ول یحستت چیه
 ینه حرف بزنم..نه حت تونستتتمیستتنن ستتفت شتتده بودم..نم نیبخورم..ع

 بخندم..
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قد د دونمی_نمپوالد قد د کیتو کوچ یخودم و جلو دیبا گهیچ  گهیکنم..چ
 ..ی..که با من باشی..که عشقم و بفهمینیبهت التماس کنم..که منو بب

 سرم باد کرده.. کردمیم احساس
ذره از ستتر جام تکون  هی تونستتتمینم یحت یول دمینشتتستتت کنارم..ترستت اومد

 بخورم..
ست ش د صب دیک ش دیگفت_تو با یبه موهام و ع قط ..فیفهمی..میمال من با

نه ه مال پوالدگهید چکمیمن.. بای..تو ..فقط و فقط  قصتتر  نیخانم ا دی..
 ..زمیریو به پات م می..زندگیبش

 منو؟چرا..چرا؟؟ ینیبیداد زد.._اخه ک*ث*ا*ف*ت چرا نم هوی
..کل مکردیها رو حم نم یلیپشت سر هم خوابوند تو صورتم..س یلیدو تا س و

 حم شده بود.. یبدنم ب
فت_د هوی نه عز گهینه..د گهیجنون وار گ نه.. تک  کار نی..همزمیک  یاالن 
نم حرکت بلوزم و از ت هیو تو  یتا اخر عمر کنارم باشتت یکه کجبور بشتت کنمیم

 پاره کرد..
..دوستتتت داشتتتم تونستتتمینم یکنم..زار بزنم..ول هیداشتتتم گر دوستتتت

 ..رمی..دوست داشتم همون موقع بمرمیبم
 پاره شده بود که نصف دامنم هم پاره شده بود.. یجور لباسم
جاایخدا گه نمیی..پم تو ک نارمون یگی..م جا ک مه  جا ی..پیه  ییاالن ک
اکم ناپ دمیزهرات قسمت م ی..خدا به پاکشمیچطور داره بدبخت م نی.ببخدا.

 نکن..
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 ..کنهیداره چکار م دیفهمیدست خودش نبود..نم حالش
ه شد..داشت ب کی..بهم نزدرفتیم جیمثل اون موقع ها شده بود..سرم گ دوباره

به چدیرستتیهدفش م تک خوردم  نیکه واستتش ا یزی..داشتتتت  مه ک ه
سیم شت منو دیر ستش خورد کردیجدا م زمی..منو از همه چکردینابود م..دا ..د

 ..میشد نور زندگ انینعره شهاب و شا یبه بازوهام که صدا
 و با لگد افتاد به جونش.. زیهمه چ ی_ولش کن ک*ث*ا*ف*ت بانیشا
شتم م از شتم بممردمیخجالت دا ست دا شام..برادام..محرمام  یول رمی..دو دادا

 ..ننینب یشکل نیمنو ا
دور  دیاونجا رو برداشت و کش یسلطنت یمبال یمالفه ها ازیکی عیسر ابشه

 تن برهنم..
ش منو سکم..نترس  یخواهرم..خوب یتو ب*غ*لش و تند گفت_خوب دیک عرو
 ..میینجایما ا

تو اون  یحستت ی..بدنم حم نداشتتت..فقط تو اون همه بدمشیدیمن نم یول
قطره اشک از  هیزدنیو م خوردنیکه م ییو کتکا انیشا یهمه سر صدا و نعره ها

 شد.. اهیچشمام س یجلو ایدن گهیو د دیگوشه چشمم چک
شه شتم هوا گو ستم و گذا ش صورتم و  یاتاقم کنار پنجره ن سرد زم*س*تون 

 ..کنهیارزه..حالم و خوش م یقلقلک بده..اشکال نداره..م
 منظورم گمیکه م یعاد یبرگردم..زندگ میعاد یبه زندگ کنمیم یستتع دارم

مدت  نیکه من تو ا ی..خموندنیکه همه انجام م هییدنایهمون خوردن و خواب
 ..نمیبیشبا کاب*و*س اون روز نحم و م یفراموشش کردم..هنوزم بعض
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که ترستتناک شتتتده و صتتورتش  نمیبیبه من..م کنهیکه پوالد حمله م نمیبیم
له دوسش داشتم..بهم حم یلیکه خ یلباسم تو دستشه..لباس ی..پاره هاهیخون

نهیم ثل چوب خشتتتک  تونمینم یمن حت یول ک جام تکون بخورم..م از ستتر 
خودم از  غیصتتتدا و اونقت با ج یب یغایج یول زنمیم غیشتتتدم..تو خواب ج

 ..شمیم داریخواب ب
شرمنده بابا م ادی یوقت هنوزم ست ندارم شهیم شیدلم ر فتمیصورت   ادی..دو

 چشممه.. یجلو شهیهم ی..ولفتمیاون لحظه ب
صدا اون شم که باز کردم تو خونه خودمون بودم و  شهاب  دادیداد و ب یروز چ

که رو به مامان و بابا بود کل خونه رو برداشتتته بود..ستترخ شتتتده بود..مثل 
 اتشفشان در حال انفجار بود..

ه رو ک ی..دختر دسته گلتون و دختردیهست ی_شما چه جور پدر و مادرشهاب
 هیدستتتت  دیو داد کنن؟اونیمراقبت م نطوری..انیکرد داشیپ ستتتال 9بعد از 

ا که دلش ب نیدیازدواج نبود..فهم نیبه ا یراضتت یگل نیدی..اصتتال فهموونهید
باستتتتیهاش ن گاهش  مادر از ن نه..تو  که ستتتکوت ک قد   دی..هر چ

 نیدیپوالد کارساز شد..اصال فهم دیکه تهد دیتو پدر و ند تی..حمایخوندیم
شد..تهد نید مجبور به اپوال دیبخاطر تهد صلت   ای کنهیقبول م ای نکهیبه ا دیو

قهر  ایمدت که مثال نامزد بوده  نیتو ا نیدی..فهمکنهیو نابود م تونیهمه ستترما
 ..نیدیدکتک خورده..تن و بدن کبودش و  یاز اون روان ایبوده 

 اره؟یسرش ب ییکه معلوم نبود بخواد چه بال میدیرسیامروز به دادش نم اگه
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برسر من ..خاک برسر من که گذاشتم عروسکم دست اون ع*و*ض*ی  خاک
 ..فتهیب

بابا رو وقت یب یها هیگر باز کردم  یوقفه مامان و نگاه شتترمنده  چشتتمام و 
 ..چقد حالم بد شد..دمید

 تنم بود..سرم بهم وصل بود.. لباس
شمام شد مامان  چ سرم و  هیگر هیکه باز  شک و اه اومد باال سر داد و با ا بلند 

 ی؟ای..چرا دردات و به من نگفتیمن قربونت بشم..چرا بهم نگفت یگفت_اله
ش یمادر یسال ب 9خدا..بچم حق داره.. که ازش بخوام  ییجا یانتظار ب دهیک

 دردالش و به من بگه..
باب دلم و ک دایشتت زیر زیر یها هیگر ی..صتتداختیریو اشتتک م کردیم هیگر

 مستتتین یکوچولو راضتت یبرم ب*غ*لش کنم و بگم ابج خواستتتمی..مکردیم
 ..یکن هیبخاطر من گر

 کم دورمون خلوت شد..بابا اومد باالسرم.. کم
بام نه  یدونی؟میچ یعنی یدونیبغض کرده بود..م با بات بغض ک  ینعیبا

 یدونی؟میچ یعنیرو تو نگاه بابات خوندن  یاشتتک و شتترمندگ یدونی؟میچ
و  یدختر شتترمندگ هی یدونی؟میچ یعنینگاه بابات واستته خاطر تو  یکالفگ

 ..دمیکش یمن چ یدونی..نمیدونی؟نمیچ یعنی نهیغرور خرد شده باباش و بب
کا با غض و اشتتت باالستتترم و  یب مد  ماش او تو چشتتت مع شتتتده  ج

کنم..شتترمندتم  یگفت_نتونستتتم..نتونستتتم مثل اقا ستتهراب واستتت پدر
 بابا..شرمندتم..
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مدت تو خودشتتون بودن و هنوز شتتوک زده  هیذشتتت اون روز همه تا از گ بعد
با  یبه حال منم برستتن..من دیبا دنید نکهیبودن..تا ا تاقم  که تمام روز و تو ا
 ینجوریا خواستتتمینم گهی..خستتته شتتده بودم..دگذروندمیم ختنیاشتتک ر
تموم  ینروا هیو کتک خوردن از  یبدبخت یروزا گهیپاشم..د خواستمیبمونم..م

 رفتمیم الیو تک دای..هرروز عصر با شخواستمیدوباره م یزندگ هیشده بود..من 
 یلی..اونجا واستته من خشتتدمیاب م یبه زالل رهیو اونجا خ اچهیپارک کنار در

 ارامش بخش بود..
مه و ه ریبه ام زنهیباشتتم زنن م یبهم گفت که اگه من راضتت الیتک یبار چند

سش م یچ ص ی..ول گهیرو وا سبب تمام بدبختمن ا و  امیال قبول نکردم..من م
با ستتکوتش..با فرارش از عشتتق..با ندونستتتمیم ریام  ریو د ومدنی..اون که 

 ..شبخشمیوقت نم چیبشم..ه دهیکش یبدبخت نیاومدنش باعش شد من به ا
 ییبهتر از اون خبرا یبهتره..ول یلیبعد از حدود دو ماه از اون روزا حالم خ االن

 من واقعا موثر بود.. یو تو بهبود دمیروزا شن نیبود که ا
پرونده  یدنبال کارا سونیج یکه شهاب واسم گرفته بود اقا یلیمدت وک نیا تو

 من بود..
 یترسونده بودن..ول یو حساب سونیج یپوالد اقا یکرد..ادما تیپوالد شکا از

والد پ دمیکه فهم یشد..وقت روزیاون مقاومت کرد و با تمام دردسراش باالخره پ
 ینگه داشتن زور ی..و حتدیمحکوم شد..به حبم..بخاطر ضرب و شتم..تهد

نبود چند روز و  مواستتم مه گهیخونش..پوالد افتاد زندان..د یمن اون روز تو
 هگید زیبود..و چ متیکنده شد خودش غن میکه شرش از زندگ نیچند ماه..هم
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شد یا صاب رنج م دیشد یپوالد از ناراحت نکهیا میکه متوجه   یاو قرص برهیاع
 بوده.. یهم بستر یدوره کوتاه هی ی..و حتکنهیمصرف م یقو یلیخ

کرد..ماهم در جواب  یشتترمنده شتتد و چقد معذرت خواه ییوفا یاقا چقد
که اصال نگاشم نکرده بودم و  ینیماش چیحلقه پوالد و سوئ شونیمعذرت خواه

 ..میواسش پم فرستاد
ونده ترستت یرفته بود ستتراغ پرند و حستتاب انیبود که..شتتا نیا گهیخوب د خبر

کنه چون اون بوده که با دروغ  تیازش شتتکا تونهیمثل پوالد م نکهیبودش..از ا
شونده بوده..بهش گفته بود که پاش و از زندگ ش یمنو اونجا ک شهاب بک ه منو 

 نکنه.. یوقت ه*و*س عاشق چیکه کال ه ارهیسرش م ییوگرنه بال رونیب
نفرت زل  و با ووردهیاخرم کم ن یبود ول دهیبود..رنگش پر دهیپرند ترس گفتیم

و گفته_حالم از تو و شتتهاب احمق و اون خواهر  انیشتتتا یزده تو چشتتما
 ..خورهیه*ر*زت بهم م

 بوده.. انیابدار از شا یلیس هیحرفش  نیجواب ا که
 کردم..چقد دلم خنک شد.. فیک چقد

 بود که.. نیرو به اون رو کردا نیم و از او حال دمیکه شن یخبر نیبهتر و
 ..انریا میو از پوالد جدا کنه و برگرد شیگرفته بود که سرما میتصم بابا
شت بود و ه یول سلط چیچون پوالد فعال بازدا شت و ه یت  چیرو اموالش ندا
شا یبابا مجبوره بمونه..ول کردیرو هم قبول نم یلیوک ش انیمن و مامان و   دایو 
..اون شتتهیبمونه داغون م نجایاگه ا نیاز ا شتتتریب ی..بابا گفته بود گلرانیا میریم

 ..دیفهم وبتا خوب بشه و چقد بابا خ خوادیو م رانیدلش ا
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ر که کا یمارستتتانیکه هم کمک حال بابا باشتته و هم تو ب مونهیفعال م شتتهاب
 باشه.. دیتعهد داره..فعال با کنهیم

 ..میکه بر کنهیداره کارارو درست م انیشا
ه سال ..بعد از سگردهیکه باور کنم باالخره دارم برم تونمی..نمشهیباورم نم اصال

 که عاشقشون بودم.. ییاز کسا یدور میو ن
ناموفق و دارم..در واقع  ینامزد هیستتاله هستتتم که تجربه  23دختر  هیمن  االن

 ..مدونیسام م ریدردارو ام نی..من ...مسبب همه امیشکست تو زندگ هی
رو بکنم که  یباهاش کار خوامیم یاالن در چه حاله..ول دونمی..نمرانیا رمیم

 دلباخته و اون موقع است که... هی..کنمیاون با من کرد..عاشقش م
ستتالم  16..اون موقع من همش  ریبخ ادشیکرده.. ریی_چقد شتتهر تغانیشتتا

..فتتوتتتبتتال ابتتونتتایتتشتتتتهتتر..ختت نیتت..اادمتتهیتت یهتتمتته چتت یبتتود..ولتت
 ..رفتنمون..امونیتابیتو..ب دنی..دزدمونی..بچگمونیباز

ذشتتته بود گفتم_ول کن گ دایپ یکه توش شتتاد یو با لحن دمینفم بلند کشتت هی
شنگ شته ق شتم..از ا یرو..من گذ سال فقط..فقط چند تا خاطره به  23 نیندا

 بهشون فکر کنم.. خوامینم گهیدارم..د یموندن ادی
ه تهران پا ب یاز وقت کنمیدستش و گذاشت رو شونه منو گفت_احساس م انیشا

با ا یحت میگذاشتتت نن و روتم عوض شتتتده مخصتتوصتتتا  فهیق نیر  ل
 دو د و دمه تهرونه.. نیهم اقتتیل می....خودموندتیجد

 لبخند خواهرانه بود.. هیفقط  جوابم
 تو.. رمیشد و گفت_من م بلند
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 ..امی_منم االن م
هام کردم..اخ که چقد دلم  هیالوده رو وارد ر یهوا نیا اقیبا اشتتت گهیبار د هی

 کهنیبدن تنن شتتده بود..با ا یکه توش فحش فارستت یمحله ا یدعوا هیواستته 
 ساله تموم شد.. 30واسه من  یدور نیا یهمش سه سال نبودم..ول

..واسه انریا میاومد انیو شا دایزود درست شد..من و مامان و ش یلیخ کارامون
صف عمرش و اونجا گذرونده بود..ول دایش  انیشا یسخت بود..به هرحال ن
 مامان..اونم دلتنن بود.. شتریمشتاق بود و از همه ب یلیخ

ها و گفت_تن میاشک یزل زد به چشما نشیاومدن بابا با همون نگاه غمگ موقع
استتت و یخوب یواستتت انجام بدم..منو ببخش ..بابا تونستتتمیبود که م یکار

 مراقبت کنم.. یوقت نتونستم ازت به خوب چینبودم..ه
ستمینم صه خوردن بابام و بب خوا  نکهی..رفتم تو ب*غ*لش و گفتم_مهم انمیغ

 من از ته دلم دوستون دارم.. نکهی..مهم اکنمیمن بهت افتخار م
س تازه ست اومد هیتهران.. میدیامروز ر ستا یکیهتل.. میرا ه ک انیشا یاز دو

شده بودن و بعد ا ینترنتیا ست  ست نیبا هم دو شد و به رفت و امد  یقو یدو
 دایکنه..ما هم تا پ دایخونه واستتمون پ هیبود..قرار بود  رانیکرد مال ا دایادامه پ

 ..میموندیشدن و اماده شدن خونه تو هتل م
 نکهیگرفته..با ا یلیدلم ازشون خ نکهینزدم..با ا یاز اومدنمون حرف چکمیه به

شد..با ا میبعد از نامزد شون قطع   یز هاندلم ا نکهیبا پوالد ارتباطم به کل باها
 ..کشهیهمشون پر م دنیدلم واسه د یگرفت..ول
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صم یچ دونمیروز قبل از اومدنمون..نم هی  امخویگرفتم حاال که م میشد که ت
..حاال که اومدم تا ستتتمیستتابق ن یبرگردم..حاال که من عوض شتتدم و اون گل

 رو عوض کنم پم بذار ظاهرمم عوض کنم.. زایچ یلیخ
 منهتن.. یها شگاهیارا نیاز بهتر یکیرفتم  نیهم واسه
ها ند و ل*خ*ت مشتتک یمو بد میبل ها لیت به مو ند و ل*خ*ت  یشتتتد  بل

و چشتتمام در تضتتاد بود و  دمیبا پوستتت ستتف ی..رنگش به قدریش*ر*ا*ب
شنگ یهارمون ست کرده بود که خودم تا چند لحظه منن بودم..ابروهام  یق در

دازه از ان شی..صتتورتم بکردیصتتورتم و جذابتر م نیتر شتتدن و هم کیبار کمی
که  ییبگم واقعا جذاب شتتده بودم..و من واستته برنامه ها دیباکرده بود.. رییتغ

 داشتم.. ازین تیهمه جذاب نیداشتم به ا
.دلم .دنشتتونیهرچه زودتر برم د دیبزنم..با زنن میداشتتتم فردا به مر میتصتتم

شتاق م شتریدروغ بگم..از همه ب تونمی..به خودم که نمکشهیواسشون داره پر م
هنوزم  ی..ولمیعصتتبان یلیخ یلیازش خ نکهیستتتامم..با ا ریواکنش ام دنید
 وار دوسش دارم.. وانهید

به مر امروز بابا من اومدم تهران  میصتتبح  زنن زدم..هر چقد که بهش گفتم 
سرم م یدار گفتی..مشدیباورش نم سه چیذاریسر به  هش ..بیایب دیبا ی..وا

تو  میبهت زنن زدم..خالصه قرار گذاشت نجایبا شماره ا ینیبیاخه خره نم گمیم
 کارم.. هسر دونمیم یول امیم گفتیهنوزم باورش نشده بود..م یهتل ول

 ..نهیخانم جوان اومده منو بب هیزنن زدن و گفتن که  نییز پاا االنم
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شک هی شک یمانتو م شلوار م سرم بود..موها یو  شال قرمز   و میش*ر*ا*ب یو 
 هم اضافه شد.. میرژ لب قرمز زدم..عطر شکالت هیتو صورتم و  ختمیر

مدم گاه کردم..وا نییپا او قد عوض  میخدا مر یو تو ستتتالن و ن و ..چ
شک یشده..موها سل شیفر م شده..رفتم یشده بود ل*خ*ت و ع ..چقد ناز 

شدم  انقد عوض یعنیکنارش..حواسش به من نبود..رفتم پشت سرش و گفتم_
 خانم؟ میمر یکه تو منو نشناخت

تا منو د اروم جا دیبرگشتتتت.. تا  باز کرد و  ییچشتتتاش و  جا داشتتتت  که 
 ..یگفت_گل..گل

 میبچگ یلم واستتته همباز..چقد دشیخودش و پرت کرد تو ب*غ*لم..اخ و
 از کله پو کا تنن شده بود.. یکیتنن شده بود..چقد دلم واسه 

 اومده بودم..دروغ نگفتم.. یدیکردم و گفتم_د نگاش
 تو چشماش جمع شده بود.. اشک

شد ی_گلمیمر شده بود..چقد  ی..وایچقد عوض  خدا..چقد دلم برات تنن 
 ؟یگل یالغر شد

 هیتو ب*غ*ل  ونیاز پشت سرم در حال اومدن بود و منو گر انیموقع شا همون
با مردیدیدختر م تا منو د می..از قرارم هم  نداشتتتت.. مد جلو و  دیخبر  او

 شده؟ ی..چیگفت_گل
اروم برگشت سمتش و هردوشون با هم چشم  میبود ..مر میپشت سر مر انیشا

 تو چشم شدن..
 هردوشون با هم گفتن_ نکهیبودن تا ا گهیلحظه هردوشون محو همد چند

 می_مرانیشا
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 انی_شامیمر
 ..یچقد بزرگ شد می_مرانیشا
گل  یلیتو هم خ ی..ولیخانم شتتتد گنیعمو..معموال م ی_همیمر خوشتت

 ..ایدار یچه داداش ج*ی*گ*ر ی..گلیشد
صال نم خاک سر..ا شا نیو ع رهیجلو زبونش و بگ تونهیبر  انیخانما رفتار کنه..

 نیبود و از ا یخودش واسش مهم نبود..کال دختر راحت یخندش گرفته بود..ول
 ..ومدیاخالقش خوشم م

 ..نی..همتون اومدی_گلمیمر
شهاب و تک شالی_هممون..بجز بابا و  شون طول ک  هگیمدت د هی دی..اونا کارا

 ..انیم
شا میمر شا انیدوباره رو کرد به  صال باورم نم انیو گفت_  هی..اون موقع شهیا

 ادته؟ی..یبود یصدا خروس هیجوش جوش یپسر زرزرو
ا که ت یتو..زرزرو تو بود یگیم یدختر..چ یگفت_ه یبا اخم بامزه ا انیشتتا

 .ومدیدر م غتیج زدمیدست به موهات م
 ...چه پروشونیدیکشیم ای.. یزدی_دست به موهام ممیمر
 و پاره کرد؟ کمیبود که رفت توپ چهل ت یتو..ک ای_پررو منم انیشا
 یو هم داشت رفت لمیحلقه ف هیکه همون  نمیب کردم..تو هم با دور ب_خومیمر

شو واریاز در و د ست سنن د ستم یعکم گرفت تونییو  ون عکم از ا هی..اخر د
ستیدماغ گندت گرفت از  ادیانقد بدم م ؟اهیدماغت کوش..عملش کرد ی...ا را

 کنن؟یپسرا که دماغاشون و عمل م نیا
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 سرخ کرده گفت_مجبور شدم عملش کنم..شکسته بود.. انیشا
 ..هی..به هر حال سوسول بازیپشت چشم نازک کرد و گفت_هر چ هی میمر

 بخدا.. ووننیدوتا..د نیاز دست ا اووف
ن رو بگو اماده شتت نایبرو مامان ا ای..بیو گفتم_داداشتت انیحرف شتتا نیب دمیپر
 ..میمنتظر نجایا می..من و مرمیبخور یدور هی رونیب میبر

 رفت .. میچشم غره ترسناک هم به مر هیقبل رفتن  انیشا
ست یتو الب میو مر من ش شروع کرد میهتل ن  مینامزد انیحرف زدن..از جر میو 

بار بد و ب یو اج قدم اون روزا ازش فحش و  با خبر بود..چ راه  یکه داشتتتم 
نامزد یزی..چدمیشتتن نهی..از پوالد و ددونستتتتینم میاز بهم خوردن   وو
هار گاشیباز ثل ابر ب  هیر..از بهم خوردن رابطمون..گفتم واستتش و اونم م

 میصمت نکهیاون شب مثل ا انیو شا میمر ی..ولیاور ادیکرد..دلم گرفته بود از 
 ..ارنیداشتن منو از اون حال و هوا در ب

شت..کل یلیشب خ اون شت یخوش گذ شهربازمیگ ست نی.. ستوران..ب  ی..ر
صه عاللمایف نیا نیع یازاد دونیدور م..دور خوردن یبرج شب  ی..خال بود..

هان یزیگفتم چ میبه مر یموقع خداحافظ به  نگه..چون فردا  یاز اومدن من 
 کنم.. زشیخودم برم اونجا و سوپرا خوامیم

شتم که  امروز سترس دا صبح انقد ا شکوندم و به هتل  هیو  وانیل هیاز  گلدون 
شتتدم..به مامان گفتم که امروز  داریب بمردم ضتترر زدم..از صتتبح زود از خوا

مامان گفت  ی..ولانیبرم خونه عمو ستتهراب و بهش گفتم که اوناهم ب خوامیم
رو  گهید همدیبغد از چند ستتال دوستتت دار دونمیکه اول خودت تنها برو..م
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گار موند نجایا گهی..ما که دمیای..دفعه بعد ما هم مدیو درددل کن دینیراحت بب
 ..میشد
نه...بهش گفتم دارم اماده  ایاونجا  رمیبود که م دهیزنن زده بود و پرستت میمر

بهم بگه..حم  یزیچ هی خواستتتتیچش بود..انگار م دونمینم ی..ولشتتمیم
 چش بود.. دمیاضطراب داره..اخرم نفهم یلیخ کردمیم
ل*خ*ت  ی..موهامو حستتابرونیگرفتم و اومدم ب زیو تر و تم یدوش طوالن هی

باال ستتر هاکردم و  صتتورتم و شتتلوغ دورم  یجلو یم محکم بستتتم..مو
و رژ لب  دمیبه چشتتمام کشتت یپر حجم ملیگذاشتتتم..خط چشتتم پهن و ر

 ..ییالبالو
ها یمشتتک کیو تون یمشتتک ستتتاپورت بالو یکه توش رگه  داشتتتت  ییال

 ..خودم و غرقیو کفش مشک فیو ک یو شال مشک یزرشک ی..مانتودمیپوش
را عم پایت نیج*ی*گ*ر شتتده بودم..قبال از ا یکردم..حستتاب میعطر شتتکالت

 ..شدیاالن..الزمم م یول زدمیم
مه غات ه که ستتتاک ستتو تل زدم  ایهنوز خواب بودن  رو برداشتتتم و از ه

 گرفتم و رفتم سمت خونه عمو سهراب.. ی..تاکسرونیب
بستتته  خیاز استتترس و اضتتطراب دستتت و پاهام  میدیدر خونه که رستت یجلو

ستم  شمام و ب ست به گردنبند امبودن..چ ش ریو د  قی..دوتا نفم عمدمیسام ک
 خوب فکر کنم.. یزایکردم به چ یو سع دمیکش

..چم شده من..چرا قلبم ای..خداستادمیدر خونه ا یشدم و جلو ادهیپ یتاکس از
 لرزون زنن و زدم.. ی..با دستاشهیاز جا داره کنده م
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 ..دیسرحال حسام بود که به گوشم رس یاز چند لحظه صدا بعد
 ه؟ی_کحسام
 صداش بودم.. یدلتنن حت چقد

 _منم..
 _خوشبختم ..منم حساممحسام

 شد.. نیریش نیا باز
 ..داداش حسام..فتمی_منم گلش

حستتام بود که  فیضتتع یو بعدش صتتدا ومدین ییصتتدا چیچند لحظه ه تا
 ؟یگفت_ک

 ؟یکنی..باز نمگهیمنم د یبابا..داداش ی_ا
شد..چرا در و باز نکرد.. نی..وا اومدین ییصدا گهید قدم اومدم عقب  هیچش 

من  ی..خداکردیگرد شتتده منو نگاه م یدر باز شتتد و حستتام با چشتتما هویکه 
شده بود..هنوز خ ش رهیچقد دلم براش تنن  ستم و ک رت و پ دیبهش بودم که د

 شدم تو ب*غ*لش..
 تو رو.. نمی_من قربون خواهر گلم بشم..ببحسام

باره با تعجب گفت_گل دیکشتت منو  ی.ک.نجای..تو ای..واقعا خودتیعقب و دو
 ؟یاومد
 تو؟ امیب یذاری..مشهیم یو گفتم_دو روز دمیخند

 و باز کردم و اومدم داخل.. راه
 ..نی..افتاد زماریاون ساکم و ب ی_داداش
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که ..بسگهیداداش م هیتا  شمیخر م عیشد ..منم خو سر داشیپ نی_باز احسام
 ..ادیداداش از تو دهنش در نم هیکرد  مونیعقده ا یاون هان

 دوساعته.. یگیم ی..چیزنی_چقد تو غر م
 بابا برو تو .. یچی_هحسام

 ..ستادمیا اطیدر ح کیداخل که نزد میهم اومد کنار
شک ستادهیفاطمه ا خاله شم ا شما دن شده بو یبود و با لبخند مهربونش که چ

گاه م نداختم تو آ*غ*و*ش پر مهر کردیمنو ن نار زدم و خودم و ا ..حستتتام و ک
 تن مادرانش تنن شده بود.. یبو یخاله..اخ که چقد دلم برا

 است حتما.. هی_حسام..در و باز کن..هانخاله
 خاله.. کنمی_من باز م

..رفتم دمیشتتنیم اطیرو تو ح یبلند هان یقدما یو زدم و صتتتدا فونیا دکمه
 شتتدم..نفم نفم یبا هان میتو ف میو باز کردم که ف ..درستتتادمیدر ا یجلو

موهاش و رنن  نمیکوچولو شتتده بود..نگاه کن ا هیخدا..دلم براش  ی..وازدیم
 ..شگاهیارا هیبا هم رفتن  می..فکر کنم با مریکرده..عسل

 ختهیو باز دورم ر میل*خ*ت ش*ر*ا*ب یمنو ستترتاپام و نگاه کرد..موها یهان
 بودم..

 ..نجای..تو..ایگفت_گل یمارو یصدا با
 ..یمعرفت یب یلی..خیگفتم_هان یاروم یبا صدا منم
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مد خودم ه تو ب*غ*ل  لش.. تو ب*غ* تم  خ ندا کم ا ح م  هیگر گهیو 
 گهیتو ب*غ*ل خاله د یبعد از اون همه اشتتک و زار کردمی..فکر نممیکردیم

 ..یاالن..با هان یکنم..ول هیبتونم گر
ا ..بیتو هم بد کرد یکردم..درستتت..ول یمعرفت یدر گوشتتم گفت_من ب اروم

 هممون..
 ..یخبر ندار یچی_تو از ه

 ..زایچ یلی..از خی_تو هم خبر نداریهان
 _من..

تو  وامخی..االن فقط مستیحرفا ن نیحرفم و گفت_االن وقت ا نیب دیپر یهان
 ..میو من سرم بذارم رو پات و با هم حرف بزن ینیبش
 ؟یدیو د میمر ی_راستیهان

 ..میو با هم بود شبی_اره..د
 اون.. شیپ ی..چرا اول رفتیشعوریب یلی_خیهان

 ؟یتیترب ی_تو هنوزم ب
 ساختم.. یچ دیاز فر ینیبب دی..تازه بایدی_هو..کجاش و دیهان

 تو.. میهم اومد با
مدیگل یدونی_نمیهان فت تو او تا حستتتام گ  یچ دمی..اصتتال نفهمی..
 ..دمیی..فقط دودمیپوش
..چقد خوشتتحال میزدیو با هم حرف م میو خاله تو اشتتپزخونه بود یو هان من

 یعنی ی..واکنهیو منو داره خاله م شتتهیداره مامان م یهان دمیفهم یشتتدم وقت
 ..یجذاب یی..اوو چه داشهیم ییدا رمیام



wWw.Roman4u.iR  478 

 

ه خوب بود..هم یلیحسام شرکتم نرفت..استقبال خ ی..حت میدور هم بود همه
ستنیم یجور هی شون  خوا شون بدن..ولمحبت اون  نیچرا ب دونمینم یو به من ن

قه و دلتنگ بت و ابراز عال مه مح گاه نگران و پر اضتتطراب  هی یه مشتتتت ن
 یهرچ یول دونمیداشت..نم میکه صبح مر ی..از جنم همون اضطرابدمیدیم

 که خاله گفت بدتر شد.. یبود با جمله ا
 ..ارنیرو هم ب دهیسپ انی_حسام زنن بزن به پسرا ظهر مخاله

 دهیستتپ لیتو فام ادمهیکه  یی..تا جاهیک گهید دهیدهنم و قورت دادم..ستتپ اب
شت ستمی..نممیندا شتم فکر کنم ول یزایبه چ خوا ست ندا اخود ذهنم ن یکه دو

هم  یبپرسم اخه کس یزیچ یاز کس شدیبه اون سمت..روم نم دیکشیاگاه پر م
 نزد.. یسابقم حرف یدرباره پوالد و نامزد

نا جور تو ستترم بود که با اومدن عمو همه از ستترم  یو فکرا ینگران عالمه هی
و خودم و  دمیی..دوگشتتتتیمنتظرش که دنبال من م ی..در برابر چشتتمادیپر

 انداختم تو آ*غ*و*ش گرم و پدرانش..اخ که چقد دلم براش تنن شده بود..
ستیکردنا رو م بتیو غ ایدور هم نیدلم دوباره ا چقد صال خوا جون تازه  هی..ا

 گرفته بودم..
که حسام از تو سالن داد زد_مامان  میظهر بود و ما هم تو اشپزخونه بود کینزد

 بابا.. می..غدا رو بکش..مردکنیبچه ها نزد
 ندیمشتتتاق د شتتتریکردن دستتت و پاهام..از همه ب خیاستتترس..دوباره  دوباره

 مجهولش بودم.. تیهو دنیخانم و فهم دهیسپ
 بود.. یعال ینگاه کردم..همه چ هنیو تو ا خودم
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 ..میدیتو سالن چ زیها رو روم غذا
که گفت_سالم بر اهل خونه..ما  دیبلند فر یدر سالن اومد و بعد صدا یصدا
 ..مایاومد
ند م قلبم ند ت هانزدیت حالم بود.. ی.. جه  گاه نگران و مهربون بهم  هیمتو ن

 انداخت..
 ..یمدت که نبود نی..ایکنارم و گفت_گل اومد

 _سالم..
ر دخت هیبود.. دهیدختر بود..برگشتتتم ستتمتش..احتماال همون ستتپ هی یصتتدا

 درشت ی..چشمایداشت..پوست گندم ییبای..اروم اومد جلو..صورت زبایز
شتینقره ا شت ول یو لبها ی..دماغ گو سبتا در و  پهن یخوش فرم..ابروها ین

ها تاه و مو کل زیتونیز یکو نن  یبود ول بای..در  لب بود..ر جا نه.. جذاب 
 مثل من بود.. شماشچ

 ..خوشبختم..دمیو اورد جلو گفت_من سپ دستش
شبخت س هی یچرا ول دونمیبود..خوش بحالش..نم خو  دیانب گفتیبهم م یح

 ختیریکه از سر و روش م شیذات یاون با مهربون ی..ولادیدختر خوشم ب نیاز ا
 حم و تو وجودم کمرنن کرده بود.. نیا

 ..سالم..فتمیو تو دستاش گذاشتم و گفتم_گلش دستم
 ی..معرفیدستتتپاچه بود..اضتتطراب داشتتت..رو کردم بهش و گفتم_هان یهان
 ..گمی..نسبتا رو میکنینم

 ..خب..زهیهول کرده گفت_چ یهان
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سپ رو سمت  ش دهیکرد  صمفتهیو گفت_گل ست و خواهر   9من که  یمی..دو
 سال و با ما بود..مامان که برات گفته..

 ..دهیسپ یاومد رو لبها لبخند
پا یهان خت  ندا گاه کرد..ستترش و ا مام ن به من و تو چشتت و  نییرو کرد 

 ..ری...نامزد امدهیگفت_سپ
گه بگم اب  هی کان و از دستتتت دادم..ا مان و م ظه ز دروغ  ختنیروم ر خیلح

گه بگن اب جوش روم ر گه بگم بهم شتتوک وارد  ختنیگفتم..ا دروغ گفتم..ا
حالم اصتتتال توصتتت  ینبود..چ یشتتتدن فیکردن دروغ گفتن..وصتتتف 

سال  نی..گفتم امونهی..منکه گفتم..گفتم تنها نمریام یعنیگفت..نامزدش.. سه 
از  ینامرد نیاز تو..ا ییوفا یب نی..اریمن خوشتته..ام ی..گفتم بودهو ستترگرم ب

 بود.. دیتو..بع
باره  عیستتر یاومد رو لبم..ول یلبخند عصتتب هی لبخند اومد رو  هیرفت..دو

 خودم و اروم کنم.. کردمیم یسع یبودم ول یلبم..عصب
 نگفته بود نامزد کرده.. ری_خوشبختم..ام

قطره اشتتک  هیستترخ شتتده و اون  یچشتتما خواستتتمیو ازشتتون گرفتم..نم روم
 ..ننیاومده رو بب نییناغافل پا
به تو  یو خنده و خوشتت ی..خوشتتبختیو خوردم..االن نه..االن نه گل بغضتتم

 ..تیابد یی..عادت کن به بختت به اقبال نحست..به تنهایگل ومدهین
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 نی..نه..ادهیاالن..با وجود سپ یو مال خودم کنم..ول ری..من اومده بودم امایخدا
هلش ..من اتونمیچقد معصتتوم و مهربونه..نم زنهیکه چشتتماش داد م یدختر

 ..ستمین
 .بود. ستادهیپشت به من ا ریساالد و برداشتم و رفتم تو سالن..ام ظرف

به ارزوهام داره  یکیمردونش  کلیه دنیخدا د اخ در  یکیاز ارزوهام بود..خو
 ..شهیبراورده م ونیم

 شکالت.. ی..بوادیم ییبو هیمردونش اومد که به حسام گفت_ یصدا
 گفتم_سالم... یبلند یصدا با

ظه همون جور تا ند لح تادهیا یچ ند م ستتت ند ت  دنی..دزدیبود..قلبم ت
 زدم کرده بود.. جانیمن بودن ه یایدن یروز هیچشماش که  دنیصورتش..د

 شکالت.. یبرگشت سمت من..سمت صدا..سمت بو اروم
شکل هیابروهاش  نیب صورتش همون  سته بود.. ش شنن ن  بود..همون یاخم ق

بود و  هدیمردونش بود..کت شلوار پوش یو دستاسوخته ر یدستبند چرم قهوه ا
بلوزش  هقیتنش بود..بازم  دیو بلوز سف یکتش و در اورده بود..شلوار مشک یل

 ..دمیندپالکش و  یگردنش بود..ول ینقره ا ریزنج هی نباریباز بود و ا
باره  لیمن اخمش تبد دنید با به تعجب شتتد..تا چند لحظه محو من بود..دو

 همون اخم اومد و سر جاش نشست..
 .. ریو گفتم_سالمم جواب نداشت ام زیم یو گذاشتم رو ساالد

 گفتم.. دهیو کش ریام
 اومد که گفت_سالم.. یفیضع یصدا

 که من برگشتم.. یستی_خوشحال ن
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 ..یبود..چه استقبال مشت شده ریام ی..دستا میهم بود یبه چشما رهیخ
جون اشتتنا  یجان..من با گل ریاومد تو ستتالن و گفت_ام دهیموقع ستتپ همون

 ..دادایو م فشیتعر شهی..خاله همهیدختر ماه یلیشدم..خ
 ..زیو گرفت و کشوندش سر م ریام یو بازو رفت

ش ریبعد از مدتها دوباره ت نمیس سپدیک برام  شیبا تمام مهربون دهی..اون لحظه 
مام پر از اشتتتک داره  مد..حم کردم چشتت بدم او عذاب..ازش  که  شتتتد مل

 رو لبش اومد.. طونیلبخند ش هی ری..حم کردم امشهیم
 کیتبر یو گفتم_راستتت ریروبروشتتون نشتتستتتم و چشتتم دوختم به ام رفتم

 و به من ینامزد کرد ینامرد یلی..فوق العادستتت..خیدار ییبای..نامزد زگمیم
 ..ینگفت
 ..دیهم د دهی..سپدمید زیشت شدش و رو مم یدستا

 ..یمنو نگفت تیبه اون در که تو هم واسه نامزد نیسام_ا ریام
سه من  هی سه تو هم  ییهویلنگه ابروم و باال انداختم و گفتم_وا  ییوهیشد..وا

 شد؟
 ..مینبود دمینشست کنارم و گفت_من و فر یهان

 لیو از اونور ستتالن داد زد_تحو رونیاومد ب ییاز دستتتشتتو دیموقع فر همون
 خانم؟ یریگینم

 و گفتم_احوال پدر جوان؟ دمیخند
صورتش و د از شدن  سرخ  سالن هم  سر ح نی..واقعا که ادمیهمون ور   فهیپ

 ..یواسه هان
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..سرم کج بود و مشغول کردیو با من صحبت م یاومد و نشست کنار هان دیفر
 نشسته بود صدام زد.. دهیحرف زدن بودم که خاله که کنار سپ

 نیونم عبرگشتن رو ش هویبودن  ختهیور ر هیبرگشتم موهام که تو صورتم  یوقت
 شد.. یصحنه قشنگ یلی..خایهند لمیف نیا

 و گفتم_جانم خاله.. برگشتم
 خواستتتمی.. نمکردمیو رو خودم حم م ریام رهینگاه خ یبه خاله بود ول نگام

با  هگید دونستتتمیم نکهیچرا با ا دونمیم..نکردمیمقاومت م دینگاش کنم..با
حال دوستتت  نیبا ا یجلوه کنم ول ریام یدلم بخواد جلو دینبا دهیوجود ستتپ

و واسم ت گفتیم کهتک باشم..مثل اون موقع ها..مثل اونوقتا  ریداشتم واسه ام
 دهیستتپ یرنن چشتتما گفتیبهم م یحستت هیچرا  دونمی؟نمیفرق دار هیبا بق

 ..دستیانتخاب سپ لیدل
 خاله؟مامان و بابا..بچه ها کجان؟ ی_چرا تنها اومدخاله

شهاب و تک لبخند اراش ..موندن تا بابا کومدنیکه هنوز ن الیزدم و گفتم_بابا و 
شهابم به ب ستانیو بکنه و  شت..ول کردیکه کار م یمار مان و ما یهنوز تعهد دا

ش انیشا شتن که ب یلیهتلن..اتفاقا خ دایو  ست دا مامان  ی..ولنجایا انیهم دو
 هیامروز و مال تو..ما  فتحرفا واستته گفتن دارم گ یلیمن امروز خ دونستتتیم

 ..میایم گهیروز د
 االن تو هتلن؟ یعنی_عمو

 _بله عمو..
فت_از تو د عمو که ب گهیاخم کرده گ نداشتتتم.. ظار  نه  یایو ن یایانت خو

 ..دیایب دیاریهتل و همه رو ب دیبر یبابا..بعد از نهار با گل ریخودت..ام
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 دیامروز فردا واستتته قرار داد با نکهیدنبال خونه بود..مثل ا انی_نه..عمو..شتتتا
 کردن.. دایرو پ ییبرن..جا

 ادتیهنوزم خونه تو.. نجای..ادیمونیم نجای..شتتب و اگهیروزه د هی_تو بگو عمو
 که نرفته؟

 ..ادمهی ی_نه عمو..هنوز همه چ
به ام هی گام فقط  ظه ن به من بود ول ریلح گاهش  تاد..ن گاهش و  عیستتر یاف ن

 گرفت..
 نره؟ ادتیبابا  ری_امعمو

 کار دارم..حسام هست.. ییسام_من بعد از نهار جا ریام
سیم ای ادیحرفش..انقد از من بدت م نیشدم از ا سرخ ..از کنار من بودن یتر

 خان.. ریکنارت باشم ام ستمیهم حاضر ن ی..خودت و بکشیترسیم
 رم..کار مهم باهات دا هیبهتره..سر راه  ییایگفتم_اره حسام..تو ب یشاد لحن با

 خانومه.. ی_امر امر گلحسام
صدا نجایاز هم ینکردم ول ریام نگاه سا یهم  صب ینف شون م شیتند و ع  دادین

 ..یاریواسه من ادا در ن یگرفته شد..تا تو باش ادیز اریکه حالش بس
 ومده؟یپوالد خان کجاست؟ن ی_راستدیفر

سم پوالد اومد غذا پر همه شدن..تا ا سمش  دیساکت  تو گلوم..ع*و*ض*ی ا
س سم نح ساس مارهیم یهم وا ش کردمی..اح شده..همه  دنمیراه نفم ک سته  ب

 که دستبند چرم قهوه یدست هیهول کرده بودن..چشمام پر از اشک شده بود که 
 اب گرفت جلوم.. وانیل هیسوخته بهش بود  یا
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 بهتر شدم.. و که خوردم اب
 ؟ی_خوبیهان

 ؟یخاله..بهتر یشد ی_چخاله
 ؟یزد و گفت_اسم نامزدت و اوردن هول کرد یپوزخند عصب هیسام  ریام

م..هر چطور بگ دونستمی..نمکردیم یبود و داشت منم عصب یعصب پوزخندش
 بگم.. یچ دونستمیحاال نم یسوال و ازم بپرسه ول نیا یکیلحظه منتظر بودم 

..همه منتظر من بودن تا دهن باز کردمیم یو با غذام باز نییو انداختم پا ستترم
 کنم..

 ...می_ما بهم زد
ش ییه یصدا شن یگفت یو چ دنیک شقاب و  شق تو ب سرم  یول دمیو افتادن قا

 روبرو بشم... ریتفاوت ام یبا نگاه ب دیخواستم شا یباال..نم اوردمین
 ؟یگل یگیم ی_چیهان

 بگم..سرم درد گرفته بود.. دیبا یچ دونستمیگلوم و گرفته بود..نم بغض
 و بهم زدم با پوالد.. میکه نامزد شترهیگفتم_دو ماه ب یلرزون یصدا با

 ؟ی_اخه واسه چخاله
باره به گلوم..نم دو  ایحرفا االن درستتته  نیگفتن ا دونستتتمیبغض چنن زد 
 خود بخود اومد رو زبونم... ینه..ول

 یچینبود..ه لشیکه باب م یزی...چشدیکه م یعصاب داشت..عصب_مشکل ا
شده دیفهمینم ضربه هاش پر  سر حد مرگ رفتم..تموم تن و بدنم از  ..دوبار تا 

 ..تیو شکا یگرفتن..پزشک قانون لی..واسم وکدنیبود..پسرا فهم
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ماشتتو هد اد تاد ..ت جدا دیفرستت گه  که ا نداز ییکرد   اهیروزگارتون و ستت دیب
ظه لح هیطاقتش و داشتتتم ..نه خونوادم گذاشتتتن که  گهینه من د ی...ولکنمیم

 باالخره تموم شد..محکوم شد.. ی..ولنهیمنو بب
تادم بود و واسش فرس نیماش هی چیانگشتر و سوئ هیکه نشونش  یاون نامزد منم

 ما کمتر بود.. کی مونیو بهم زدم..کل دوران نامزد
سام سر م ح شد که از  صبان زیحالش انقد بد  شد و رفت تو ح تیبا ع و  اطیپا 

 به هم.. دیدر و محکم کوب
تاش بود و انقد دس شیشونیاخم وحشتناک رو پ هیسام.. ریسمت ام دیکش نگام

 ..رونیب زدیو مشت کرده بود استخوناش داشت م
 ..نییسرش و انداخت پا دیمنو که د نگاه
 ..ختیریاروم اشک م یهان

 ..دیکشیشده بود و تو موهاش دست م یعصب عمو
 رفت دنبال حسام.. دیرفته بود تو فکر و فر خاله
 ..کردینگام م رهیکرد خ شیمعن شدیکه نم یبود که با نگاه اروم دهیسپ فقط

 ی..کاشکیمنه..ول یزندگ تیواقع نیناراحتتون کنم...ا خواستمی..نمدی_ببخش
 بود.. نیفقط هم

 ذاشت اونجا بمونم..ن نیاز ا شتریبغض ب گهید
 ..ادیو اون دختر اشکم در ب ریجلو ام خواستمینم
ساباه ست خودم ح سات یکفر ی..از د سا شدم و اون حرفا رو  یبودم..چرا اح

شده بود..ول صال چم   یزیچ هیبود که  نیهمش ناخود اگاه بود..مثل ا یزدم..ا
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 هیکنم..از اون حرف..از اون غصه..مثل  یسر دلم باشه که بخوام خودم و خال
 اعتراف بود..

شکل رفتم ض یتو اتاق خودم..همون  سا یبود..فقط بع  یهان مهادینبود.. لشیو
 و شکونده.. لیشب اومده تو اتاق و همه وسا هی ریگفت ام

ود که ستترم اورده ب ییبه پوالد و بال نکهیا یرو تخت..بجا دمیو دراز کشتت رفتم
 سام.. ریسمت ام دیر کشفکر کنم ذهنم پ

شق بود ینجوریا ریام چرا شمات ..تو میشد؟منو تو که عا شق و تو چ ..من ع
 دیکه همش به ام ؟منیکار رو با من کرد نی..چرا ادمیدیتک تک کلماتت م

شقت اومدم ا دنید سال از من ب یی..تونجایتو و ع سه   ؟حاالیخبر بود یکه 
 من.. یجا یو نشوند یکی نمیبیاومدم و م

ثل همن..ول گنی..مریام مه م بد نبود یمردا ه که  مه وجود من  ؟تویتو  ه
صبانشهیشد پم؟هنوزم باورم نم ی..چیبود  تی..هنوزم ته ته نگاه اخمو و ع

..تو و حستتتت و ریام خوامی..من هنوزم تو رو مکنمیحم م یجور نگران هی
 و نسبت به من.. تتیو حساس یحالت و مهربون

 ..ری..چرا امی..نه اون دختر..تو..تو مال من بودیشدیمال من م دیتو با ریام
 تو.. یعشق..ب ی..بزهیانگ یهدف..ب ی..بگذرونمیو م روزام

ست..ول یلیسخته..خ یلیخ ییتنها  بهتر از اونه که بمونم و یلیخ یازار دهند
 ..نمیو بب تیتفاوت یب

 عشق نباشه.. ی..ولیسخته من باشم ..تو باش یلیخ
 هم باشه.. گهینفر د هی..یسخته ..من باشم..تو باش یلیخ
 که وجودش بشه بغض تو گلوم.. یکی
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 ..یاون زنده ا ادیکه تو با  دهیحم و بهم م نینبودش با تو ا یکه حت یکی
 ..بودنت بخاطر اونه..تو

 ..نبودنم بخاطر اون..من
 یول هشتتیکم م ینفر از دور باز هیعاقالنه تره.. یجور وقتا رفتن ستتخته..ول نیا

 ..فقط..شهیتموم م یباالخره باز
 ..میبازنده ا یباز نالیکه تو ف میوسط من و دلم هست نیا فقط

 ه؟یچ یدونیم
 بازندم.. شهیتو ..هم ی..بمن

سام شک دید یاومده بود تو اتاقم و وقت ح شمام قرمز و ا رف ح نکهیبدون ا نیچ
 ..ارمشونیبزنه فقط گفت_کدوم هتلن..خودم م یاضافه ا

 منم نتونستم مخالفت کنم و فقط اسم هتل و گفتم.. و
..چشمام و بسته بودم و اشک پشت پلکام دمیکه رفت رو تخت دراز کش حسام

 یدیبعد از اون همه ام ریجا کرده بود..از دوباره..خم از دستتت دادن دوباره ام
 بهم سخت وارد شد.. یلیکه داشتم خ

شمام ش چ سته بودم و رو تخت دراز ک شد و بعد از  دهیو ب بودم که در اتاق باز 
 شد.. نییچند لحظه تختم باال و پا

ستمیتو اتاق..م دیچیپ یهان یبو ستمی..مادیم دون ستش و ..دذارهیتنهام نم دون
 سرد و تنهام گذاشت..صداش بغض داشت.. یدستا نیب

 ؟یدیکش یسخت یلی_خهیهان
 ...یلیم_خگفت یخفه ا یصدا با
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 ؟ی_دوسش نداشتهیهان
 _نه..

 ؟یکن فیتعر یخوای_مهیهان
شتتدم..بغض داشتتت خفم  رهیپر از غمش خ یو باز کردم..تو چشتتما چشتتمام

پشتتت بندش به گلوم چنن  یکی..اون کردمیم یبغضتتم و که خال هی..کردیم
ختیم نداختم تو ب*غ*لش و گفتم_دندا  گهینداره..د دهیفا گهی..خودم و ا
 نداره.. دهیفا
 من.. یکردم و اونم شد همپا هیبلند گر یبا صدا و

اروم  و نیی..سرش و انداخت پاواریدادم به د هیعقب و تک دمیکه شدم..کش اروم
شمرده گفت_نم  یکارو کرد..بعد از نامزد نیشد..چرا ا ینجوریچرا ا دونمیو 

که م فت  مان گ ما به  نه..من و فر خوادیتو بود..   کایهنوز امر دیازدواج ک
روم و با ا یلی..خهینمهربو یلی..دختر خدهینبودم..ستتپ شی..منم تو نامزدمیبود

ناستتته..ول ته..روانشتت که ستتپ یدونیم یمحب بار  تو  ادی نمیبیرو م دهیهر
 ..چشماش....فتمیم

 فراموشش کنم؟ یکنی..بهم کمک می..هانستیمهم ن گهی..دستی_مهم ن
 یبا تعجب نگام کرد..بر یهان
 کیکنم؟بازم خودم و کوچ یبرم دلبر دهیبا وجود ستتپ یانتظار دار ه؟نکنهی_چ

 یروز هی دی..شتتایچی..هیدونیمن نم یستته ستتال زندگ نیاز ا یچیکنم؟تو ه
 خواهش دارم..خواهرانه..کمکم کن.. هیاالن.. فقط ازت  یبرات گفتم..ول

شمام خ یهان ست  رهیتو چ صورتم و گفت_درب شت کنار  ستش و گذا شد..د
 مخلصتم..
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شته بود...چقد ا دمیرفته بود و منو با غم و درد جد یهان س نیتنها گذا ه اتاق وا
ها خاطره  مد رو لبم.. هیبود.. نیریشتت یمن پر از  ند او اون شتتتب  ادیلبخ

تاقم  یاشتتت ریبا ام یجور هی خواستتتمیافتادم..م کنم و بهش اس زدم که تو ا
سرس سک اومده و اونم خودش و  سوند.. عیو کمد  نیا تو..چقد ریبخ ادشیر

و  ریشبانه ام یامایو پ دمیتخت دراز کش نیمن شکالت تلخ داشتم..چقد رو ا
 نیری..چقد اون روزا خوب بودن..شتتشتتدمیم ایخوندم و با خوندنش غرق رو

 بودن..
ها یحال و هوا تو که صتتتدا نا یخودم بودم  ند  رونیاز ب ییاشتت مد..بل او

ماده ا یفراموش هیخودم و واسه  دی..بارونیشدم..لباسام و مرتب کردم و اومدم ب
 ..یابد یفراموش هی..کردمیم

 رهیگفته بود م انیکرده بود ..شتتا یرفته بود هتل و به زور مامان و راضتت حستتام
ساله  19بود..خواهر  یهم راض دایحسام اونم اورده بود..ش یخونه دوستش ول

 نیکه من ا ییادما دنیبود از د یو حاال راضتت رانید از ستتالها اومده بود امن بع
که  ی..دخترهیو دوستشتون داشتتم..مخصتوصتا هان دادمیو م فشتونیهمه تعر

 ..کردیبهش حسادت م دهیند
کار دارم ..ول ریو ام دهیستتپ هار  عد از ن فت ب ته بود..گ  یستتتام هم بودن..نرف

 ار..کشد یهم بود و کنارش نشسته بود..با خنده..با لبخندا دهینرفت..سپ
 ناراحت بود..اخمو بود.. ریام یول

 خوشحال بود..عمو سهراب و خاله فاطمه هم خنده رو لباشون بود.. حسام
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سام شا ح ش یبا هم گرم گرفته بودن..هان دیو فر انیو  س دایبا  وال سرگرم بود و 
 ..کردیم چشیپ

اب شتتد  خشیگرم عمو و خاله اونم  یبا رفتارا یذب بود ولمع کمیاول  مامان
 ..کردیم یو احساس راحت

سط فقط من و ام نیا سپ ریو مون ازار یزیچ هی...معلوم بود میساکت بود دهیو 
 ..دهیم

حضتتور من البته اگه از  دیهم شتتا دهیو ستتپ دهیوجود من..من وجود ستتپ ریام
 ..ریاز اخم ام دمیبدونه و شا یزیگذشته چ

مه ندیو م گفتنیدور هم بودن و م ه کت ستتوغات دنیخ پا به   ایکه چشتتمم 
 رفته بود بهشون بدم.. ادمیافتاد..

 ..کردنیمنو و پاکت تو دستم و نگاه م همه
 ..میشیم کینزد یجانیه یبه قسمتا می_اخ جون..دارحسام

 براش... رمیمی_مهیهان
 فاطمه_بچه ها..زشته.. خاله

شرمنده..امامان ش یایسوغات نای_ سام انقد هولمون  فتهیگل ست..ما که اقا ح ا
 ما جداست.. یایبا خودم اوردم..سوغات یچ دمیکرد اصال نفهم

 بود.. هیهد نیواسه ما بهتر یخود گل دنی..ددییسهراب_نفرما عمو
 ..ناقابله..گهید دیزدم و گفتم_ببخش لبخند

ت یکی یکی غا بودم یایستتتو مه اورده  ه مه رو دادم..واستتته  باس ه ل ..
 ..نکی..بلوز..شلوار..ساعت..عطر ..عیمجلس
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عطر از  هیو  یکت تک استتپرت ستتورمه ا هیستتام هم اورده بودم.. ریام واستته
 که به شالم زده بود.. یهمون عطر مخصوص خودش..همون

سوغات یوقت سه  یگرفتش..وقت یو دادم..وقت اشیبهش   هیثان هیاخماش فقط وا
شد..دلم  ساس کرد.. یخنک هیباز  ستم ا نکهیو ناب..ا یحم تازگ هیاح گه تون

م دوباره اخ هیثان هیبعد از  یهم اخماش و باز کنم..ول هیثان هیشتتده فقط واستته 
 ..یدیلب گفت_ممنون..زحمت کش ریو گرفت و فقط ز شیکرد..هد

ستم دلم و خوش کنم به همنیهم اومد که من  ادمی هوی یدو کلمه..ول نی..خوا
با گهید به هخ دین  گهیدلخوش کنم..اون واستتته من د ریاز ام یحستت چیودم 

 ممنوعه است..
بودم..چون از حضورش خبر نداشتم..که اگه داشتم  اوردهین یزیچ دهیسپ واسه

 بر نگردم.. گهید یسر کنم ول یحاضر بودم با همون پوالد روان
به ستتپ رو ند غمگ دهیکردم  با لبخ امزد ن ریام دونستتتمیگفتم_من...نم ینیو 

ر خور د یزیچ هیحتما  دونستمیداره..اگه م یناز نینامزد به ا دونستمیکرده..نم
 ..گرفتمیسام واست م رینامزد ام

 زد.. حیلبخند مل هی دهیسپ
 ..کنهیکردم بغض داره خفم م احساس

ر ..بهت دی..شتتاخورهیبه درد من نم گهی..که..دیادگاری هیدارم.. یزیچ هی..ی_ول
 من نباشه.. شیپ گهیباشه د
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تو گردنم که هنوزم به گردنم  یلرزونم رفت ستتمت گردنبند بند مشتتک یدستتتا
ال م گهید ری..امکردمیکار و م نیا دیبا ی..ولارمیبود..دوستتت نداشتتتم درش ب

 من باشه.. شیپ گهید دیهم نبا اشیادگاریمن نبود..
اخماش باز  دنشیبا د ریجراتم و به خرج دادم و از گردنم درش اوردم..ام تمام

 شد و با تعجب زل زده بود به گردنبند تو دستم..
واستتم از  یروز هی..هیارزشتت یب زی..فکر نکن چخورهیبه درد من نم گهید نی_ا

 االن.. یبا ارزش تر بود..ول ایدن یتمام طالها
 مشت شدش.. ی..دوباره دستاریام ی...دوباره اخمانیلبخند غمگ هی دوباره

 منم راحت تره.. الیتو باشه بهتره..خ شی_پ
 ریام تی..نگام به نگاه ستترخ از عصتتباندهیجلو و انداختمش تو گردن ستتپ رفتم

 افتاد..ضربان قلبم اوج گرفتووروم و گرفتم..
 باشه.. رتیمحافظ خودت و ام دوارمی_ام

..چشتتمام و بستتتم که اشتتکام ستتر نخورن دمیلرزونم و خودمم شتتن یصتتدا
 قورت دادم و نشستم سر جام.. ..بغضم ورونیب

مامان دمیرو شتتن دهیتشتتکر اروم ستتپ یصتتتدا که  ته بودم  ..هنوز ننشتتستت
 یستتته ستتتال گردن گل نیداره..تمام ا یگردنبند چه ستتر نیا دونمیگفت_نم

از طرف کبه  دمیپرستتی..هروقت هم ازش مارهیدرش ب دمیوقت ند چیبوده..ه
 ..زیعز هی_گفتیفقط م

 نداره..تروخدا دستم و رو نکن.. یا دهیفا گهیحرفا د نیمامان نگو..بسه..ا اخ
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به بق هی گاه  ما فهم هین نداختم..حت مه فهمدنیا ند امدنی..ه و  ری..گردنب
 ینگاه چیه گهیاالن د ی..حتما از عشتتقمون هم خبر داشتتتن..ولشتتناستتنیم

 ..دهیتکونم نم
 را که.. یاحساس کس یدانیم چه

 دلش را.. لرزاندینم ینگاه چیه گرید
صب ریحرف مامان..ام نیا با سا یع تو  وانی..لدمیشنیتندش و منم م یشد..نف

 ی..بعدم که صدارونیو بلند شد و از سالن زد ب زیرو م دیدستش و محکم کوب
ستن  دهیمحکم کوب شک ست.. و بازم  شک سکوت اون جمع و  سالن  شدن در 

 ..ریمن و بازم رفتن ام
بود..همه ستتاکت بودن..روم  یبد..جو دیکشتت ریت نمیکه رفت..دوباره ستت ریام
سرمینم ساس مارمیو باال ب شد .از .میهمه از تک تک لحظات زندگ کردمی..اح

شقم به ام اروم  یصدا یدلم و نگاهم خبر دارن..ول یاز حرفا میدیاز نا ام ریع
 بود که سکوت اون جمع رو شکست.. دهیسپ
ست خ نی_حتما ادهیسپ شه..معلومه  یلیگردنبند وا  هیساز ک یادگاری هیبا ارز

سش دار یلیکه خ شایدو ستت داره..چون چ یلی..اونم خ دی..و  بهت  یزیدو
 داره.. ییباال یارزش معنو یارزش بودن از لحاظ ماد یب نیداده که در ع

 ..یدونیم ی..ولیدونست هیهد نیا قیازت که منو ال ممنونم
 ..ستادیشد و اومد کنارم ا بلند

 ..دنیهم نم یا گهیبه کسه د ی..حتدنیموقت پم ن چیرو ه هی_هددهیسپ
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شم گفت_من  گردنبند شم به مال ادیو انداخت گردنم و اروم کنار گو  گرفتم چ
 نداشته باشم.. یکس
شماش خ تو شماش د نهیشدم..خودم تو ا رهیچ شون  ی..زاللدمیچ شماش ن چ
 ..هیکه دختر پاک دادیم

نه..چرا ا نیا چرا قد اروم و مهربو  یعنیکار و کرد؟ نیدختر صتتتداش ان
از تموم  دی..فهممیگردنبند سه سال تموم شده بود تموم زندگ نیا دید؟فهمیفهم

 ره؟بیاون خوابم نم یامشب ب دی..فهمرهیمال ام دیبرام با ارزشتره..فهم ایدن
 داد و نشست.. لمیلبخند گرم و مهربون تحو هی

شوخ دوباره صداها باال گرفت..دوباره حرف زدنا و  شد کر یسر و  شروع  دنا 
منظورش  یبه مال کستت ؟چشتتمیچ یعنیبود.. دهیحرف ستتپ یذهن من پ یول
 بود؟ یبود؟چ یک
ستتتمم  خوایدونم؟نمیاومد دنبالش..کجا..نم ریستتتاعت بعدش رفت..ام هی

 واسه شام اومد.. میمر ی..ولومدنیبدونم..واسه شام هم ن
 میمر دونمیبا هم کل انداخته بودن..نم میو مر انیجوونا شتتاد بود..شتتا جمع

تو حرف زدن  کردمیحم م یچش بود..اخه اهل کل انداختن با پستترا نبود..ول
 دوست داره حرفاش و کش بده.. انیبا شا

امم و حس دیپرسیو رشته ها و درساشون م نجایاز حسام درباره دانشگاه ا دایش
 ..دادیم حیبا ارامش واسش توض

 ..زدنیاتاق بچشون حرف م نیدرباره تزئ با هم یو هان دیفر
شا نیمنم تو ا و اد..من افت یاتفاقا نم یلیاگه خ دیجمع زوج به زوج تنها بودم..
 زوج بودم.. هیفرد نبودم.. هی
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و  هیمهربون یلیدختر خ نکهی..هم اشتتمیداغون م یلی..خفتمیکه م دهیستتپ ادی
شم و هم ا تونمینم ارش منو کن یو زندگ ییاون االن تمام دارا نکهیازش متنفر با

با کنمیفکر م نیبه ا ی..وقتدهیعذابم م نیداره و ا اون  یجا دیکه من االن 
 ..کشهیم ریت نمی..عشقش..دوباره سریخونه..نامزد ام نیباشم..عروس ا

لبخند اومد  هی دمیخودم و تو اون اتاق د یشتتدم..وقت داریکه از خواب ب صتتبح
م ن بم.. ل نمیرو  بود  دو گ ایشتتتاد  م منیغ ن تمی.. خراب  خواستتت روزم و 

روع و ش دیجد یزندگ هی خوامیدوباره بهشون فکر کنم..من م خواستمیکنم..نم
 زیدستت و روم و شتستتم و رفتم تو اشتپزخونه ستر م ی..وقتنیکنم..واسته هم

 شتتهی..مگردمیرو به عمو گفتم_عمو جون..من دنبال کار م هیصتتبحانه کنار بق
 ..دیکمکم کن

 نگام کردن.. همه
 ؟یبه پول ندار یازیکه ن ؟تویگل ی_واسه چانیشا

 ..ادیخوشم نم یسرگرم شم..از عالف خوامیواسه پول؟م کننی_مگه همه کار م
تت معمو گه واستتته پر کردن وق کالس و درس و  یریخب چرا نم یخوای_ا

 ورزش و ..
و رو ندارم..ت ایجنگولک باز نیحرفش و گفتم_نه عمو..حوصتتله ا نیب دمیپر

 کار کنم.. خوامیکالسا رفتم..م نیاز ا یسه سال کل نیا
 ..باشه..ییخودم و لوس کردم و گفتم_عمو بعدم
بچه  شیشرکت پ یریچرا نم ی..باشه..ولیپدر صلوات یو گفت_ا دیخند عمو
 ها..
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 ..دی..خندم گرفته بود..بچم ترسکردی..سرفه مریام یتو گلو دیپر لقمه
 هم راحت تره.. المونی..خگهی_راست محسام

..نه عمو..حاضتترم شتتاگرد امیکنار ب تونمیو گفتم_من با شتتماها نم دمیخند
 اون تیریعمو ..من اصتتال مد دیدونیتو اون شتترکت نرم..م یبشتتم ول کیمکان

 شرکت و قبول ندارم..
خب  یبود..ول یاخمو و عصتتبان ریخنده همه بلند شتتد..فقط نگاه ام یصتتدا

 حقش بود..بچه پرو..
 داغون تیریو گفت_مد ستتتادیبلند شتتد ا دیستتره ستتر کشتت هی شتتوییچا ریام

 دایرو پ ییجا دی..شتتتایبگرد ایازمندی..تو ندهیراه نم یاونجا..همه جور ادم
 ..یکرد

 خداحافظ به جمع گفت و رفت.. هیپوزخند زد و  هی
صدا نیا صورت من اخمو بود و  شم ومدیم هیخنده بق یبار  سره احمق..پا ..پ
 داغونه.. تشیریمد دونهیبزنمشا..خوبه خودشم م یکی

سع یبا لبخند عمو شت پنهونش کنه گفت_نگران نباش عمو..م یکه   سپرمیدا
 برات...

 ..یتونستم اروم بگم مرس فقط
ن بهمو یگشتتت و گذار..حستتاب رونیب میرفت دایو شتت یو هان میروز و با مر اون

گذشتتتت..بعضتت تا و یخوش  ظه اموق ند لح و فراموش  میو زندگ ریاستتته چ
شتم اکردمیم ست دا سته بودم..دو ستگ نی..خ رو از خودم دور کنم..حتما  یخ
ب بکنه..ش یعمو بتونه واسم کار یذهنم و مشغول کنم..کاشک یجور هی دیبا
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مد که مان و شتتتا میاو ما نه  نه ا انیخو ته بودن خو نه نبودن..رف که  یخو رو 
 ..ننیو بب میبخر میخواستیم

ش من سام و ام دایو عمو و خاله و  سپ ریو ح سته بود دهیسام و  ش دور هم و  مین
 خبر عمو.. هی یگفت_گل ییهو هیکه عمو  میزدیو حرف م میخوردیم ییچا

 د؟یکرد دایکار پ یزود نیکه به ا دیذوق گفتم_نگ با
 ؟یشد مونیپش یعنی_عمو

 ..؟دیکرد دایهم خوشحالم..البته اگه کار پ یلی_نه عمو..اتفاقا خ
ته بودم دعمو جا بود..وقتیاصتتالن دنی_امروز رف قا پستترش هم اون فا  ی..ات
هم دلخور شتتدن که  یلیخوشتتحال شتتدن..البته خ یلیخ یتو برگشتتت دنیفهم

 ..یشاهرخ نبود یواسه عروس
 _مگه ازدواج کرد؟

 بهتره....اووف ..نگم یدختره افاده ا هی_اره..با خاله
 گرفته بود به لحن خاله.. خندم

 عمو.. دیگفتی_خب م
شاهرخ گفت اتفاقا اونا هم دنبال یکردی_اره..بهش گفتم دنبال کار م عمو  هی..

 ..نه؟یکه بلد یسیعمو انگل ی..راستگردنیمترجم م
 ..دنیبه د ایب زنمیبلبل چهچهه م نی..واست عی_دستت درد نکنه عمو..پم چ

 کوچولو هم فرانسه بلدم.. هی تازه
 ..هی..عالخونهیبه فرانسه م یصداش و عمو وقت نیدی_نشندایش
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دهن  هی..حاال یشتتد یفرنن قرت ی..رفتیکردیغلطا نم نی_اوهوو..از احستتام
 داداش.. مینیبب ایب

 نگو اصال.. یخجالت به خودم دادم و گفتم_جلو نامحرم..وا حالت
 برم اونجا؟ دیبا ی.حاال از کو بعدش گفتم_خب عمو. دنیخند همه
 ..دمی..بهت خبر مکنمی_باهاش صحبت معمو

ستمینم اولش ش المیازدواج کرده خ دمیفهم یوقت یقبول کنم ول خوا ده راحت 
 بود..

صدا نگاهم شد_ا ریام یهنوز به عمو بود که  شرکت تو ا نیبلند   شهر نیهمه 
 ..؟گهید یکی..خب ختهیر

نه ا یرتیگاد..داداشتتمون غ یما اوه هنوز تو کف اون  نیشتتتد..اوه اوه..نک
ه هم ک یواسه لجباز ی..بابا اون حتما تا االن پدر هم شده..ولستیخواستگار

 راحت تره.. المیاشنا باشم خ هی شیشده گفتم_نه اتفاقا خوبه..پ
 بوده ها.. یدیشاهرخ قبال چه ادم پل دونستمیخوبه خودم م حاال

..هه..هه..الزمت بود اقا..نگاهم دیکشیانداختم..تند تند نفم م ریام نگاه به هی
..حم شهیسام بود ..هم ریمنو و ام نیبود..نگاهش ب یافتاد..بازم خنث دهیبه سپ

نگاش  ادیز نیاز تو چشمامون حرف دلمون و بخونه..واسه هم خوادیم کردمیم
 ..کردمینم

شب بخ بلند ساس مشیگفتم و رفتم تو اتاقم..اخ ریشدم   کمی نمکی..االن اح
 گرفتم.. کمیو  ریکار..حال ام نیدلم خنک شد با ا

پرت  هویبودم که در اتاق زده شتتد..رفتم در و باز کردم که  ستتتادهیپنجره ا کنار
 شدم داخل اتاق و در اتاق بسته شد..
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سبونده بودم به د قمیبود.. ریام صب واریو گرفته بود و چ د و تند تند بو یاتاق..ع
شیم منف ستش هنوز به دیک س قهی..د سم بود..نتر  نیر همچمنتظ دیشا دمیلبا

 ازش بودم.. یعکم العمل
لباستتم  قهی یو دستتتش و از رو دینگاه به دستتتش انداختم..خودش فهم هی

 برداشت..
 ..هان؟یکنیلج م یبا ک یگفت_دار یعصب یصدا با

 ..رهیکردم..خ نگاش
شتترکت اون  یاونجا..ول دمی..چون راهت نمیایستتتام_شتترکت من نم ریام

 ..؟یبر یع*و*ض*ی هم حق ندار
تت نم یعصتتب با اخم گفتم_شتترک و  اقتمی..چون لامیشتتتدم از حرفش..

 فیلتک نییواستته من تع یحق و داشتتته باشتت نیتو ا کنمیفکر نم ی..ولنیندار
 ؟یکن
تو  تیاون عصتتبان گهیشتتد تو چشتتمام..د رهیخ شیستتاده قهوه ا یچشتتما با

 یاروم ینگاهش نبود..چشتتماش تو دوتا چشتتمام در رفت و امد بود..با صتتدا
 بود.. نطوریقبال ا یگفت_ول

 یلی..خکردیفرق م زایچ یلیگرفت..دلم شکست..منم اروم گفتم_قبال..خ دلم
 بود.. فتادهیاتفاقا ن

صلمون سب یلیخ فا ورتم ص یوجب هیبودم و اونم تو  واریبه د دهیکم بود..من چ
..تروخدا برو..عذابم ریام رونیبود..صتتتدام لرزش و التماس داشتتتت.._برو ب

 نده..
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 ..دیچرخی..عرق کرده بود..داغ بود..نگاهش تو کل صورتم مدیلرزیم دستش
 ؟یکارو کرد نیگفت_چرا ا اروم

 چشمام پر از اشک شد.. تو
 ؟یسام_چرا نابودم کرد ریام

 و بستم.. میاشک یچشما
 ..چرا..یسام_چرا ..لعنت ریام
شما با شک ر یچ سته ا صورتم کار ی..داغختمیب ساش رو  بود..لرزش  ینف

که اون  دینکش هیبه ثا یرو گونه هام حم کردم..ول هیثان هیدستاش و فقط واسه 
تاق  دهیکوب یستترد شتتتد و صتتتدا هوی یکیو اون همه نزد یداغ شتتتدن در ا

شما س یاومد..رفت..با همون چ سر خوردم  سته  سرم و رو زانوهام  نیر زمب و 
 گذاشتم..

سته مزنهیفروش داد م کهنه شک شامیخری..چراغ  سبمیخریپاره م ی..کف اب ..ا
 ..میخریکهنه م

 ؟؟؟یخریداد بزنم_کهنه فروش..قلب شکسته م خوادیم دلم
لبخند اومد  هی دمیخودم و تو اون اتاق د یشتتدم..وقت داریکه از خواب ب صتتبح

م ن بم.. ل نمیرو  بود  دو گ ایشتتتاد  م منیغ ن تمی.. خراب  خواستتت روزم و 
روع و ش دیجد یزندگ هی خوامیدوباره بهشون فکر کنم..من م خواستمیکنم..نم

 زیدستت و روم و شتستتم و رفتم تو اشتپزخونه ستر م ی..وقتنیکنم..واسته هم
 شتتهی..مگردمیرو به عمو گفتم_عمو جون..من دنبال کار م هیصتتبحانه کنار بق

 ..دیکمکم کن
 نگام کردن.. همه
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 ؟یبه پول ندار یازیکه ن ؟تویگل ی_واسه چانیشا
 ..ادیخوشم نم یسرگرم شم..از عالف خوامیواسه پول؟م کننی_مگه همه کار م

تت معمو گه واستتته پر کردن وق کالس و درس و  یریخب چرا نم یخوای_ا
 ورزش و ..

و رو ندارم..ت ایجنگولک باز نیحرفش و گفتم_نه عمو..حوصتتله ا نیب دمیپر
 کار کنم.. خوامیکالسا رفتم..م نیاز ا یسه سال کل نیا

 ..باشه..ییخودم و لوس کردم و گفتم_عمو بعدم
بچه  شیشرکت پ یریچرا نم ی..باشه..ولیپدر صلوات یو گفت_ا دیخند عمو
 ها..
 ..دی..خندم گرفته بود..اچم ترسکردی..سرفه مریام یتو گلو دیپر لقمه

 هم راحت تره.. المونی..خگهی_راست محسام
..نه عمو..حاضتترم شتتاگرد امیکنار ب تونمیو گفتم_من با شتتماها نم دمیخند
 اون تیریعمو ..من اصتتال مد دیدونیتو اون شتترکت نرم..م یبشتتم ول کیمکان

 شرکت و قبول ندارم..
خب  یبود..ول یاخمو و عصتتبان ریخنده همه بلند شتتد..فقط نگاه ام یصتتدا

 و..حقش بود..بچه پر
 داغون تیریو گفت_مد ستتتادیبلند شتتد ا دیستتره ستتر کشتت هی شتتوییچا ریام

 دایرو پ ییجا دی..شتتتایبگرد ایازمندی..تو ندهیراه نم یاونجا..همه جور ادم
 ..یکرد

 خداحافظ به جمع گفت و رفت.. هیپوزخند زد و  هی

http://www.roman4u.ir/


 503 گلشیفته

صدا نیا صورت من اخمو بود و  شم ومدیم هیخنده بق یبار  سره احمق..پا ..پ
 داغونه.. تشیریمد دونهیبزنمشا..خوبه خودشم م یکی

سع یبا لبخند عمو شت پنهونش کنه گفت_نگران نباش عمو..م یکه   سپرمیدا
 برات...

 ..یتونستم اروم بگم مرس فقط
ن بهمو یگشتتت و گذار..حستتاب رونیب میرفت دایو شتت یو هان میروز و با مر اون

گذشتتتت..بعضتت ظه ام یخوش  ند لح تا واستتته چ و فراموش  میو زندگ ریوق
شتم اکردمیم ست دا سته بودم..دو ستگ نی..خ رو از خودم دور کنم..حتما  یخ
ب بکنه..ش یعمو بتونه واسم کار یذهنم و مشغول کنم..کاشک یجور هی دیبا

 ..ننیخونه نبودن..رفته بودن خونه رو بب انیخونه مامان و شا میاومد که
ش من سام و ام دایو عمو و خاله و  سپ ریو ح سته بود دهیسام و  ش دور هم و  مین
 خبر عمو.. هی یگفت_گل ییهو هیکه عمو  میزدیو حرف م میخوردیم ییچا

 د؟یکرد دایکار پ یزود نیکه به ا دیذوق گفتم_نگ با
 ؟یشد مونیپش یعنی_عمو

 ..؟دیکرد دایهم خوشحالم..البته اگه کار پ یلی_نه عمو..اتفاقا خ
ته بودم دعمو جا بود..وقتیاصتتالن دنی_امروز رف قا پستترش هم اون فا  ی..ات
هم دلخور شتتدن که  یلیخوشتتحال شتتدن..البته خ یلیخ یتو برگشتتت دنیفهم

 ..یشاهرخ نبود یواسه عروس
 _مگه ازدواج کرد؟

 ..اووف ..نگم بهتره..یدختره افاده ا هی_اره..با خاله
 گرفته بود به لحن خاله.. خندم
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 عمو.. دیگفتی_خب م
شاهرخ گفت اتفاقا اونا هم دنبال یکردیبهش گفتم دنبال کار م_اره.. عمو  هی..

 ..نه؟یکه بلد یسیعمو انگل ی..راستگردنیمترجم م
 ..دنیبه د ایب زنمیبلبل چهچهه م نی..واست عی_دستت درد نکنه عمو..پم چ

 کوچولو هم فرانسه بلدم.. هی تازه
 ..هی..عالخونهیبه فرانسه م یصداش و عمو وقت نیدی_نشندایش

دهن  هی..حاال یشتتد یفرنن قرت ی..رفتیکردیغلطا نم نی_اوهوو..از احستتام
 داداش.. مینیبب ایب

 نگو اصال.. یخجالت به خودم دادم و گفتم_جلو نامحرم..وا حالت
 برم اونجا؟ دیبا یو بعدش گفتم_خب عمو..حاال از ک دنیخند همه
 ..دمی..بهت خبر مکنمی_باهاش صحبت معمو

ستمینم اولش ش المیازدواج کرده خ دمیفهم یوقت یقبول کنم ول خوا ده راحت 
 بود..

صدا نگاهم شد_ا ریام یهنوز به عمو بود که  شرکت تو ا نیبلند   شهر نیهمه 
 ..؟گهید یکی..خب ختهیر

نه ا یرتیگاد..داداشتتمون غ یما اوه هنوز تو کف اون  نیشتتتد..اوه اوه..نک
ه هم ک یواسه لجباز یاالن پدر هم شده..ول..بابا اون حتما تا ستیخواستگار

 راحت تره.. المیاشنا باشم خ هی شیشده گفتم_نه اتفاقا خوبه..پ
 بوده ها.. یدیشاهرخ قبال چه ادم پل دونستمیخوبه خودم م حاال
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..هه..هه..الزمت بود اقا..نگاهم دیکشیانداختم..تند تند نفم م رینگاه به ام هی
..حم شهیسام بود ..هم ریمنو و ام نیبود..نگاهش ب یافتاد..بازم خنث دهیبه سپ

نگاش  ادیز نیاز تو چشمامون حرف دلمون و بخونه..واسه هم خوادیم کردمیم
 ..کردمینم

شب بخ بلند ساس مشیگفتم و رفتم تو اتاقم..اخ ریشدم   کمی نمکی..االن اح
 گرفتم.. کمیو  ریکار..حال ام نیدلم خنک شد با ا

پرت  هویبودم که در اتاق زده شتتد..رفتم در و باز کردم که  ستتتادهیپنجره ا کنار
 شدم داخل اتاق و در اتاق بسته شد..

سبونده بودم به د قمیبود.. ریام صب واریو گرفته بود و چ د و تند تند بو یاتاق..ع
شینفم م ستش هنوز به دیک س قهی..د سم بود..نتر  نیر همچمنتظ دیشا دمیلبا

 ازش بودم.. یعکم العمل
لباستتم  قهی یو دستتتش و از رو دینگاه به دستتتش انداختم..خودش فهم هی

 برداشت..
 ..هان؟یکنیلج م یبا ک یگفت_دار یعصب یصدا با

 ..رهیکردم..خ نگاش
شتترکت اون  یاونجا..ول دمی..چون راهت نمیایستتتام_شتترکت من نم ریام

 ..؟یبر یع*و*ض*ی هم حق ندار
تت نم یعصتتب با اخم گفتم_شتترک و  اقتمی..چون لامیشتتتدم از حرفش..

 فیلتک نییواستته من تع یحق و داشتتته باشتت نیتو ا کنمیفکر نم ی..ولنیندار
 ؟یکن
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تو  تیاون عصتتبان گهیشتتد تو چشتتمام..د رهیخ شیستتاده قهوه ا یچشتتما با
 یاروم ینگاهش نبود..چشتتمام تو دوتا چشتتمام در رفت و امد بود..با صتتدا

 بود.. نطوریقبال ا یگفت_ول
 یلی..خکردیفرق م زایچ یلیگرفت..دلم شکست..منم اروم گفتم_قبال..خ دلم

 بود.. فتادهیاتفاقا ن
صلمون سب یلیخ فا ورتم ص یوجب هیبودم و اونم تو  واریبه د دهیکم بود..من چ

..تروخدا برو..عذابم ریام رونیبود..صتتتدام لرزش و التماس داشتتتت.._برو ب
 نده..

 ..دیچرخی..عرق کرده بود..داغ بود..نگاهش تو کل صورتم مدیلرزیم دستش
 ؟یکارو کرد نیگفت_چرا ا اروم

 چشمام پر از اشک شد.. تو
 ؟یسام_چرا نابودم کرد ریام

 و بستم.. میاشک یچشما
 ..چرا..یسام_چرا ..لعنت ریام
شما با شک ر یچ سته ا صورتم کار ی..داغختمیب ساش رو  بود..لرزش  ینف

که اون  دینکش هیبه ثا یرو گونه هام حم کردم..ول هیثان هیدستاش و فقط واسه 
مه نزد یداغ تاق  دهیکوب یستترد شتتتد صتتتدا هوی یکیو اون ه شتتتدن در ا

شما سر زم یاومد..رفت..با همون چ سر خوردم  سته  سرم و رو زانوهام  نیب و 
 ..ذاشتمگ
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ستم پلک رو هم بذارم..ه اون صبح نتون  یلوج ریمش نگاه پربغض امشب تا 
تنن شتتده بود..دلم  کیچشتتماش از نزد دنیچشتتمام بود...چقد دلم واستته د

تنش تنن شتتده بود..اون لحظه اصتتال حالم دستتت خودم  یواستته حم گرما
که ه قد دلتنگش بودم  که اونم هنوز منو  میحال یچینبود..ان نبود..مطمئنم 

خاب رو انت دهیا من ستتپب یفقط بخاطر لجباز یعنی..دهیدوستتت داره..پم ستتپ
 ..زنهینم یحرف یسه سال..خدا..چرا کس نیکرده..پم ا

..از شیاز دور کشتتمیدارم م یچ ینیبیم ی..دارهیچ یدلتنگ یدونی..مخدا
شتنش..چ  هی ..که فقطریبه ام یمنو هم بد یهمه دلتنگ نیاز ا کمی شهیم یندا

 ..؟یچکار کنم که دلتنگم بش دیبا ریذره دلش منو بخواد..ام
صتتبح تو شتترکتش  10عمو ستتهراب بهم گفت که شتتاهرخ ستتاعت  صتتبح

 منتظرمه..ادرسش و بهم داد..
تونست ن یرفتارش از االن به بعد قراره چه طور بشه..وقت دونمینبودش..نم ریام

 ادیهنوز  ی..وقتزهیریم رتیهنوز واستتم غ ی..وقترهیاحستتاستتش و بگ یجلو
قراره  یرفتارا چ نیبعد از ا دونمیصتتداش بغض گرفت..نم یگذشتتتستتت..وقت

 دستتتشب کامل تونستتتمینبود تا م ینبود..کاشتتک دهیستتپ ی..کاشتتکنمیازش بب
 االن.. ی..ولارمیب

 ینداشتتت و حت یواستته کار صتتحبت کردم..مامان مشتتکل انیمامان و شتتا با
ر ..مامان فککنمینم الیفکر و خ گهیخوبه و د میبود که واستته روح نینظرش ا

و ت ستتوزهیدخترش داره م دونهی..نماشتتمیباز وونهیپوالد و د ادیمن هنوز  کنهیم
 تب عشق از دست دادش..
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گفت امروز خودم باهات  یکردم ول شینبود..بزور راض یراض ادیز یول انیشا
 ..نمیشرکت که اونجا رو بب امیم
شک هی ساده م شلوار  شک یمانتو  شال م ..عطر زدم و مداد دمیطرح دار پوش یو 

 دیشد دمیجد یبود تو صورتم..رنن موها ختهیر میش*ر*ا*ب ی..موهایمشک
 ..ومدیبهم م

اختمون با س هیشرکت شاهرخ..باالشهر بود و با کالس..تو  میبا هم رفت انیباشا
 نکهیشتتده بود..با ا نیزایبزرگ و قشتتنن د یلی..خود شتترکتش هم خبایز ینما

نداش ز یشتترکتش بزرگ بود ول ر بود..دفتنبودن..در واقع شتترکت ن ادیکارم
 بود که وابسته به کارخانه اش بود.. شیکار
 اش هماهنن کرد و اونم به شاهرخ اطالع داد.. یبا منش انیشا
قشنن  یلیتو..دفتر خودشم خ میدو تقه به در زد و بعد در و باز کرد و رفت انیشا

 کیوچک ومیاکوار هیکنفرانم و  زی..میو مبلمان چرم عال کیشتت یبود..تابلوها
 ..لیگران و اص یایبا ماه

شت م شاهرخ ستقبالمون.. دنیبود با د زشیپ شد و اومد ا  هیما از جاش بلند 
ستر شلوار خاک سف یو کراوات ذغال یکت  ش دیو بلوز  شت دهیپو  پیبود..خو

 شده بود..
مام خ دیمنو د تا مد روبروم و تو چشتت نه ا رهیاو ند مردو با لبخ  یشتتتد و 

 خانم.. نی..سرافراز کردریبخ ندیخانم..رس فتهیگفت_احوال ش
 همه نزاکت.. نی..تو حلق داداشم ااوهوو
 د؟یزدم و گفتم_ممنون..شما خوب لبخند
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 ..می..ما هم هست ی_شما خوب باششاهرخ
 دیا..احتماال بیکنینم یدستتت داد و با لبخند رو به من گفت_معرف انیشتتا با

 نامزدت باشن درسته..
 ..گولیج انیگرفته بود..فکر کن شا خندم
 داداشم هستن.. انیو گفتم_شا دمیخند

 ؟یردنامزد ک دمیلنگه ابروش و باال انداخت و با تعجب گفت_فکر کنم شن هی
 ..کردیانداختم..اونم منو نگاه م انینگاه به شا هی

 _بهم خورد..
گفت_خوشتبختم از  انیبحش و ندارم..رو به شتا نیحوصتله ا دیفهم شتاهرخ

 ..دییجان بفرما فتهی..شدیی..بفرماتونییاشنا
و  کیو شاهرخ هم روبرومون نشست..سفارش ک میکنار هم نشست انیشا منو

 قهوه داد..
ستته ستتال؟درستتت و ادامه  نی..تو ایکنی_خب..چه خبرا..چه کارا مشتتاهرخ

 ؟یداد
..باهاش راحت تر ومدیمثل ستتتابق نبود..مثل اون زمان ازش بدم نم نگاهش

 بودم..
 و فرانسه.. یسیکردم..انگل تیزبانم و تقو شتری_درس که نه..ب

 ..نیهم ورزش..هم یرفتم و کم وتریکامپ شرفتهیازاد و پ یکالسا
 ..یکن یبا ما همکار یخوشحالم که قبول کرد یلی..خهی_عالشاهرخ

 اشنا بشم.. شتریبا شما هم ب شمیکرد و گفت_خوشحال م انیبه شا رو
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از طرف دو تا  نجایعمران خوندم و ا یلبخند زد و گفت_من مهندستت انیشتتا
 ..کنمیم شونیکار داشتم..االنم دارم بررس شنهادیشرکت پ
 ..هی_خوبه..عالشاهرخ

قاانیشتتتا و  تیواقع منظورم مستتئول ه؟دریچ نجایا ی..کار گلیاصتتالن ی_ا
 سمتشه؟
 نیمترجم ا نکهی_اوال که با من راحت باش..شاهرخ صدام کن..بعدم اشاهرخ

 وتریمپکه تسلط به کا یکرد و رفته شهرستان..من به مترجم و کسشرکت ازدواج 
 کهییهم که تا جا فتهی..شتتخوامیدارم..در واقع مترجم تنها نم ازیداشتتته باشتته ن

گاه ادیم ادمی ته دانشتت ک وتریکامپ شیرشتت بانشتتم  تا هبوده..ز یخودش   دی
 ..درسته؟مونهیخودش م تی..فقط رضاکنهیم
 به من نگاه کرد.. و

 جداگانه واسه خودم داشته باشم؟ زیکه اتاق و م یزدم و گفتم_به شرط لبخند
 _رو چشم...شاهرخ

 ..نمیدوست دارم همسرت و بب یلی..ازدواجت و ..خگمیم کیتبر ی_راست
 ..ستین رانیفعال ا یشد تو چشمام و گفت_ممنون..ول رهیخ
 یاز ک یگلگفت_ انیشتتا میقهوه هامون و خورد نکهینزد..بعد از ا یحرف گهید
 سر کار؟ ادیب دیبا

شت رو م شاهرخ االن..اخه من  نیو گفت_از امروز..از هم زیفنجونش و گذا
شم به ترجمه داره..البته بگما..اتاق ازیفکسشون کنم ن دیچند تا قرداد دارم که با

 که؟ یامادست..حاضر
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 _اماده امادم..
 ..دمی_خوبه..خودم اتاقت و نشونت مشاهرخ

د و کر یبا شاهرخ دست داد و ازش تشکر کرد و خداحافظ انی..شامیشد بلند
اتاق..اتاق ساده و جمع و  نیراهرو..اخر هیتو سالن..تو  میرفت..با شاهرخ رفت

کامپ زیبود..م یجور بل چرم مشتتک وتریکار و  تک م تا   زیم هیو  ی. دو 
 یبومشتتاخه با وکه د یا شتتهیگلدون بلند شتت هیو  واریروبروش..دوتا تابلو به د

 ..واریداخلش بود کنج د
 ..؟یهست ی_راضشاهرخ

 ..ی_البته..ممنونم ازت ..لطف کرد
 نم..خا میدیانجام م نایاز ا شتریزد و گفت_واسه شما ب یلبخند جذاب شاهرخ
 بامزه بود.. لحنش
 دنبالت.. امی..می_نهار دعوت منشاهرخ

 ..رونیاز اتاق رفت ب و
ش قینفم عم هی ض دمیک خوب  یهمه چ نجایبودم..تا ا یو رفتم کنار پنجره..را

 تا اخرش خوب باشه.. دوارمیبود..ام
ها رو برام اورد.. یمنشتت له گفتم و شتتروع  هیشتترکت اون قرارداد  بستتم ال

 بود.. یزنن خورد..هان میکه کوتاه بود و تموم شد..گوش شونیکیکردم..
 _سالم خانم شاغل..یهان

 کهنه شور.. _سالم مادر خونه داره
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ستفاده م زمی_عزیهان شک ا شما بمیکنیما از پو سا ن ی..مثل  ..بعدم میستیکال
ش زمیمن اقامون گفته عز ست کار  یتو خونه خانم نیفقط ب ستم وا کن..من ه

 ..ارمینون در م کنمیم
 ؟یمزاحمم شد یبخوره تو و اون شوهرت و ..چته حاال زنن زد الی_گودز

ستم ایهان ص نی_خوا ه ک یدونیکنم دعوتت کنم خونمون..م بتیسعادت و ن
 ..دمیافتخار و به همه کم نم نیمن ا
 ؟یبه منم ند شهیجون..م ی_هان

 ؟یندار ی..کاراقتیل یب ریگفت_برو بم یعصبان یهان
 ..خورهی_خب حاال تو هم..چه بهش بر م

شب زود  یزیچ یدید یو گفت_تو ک دیشتر خند نهویع هوی به من بر بخوره..
 ..یابج یهست..با ممی..مرایب
 ..یاشت ایاالن قهره  یدونی..نمهیکی شیدختر عزا و عروس نیخدا..ا یا

 یکه با بدبخت شتتدیدوبار حواستتم پرت م یکیکارم شتتدم..وستتطاش  مشتتغول
 ..کردمیذهنم و جمع کار م

ش کارم شد برگه ها رو بردم و دادم به من شاهرخ ولکه بده  یکه تموم  فت گ یبه 
 بهش بدم.. دیخودم با

 زشی..کنار منوشتتتیم ییزایچ هیو  زدیحرف م شیتو..داشتتت با گوشتت رفتم
 ..ستادمیا

 ..دییو گفتم_تموم شد..بفرما زیکه تموم شد برگه ها رو گذاشتم رو م صحبتش
 ؟یزود نیتعجب گفت_به هم با

http://www.roman4u.ir/


 513 گلشیفته

 نداشت.. ی..کارگهی_اره د
مال هی گاه اج فت_ممنون..خ ین ند گ با لبخ خت و  ندا ها ا  یلیبه برگه 

 خوبه..کارت درسته دختر..
 بشم.. یمیباهاش صم ادیز خواستمیلبخند زدم..نم فقط

 _خب..من تو اتاقمم..
 که صدام زد.. رفتمیم داشتم

 ..فتهی_ششاهرخ
 ..برگشتم
 _بله؟

 ستتاعت می..تا نیچیشتتده بود بهم و بعد گفت_ه رهیلحظه با ستتکوت خ چند
 دنبالت واسه نهار.. امیم گهید

 بگه؟ خواستیم ی..چرونیو تکون دادم و رفتم ب سرم
تاقم بودم و خودم و ستترگرم م تو  یفکر کنم ول ریبه ام خواستتتمی..نمکردمیا
 اونور.. دیکشی..ناخوداگاه ذهنم پرمشدینم

سه شاهرخ رفت وا ستوران ا هی مینهار با  شنگ ی..جاییایتالیر به  کیدبود..نز یق
 ..میو منتظر شد میشرکت بود..سفارش غذا داد

 ؟یکرد رییتغ یلی_خشاهرخ
 _از چه نظر؟

 ..یخوشگل شد یلی_ظاهرت..خشاهرخ
 کنه.. فی..دوست نداشتم ازم تعرنییو انداختم پا سرم

 ؟یازش دار یعکس ین؟راستی_از زنت بگو..چطور با هم اشنا شد
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 دوسش ندارم؟ یعکسش و داشته باشم وقت دی_چرا باشاهرخ
 ؟یچ یعنیکردم.. کپ

 _مگه تو..
 موقع غذا ها رو اوردن.. همون

 _مجبور شدم..شاهرخ
 ..فهممیکه رفت گفتم_منظورت و نم گارسون
بور ..بعدم که..مجکینزد یلی..خمیتفاوت گفت_دوست بود یب یلیخ شاهرخ

 شدم..قشقرق به پا کرد و ..
 ..پم هنوز ادم نشده..دمی..منظورش و فهمنییو انداختم پا سرم

 ؟ی_بچه هم دار
 سالش نشده.. هی_اره..هنوز شاهرخ

 _دختره؟
 _نه پسره..شاهرخ

 قراره بشه لنگه باباش.. نمیخودم گفتم حتما ا با
ش که االن تو یکه باعش بدبخت کنمیوقتا فکر م ی..بعضتتیدونی_مشتتتاهرخ

 ..یگرفتارم ...تو هست
 شد تو چشمام.. رهیخ

شتم..نمشاهرخ ستت دا شقت بودم..ول گمی_من دو سم با دخترا یعا ه ک ییوا
 ..یباهاشون بودم فرق داشت

 ؟یمن تموم نکن یخودت و پا یایک*ث*ا*ف*ت کار شهی_م
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 تیاومدم خواستتتگار یاومدم جلو..وقت یکه بودم..وقت ی_من هرچشتتاهرخ
 خواستتتمیبه خاطر تو م امیهمه کارام و تموم کنم..از همه خوشتت خواستتتمیم

 تیهر طور شتتده راضتت خواستتتمی..دنبالت اومدم..میتو پستتم زد یبگذرم..ول
 ع*و*ض*ی.. ریاون ام یکنم..ول

 ؟یچ ری_ام
 ؟ی_دوسش دارشاهرخ

 ؟یچ ری_گفتم ام
 یاه..گفت اگه مزاحمت بشم تو شرکتا و کارخونه میشد ری_با هم درگشاهرخ

 رو اب..مجبور شدم بکشم کنار.. زهیریهمه پتم و م بیرق
 شاهرخ نجات داد.. یکه منو از دست مزاحمتا یبود..اون ریکار ام پم

 ؟ی..دوسش داری_نگفتشاهرخ
 بحش و دوست ندارم.. نی_ا

 ..حاال نهارت و بخور..کنمیتمومش م ی_باشه..اگه تو بخواشاهرخ
 کور شده بود.. اشتهام

 ..تو..هنوزم.._شاهرخ
 واسم مهمتره.. ندهی...اکنمیبه گذشته فکر نم گهی_غذات و بخور..دشاهرخ

 تو شرکتش بمونم.. تونستمینم ینجوری..اخداروشکر
ساعت  میاز نهار رفت بعد صرار  5شرکت..تا  شاهرخ ا اونجا بودم..موقع رفتم 

 قبول نکردم.. یکرد که منو تا خونه برسونه..ول
سه هان رفتم ست خالدمیخر یزیچ هی یبازار و وا شت بود د  برم..بار اولم ی..ز
 برم خونش.. خواستمیبود م
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 نکهیبود..زنن زدم..بعد از چند لحظه بدون ا 8.30خونه ستتتاعت  دمیرستت
 ..در باز شد..هیبپرسه ک یکس

اومدم..در  ریغر نزنه چرا انقد د یکستت کردمیداخل..همش خدا خدا م رفتم
 کردم و رفتم داخل..سالن و باز 

ما..کستت مد نه..؟...کستت خوادینم ی_ستتالم..من او فاطستتتتین یغر بز  ی..
 جون..مهربان جونم..

 زنن خورد..مامان بود.. میموقع گوش همون
 شما؟ نییکجا ی_سالم مام

 ..ای..تو هم زود بمیجون هست هی..ما خونه هانزمی_سالم عزمامان
 واسه من در و باز کردا؟ یکی..ستین نجایا ی_من خونم..کس

هنوز..گفتن  ومدهیهم ن ری..البته اقا امومدهی..چون هنوز نانهیشتتا دی_شتتامامان
 شرکته..

 ..امی_باشه..مامان..منم االن م
 ؟ی_ادرس و که دارمامان

 واسم فرستاده.. ی_اره هان
 گلم ..خداحافظ.. ای_زود بمامان

 ..یاداشد امیم شمیاالن حاضر م انیقطع کرد..رفتم تو اتاقم و بلند گفتم_شا و
شتم و رفتم تو حمام...اخ که چه ک حولم ستگ یفیو بردا شت..تمام خ تنم  یدا

تم رف عی..ستتررونیگرفتم و اومدم ب زیدوش تر و تم هیداد.. یدر رفت..چه حال
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 هیخوش فرم بود.. یلی..خدمیتنن و جذب پوشتت یاب نیشتتلوار ج هیتو اتاقم و 
 ..دمینافم بود پوش یجذب و زرد که تا رو یتاپ بند
هام خ مو کردم.. فر  مو  موس  با  م یلیو  هم  مدیب هاو مو فر  ی.. ند و  ل ب

 پررنن هم زدم و دوش عطرم و هم گرفتم.. ییرژلب البالو هی..یش*ر*ا*ب
 هنوزم گردنم بود.. ریام گردنبند

 ..رونیو مانتوم و برداشتم و اومدم ب شال
ستمیم شم و هممانتوم و بپ خوا شتم م ینجوریو شپزخونه و ت رفتمیدا و سمت ا

که  یفکر حرفا ظاهر شتتتد..منم  نهویع یکیامروز شتتتاهرخ بودم  جن جلوم 
 ..دمیکشیم غی..چشمام و بستم و فقط ج دمیترس

نداشتتتم.. اصتتال  یبازوهام و گرفت و گفت_گل یدستتت هی هویانتظارش و 
 منم..نترس..اروم باش..

شمام و که باز کردم ام عیسر شدم..چ ساکت  م و روبرو ریخفه خون گرفتم و ..
 ..دمید
 ..کردیرو لبش منو نگاه م یباال رفته و لبخند نمک یابروها با
 سام_چته تو؟ ریام

 ؟یکنیچکار م نجای_تو ا
 چکار کنم؟ دیسام_پم کجا با ریام

 ان؟یشا ؟پمی_بامزه..تو مگه شرکت نبود
شرکت بو ریام شاسام_ شم.. ضر  هم زنن زد گفت رفته  انیدم اومدم خونه حا

 ..یکه تو اومد رفتمی..داشتم میخونه هان
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و به لباستتام نگاه  نییاومد..لباستتام..اروم ستترم و اوردم پا ادمی یزیچ هی هوی
عالم تو ستترت گل خاک دو  به امیکردم.. باال.. گاه  ری..ستترم و اروم بردم  ن

 دیروش و گرفت اون سمت و دست کش عیسر یکردم..خنده رو لباش بود..ول
 موهاش..ابروم رفت خدا.. نیب

تو اتاقم و در و بستتتم..پستتره  دمییبزنم با ستترعت باد دو یحرف نکهیا بدون
مه جونم و د شتتشین شتتعوریب باز بود..ه جا  ته دیتا ک ندم گرف ..خودمم خ

.اخه .دهید یختیر نیمنو ا ریبفهمه ام دهی..اگه ستتپامیح یبود..خاک بر ستتر ب
نافم  یادیتاپم ز ته بودم..من فکر کرد نینگ هیباز بود و تو   انیشتتتا مکاشتت

ست..تازه جلو ستمی..مگردمینم یختیر نیهم ا انیشا یخون توم مان عیسر خوا
 که شده.. هی..کارگهیظاهر شد..اه..ولش کن د عیو بپوشم که مثل جن سر

سف یمانتو هی ش دیکوتاه  سرم جمع کردم ول یو موها دمیپو شدم و باال از  یفر 
 یزدم..صندال یدیبودن کنار صورتم..شال سف ختهیصورتم همشون ر یجلو

هام رو بازم مو یجلو..ول دمیکش کمی..شالم و دمیهم پوش یا شهیپاشنه بلند ش
 بود.. ختهیر میشونیپ

صدا ری..امرونیب اومدم سته بود.. ش سالن ن شنه ها یتو  شن یپا شم و که   دیکف
سرتاپام و نگاه کرد..م سمتم.. شت  ستمیبرگ ض دون س ستین یرا  یام..ولاز لبا

 نزد.. یحرف
 ده؟یدنبال سپ یبر یخوای_نم

 سام_نه.. ریام
 امشب؟ ادی_مگه نم
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 ..طموی..درک کرد شرارمی..گفت خودم مامیم ریسام_چرا..گفتمش د ریام
 ..یطعنه بزنه..انقد بزن تا بترک خواستیم مثال

شبحالت که همچ _اها..چه شته ا نیخوب..خو ست رتیگ یفر  یاومده..دو د
 ؟یریبچسبش..حاال چرا تو نم

من  نیبا ماشتت یحستتام خراب بود..عصتتر نیندارم...ماشتت نیستتام_ماشتت ریام
 ..یسر رفت خونه هان هیخودش بود و  نیرفت..بابا هم که با ماش

 _خب زنن بزن اژانم..
و روشتتن کرد و گفت_باهوش...زنن  شیشتتتد از ستتر جاش و گوشتت بلند

ماشتت چیزدم..ه که اصتتال ا نیکدومشتتون  تاشتتون   نورایندارن..دو ستتته 
شتن.. شت م شونیکیندا سلش  نیا ومدیکه دا صادف کرد و کن سر راه ت سمت 

 کرد..
ش همون صال ندار شیموقع گو سالم...ا شش و گفت_ شت رو گو ..تا دیو گذا

 خوب ممنون.. لیهستم..خ 1004 ؟اشتراکیچ گهید قهیدق ستیب
 ینیاشم چیه گهیساعت د کیو گفت_تا  رونیکرد و نفسش و فوت کرد ب قطع

 ندارن..
 م؟یش نیسوار ماش ابونیکنار خ میبر یخوای_م
 چقد راهه؟ یاصل ابونیتا خ یدونیسام_م ریام

 م؟یچکار کن یگی_م
 قدم فاصله داشت.. 5_4شد بهم..فاصلمون حداقل از هم  رهیخ هوی

 جلو.. ومدیاروم م کردیبود..همونطور که نگام م رهیخ نگاهش
 چش شده..وا.. نیدهنم و قورت دادم..ا اب
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 ؟درسته؟یبود جانیعاشق ه ادمهیسام_ ریام
 _من..منظور..؟

شق ه ریام شون نکرد ییزای..چیبود جانیسام_عا ستیکه تا حاال تجرب  ..در
 گم؟ینم

 ؟یقدم رفتم عقب و گفتم_که چ هی
 ..میبا هم نداشت یشده بود و فاصله ا کیکامال بهم نزد گهید

 ه..بمون ادتی شهیهم ینشونت بدم که تا عمر دار یجانیه هی خوامیسام_م ریام
 نبود.. یادم نیکه همچ ری..امزنهیحرف م ینجوریچش شده..چرا ا نیا

صورتم..خ صورتش صورتم نگاه  رهیو کامل اورد تو  شمام..تو کل  شد تو چ
زده  ی..از همون رژدونستتمیصتورتم..اخم کرد..م نییشتد پا دهینگاهش کشت

خوشتتم  یشتتیبودم که دوستتت نداشتتت ..که گفت نزن..که گفت جذاب م
باهاش لج  خواستمیزدم..چون دوست داشتم جذاب بشم..چون م ی..ولادینم

 کنم..
 ه؟یگفت_نظرت چ یا انهیرفت و با لبخند موذ اخمش

 ؟یدهنم و قورت دادم و گفتم_تو خوب اب
 ..یسام_عال ریام

 خنده بلند.. هی..دیخند
 ؟یدیتو صورتم و کنار گوشم اروم گفت_ترس اومد

باال  جانیه ینداشتتتت..ول یترس معن ریبودم..کنار ام دهینترستت به  بدنم رو 
 ..نه..تیموقع نیو دوست نداشتم..االن..تو ا جانیه نیحال ا نیبود..با ا
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 ..یشی..با مزه میترسیم یسام_وقت ریام
 ..دمیو کش دمید ناشوی..من بدتر از اترسمی_من نم

 هاش..ابرو نینگاه انداخت..اخم نشست ب هیعقب..تو کل صورتم  دیکش کمی
 ..کارت دارم.. اطیتو ح ایسام_ب ریام

 رفت.. خودشم
 با خودش چند چنده.. ستیچشه..معلوم ن نیخدا..ا یوا

بالش..داشتتتت م اطیتو ح رفتم فتیدن پارک ر  منتظرش اطی..تو حننیتو 
 ..رونیاومد ب قهی..بعد از چند دقومدی..سروصدا از اونجا مستادمیا

 ..عاشقشم..یمشک لیموتور تر هیمن..موتور.. یخدا یوا
لبخند پت و  هیخدا جون موتور..مطمئن بودم  ی..وامردمیداشتتتم م جانیه از

شام داره برق م  دیاومد..من با ادمی یزیچ هیدفعه  هی ی..ولزنهیپهن رو لبامه..چ
 یقلبم بندر نمشیبیم ینجوری؟نه خدا..من هم ریستتر ام نم؟پشتتتیکجا بشتت

 ور دلش.. نمی..حاالبرم بشرهیم
 جمع شد.. خندم

 یبا موتور ور رفت و بعد خودش نشتتستتت روش...وا کمیاومد روبروم.. ریام
با  دهیپوشتت یمشتتک نیج هی..ادیخدا جون..چقد بهش م بلوز مردونه  هیبود 

 دکمه از بلوزش باز بود.. هیتا داده بود باال و  ناشویکه است یمشک
 و روشن کرد و گفت_سوار شو.. موتور

 تعجب گفتم_من؟ با
 ..میکرد رید شمینجوری..همگهید میبر ایسام_نه..عمم..ب ریام

 ..؟نمی_اون وقت من کجا بش
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 ..گهیپشت سرم د نی..بشینیبش دیسام_رو سر من..خب کجا با ریام
 وقت؟ هی یپرو..رودل نکن بچه

 _محاله..
..تو هم رمیخب..من م لیکالفه شتتتده بود گفت_خ یحستتتاب گهیکه د ریام

 ..ادی..البته اگه بادیب رتیگ نیبمون تا ماش نجایهم
نامرد..م رفتیم داشتتتت بذاره تو ا خوادیکه صتتتداش زدم.. ها  خونه  نیمنو تن

 درندشت..
 سام_بله؟ ریام

 بزنمشا.. یکیو بال.. بله
 _من چکار کنم االن؟

 نییحق و ندارم واستتته تو تع نیبکن..من ا خوادیدلت م یستتتام_هر کار ریام
 کنم.. فیتکل

داره رو مخم  گهی..ددهیخودم م لیخودم و تحو ی..داره حرفاشتتعوریب پستتره
 ..زنهیباالنم م

 یاخوی..مگمی..ممیبکن میتونیمشتتورت که م ی..ولیحق و ندار نی_درستتته..ا
 ..میبا اژانم بر گهیساعت د هی میسیوا
 برم.. خوامیمن م یبمون..ول یخوایسام_تو م ریام
شد که  دونمینم ..خودم شهیساله پ 4_3لحظه حم کردم هنوزم همون  هیچم 

 ..ریو لوس کردم و سرم و کج کردم و گفتم_ام
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ظه از حرکت ا هی تادیلح به زمستت گام نکرد.. تازه  رهیروبروش خ نی..ن موند..
 یبدش اومد..ول یعنیگفتم..چکار کردم..اخماش رفت تو هم.. یچ دمیفهم

 من اصال حواسم نبود..
 ..ستمی..بلد ننمیبش دیبا ی..خب..چطورزهی_چ

 ابروهاش بود.. نیو اورد باال..هنوزم اخم ب سرش
 نداره.. یباال..کار ایگفت_پات و بذار رو رکاب و ب اروم

چم بود..هم از خدام بود  دونمیمجبور بودم..نم یاستتترس داشتتتم ول نکهیا با
..از دمیترسیسام تجربه کنم..هم م ریرو با ام یموتور سوار جانیه نیو ا نمیبش

سش اانگار و ریام ی..ولدهی..مخصوصا سپننیما رو با هم بب نکهیاحساسم..از ا
 مهم نبود..

گذاشتتتم رو رکاب و نشتتستتتم..وا پام بودم  دهیخاک بر ستترم..چستتب یو 
 بهش..چشمام و بستم و اب دهنم و قورت دادم..

نه زد ریام فت و از خو عت معمولرونیب میگازش و گر با ستتر  ی..اولش 
ه باد ببردم..شتتالم و ستتفت گرفت دمیتندش کرد..انقد که ترستت هوی ی..ولرفتیم

 بودم که از سرم نکنه..
 ارومتر برو..چه خبرته.. کمیزدم_ داد

 ن؟یسمت من کج کرد و گفت_ارومتر از ا کمیو  سرش
 ..ترسمی..مفتمی_االن م

 ..ریسام_خودت و سفت بگ ریام
 ..یریکه تو م یسرعت نیا ؟بای_اونوقت چطور

 ..ریسام_خب منو بگ ریام
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 ..رمیو بگ ریکرد..من..ام یگفت؟چه غلط یچ نی؟ا یچ
 ؟یچ گهی_د
 ...نیهم گهیسام_د ریام

 300 یکرد..فکر کنم باال ادیسرعت و ز دمیرودار..محلش نذاشتم که د پسره
 ..کردمیتا بود به جان خودم..از ترس داشتم سکته م

 ..فتمی؟االن م یکنیزدم_چکار م داد
 هم داد زد_به من چه؟ ریام

 ..میخدا..االنه که پرواز کن ی..از عمد بود..وانامرد
 ..ترسمی_تروخدا ارومتر برو..م

ع یول باور نیدر  ب ینا عت و  تریستتتر م شتتت باد  تو ستتترو  خوردیکرد..
..داشتتتم به غلط کردن رمی..خودم و بگرمیشتتالم و بگ دونستتتمیصتتورتم..نم

 ..فتادمیم
 چکار کنم؟ ؟منیکنیم ینجوری_چرا ا

تمام شتتونه هاش و انداخت باال و گفت_من چه  یگر یستتام هم با موذ ریام
 ..دونمیم

سرعتش هنامرد شت ب ی.. صور دهیچی..باد تو موهاش پشدیم شتریدا تش بود..
 هی..دستتت به زنمیو دستتت بهش نم کنمیمقاومت م دید یبامزه شتتده بود..وقت

نه زد..از رو ناجوانمردا بلند رد شتتتد..اخ اخ..من پرت  یلیمانع خ هی یعمل 
ساعت رو هو هیکارتونا..که  نیا نیباال و همونجا موندم عشدم  ستدو  بعد  ا

م و بستم و زدم و چشما غی..تا افتادم..جنییپا فتهیپاشو تازه م ریز کنهیکه نگاه م
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کردم پشتتت  میستتام و خودم و قا ریناخوداگاه دستتتام و حلقه کردم دور کمر ام
 کمرش..

ستام دور کمر ورزشکار دمیبودم..به خودم که اومدمد جیچند لحظه گ تا  شید
کار کردم..مطمئنم ا یگره خورده..وا مد نیخدا جون..من چ  یکارش ع

ضی..ولیبود..ول ست مینبود ی..من..خودم و دلم..از ته..ته دل..نارا ..چقد دو
 بود..اومدم یباز عی..ضاشدینم گهید یداشتم سرم رو هم بذارم رو شونش..ول

 شد..نگاش ادیحلقه دستام و از دور کمرش باز کنم..که دوباره سرعت موتور ز
رو  ینطایلبخند شتت هی..نگاش که کردم کنهیم تی..داره اذترستتمیم دهیکن..فهم

 لبش بود..
که  میو رفته بود ریاز مستت کمی..رفتیتند م ینجوری..همکردیکم نم ستترعتم

 ؟یپم گرفت دهیگفت_گردنبند و از سپ
 _خودش بهم داد..

 ..نه؟شیسام_تو هم خدا خواسته گرفت ریام
 چقد پرو شده.. نیا

 ..دمشیبهت م ی..بخواستیواسم مهم ن گهی_د
 .خودت باشه. شی..پخوامشینخواستش..منم نم دهیسپ یسام_نه..وقت ریام
در حال انفجار بودم..دندونام بهم قفل شده بود و دستام و از دور  تیعصبان از

 یراحت شتتم..ول یجهنم یزندگ نیو از ا رمیکمرش باز کردم..به درک بذار بم
 ..یجلو خونه هان میدیشانم همون موقع رس
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ل از در و باز کرد..قب دیزنن زد و فر ری..اممیشد ادهیاپارتمان بود..از موتور پ هی
کهیا فت_اح ریتو..ام میبر ن نایبا اخم گ فهیو ق ختیبا اون ر یخوایکه نم ا  ا

 ؟یلباس بذار یشو هیبق یجلو
 تو سرت بخوره.. رتتیغ
 ..یکن فیتکل تییواسه من تع یگفتم_بهت گفتم..حق ندار تیعصبان با
 ..میو سوار اسانسور شد ننیموتور و گذاشت تو پارک ریرفتم تو..ام و

س همش شتم ک سترس دا س یول نهیما رو با هم نب یا شکر ک دم در  یخدا رو 
 .بود..واسه خودش. الیخ یپسره ب نیا یول مردمینبود..من از استرس داشتم م

شد سوار سور  سان صبانمیا ستش ع بودم..پشتم و بهش کردم و محلش  ی..از د
 ..نمشیبب خواستمینذاشتم..اصال نم

 ..خوادیسام_قهر قهرو شوهر م ریام
قهر  دیستتام و فر ریبا ام ی..هروقت منو هانمیکه بود کیگرفته بود..کوچ خندم

 ..خوندنیواسمون م نویا میکردیم
سانسور نگو ا یمنو..ول نهیبیخودم که نم الیپشتم بهش بود و به خ یول دمیخند

ت و با لبخند پ دمیکنارم که افتاد د نهیبود..نگام به ا یکار نهییاز ستتته طرف ا
 ..ابروم رسما رفت..خندهیمن م یواشکیده داره به خن یپهن

 دی..فرمیشد ادهیاخم روم و ازش گرفتم ..همون موقع در اسانسور باز شد و پ با
 نزدن.. یحرف یما تعجب کردن ول دنیدم در منتظرمون بودن..با د یو هان

مده بودن..ستتپ میکردم و رفت یروب*و*ستت یهان با مه او خل..ه هم  دهیدا
عجب ما ت دنی..با دومدیبود..بهش م دهیپوش یکت دامن تنن صورت هیبودش..
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نار  ریبرخورد کرد..ام یعاد یلینکرد..خ مه ستتالم کرد و نشتتستتتت ک با ه
شتم مدهیسپ سترس دا س هیکه  مردمی..از ا سه با چ یدفعه ک ..که نیاومد ینپر
ه ک نین؟ماشتتیاومد یبا چ ی_راستتتدیکالغ دهنشتتو باز کرد و پرستت نید عیفر

 ؟یبا تاکسنبود..
س عیسر اومدم ش ریام یول یبگم اره..با تاک سرد گفت_نه بابا ..ما  نیسام خون

 ..میکه با حسام بود..با موتور اومد نممی..ماشومدینم ریگ
گفت..ضتتربان قلبم رو هزار بود..هر لحظه منتظر بودم که  نویا لکمیر یلیخ

صورتمول دهیسپ شه و بزنه تو   یاذوق زده گفت_و یلیخ یدر کمال ناباور یپا
 ..خوامیم ی..منم موتور سوارخوامی..اخ جون..منم میگیراست م ریام
 ..لبخند زد و گفت_رو چشمم..قینگاش کرد..عم ریام
سپ دیچرا حاال که با دونمینم شه..ول المیخ دهیاز واکنش  شده با از ..یراحت 

سپقشی..از نگاه عمریلبخند ام سپدهی..از اطاعت حرف  اسه و دهی..از ناز کالم 
 ..دمیدیموجود اضافه م هی..دلم گرفت..چقد اون لحظه خودم و ریام
به اون دو تا بمونم...نشتستت کنارم و با  رهیخ نیاز ا شتترینذاشتت ب میمر یول

 حال و هوام و عوض کرد.. یخنده و شوخ
 صدام زد که برم لباسم و عوض کنم.. یهان

به ام دهیناخود اگاه کشتت نگاهم  یزیچ هی..تو نگاهش کردی..نگام مریشتتتد 
 ..من به تو مطمئنم..نکهیمثل ا یزیچ هی..دمیدیم

هان رفتم تاق  تاق خواب خودش..خیتو ا ند یلی..ا گل بود..رنن ب  یخوشتت
خوشتتگل بود..مانتوم و در  یلیبود..خ یاستتیبنفش و  یها هیاتاقش همه تو ما

نگاه به خودم اناختم..تاپ  هی نهیکردم..تو ا زونیاوردم..شتتالم و در اوردم و او
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ند خدا نیبا شتتلوار ج یزرد ب  ظاهر ریجلو ام یشتتکل نیمن ا شییجذب..
سف هی فمیشدم...از تو ک ش دیبلوز دکمه دار   یرو دمیمدل مردون در اوردم..پو

 یرو باز گذاشتم..خوب بود..همه قسمتا یتاپم..دکمه هاش و بستم و فقط اول
هام ول نده بود..مو تهیدورم ر یمورد دار و پوشتتو جد خ  دیبود..عطرم و ت

ه با ..اشتتپزخونیهان شی..تو اشتتپزخونه پرونیرژ لبم و رفتم ب نطوریکردم..هم
 نداشت.. دیبه سالن د یاپن بود ول نکهیا

شون شپزخونه بزرگ  هیخوب بود.. خون سبتا بزرگ و دو تا اتاق خواب..ا سالن ن
شو ست شو یلیدلباز..واقعا خ ییو حموم د ست شه..از ا ییمهمه د  هی نیدلباز با

 خوشم اومد.. یلیموردش خ
 _چکار کرده مامان خانم؟

ه گرفت رونیهم از ب ی..مرغ ستتوخاریستتر قابلمه ها..برنج و قورمه ستتبز رفتم
 بودن..

 ساالد و درست کن.. نیا ای_بیهان
 ..بذار برسم..بعدم من مهمونتما..یبترک ی_ا

 ..ی..مردم خستگمنی..پاشو ببی_تو از من صابخونه تریهان
تو..برنج و که مامان من درستتت کرد..خورشتتتم که  یچکار کرد یبگ شتتهی_م

 بوده.. ینقش تو به عنوان صابخونه چ قای..دقرونیخاله..مرغا هم که از ب
 ..کارت و بکن..زمی_وجود عزیهان

 باشه.. تونهیخدا..ادم چقد پرو م یا
 تو نخته؟_چه خبر از امروز..سر کار..شاهرخ..هنوز یهان
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 شوهر کرد.. گهیبابا..اون که د یگیم ی_چ
 هی..ینیبب دیو گفت_اره واقعا هم شتتوهر کرده..شتتوهرشتتم با دیخند یهان

 واسه خودش.. هیساالر
 ..ستین رانیا گفتی..مدمشی_جون من..ند

 ؟یکرد یموتور سوار دمیولش کن..شن نوی..اای_اره..با دوستاش رفتن انتالیهان
سرم و انداختم پا یوا شغول کاهو خرد کردن  نییخدا.. از خجالت..خودم و م

 کردم..
 _خوش نگذشت؟یهان

باال..هول کرده بودم..دستتتپاچه گفتم_هان ستترم  یلی..بخدا من خیو اوردم 
 تا اژانم برسه..بخدا من.. می..صبر کنمیایاصرارش کردم که با موتور ن

 نشست گوشه چشمم.. اشک
ستاش..و گفت_اروم  عیسر یهان ستام و گرفت تو د ست روبروم و د ش اومد ن

 نگفتم.. یزی..من که چیباش گل
ون ا ی..اروم گفتم_بخدا من چشم به زندگدیقطره اشک تپل از چشمام چک دو

 دوتا ندارم..
..من تو رو بهتر از دونمیتو رو نشتتناستته..من که م یتو؟هرک یگیم ی_چیهان

 باش....حاال هم اروم شناسمیخودت م
 نی.تو ا.رینبود..خواستم بگم..بگم ام نیو پاک کرد و گفت_منظور من ا اشکام

 مدت..
 ؟یخوایجون..کمک نم ی_هاندهیسپ
 ..گفتای..حاال وقت اومدن بود..داشت ماه
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 ..نجایا نیبش ایب ی..ولستیکه ن ی..کارزمی_نه عزیهان
نه رو م میمر تامون تو اشتتپزخو هار مد و هر چ هار خور زیهم او جا  ین اون

 ..مینشست
 ..ی..ناز شدادایفر شده هم بهت م یموها ی_گلمیمر

 یمو انیشتتا ی..ول ادیبهت م یعستتل ی..تو هم مویزدم و گفتم_مرستت لبخند
 دوست داره.. شتریب یمشک

 قرمز شد و دستپاچه گفت_خب..ب.به من چه؟ میمر
 ..دیخند یهان

 غر زد بابت موهام.. یلین خگفتم..اخه سر م ینجوریتفاوت گفتم_هم یب
 ..یبود..پر کالغ یموهاش مشک یگفت_اخه گل دهیرو به سپ یهان

 ییبای..تو دختر زادیبهت م یبزن یلبخند زد و گفت_مطمئنم هر رنگ دهیستتپ
 ..یهست

 تو.. نطوریکردم و اروم گفتم_هم نگاش
دل مرده رو زنده  هیرو ندارم که.. ییتوانا نیمثل تو نه..من ا ی_اره..ولدهیستتپ

 ..تونمیکه ..نم دمیاالن فهم ی..ولتونمیم کردمیکنم..فکر م
 ه؟یشدم بهش..منظورش چ رهیتعجب خ با

پا یهان به خت  ندا گاه کردم..ستترش و ا به مرنیین گاه کردم  می.. ند  هین لبخ
 ..نییزد و اونم سرش و انداخت پا نیغمگ

 ه؟ی_منظورت چ
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ه منظور داشتتت دیزد و گفت_همه حرفا که نبا یحیلبخند قشتتنن و مل دهیستتپ
 گفتم.. ینجوریباشن..هم

شاد هیبا  بعد شام بد یخوایجون..نم یگفت_هان یلحن   ی..بابا صدایبمون 
 در اومد.. گهیشکممون د ی..صدایچیخودمون ه

 .. زیسر م میو رفت دنیشام و چ زیم یک دمینفهم اصال
لبخند  هی.. دیمنتظرم بود..لباسام و که د ری..نگاه امرونیاشپزخونه که اومدم ب از
 ..شناسهیبهتر از خودم م یلیمحو کنج لبش نشست..اون منو خ یلیخ
ستتام و  ریستتمت ام دیلحظه نگاهم کشتت هی..فقط..دمیاز خوردنم نفهم یزیچ

بخند ل هی ریام یگفت..که رو لبها ریتو گوش ام یچ دهیستتپ دونمی..نمدهیستتپ
که نگاهم و قفل کرده بود و دلم  ینشست..لبخند کیجذاب و ش یلیخ یلیخ

 ..ریو اس
جای_گلحستتتام هانیخوریتو..چرا نم یی..ک ها رو  غذا با.. با  ی..نترس 

 ..میمونینپخته..امشب و زنده م
 ..خورمیگفتم_دارم..دارم..م دستپاچه

 دست نخوردم.. ینگاه کوتاه به من و غذا هینگام کرد.. ریام
 ..نهیبب دیمنو شکست خورده و نا ام خواستمیخودم و مشغول کردم..نم عیسر
و ..اشپزخونه رییظرف شو نیتو ماش میدیو چ میاز شام ظرفا رو جمع کرد بعد

 تو سالن.. میو رفت میاورد وهیو م یو چا میمرتب کرد
 یکردم به حرفا ی..ستتعمیزدیو حرف م میتو ستتالن دور هم نشتتستتته بود همه
ستمیکنم...نمفکر ن دهیسپ ص دون شخ ستمیداره..نم یتیچه جور  ازش  دیاب دون
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ته بود جیگ جینه..گ ای ادیبدم ب نار هم نشتتستت مه ک و  میگفتیو م میبودم..ه
 ..میدیخندیم

 ..پروندیجمع جوونا رو دست گرفته بود و مزه م حسام
 ده؟ید کیتا حاال خر از نزد ی_بچه ها کحسام

 ..دنیو بعدم گفتن که د دنیاول خند همه
سام ض نیدید شیی_خداح شون  کیخر و االغا رو..از نزد نیاز ا یبع صورت تو 

 خره..اصال خره خره.. یلی..ال مصب معلومه خیکنیکه نگاه م
 خدا از خنده سرخ شده بودم.. یوا

خر پولن..با  اشتتونمینه..خره خر خونن..بعضتت اشتتونیبعضتت ی_ولحستتتام
 ..زننیونن معلومه خر مو درسخ دهیکه اصال خر فهم اشونیکالسن..بعض

 من عاشق شییخدا یخرت کنن..ول خوانیکه معلومه ازوناشن و م اشونمیبعض
 خره.. یلیمعلومه طرف خ یکنینگاشون م یهمونام که وقت

قد خر خر  دیفر حاال چرا ان مار .. فت_زهر  حال مرگ بود گ نده در  که از خ
 ؟یکنیم

به شتتخصتت یبی...ارادت عجدیفر شتتتهی_باورت نمحستتتام خر  تینستتبت 
 دارم...مخصوصا خر شرک..

 مزه.. یخدا دلم درد گرفت..ب یحسام..وا یرینم ی_ا
 بامزن.. یلینگو ..اقا حسام خ ی_وادایش

سام شما..مگر ا ح شده بود گفت_قربون   دینیشما ما رو بب نکهیکه ذوق مرگ 
ال اصتتمنو از تو لپ لپ در اوردن.. کنمیوقتا فکر م یخانم..بخدا بعضتت دایشتت
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شکل ه شییخدا  ختیبد ر یهان نی..استمیمامانم ن یکدوم از بچه ها چیمن 
سر راه افهیبد ق ریو ام شگل تو دل برو کجا..فکر کنم من  ..نه . میکجا..من خو

 خانم؟ دایش
 ها؟ تهینذار بگم ک ختی..بد ری_جمع کن عقده ایهان
 دیمرد با..اخه یکه ندار کلیداداش...ه یستتوزیم یدار دونمیستتتام_م ریام
شه..نه ق کلیه شته با شکال نداره..درکت م ی..ولافهیدا سوز بکنمیخب ا  ید..

 داره..
سام سپ کلیه نی..همیندار افهی_داداش..تو که قح سب که   هیدر نره  دهیو بچ

 م؟یکن دایوقت...وگرنه زن واست از کجا پ
 و ول کنم.. ری_مگه خر مخم و گاز گرفته که ام دهیسپ

 خرن؟ یلیخرا..همون خرا که خ_از کدوم حسام
مه نده بودن ول ه حال خ فت..ستتپ یدر  بازم دلم گر جا دهیمن.. تا ک ..
ست چطور  ریفکر عذاب اور اومد تو ذهنم...من بدون ام نی..دوباره اای؟خدایه

 ادامه بدم؟
سته بودم و با همد میمر کنار ش که  گفتی..در مورد باباش ممیزدیحرف م گهین

از  رهیگیم یداره افستتردگ کنمیاحستتاس م گفتیکنه..م باالخره ازدواج خوادیم
سته ممیستیخونه ن ادی..من و مهرداد که زییتنها  کردیم فی..تعرشهی..اونم خ

 یوقت..رسهیم انقدبابام انقد عوض شده..بخودش  میکرد شیحاال که بزور راض
اواز و چهچه اش ستتر درد  یو صتتدا مونهیاون تو م یدوستتاعت هیحموم  رهیم
 هی..دهیو انقد واسه خودش لباس و عطر خر دیبزور بردتمون خر گفتی..مارهیم

 که غش خنده بودم من.. کردیم فیتعر ییزایچ
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ت حال یرو لبام بود و موها یبودم و لبخند قشنگ دنیلحظه که در حال خند هی
ستتام  ریبود..ستترم و اوردم باال و چشتتم تو چشتتم با نگاه ام ختهیدارم دورم ر
فقط مال اون بود..تو  یروز هیکه  یید من بود..خنده هابه لبخن رهیشتتتدم..خ
شمام خ ..چرا رهیگیو نم هششد..اروم اروم خنده از لبهام رفت..چرا نگا رهیچ
 ..رمینگاهم و ازش بگ تونمی..مگه من مهی..چه سوالکنهیداره نگام م

گاهم..اشتتک کم پا یکم ن خت  ندا گاهم رفت نییشتتتد..اروم ستترش و ا ..ن
 سام بود.. ری..حواسش فقط به امکردیو نگاه م ری..امدهیکنارش..سپ

ناغافل و د نی..ادید پم  ی..من چکار کردم؟مثال دلبردی..لبخندم و ددینگاه 
 کردم؟ناخواسته..

 یزیچ هیو اروم در گوشش  ریتفاوت..رو کرد به ام ینگاهش سرد بود..ب دهیسپ
 تو موهاش و دیکرد و بعدم دستتت کشتت دیهم با ستتر دو ستته بار تائ ریگفت..ام

جا نگهشتتون داشتتتت..ا کهیا یعنی نیهمون فه استتتت..عصتتب ن ..من هیکال
 ن.او.شناسهی..اون میچ دهیسپ ی..ولشناسمیو م ری..تموم حرکات امشناسمیم

 من خبر داره؟ ریاز دل ام
 فراموش بشه.. دیبا ریکه ام یقبول کن دیبا ی..ولدونمی_سخته..ممیمر
 بودم.. رهیخ یقال یگال به

 ..شهی...نمخوامی_م
 اون راحته..؟ یبرا یکنی_فکر ممیمر

ثل ا کهی_م نارش داره.. دهیستتپ یهستتتت..وقت ن  یعنیهستتتت.. یعنیرو ک
 خوشبخته..
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 پوزخند نشست رو لبم.. هی و
 ..ی_تو هم پوالد و داشتمیمر

 پوالد.. خواستمیمن نم ی_ول
کاراش  و ری..انقد با نفرت به امیحرفم و گفت_اونم مجبور شتتد..گل نیب دیپر

 نگاه نکن..
شتم  یدونییم ی..با بغض گفتم_من..من نگاهم با نفرته؟تو چمیسمت مر برگ

با نفرت بود..االن ا گاهم  گه دلم..ن جایاز دلم؟ا ..من میبودم؟مر رانیبودم؟ا ن
و دوستتش دارم..من بخاطر اون برگشتتتم..به عشتتق اون نگاه قهوه  ریهنوزم ام

بود..که ازش  مسه سال نیا یایتمام روکه  یساده ا ی..به خاطر اون چشمایا
 ..دنمی..انقد سختت بود دیسه سال و کجا بود نیبپرسم ا

 وقت فراموشت نکرد..اون.. چیه ری..امی_اروم باش..گلمیمر
..چرا دیکنیم یازم مخف دیسه سال که همتون دار نیهست تو ا ی؟چی_اون چ

 ..زنهیکالم حرف نم هی یکی
 ..گهیم_اگه خودش بخواد بهت میمر

دونم دور ب دیخودش نخواد..نبا دیبلند شه که دستش و گرفتم و گفتم_شا اومد
تو ا قول  به  بذار  بره؟ خ چه  بره  نهیک نیو ورم  هم  گا ن فرت از  ن و 

 حالم.. نینشو به ا یراض دمی..قسمت ممی..مرمیمر
که دمیمر گاه پربغض و صتتتدادی..اشتتتک تو چشتتمم و  که  ی..ن لرزونم و 
فردا االن نه.. ی..ولگمیگذاشت رو دستم و اروم گفت_باشه..م..دستش و دیشن

 شرکت..خوبه؟ امیم
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هستتت  یزیچ هیراحت شتتده بود..پم  کمی المیستترم و تکون دادم..خ اروم
 ؟یاخه چ یخدا..ول

که  دهیبا موتور رفتن..بخاطر سپ دهیسام و سپ ریکه تموم شد..ام ی..مهمونشب
با خواستتتتیم یدلش موتور ستتوار ما هم  مد نایماشتت.. با هم میاو مه  ..ه

مانع  ..از روکنهینم ادی..سرعت موتور و کم و زرهیتند نم ریکه ام دمیدی..ممیبود
 ی..حتهدینم کونرو بترستتون موتور و تکون ت دهیستتپ نکهی..بخاطر اشتتهیرد نم

 ادیسرعت موتور و ز ریحلقه کرد ..ام ریدستاش و اروم دور کمر ام دهیسپ یوقت
 تفاوت.. ینکرد..اروم بود..ب

 ده؟یم یچه معن نای..اخدا
که چقد ستتخته..بعد از ستتالها انتظار و  فهممیم ه؟االنیچ یدونیجون..م خدا

 یلی...خیکن دایگمشتتتدت و کامل پ مهی..نیگردیبر م ی..وقتیچشتتم به راه
 سخته..

صبح زود از خواب ب امروز شرکت و نکهیشده بودم..فقط بخاطر ا داریاز   برم 
 میخوب بود تصتتم میخوشتتحال بودم و روح یلی.و چون خ.شتتمیپ ادیب میمر

سم.. شک هیگرفتم به خودم بر ش یشلوار کتون م جلو  یومانت هی..دمیو تنن پو
 هم یداشتتت..مقنعه مشتتک ییطال کیکمربند بار هیکه  یریبستتته و کوتاه شتت

 یبود..مداد مشک ختهیکنار صورتم ر میحالت دار ش*ر*ا*ب یو موها دمیپوش
 کردم.. یهم رو خودم خال میزدم..عطر شکالت ملیو ر دمیتو چشمم کش
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نداشتتت و عمو هم  نی..حستتام که ماشتترونیخوردم و از خونه زدم ب صتتبحانه
که  زدمیکه ولش کن..اروم داشتم قدم م رمی..امرونیصبح زود از خونه زده بود ب

 سامه.. ریام دمیکنار پام ترمز کرد..برگشتم د ینیماش هی
 باال.. ایو گفت_ب نییرو داد پا شهیش

 ..رمی..خودم می_مرس
 باال..حوصله ندارم.. ایب گمیسام_م ریام

 ..امیب خوامی..نداشته باش..چکارت کنم..نمیکرده گفتم_ندار اخم
 و کردم اونور و به راهم ادامه دادم.. روم

 باال.. ایب گمیرو اعصابم راه نرو..بهت م یکنارم و گفت_گل اومد
 ..دهیحال م ریتن رو اعصاب امکه چقد راه رف اخ

 _اصرار نکن..
 ..و احتماالکنمی..بزور سوارت میاگه سوار نش یدونیخودت م یسام_گل ریام
 شه؟یم یبخوام از زور استفاده کنم چ یوقت یدید
تا کم م نی..اشتتعوری..پستتره باه که  به رخ  ارنیپستترام  نداشتتتشتتون و  زور 
 نی..واستته همشتتهیم رمیداره د دمید یبهش بگم ..ول یچ هی..اومدم کشتتنیم

م در و محک ینشستم جور یوقت یشدم..ول نشیبهش افتخار دادم و سوار ماش
 .. دمیکه خودمم از ترس پر دمیکوب

 یام و که جا یب نیا گهی..دبندنیرو هم ارومتر م لهیو گفت_در طو دیخند ریام
 خود داره..

 ..شهیکردم سمت ش ..روم وشیی..اکشهیخوشگلش و به رخ م نیپرو..ماش بچه



wWw.Roman4u.iR  538 

 

شاهرخ ا یبر یخوا یم یوقت ای یزنیم پیانقد ت شهیسام_هم ریام  نیشرکت 
 ؟یشیم یختیر
 شد.. یرتیباز غ نیول..ا یا

شرکت  رمیم ی..لبخند زدم و با ناز گفتم_نه..فقط وقترمیحالش و بگ نکهیا واسه
 ..خوشگل شدم؟هیشاهرخ ..چ

استتفم نه؟مت یکن یمنو عصتتبان یخوایبه من نگاه کنه گفت_مثال م نکهیا بدون
 ...یبگم موفق نبود دیبا

ز ا نیماش ادی..موفق بودم..از گره محکم دستاش دور فرمون ..از سرعت زبودم
با نیبا ا یموفق بودم..ول دمیفک منقبضتتش فهم و تو ر دیحال گفتم_چرا 

صبان سه خودت وارد رو یلیکنم..دل یع ش یاینداره..بهتره وا ..تو .یدخترونه ن
 بهتره.. یباش تیواقع
 ..خوبت شد..یخان..خورد ریام یداشت

الم و گفت_بازم شکالت تلخ..ح دیکش قینفم عم هی میو که رفت ریاز مس کمی
 ..خورهیبو بهم م نیداره از ا گهید

صبان گر ستن دل و غرورم..چرا فکر متیگرفتم..از ع شک قه که که مح کنهی..از 
 رفتارو باهام داشته باشه.. نیا

ب*غ*ل نگه  نیبکنه..اگه هم تتیبو اذ نیمن نخواستتتم کنارت باشتتم که ا_
 ..شمیم ادهیمن پ یدار

 پوزخند بهم زد و به راهش ادامه داد.. هینگاه بهم انداخت.. هی
 ..خوردیبودم..خون خونم و م یدرون عصبان از
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س در  یایت بشرک نیشم گفت_بهتره از ا ادهیپ نکهیقبل از ا میدیشرکت که ر
 یشتترکت خودمون..ول ایب ی..اگه خواستتتستتتی..شتتاهرخ قابل اعتماد نرونیب
 ..نجایا

بعد مهربون هم  زنهیو م شتتشیپامو اونجا بذارم..ن گهی..عمرا دشتتعوریب پستتره
 ..شهیم

باشتتم..تا  نجایا دمیم حی_ممنون..من کارم و همکارام و دوستتتت دارم..ترج
 کالمشون بخوان قلبم و بسوزونن.. شیهمکارمن که با ن ییکسا کهییجا

ست ش ریو گردنبند ام فمیکردم تو ک د شبورد ما شتم رو دا و  نیو در اوردم و گذا
ته از طرف ..البدهیبه سپ شیبد یبخوا دی..شاخورهیبدرد من نم گهید نیگفتم_ا

 خودت..
 و وارد شرکت شدم.. رونیزدم ب نیاز ماش و

 وادخیو حرفاش..مثال م ریبودم از دست ام یشرکت که شدم هنوز عصبان وارد
 بشه؟؟ یبارم کنه..طعنه بزنه..که چ هیو کنا شین

با ستتتتیل هیبهم دوتا برگه واستتته ترجمه داد و  یمنشتت  روتیوارد کامپ دیکه 
کار هی..کردمیم گه موافق بودم  میبرگه از قرارداد  که بخونم و ا رو هم بهم داد 

 امضاش کنم..
نجره ..رو به پزیکردم و برگه ها رو گذاشتتتم رو م زونیو او فمیتو اتاقم..ک رفتم

 ..ستادمیا زیاتاق پشت م
باش..تو هم جوابش و یگل ستتتتی..مهم ندمیکشتت قینفم عم هی ..اروم 

ازم کم شتتده..دلم گرفته  یزیچ هی یپم چرا دلم گرفته..چرا انگار ی..ولیداد
 و .. مدیو بهش پم دادم..تنها ام ریام یادگاریخدا..چون تنها 
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رو به پنجره اتاقم بودم که در باز شد و دوباره بسته شد..برگشتم..شاهرخ  هنوز
 یبود..حساب دهیپوش یو بلوز اب و کراوات سورمه ا یبود..کت شلوار سورمه ا

 شده بود.. پیخوشت
 _سالم..

 ..ستادیزد و اروم اومد جلو..اومد و روبروم ا لبخند
 ؟ی_سالم..خوبشاهرخ

 ..ی_مرس
 یبره..امروز اصال حوصلش و نداشتم..ول یواسه گفتن نداشتم..کاشک یحرف

 ..کردینگام م یجور هیموند..
 شده؟ یزی_چ

نفم  هی..تو چشتتمام نگاه کرد و ستتتادیدر اومد و اومد کنارم ا زیاون ور م از
 ..دیکش قیعم

ساله که دلتنگه اشاهرخ سه  شکالت..بوش  نی_ ساسهیجور هیبو بودم..  ..اح
 زبونمه.. ریز مکنیم

 بگم.. یچ دونستمینزدم..در واقه نم یحرف
 امروز..چشمات.. ی..ولای..خوشگل هستیگفت_امروز خوشگل شد اروم

 ی..هر کادی..چه به چشتتم همه ممایدیروز به خودمون رستت هیبابا..حاال ما  یا
 ..میچقد هپل کنهیندونه فکر م

 به کارام برسم.. دی_ممنون..من با
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مدم که  او گاهش  هیبرم  گاش کردم..ن فت..ن تکون خورد و جلو راهم و گر
صال ا نکهینبود..مثل ا یمعمول ستش اومد باال و  نجایا  یهاتره از مو هینبود..د

 ..دیچیفرشدم و گرفت دستش و دور انگشتش پ
ثل فنر پر بازش هام م مد.. دیکرد و مو ند زد..ا هیباال..خوشتتش او  نیلبخ

ک مدم اعتراض کنم  فاوتچشتتته؟او فت_هنوزم مت کاریه گ  ی..هنوزم..هر 
 ..یواسم تک یول ستمی..هنوزم عاشقت ننهی..واسم دلنشیکنیم

 ..یدهنم و قورت دادم و گفتم_شاهرخ..بهتر تمومش کن اب
..نفستتش و فوت کرد نیی..ستترش و انداخت پاکردینگاهم م رهیکه خ همونطور

ا خشم ب هویبود که  ینجوری..چند لحظه همزیو دستش و گرفت به لبه م رونیب
گفت_لعنت بهت..لعنت بهت..لعنت  یبلند یستترش و اورد باال و با صتتدا

 ..یبهت گل
تو  دی..کالفه بود..دستتت کشتتستتتادیو کرد اونور و رفت وستتط اتاق ا روش

 ..رونیبه صورتش و بعدم بدون حرف از اتاق زد ب دیموهاش..دست کش
ستیکه از ترس م یبا قلب من س خوا چرا  نیبه در بودم..ا رهیخ رونیببزنه  نمیاز 

 کرد..چرا همه امروز با من سر دنده چپ افتادن.. یطور نیا
به ن یستتع به اومدن مر وانیپر ل مهیکردم   یاقتیو دونستتتن حق مینگاه کنم..
 ..میزندگ

کارام کردم .. خودم نداختم..حقوقش خوب  هیو مشتتغول  به قرار داد ا گاه  ن
خب  یبر ضتترر من نداشتتتت..ول یزیبود..مفادش هم چ یبود..در واقع عال

 عد..ب ندشیهم بب انی..بار اولم بود..گفتم بذار شادمیامضاش نکردم..ترس



wWw.Roman4u.iR  542 

 

..هر چقد اصتترار کرد که یترجمه که تموم شتتد برگه هارو دادم به منشتت یکارا
حوصتتله شتتاهرخ و  گهیقبول نکردم..امروز و د یبد لشتتونیتحو دیخودت با
 نداشتم..

نبود..رفتم  ادمیخدا..اصتتال  یاز در وارد شتتد..ا میبرم تو اتاقم که مر مخواستتت
 استقبالش و دعوتش کردم تو اتاقم..

 ..شهیباز م زایچ یلیخ یچشمم به رو میمر یحرفا دنیامروز با شن مطمئنم
 ؟یحرف بزن یخوای_نم

 ؟یکن یصبور یلیخ دی..بای_اگه بدونمیمر
 ..گهید..خب حرف بزن یدیجو م ی_چرا الک

و گفت_باشتته..بهت  یداد به صتتندل هیاش و خوردو تک یقلوپ از چا هی میمر
اون غرورش و کنار بذاره و  شهیکه حاضر نم شناسمیو م ری..چون انقد امگمیم

نه..و ا یحرف عش م نیبز با مه عمرت ک شتتتهیحرف نزدن  به دل  نهیکه تو ه
 ..ی..که بهش حق ندیریبگ

ماه  همش دو سه ی..وقتشیسه سال پ ادیم ادتیو گفت_ دیکش قینفم عم هی
 یچ ادتهیجوابت و داد.. ریو ام رانیا یروز زنن زد هی..گذشتتتتیاز رفتنت م

 کرده بود.. فیتعر یواسه هان ریرو ام نای؟ایبهش گفت
تهی..یگل ما یگفت ریبه ام اد  تیوارد زندگ دیجد یدورت شتتلوغ شتتتده..اد

 ؟ادتهی..یمشورت کن یبا هان یخوایو م ینفر اشنا شد هیبا  یشدن..گفت
 بود.. ادمی زیبود..همه چ ادمی
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صبان ریبه روز ام یاون حرفات چ یدونی_نممیمر تو  هریبود که م یاورد..انقد ع
 ..شکنهیاتاق و م لیاتاقت و همه وسا

 یچ کنهیم فیواسش تعر ادیبا خشم و فر ریخونه و ام رسهیم یموقع هان همون
 ود..دلش شکسته ب ریبود..ام دهیفا یب یارومش کنه ول کنهیم یسع یشده..هان

ند روز ام تا نه ب ریچ پارهیو شتترکت و م رهینم رونیداغون بوده..از خو به  ستت
ر و گ خوردهی..غذا نمبرهیم یو از همه چ کنهی..خودش و تو اتاقش حبم مدیفر

س شیم گاریو گر  صرونیب زنهی..چند روز بعد..از خونه منکهی..تا ادهیک  یبان..ع
سیپخش م نیاهنن غمگ هیاز تو اتاقش  گهیم یبوده..هان  دهیشکیم گاریشه و 

به عکم گل .با .یکه محرم گرفت یکدوم عکم..همون یدونیبوده..م رهیخ یو 
 چادر..

شه باهاش تماس برهیهم با خودش نم شیو گوش رونیب زنهیاز خونه م ریام  که ب
 تصتتادف کرده ری..اممارستتتانی..از ب زننیتا شتتب..شتتب زنن م ادیگرفت..نم

...ستترعتش انقد باال بود و حواستتش معلوم نبوده ادیبود..بخاطر ستترعت ز
 ..کنهیچپ م نیکنار جاده و ماش یالیبه گارد ر خورهیکجا..که م

 بودم.. میبه مر رهیگرد شده خ ی..با چشمامیمر گهیم یمن..چ یخدا
ه بد بوده..انقد بد ک یلی..حالش خمارستتتانیو منتقل کرده بودن ب ری_اممیمر

 سال و سه ماه تو کما بود.. کیسام  ری...امیگل شهیتو کما..باورت م رهیم
 دیخواستتتن دستتتگاه ها رو ازش جدا کنن خاله نذاشتتته..دکترا قطع ام هردفعه

 دمیاز داداش شتته گفتیبه خدا بوده..خاله م دشیخاله نه..ام یکرده بودن..ول
شه و  سطه ب ستم..گفتم وا چه  یدونی..نمرهیو از خدا بگ رمیام یشفاکمک خوا
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جایا یتیوضتتع هان ن تهیبهم ر یبود.. فتیبود..م خ نن م یگل گ نهیز  ی..ولز
 ..هشیداغون م یاگه بفهمه حساب استیجوابش و بدم..اون سر دن یچ دونمینم

 بود..عمو مارستتتانیتو ب ریکه اصتتال خونه نبود..همش پشتتت در اتاق ام خاله
سام..فر ش یزندگ ..همه ازدی..ح ست ک شون د از  یبودن..هرروز کل دهیو کار 
 بود.. دهیاف یب یبودن و منتظر بلند شدنش ول ریپشت در اتاق ام الیدوستا و فام

م معلو شیکم کم عالئم بهبود نکهیتو کما بود..تا ا ریستتتال و ستتته ماه ام کی
 نهیشیمشهد و بست تو حرم م رهیهفته تموم م کی..حسام ی..اونم چطورشهیم
 یی..خواب دادهیاون روز خواب د گفتی..مخوادیو از امام رضا م ریام یشفا و

شته دعا م ضا و دا ضا رو..که اومده حرم امام ر  یوقت گهیفاطمه م ه..خالکردهیر
شماش و باز کرد..وقت ریام شتاش تکون خورد ..من  یبهوش اومد..وقت یچ انگ

تاقش بودم..م تاق پ یخوب یبو هی گهیتو ا که من اصتتال ام دهیچیتو ا و  ریبود 
 و.. شیامام رضاست..همه زندگ ونی..مدری..امیفراموش کردم..گل

 یبودن و دورش بودن..ول شتتشیبهوش اومد و بردنش تو بخش..همه پ یوقت
ظش ..حافریافتادن..ام ریبود که تو جنگل ادم خوارا گ یینگاهش مثل ادما ریام

ست داده بود..ه ..همه دمغ ومدینم ادشی یچی..هشناختیو نم چکمیو از د
شاکر بود نیبا ا یشدن..ول ست..کنارمون ریکه ام میحال خدا رو   ..نفمهزند

 ..کشهیم
 ادشیکنن که خاطراتش  یکار کردنیم یاوردنش خونه..همه سع یاز مدت بعد

با ادشی یچیاون ه ی..ولادیب تاقش م لشینبود..مو ادف ..تو تصتتتنهیبیو تو ا
 یامایپ یشتتماره ا هیکه به  نهیبی..ماماشیتو تماستتا و پ رهیم یباهاش نبوده..وقت
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رو  امایبوده..پ ویس یبه اسم زندگ شیکه اسمش تو گوش یکی..دادهیعاشقانه م
بوده که  یک نیا نهیبب خوادیعاشتتق بوده..م هیکه فقط از زبون  ییامای..پخونهیم

سش ا صدا زنهی..زنن مفرستادهیم ریرو ام امایپ نیوا شماره و   فیظر یبه اون 
 ..یتو رو گل ی..صداشنوهیدختر و م هی

نفساش از پشت تلفن واست  یو صدا زدیکه بهت زنن م یا بهی..اون غریگل
شنا بود..ام ستی..ما نمگفتیبود..به ما نم ریا شناس میدون صورت نا  که اون به 
دختر  نی..امیگفتی..وگرنه بهش مشهیصدات اروم م دنیو با شن زنهیبهت زنن م

 ..تهیعشقته..همون زندگ
روز تو  ..اوننکهی..تا اکنهینم رییحافظش تغ ی..ولیگل گذرهیم میستتال و ن کی

..صتتداش یهستتت یکه گل یگیو بهش م یزنیتماس اخرش..تو ستترش داد م
و  ..حافظشقیشوک عم هیشوک بود.. هی..اون براش ریام یگی..بهش میکنیم

ست م صداارهیبد شن ی..فقط با  سم دنیتو  شنا  تیرگ دنیش از زبون تو..با 
 ..یلگ

 ری..امگفتیم یرو..هان ی..همه چکنهیم فیتعر یواستته هان ادیم ادشی یوقت
شده..م سته  ستی..میگل ی..بییتنها تونمینم گهید گهیخ  ی..ولشتیپ ادیب خوا

سش بزن هی..که نکنه ذارهیغرورش نم و که اون روز ت گهیبهش م ی..هانیدفعه پ
 ..ستین تیتو زندگ یو کس یسر به سرش بذار یخواست

 تو.. یجلو..ول فرستهیرو م یو هان دیفر
تو..خاله  ی..اون شتتب..شتتب نامزدرستتنیتو م یبودن..روز نامزد دهیرستت رید

 ..شهیم شیقلبم ر یگل ی..وادیکش یاون شب چ ریکرد..ام فیتعر
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له م فردا خا با رهیبراش زن بگ خوادیاز  با ..لج کرده بود.. با تو.. خودش..
 ..شیزندگ
هنوزم عاشتتقته..هنوزم  ری..امینبود..عشتتقش نبوده..گل ریانتخاب ام دهیستتپ

 کنهی..فکر میتو فراموشتتش کرد کنهی..اون فکر مهیعصتتبان یدوستتتت داره..ول
 ..یواون همه عشق و فراموش کرد ی..دل بستیدل بست عیاونجا و سر یرفت

 نیا ستتتی..حقش نستتتیحقش ن نی..ادیزجر کشتت یلیحق بده..اون خ بهش
 ..یراجبش قضاوت کن یجور

ست ندارم باور کنم ام باورش سخت که دو سخته..اونقد  سال تموم ریبرام   سه 
 یوشخ یسه سال پ نی..فراموشم کرد و اکردمیکه من فکر م ی..کسدهیزجر کش

عذاب بوده..فکر م فهممیبوده..االن م مه  کردمیکه در  فاش ه عشتتقش..حر
 نیدر ع وتو کما بوده.. ری..که امشتتنومیدارم م یخدا..االن چ یبود..ول یابک

ست داده بود ول صدا یحال که حافظش و از د سته من  نیغمگ یبه  شک و دل
 دلخوش کرده بود..

شرمنده  یخوای..قضاوت نا عادالنم و ..میبهم ثابت کن یخوایرو م ی..چخدا
سه سال  نیمن ا..مگه یخب خدا جون پم من چ یبشم از حرفام و فکرام..ول

 یماه ها نی..منم اکردمیداشتتتم دق م شیبودم؟منم از غم دور یو غرق خوشتت
در  ش...منم همیاون روان یدستتت و پا ریاخر و کتک خوردم و کبود شتتدم ز

 ..میحال فرار بودم واسه دفاع از جونم و پاک
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صوراتم ر چقد صال نم یپات یقاط یبهم..همه چ ختهیت ست تونمیشده..ا  در
وستتط  نیا یبفهمم که مقصتتر اصتتل تونمی..اصتتال نمرمیبگ میفکر کنم و تصتتم

 ..هیک
که بهش  ییایشتترمندم بخاطر فحشتتا و در ور ریاز ام کنمیطرف حم م هی از

..دل و ی..پم خودم چگمیطرف م هیکه راجبش کردم..از  ییگفتم و فکرا
 من کم ضربه خوردم.. ؟مگهیاحساسم چ

و  المیشتتهاب خ یبشتته..ول داشیدوباره پ یاون روان ترستتمیکه هنوزه م هنوزم
 ها.. وونهیراحت کرده که هنوز بازداشته..البته تو قسمت د

 هی نشتتستتتمیماتم زده ها..م نیا نیبودم..ع ریام خیکه رفتم خونه..فقط م عصتتر
 ..ریبه ام زدمیگوشه و زل م

بار مثال اومد مچ بگ یکی نگاهم و ازش  نگهیبدون ا الیخ یمن ب ی..ولرهیدو
 ستته ستتال و از نیا تیتا واقع کردمیبهش بودم..نگاهش م رهیهمچنان خ رمیبگ

 ایدن نیستتال و ستته ماه تو ا کیمن.. ریواقعا ام ایا نکهیتو نگاهش بخونم..به ا
خداروشتتکر م یلینبوده..؟خ که.. نا به من چ کنمیدرد نگفتن..وگرنه  یزیکه 

شای..ولدوختمیو زمان و بهم م نیزم  بهتر بود..ال اقل کنارش گفتنیاگه م دی..
 افتاد.. یاز اتفاقا نم یلیبودم..و خ

ما اونم م رهیهم خ ری..امایریمچ گ نیاز ا یکی تو به من..حت  خواستتتتیشتتتد 
..اشک جمع شد اوردیمن دلم طاقت ن ی..ولمیبه هم بود رهینگاهم و بخونه..خ

 ..تو چشمام..بلند شدم و رفتم تو اتاقم..من چکار کردم خدا
 ..گذشتم..دهی..سپری...با احساسم..با امامیکنار ب تونمی..نمرمیاروم بگ تونمینم
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به روز من  یستتته ستتتال چ نیا یدونی..تو هم نمیدونینم یزی..تو هم چریام
 پوزخند نبود.. هیسهم من از تو.. یدونستیاورد..که اگه م

 همه زجر.. نینبود..ا نی..حق ما اایخدا
 به ماه و قرص کاملش بودم.. رهیتو اتاقم..کنار پنجره و خ شب

سه ش وا ستام با  ریمن..از ام یاومد..بازش کردم..خدا امیپ میگو بود..قلبم و د
 ..دنیلرزیهم م

 از گذشته.. ینشون هیهمه مدت..دل و قلبم محتاج بود..محتاج  نیاز ا بعد
 ..نوشته بود..شدیممگه  ینشم..ول ییدفعه هوا هیبخونمش..که  نخواستم

رفتن دارد...هنوزم به  یبرا لیکه هزار دل یاستتت که زمان یکستت یواقع عاشتتق
 ...گرددیماندن م یبهونه برا هیدنبال 

سپ ایمنم..به رفتنم.. منظورش سمت   دیا..من رفتم چون بدهیخودش..به رفتن 
با یازم نخواستتتت بمونم..چون اون ی..چون کستتترفتمیم نگهم  دیکه 
شتیم شت..گفت فراموش کن و دلدا سه خاطر خودمه..حاال  لی..ندا اورد وا

 ..گهیگذشته تلخ د هیاومد..جز  رمیگ یرفتن چ نیشد..از ا یچ
دت م نی..تو اگذرهیم ریسه ساله ام قتیو حق تیاز دونستن واقع یسه روز دو

ست خودم نامیکوتاه م یلیناخوداگاه در برابرش خ  شیدر برابر ن ی..ولستی..د
ره دا دونمیجوابش و ندم..چون م ادیز کنمیم ی..سعشمیهاش ساکت م هیو کنا

که راجبم  ییکراکه به من داشتتته..از ف ی..از تمام خشتتمکنهیم یخودش و خال
 هیاگوشه کن نیبازم با تموم ا ی..ولکنهیشدن..ارومش م یخال نیکرده..خوبه..ا

 ونمتی..هنوزم ماز محبت و تو نگاه و کالمش بخونم یبرق هی تونمیها..هنوزم م
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ساس کنم..هنوزم م یریدلگ د خونه چق رسمیم رید یکه وقت دید شهیاش رو اح
 ..هیمنتظر و عصب

مام ا دهیستتپ کنمیم حم ها رو م نیت گاه  نهیو حم م نهیبین  یحرف ی..ولک
 ..زنهینم
تم وق چیه یداشتتته باشتته..ول یمحبت انچنان دهیبه ستتپ ریام دمیوقت ند چیه

شه..هم یبدرفتار ای یاحترام یکه بهش ب دمیند مام و همه جا..تو ت شهیکرده با
بوده..هواش و داشتتته..باهاش  دهیکنار ستتپ شتتهیها..هم یو دور هم ایمهمون

 ..دهیحرفاش و شن شهیهمقدم بوده و همصحبت و هم
 .. دوست داشتن و هیعشق و نداشته.. هیوقت برق  چیه دهینگاهش به سپ یول
سپ دونمیحال نم نیا با سپ دهیچرا  شه.. سع چیه دهیهنوزم کنار رد با نک یوقت 

شا سوزونه.. شوه مثال دل منو ب ..مطمئنم که نگاه  یول دونهینم یزیچ دیناز و ع
 ..دهیکرده..بار ها..د ریبه منو غافلگ ریناغافل ام یها
 بشه.. یقراره چ دونمیو سردرگمم..نم جیگ

 شماره نا شناس.. هی.زنن خورد. میشرکت که بودم گوش یکاینزد امروز
 کرد.. رمیغافلگ یاز اون ور خط حساب دهیسپ یدادم و صدا جواب

 شده؟ یزی_چ
 ..نمتیبب خوامی_نه..فقط مدهیسپ

 افتاده..واس.. ی_ات..اتفاق
 خوبه... رمیراحت..حال ام التی_خدهیسپ

 دهنم و قورت دادم.. اب
 م....منتظرفرستمیکه واست م یادرس نیا ایب گهیساعت د کی_تا دهیسپ
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 چکارم داره؟ یعنیبود.. دهیشد؟سپ یرو قطع کرد..االن چ یگوش و
سترس شتم..ول ا سه ا دی..بارفتمیم دیبا یدا  یچ نمیبب دی..بادیجنگ یزندگ نیوا

 راه برم.. نیتا ته ا خوامیجنن..م نیاز ا شهیم بمینص
باستتتام  هیاروم.. یلیدنج و خ یجا هیشتتتاپ بود.. یکاف هی ادرس به ل گاه  ن

انداختم..خوب بود..استتپرت بود..موهام و محکم باالستترم بستتته بودم..زخم 
 ..ستیبود..مهم ن دایپ میشونیپ یرو

رت بود و ستتاپو دهیپوشتت یمانتو براق نقره ا هیاونجا بود.. دهیداخل..ستتپ رفتم
 داشت.. یحیمل شیبراق..ارا یو شال نقره ا یدود

که  یی..چشمامیهم بود یتو چشما رهیوش..خو نشستم روبر دمیو کش یصندل
 دیاومده بودم که اگه جنگ ی..ولنجامیا یواستته چ دونستتتمیرنن هم بودن..نم

 ..بجنگم..
 ار..کن کشمیتا باهات بجنگم...اومدم بگم...من ..م نجایا ومدمی_من ندهیسپ
 ..کردمیزده نگاهش م رونیاز حدقه ب ییتعجب و چشما با

چقد دوستتتت داره..چقد با خودش و احستتاستتش  ریبفهمم ام تونمی_مدهیستتپ
 تو.. زهینگاه محبت ام هیبفهمم چقد محتاج  ونمی..مرهیدرگ

 و از استرس بهم قفل کرده بودم.. انگشتام
 ی..وقتییکه قراره همسفرت بشه..تو تنها یسخته..نامزدت..کس یلی_خدهیسپ

ستات..بجا ستش تو د سم  یکنارته و د سم تو..ا شق هاریرو ب گهیدختر د هیا ..ع
 ی..ولارهی..هرچند معذرت بخواد و از دلت دربیستتابقش و..هر چند اشتتتباه

 ماتش..چگفتیم شهیکه هم ینامزدت..کس ی..چقد سخته بدونیشکنیبازم م
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نهیو دوستتتت دارم..ارومم م ما نی..اک نن چشتت خاطر ر مه ارامش..ب  یه
 عشقشه..سخته

 ..نییو انداختم پا سرم
..ازش خوشتتم اومد..خب..درستتته..من مثال میاومد خواستتتگار ریام ی_وقت

 هیخب..منم  ی..ولگرفتمیم میعاقالنه تصتتم دیمملکتم..با نیروانشتتناس ا
ساس دارم..عشق و محبت حال ساس دخترونم از امشهیم میدخترم..اح  ری..اح

شش اومد..از اخم ب شش اومد..از جذبه و رفتار مردونش  نیخو ابروهاش خو
دخترم..احستتاس  هیخوشتتم اومد..چون منم  کلشیو ه پیت اومد..از شتتمخو

 دارم..چون دوست داشتم منم تجربه کنم..
 مونی..پشتترمیبگ میبارم که شتتده..از رو دلم تصتتم هیداشتتتم واستته  دوستتت

 داره.. یسرنوشت هی..هر کم ستمین
دختر که تمام  هیصتتداقت داشتتت..بهم گفت قبال عاشتتق بوده..عاشتتق  ریام

 ..رفته و نامزد کرده..ستیبوده و االن ن شیزندگ
خت با ام یایشتتتدم..رو ییایبازم..رو یشتتتد..ول ستت ..حم  ریقدم زدن 

 ..میدخترونه..احساسم..سادگ
 ادامه داد.. یگلوش و گرفت..ول بغض

ستترم روانشتتناستتم...درستتش و  ری..خکنمی..عوضتتش متونمی_گفتم مدهیستتپ
شگلم..کار ستمینم یکنه..ولفراموش  کنمیم یخوندم..دخترم..خو ش دون ق ع

 ..شهیوقت فراموش نم چیه یواقع
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نامزدا  هیاروم بود..تو خودش بود..ما..مثل بق شتتهیستتاکت بود..هم شتتهیهم
نداره..ول دونستتتمی..ممینبود ته  یکار خواستتتمیم یدوستتتم  که داشتت کنم 

 تو فکر بود و نگران.. شهیباشه..هم
بهش  ..کهنمیو ول کرده بب ریرو که ام یدوست داشتم اون دختر یلی..خیدونیم

 ..شهیمرد عاشق پ نی..از ایبگذر یبگم..چطور تونست
 ریام یاز چ یدونیم یبدتر شتتد..بد بود..بدتر شتتد..ول ی..همه چیاومد تو

نکرد که با من ..از تو انتقام  لهینکرد..وس لهیوقت وس چیخوشم اومد..که منو ه
و  کردیفوران م هویخشتتمش  یگاه یبود..ول ی..اخالقش همونجوررهیبگ

 از درون داغونه.. دمیفهمیم
با  ریام کردمیاوقات فکر م ی..گاهیریکه تو..عشتتق ستتابق ام دونستتتمی..نممن

جذاب داره هوا بایدختر ز هی دنید به تو رو دشتتتهیم ییو  هاش  گاه   دهی..ن
رو گفت.؟.عشتتقتون و رفتن تو و حال  یواستتم همه چ یک یدونیم یبودم..ول

 و... ریخراب ام
شوهر من..بابا عمو ه ک گمیرو بهت نم نای..بهم گفت اریام یسهراب تو..پدر 

تتیتو تصتتم خوامی..نمیبر هت م ما لت کنم..ب خا فه کال نمیبیچون م گمید
شیعذاب م یدار دونمی..میا ستن ...بهم گفت  یک صم هیاز ندون ست میت  در

 خراب نشه.. ندتی..که اریبگ
 یتو اول دونمیبکشتتم کنار...چون م خوامیو گفت_اگه م دیکشتت قیاه عم هی

ش یشد دای..تو اول پیبود صاحب قلب ستمی...مطمئن باش اگه میو  ازه ت دون
ر ..بخاطستتتادمیا ی..با تموم توانم جلوت میریو ازم بگ ریام یخوایو م یوارد
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نده کرد..ول ریام شتتتهیم کردمی..فکر مریام باره ز کار من  نیا دمیفهم یو دو
 ..فقط کار عشقه..ستین

ندگ اون به ز بذار  تت داره..کمکش کن.. رو  یستتخت یبرگرده..روزا یدوستت
سخت ش یگذرونده.. و اروم  یکنیم هیفرق داره...تو گر یلیمرد تا زن خ هی دنیک

 ...شهیو اروم نم کشهیم گاریاون س ی..ولیشیم
 بلند شدم..دستش و گرفتم و تو چشماش نگاه کردم.. عی..سرستادیشد ا بلند

شم به زندگ چی_من ..ه صال نم یوقت چ شتم..من..ا ستمیشما دو تا ندا  دون
ستمیتو رو داره..که اگه م ریام شاهد تمام  یی..به همون خدادون سرمه و  که باال
شما دوتا رو خراب  یزندگ ومدمی..من نموندمیهمونجا م میسه سال بدبخت نیا

 ..گردمیبرم فردا نی..من..همکنمی..منم..عادت مکنهیهم عادت م ریکنم...ام
ند مهربون زد و دستتتم و فشتتتار داد و گفت_اون روزم بهت  هی دهیستتپ لبخ

مال کستت ادیگفتم..من  به  مال تو  ریبدوزم..ام ینگرفتم چشتتم  از اولم 
 بوده..مراقبش باش..

 که صداش زدم.. رفتیم داشت
 ...دهی_سپ

ه ک دونمی...می..با اونم حرف دارم..گلریشتترکت ام رمی..گفت_دارم مبرگشتتت
 که من نتونستم.. ی..کاریارومش کن یتونیم
 رفت... و

بهش  یزی..؟با توام پسر..تو چیراحت نیهم ؟بهیچ یعنی..ارمی_سر در نمخاله
 ؟یگفت

 رو گفت.. نایسام_نه مادر من..گفتم که..به منم هم ریام
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..مامانش یداد یکه دختره رو فرار یکرد یکار هی..حتما شهی_اخه مگه مخاله
..اخالق میبمونم..با هم تفاهم ندار یبا ستتام تونمینم گهیگفته د دهیستتپ گهیم

نتتداره..احستتتتاس نتتداره..ستتتتاکتتت و کتتم حتترفتته..بتتا کتتار کتتردن متتن 
شم..چرا دار دیچقد با ؟منیمخالفه..اره..مخالف ست تو بک  تیبا زندگ یاز د

 ؟یکنیم یباز
 رییخودم و تغ تونمیکه هستتتم..م نمیکالفه گفت_مامان گفتم که..من هم ریام

 سالتون و عوض کنم.. 30 تیترب دی..پم تو رو خدا مجبورم نکنتونمیبدم؟نم
له لت کرده  تیترب ینطوریتو رو ا ی_من کخا نامزدت و خه پستتر  کردم..ا

که هست..اخه  نهیهم یگیها و نشونش و پم فرستاده..اون وقت م هیرفته..هد
 شه؟یذره عاطفه سرت نم هیتو چرا 

صب ریام سرم م یع شتم که روزگارم  نیه به اک شدیگفت_ روز افتادم..عاطفه دا
شدم انیشد ا سپ ینی.. شتم ری..گوشه گخوادیهم منو نم دهیکه   ..بد اخالق..دا

 ..دیاالن نه..تو رو خدا راحتم بذار یمادر من..منم احساس داشتم..ول
له ندگخا که ز بذارم  تت  نابود کن تی_راح ندگیو  با ز که  باز ی.. مه   یه

 ه؟ی...نگو که بخاطر اومدن گلریدور و ورت چه خبره؟ام یفهمی..میکن
 چیه گهی..من دستتتی..بخدا نستتتیزد_نه مامان..نه..بخاطر اون ن ادیفر ریام

ندارم..اصال مگه من بهم زدم..خودش امروز اومد شرکت و  یبه گل یاحساس
 هیعمر منتظرش بوده..گفت من  هیکه  ستمین یگفت خسته شده..گفت من اون

م ..ولم..بخدا خستتته شتتدکردمیم دیچکار با گهیجر عقب افتادم....دادم متح
 ..دیکن
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و  دایو شتت انیموندم و داخل نرفتم..مامان و شتتا اطیکردم که تو ح خداروشتتکر
 و منم تازه از شرکت برگشته بودم که ننیمون و بچ دیحسام رفته بودن خونه جد

 و داخل نرفتم.. دمیسر و صدا رو شن نیا
ندگ حق له..نگران ز خا که واستتش رفتن  هیدختر ندهی..نگران ارهیام یداره 

نداره..به من..خدا جون  یاحساس گهیشد؟گفت د یچ یدی..دریام یجلو..ول
 خلقتت.. نیاز ا شهیچشمام پر م عیسر ؟چرایدیافر هیاشک چ نیا

م..که و بسته بود میقرمز و اشک یداده بودم و چشما هیتک اطیکنار در ح وارید به
قرمز و  ی..چشتتما دی..منو که دستتتادمی..ارونیاومد ب ریباز شتتد و ام اطیدر ح

که د میاشتتک جب خ دیو  با تع گاهش و  رهی.. مل ن تاب و تح شتتتد بهم..
ه بدون  ف چیندارم.. یدو یحر ح دمی خارج  رونیب اطیاز  نه  خو و از 

سکردمیم هیو گر دمییدویشدم..م سه بدبخت ی..از ک و  یناراحت نبودم..دلم وا
سه تنها ایبدن ی..که از همون بچگسوختیخودم م اهیس یشونیپ و  ییاومدم وا
س یب سا یک شدن تو خاطرات ک شدن..گم  شون دارم..اول  ییو گم  ست که دو

 ..ری..و بازم امریخونوادم..بعد ام
 ..واریعقب و چسبوند به د دیبازوم و گرفت و کش یو مردونه ا یدست قو هی

 ..زدیبود و نفم نفم م یبود..عصب ریام
و نگام  دیکشتتیو تند تند نفم م واریدستتتش شتتونه منو چستتبونده بود به د هی با
 از؟یچ ؟اره؟ازیکنیفرار م یکه نفستتاش ارومتر شتتد..گفت_دار کمی..کردیم
 ؟یاورد هیبه روز بق یچ ینیکه بب یمونیوقت نم چیه ؟چرایک

فت_ستتپ شتتونم باره برگشتتتت و گ فت..دو  دهیو ول کرد و روش و ازم گر
 لینبود که تحو یرو بهم زد...مطمئنم علت رفتنش اون مذخرفات یرفت..نامزد
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رفت که مثال منو  یدونیرفت..م یواستته چ یدونی..میدونیتو..م یمن داد..ول
 راحت کنه..

فت_ول هی ند زد و گ نهینم یپوزخ  گهیو ..د یراحت نیا خوامینم گهیمن د دو
 ..دمیبر

 ..زنهیداره حرف م ی..از چگهیداره برا خودش م یگلوم و گرفت..چ بغض
نفر  هیکه رفت من بودم..رفتم چون بهم گفتن برو..چون  ی_من رفتم..اره..اون

که واستته خودم  ییبره اون همه نگاه ها ادتیبهم گفت برو و فراموش کن..برو 
 ی.باز.ریبود..بود ام یباز هی..گفت برو و فکر کن همش دادیقشتتنن م ییمعنا

قشتتنن و  یبرو و خط بکش رو همه اون روزا ی..گفتیداد میبود..نگو نه..باز
 مشت احساس پاک دخترونه.. هی ریز ی..زدهیمردونگ ویمرد  یهرچ ریز یزد

نار  منم به خودم..بودن ک نن بود..لطف  ند زدم و گفتم_بهونتم قشتت پوزخ
 خانواده..

که بم یشتتتدم و داد زدم_ول یعصتتب هوی که گم و گور رمیمن نرفتم  ..نرفتم 
شم..نرفتم که د س گهیب ست ک سه..رفتم تا دوباره زنده کنم خاطرات  ید بهم نر

 ره..؟؟؟..اریبود ام ادیواسم...ز هیسا هیبه  شدنیم لیرو که داشتن تبد ییکسا
 بود..نگاهش و گرفت.. کالفه
سپ ست خودش بود..فکر کرد  یرفت..اره..ول دهی_ ستم بره..خوا من ازش نخوا

 به هر جفتمون.. کنهیداره لطف م
فته رو نگ یزیچ هیهنوز  یازش گرفتم..خواستتتم برم ول تیو با عصتتبان نگاهم

صورتش زل زدم و گفتم_م شتم و تو  ش ییه؟ادمایچ یدونیبود..برگ اهرخ مثل 
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شرف دارن به امثال ادما شو.ن و قا ییصد  س سا شق و اح شت کننیم میکه ع  پ
 یماهمه..اد یبه زندگ زنهیکه ستتکوتشتتون گند م یی..ادمایتفاوت ینقاب ب
سو س هیندارن  نویجرات ا یکه حت ییتر شون دارن حرف  یکالم با ک س که دو

شتتاهرخ  یپر بغش از پشتتت تلفنه..ول یصتتدا دنیبزنن و تنها هنرشتتون شتتن
 که هنوز احساسش تازست.. نهیحداقلش ا

شه..ول نیا دیشا شته با سخت گذ سال بهت   یمدت تو ب نیتو تموم ا یسه 
 سه سال و .. نیمن..تمام ا یبهت گذشته..ول یخبر

شد..راهم و گرفتم و رفتم..نه  یبغض نذاشت ادامه بدم..چشمام که اشک گهید
یدو به قول امدمی باز  نه  با کمر ری..  ردمکیکه حم م یفرار کردم..فقط رفتم ..

 که مطمئن بودم شکسته.. یخم شده و دل
 ینیبکه ب یومدیرفتم ن ی..چرا وقتدمیکه منم کم نکشتت یکنی..چرا درک نمریام

 ..تا اخرش..موندمیبمون..م یگفتی..اگه م ریاشارم..ام هیفقط منتظر 
ود ب یهست..چه شب ادمی..خوب در شمیاند یبه تو م ردیگیکه دلم م یگاه گاه

 ان شب..
گل د تو مان نو  ندر  یو من برگ زرد نهیریه خاک....و من ا به  تادستتتت  که ف

سالها همچنان ز دارید نیعجب ا ستی...کاش مییبایکه تو بعد از  ه که چ یدان
 با من.. یکرد
 زشوقت بودم... زیهمان لحظه که لبر در

 ...یو مرا سوزاند یبرگرداند چشم
 ستتتیبودمش و گرفتم..ب دهیکه هنوز ند ینه او ادرس خو انیزدم به شتتا زنن

ه محل هی یستتتاختمان هفت طبقه..تو هیدر اپارتمان بودم.. یبعد جلو قهیدق
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سابقمون نبود..ول کوچه نج و اروم پر  هیخب خوب بود.. یخوب...مثل محله 
تا ند.. یاز درخ باز  دایستتتاختمون نوستتتاز..زنگزدم و شتت هیستتبز و بل در و 

 ..می..مثال تو پنت هاوس بود7کرد..اسانسور زدم..واحد 
ساله  25پسر  هیهمزمان  رونیبود..از اسانسور که اومدم ب یطبقه دو واحد هر

سب هم  نیهمچ یعالفا نبود ول پی..از اون ترونیهم از اون واحد اومد ب دلچ
ونه شتتدم و در و توجه به اون وارد خ یمن ب ی..ولکردینگام م رهیخ رهینبود..خ

صبان دونمی..نمدمیمحکم به هم کوب  رهیاز نگاه خ ایسام بودم  ریاز رفتار ام یع
 سر در خونه در اوردم.. مویمن دق دل یاون پسر ول

 رو.. چارهیدر ب ی_کشتحسام
 ..سالم..ستیتر از من که ن چارهی_ب

 ؟ی..چته داغونکی_علحسام
 دیراهرو تو د هیاشتتپزخونه اپن و  هیستتالن بزرگ و  هینگاه به خونه انداختم.. هی

 من بود..
 _داغونم کردن..

 ا؟ی_کحسام
 هیداشتتتن و بق یرنن قرمز و مشتتک نتایداشتتت..کاب یقشتتنگ ینما اشتتپزخونه

 بودن.. یمشک لمیوسا
 ..رنیتقص یب کننیکه فکر م یی_اونا

 _منظورت که ام..حسام
 ..یخانم..خشته نباش ی_سالم ابجدایش
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جوابش مثبت بود..ستتالن دو قستتمت شتتده  یحستتام نصتتفه موند ..ول حرف
سمتش با مبال هیبود..  یرشاشده بود و تابلو ف دهیو کرم چ ییطال یسلطنت یق

سمتش با راحت هیو  کیش سمه ها یایق ..که مطمئنم کار بیعج یمدرن و مج
 ..داستیش

 ..نی..شما خسته شدیخواهر ستمی_من خسته ن
اوردن و  نریزاید هیو  دنی..اقا حستتام زحمت کشتتمینکرد ی_ما که کاردایشتت

 کرد..خوب شده نه..من که خوشم اومد.. نیزاید نجارویا
 ..هی_عال

من  دنیبا د رونیدستش بود اومد ب لهیوس کهیسبد و چند ت هی کهیدر حال مامان
 مادر.. یگفت_خسته نباش

 ..یزدم و گفتم_سالم مامان..مبارک باشه..باالخره خونه دار شد لبخند
 نیا یاگه گفت یجا..ول هی میزد و گفت_اره..باالخره نشتتستتت یلبخند ناز مامان

 کم داره؟ یخونه چ
 هی..گهیذوقا..خب معلومه د یکه مامان گفت_ب میدر حال حدس زدن بود همه

 دلم چقد واسه بهروز تنن شده.. دیدونیشوهر مهربون..اخ بچه ها نم
دفعه سه تامون با هم  هیکه  میبه هم بود رهیتا چند لحظه خ دایو حسام و ش من
 خنده.. ریز میزد

مان گامون م ما جب ن مان من.. کردیبا تع ما ندم و خوردم و گفتم_  کمیکه خ
 خو.. میجوون عذب دار نجایکن..ا تیرعا

 کنمی..درکت میخاله..بسوزه پدر عاشق یو گفت_اخ گفت دیخند حسام
 ..نیبا تعجب به حسام نگاه کرد و گفت_مگه شما هم عاشق شد دایش
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 ..بله..دایگرفت و گفت_جد داینگاهش و از ش حسام
ام به رفتار مشکوک حس شتریو مبارک باشه مامان نذاشت ب فونیزنن ا یصدا

 شک کنم..
ه ک یی*و*سه رو گونم کاشت و غذاهاب هیمن  دنیبود..اومد باال و با د انیشا
 بود و داد دستم.. دهیخر

 ن؟یگرفت ی_چه خبره..مهمون
قا ستتهراب ا ی_مهمونمامان دور هم  نجایا انیرو گفتم شتتتب ب نایکدومه..ا

 ..دنی..خونه رو هم هنوز ندمیباش
 یزود ی..ولادی..نه..بادین ریام یبود امشتتتب..کاشتتک یمامان..چه کار اخه

جلو دستم بود  ریشدم..هم دوست دارم ام وونهیخدا ..د ی..وایبره..نه..نره..ول
 نه؟ وونمیو هم دوست ندارم خار به پاش بره..د کردمیم کشیت کهیو ت

 من امشب و چکار کنم؟؟ حاال
ستیدوش اب گرم م هی شگل  یلیخ دمونیارومم کنه..حموم خونه جد تون خو

ل و که توش پر از گ نای..از ایفقط نگاش کن یسیوا یکه دوست دار نایبود..از ا
قط کمل بود واسه خودش..ف ییرایپذ هی..ذارنیم زایچ نیبوته و فرش و تابلو از ا

دلبازا که من  اوننگو..از  گهیو که د ییدستتت مبلمان کم داشتتت..دستتتشتتو هی
 ..کننیفوتبال بود واسه خودش..چه کارا که مردم نم نیعاشقشونم..زم

فروکش  ریاز ام تمی..عصتتبانشتتتدمی..اروم مختیریستترد که رو ستترم م اب
ه حق ب یکه ناراحت باشتته و دلخور..ول دادمیوقتا بهش حق م ی..بعضتتکردیم
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زد..من که  یبه من حرف یخبر داشتتتم..مگه کستت یزیجانب نه..مگه من از چ
 ..دادیجوابم و نم یکس زدمیزنگم م

و  دایش یکیواسه من و  یکیخوابه بود.. 4..اپارتمان رونیکه شدم اومدم ب اروم
با ا انیشتتتا یکی مان.. یدلتنگ نیو  جان مان  پدر  یهم برا یکیما مادر و 

به من و شتت ها هیرو تو  دایگرام..خو به تن عا  نداختن..چون واق تاق ن یا  زاین امی
 داشتم..
شت.. یکار زهیخرده ر هیهنوز  یشده بود ول دهیچ اتاقامون  دیخر یسر هیدا

 ..میدادیخودمون انجام م دیکه با
 بود.. دهیانجام داده بودم واسم چ رانیکه ا ییدایچمدون من و خر دایش

تاپ  و لپ ریتحر زیو م شیارا زیبود..تخت و م ییمویو ل دیاتاق من ستتف دکور
 وسط اتاق ... دیسف یموگربه ا چهیکه روش بود و قال دمیسف

سرام کف شتم..با کیاتاق  ست ندا ست  دیبود و من دو بگم موکتش کنن..دو
 بشم.. رهیوقتا کف اتاق دراز بکشم و به سقف خ یدارم بعض

 قهیه رب س نیو قرمز است یراه راه مشک کیتون هیو  دمیپوش یساپورت مشک هی
پر  یرو موهام گذاشتم..مداد مشک یتل مشک هیگرد..موهام و خشک کردم و 

اک زدم و با دستمال روشو پ ی..رژ قرمز پررنگدمیکش مینقراب یتو چشما یرنگ
ه خست ی..ولمکردم..خوشرنن شده بود..صندل قرمز پام کردم..خوب شده بود

 ..یبودم حساب
 و چشمام کم کم گرم شدن.. دمیتخت دراز کش رو
ستا هیحم  با ستام تو د ستام و قرار گرفتن د سه رو د  یگرم و مردونه ا یب*و*

 ..چشمام و باز کردم
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چشتتمک ناز  هی..و دمیو دور گردنش حلقه کردم و گونش و ب*و*ستت دستتتام
 بهش زدم..

 خوبه هست.. چقد
 ..گهی_قشنن من..پاشو دانیشا

 ..دمیخواب یلیدادم و گفتم_خ یشدم و به بدنم کش و قوس بلند
 ..بایسرش و تکون داد و گفت_تقر انیشا

 االن سر حالم.. یزدم و گفتم_ول لبخند
 ..همه اومدن..ایبلند شد و گفت_خوش بحالت..پاشو ب انیشا

 لیل..حتما بازم هزار دادیهستتتت..فکر نکنم ب رمیام یعنیبه طپش افتاد.. قلبم
 کارش داره.. نیواسه ا
 یرو خودم خال شتتتهیاز هم شتتتریو ب میو مرتب کردم و عطر شتتکالت موهام
 ..رونیبه خودم زدم و اومدم ب نهیلبخند قشنن تو ا هیکردم..

که  ریو ام ستتین گهیکه د دهیتو ستالن نشتستته بودن..همه بودن بجز ستپ همه
 ..ادینم دونستمیم
ستم کنار هان با ش سالم کردم و ن صدا یهمه  سالم اروم اومد..روم و  هی یکه 

 بود.. ریبرگردوندم سمت صدا..ام
و داده  شنایکه است یبود با بلوز مردونه ذغال دهیپوش یطوس یشلوار پارچه ا هی

باال..ت نه بهش م پیبود  مدیمردو با او کهی.. ند تو دلم پشیداشتتتم از ت ن اب  ق
شن هی یول کردمیم صورتم کردم و اروم جوابش و دادم..فکر  یاخم کمرنن چا

 اومد.. ی..ولادیب کردمینم
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 است.. دهیپکر بود..حتما بخاطر سپ خاله
 سام تموم کرد.. ریبا ام دهیسپ یدی_فهمیهان
ستمینم با  تونمیمن گهیکنم که گفت_گفت د دییتا ایخودم و بزنم به اون راه  دون
هاش حرف زدم..م ریام با  اجیبه من احت ریام گفتیبمونم..زنن زدم بهش و 

هاش حرف زدم نت با قد   ی..اون دختر خوبیدونینداد..م جهینداره..هرچ
نداشتتتت..خ ری..امیبود..ول و  نیواضتتتح بود..خودشتتتم ا یلیدوستتتش 

سیم صر ناراحته ول نکهیبا ا ری..االنم امتدون سه بهم خوردن  یاز ع مطمئنم وا
 گرفته..گفته که تی..ازش حاللدهیزنن زد به ستتپ ری..امستتتتین ینامزد نیا

شدش..اگه بد کرده و ناراحتش کرده..بهش گفته ه ت کدوم از کارام دس چیببخ
ار ک گفت..بهش شتتمیمثل اول نم گهید ینبودم ول ینجوریخودم نبوده..من ا

شبخت نمیرات و از من جدا کرد یکرد یخوب سپیشدی..با من خو هم  دهی..
گ ل که ازش د ته  ف گ هش  براش ارزو ستتتتین ریب ت یو  خ ب  یخوشتتت

 ..راستش..خواستم بگم..حاال که..یکرده..گل
 حرفش و ادامه بده.. یزنن در نذاشت هان یصدا

 بود.. میو زدم..مر فونیا
 و خبر کرد؟ میمر ی_ک
ن زن ی..عصرزهی..با من و من گفت_چشدیم دیکه سرخ و سف یدر حال انیشا

 ..نجایا ادیپاشه ب می..منم گفتم شب دور همیزد..تو خواب بود
باال  نیواسش است دیبا گهیداداشم که فکر کنم د یخنده بزرگ برو هی..دمیخند

 ..میبزن
 سبد گل بزرگ.. هیاومد باال با  میمر
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 خانم؟ میمر یخواستگار ی_اومد
 ن؟ی_مگه دختر دم بخت دارمیمر

اگه  ی.ول.میدیزدم و گفتم_دختر دم بختامون و که به تو نم انیچشمک به شا هی
 ..میپسر دم بخت دار یبخوا

شتن م میمر شده بود از خجالت و همه دا گفت_حاال  یکه هان دنیخندیسرخ 
 د؟یدیم یدم بختتون و به ک یدخترا

 ... ادینم ری.شوهر گ.میدی_واال فکر کنم ما ترش
 دور و ور پیو خوشتتگل و خوشتتت لکردهی_اتفاقا انقد پستتر اقا و تحصتتحستتام

 نظر الزمه.. هی..فقط ختهیر
 گفتم_مثال؟ یبا چه جرات دونمینم

سام ست دومه  ریداداش ام نی_همح سش اوردن..د شالله..تازه هم پ خودم..ما
 از اکبند بهتره.. یول

مه که ام یاز حرفا ه نده بودن  ما هی ریحستتتام در حال خ  یاخم ..از اون اخ
و  به حستتام زد یپم گردن هیو  بازهیو م نشیادم دل و د زنهیم یقشتتنن که وقت

 ..دیاخرشم خودش خند
 ..دمیشام و چ زینکنه رفتم م دایبحش کش پ نکهیواسه ا منم

بار نگاه ام یکیشتتتام  زیم ستتر هربار که مچشتتو  یکردم..ول ریو غافاگ ریدو
ختیستترش و اروم م گرفتمیم فه  کردمیچرا حم م دونمی..نمنییپا ندا کال

از  یاالن معذبه..ول دونمی..مشتتناستتمیستتتام و م ریام یاستتتت..من حالتا
 ..دونمی..نمیچ
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عمو زنن زد بهش و مجبور شد بره..مامان و خاله  یاز دوستا یکیاز شام  بعد
حستتام قرار شتتد ما هم  شتتنهادی..به پزدنیهم رفته بودن تو اتاق و با هم حرف م

 نی..مامان و خاله هم گفتن که شام خوردن سنگمیدور بخور رونیب میبر میپاش
 ..انیشدن نم

ش هی سم پو ستم.. دمیمانتو رو لبا سر هیو موهام و محکم باالسرم ب اتن س یرو
 و عطر هم زدم.. یسرم کردم و رژ صورت یو صورت یطوس
ام ..البته راننده از پسرا حسمیمر نیاومدن و دخترا هم با ماش ریام نیبا ماش پسرا

دستتت  دایکورس گذاشتتته بودن..شتت نی..با هم دو ماشتتدایبود و از دخترا شتت
بود..اونجا  یعال دایشتت یخوب بود..ول میفرمونش حرف نداشتتت..منم رانندگ

سا ش یرانندگ یکال سابقه م نیبا ما سام هم که درفتیم ..ما بود یگه عالی..ح
شته بود هی هم شاد گذا ش میاهنن  ش نیشده بود و از ب ریهم جو گ دایو   انیما
شیم ییال سعدیک سام اولش  ه بابا ن دید یرو بکنه ول دایش تیرعا کردیمی..ح

کجا..فکر  ریام نیکجا و ماش میمر نیازش جلو زد و اونم اومد جلو..البته ماش
 ن انقد گاز داد..ییو اورد پا نشیموتور ماش دایکنم ش

ش میدیرس یوقت  ازین جانی..خوب بود..هستادنیبا هم و کنار هم ا نیهردوتا ما
 ..ولیکرد..ا دمیرو سف دایداشتم..ش

ست یکه هان میبا هم در حال قدم زدن بود همه ش شد و ن سته   یمکتایسر ن میخ
 پارک..

 کردم.. ی_من ه*و*س بستنمیمر
شا ومدیدر ن میحرف از دهن مر نیا هنوز شد و گفت _بر انیکه   مینخود بلند 
 باهام.. ایب یدونی..اگه مفروشنیکجا م دونمی..من نممیبخر
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 هردوشون رفتن ددر.. نگونهیا و
 پارک و نشونت بدم.. یخوایم دایو گفت_ش دیو دور د انیهم چشم شا حسام

 ..گهیپرو خانمش و برداشت د بچه
شا یب یدایش نیا شد و با لبخند گل و گ ست یدجنبه هم بلند   گفت_اره دو

 دارم..
 دوتا هم رفتن ددر.. نیا نگونهیباز ا و

..پاشو دیگفت_فر دیبه فر یکه هان مینشسته بود دیو فر یسام و هان ریو ام من
 ..خوادی..من بالل دلم ممیبالل بخر میبر
 در بره.. میبذار خستگ قهیدو دق هی..میریاالن م ی_هاندیفر

 و به ما اشاره کرد.. خوامیدر بره..بلند شو..من بالل م تیچ ی_خستگیهان
 ..دمیکرد من ند فکر

 هیشد..و  اهیهم هول شده بلند شد و گفت_اها..پاشو..اره..پشت بچم س دیفر
 زد و گفت_خوش بگذره.. ریچشمک به ام

کردم ارامشم و حفظ  ی..اب دهنم و قورت دادم و سعمیتنها بود ریمن و ام حاال
 لبو نشد.. یزیچغندر چ نیاز ا یگذاشت ول قهیچند دق هیکنم..

صدا هی ریام ش یتکون خورد که  سر  میزنن گو صلم  شد..چه خوب حو بلند 
با..شتتتاهرخه..چه وقت زنن زدن بود..ول یرفت..ا فکر  هیهمون موقع  یبا

 ..برو..یگل یتونیبه سرم خطور کرد..تو م یطانیش
 و روشن کردم و با ناز گفتم_جانم.. یگوش

 ..فتهیش یبال..خودت ی_جانت بشاهرخ
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 تو روحت..حاال استفاده کن.. یا
 ؟ی_اره خودمم..خوب

 ..؟؟هیمخف نیبابا..دورب ی_قربونت برم..اشاهرخ
 ؟یتو؟سر حال یگیم یشاهرخ چ یو گفتم_وا دمیناز خند با

مه خوشتتتبخت نیمنو ا گهیکه معلوم بود داره تو دلش م شتتتاهرخ  یه
ثل خواب و خ له..تو را داشتتتن م حا له..م حا لهیم لهی..خا که ا فت_من  ..گ

 ..یخوبم..چقد خوبه که تو خوب
 جمع کنه.. نویا ادیب یکیخدا.. اووف
 شاهرخ جان.. یداشت ی_کار
 رینگاه کوچولو به ترس به ام هیجان اخرش.. نی..خودم شتتاخ دراوردم از انمنم

س هیانداختم.. س اریاخم ب شتناک ب اریب صب نیوح  یابروهاش بود و پاهاش و ع
 ..دادیتکون م
 شرکت؟ یای..فردا مزهی_خواستم بگم..بگم..چشاهرخ

 ره؟ا گهید ی..جونم به اون شرکت بسته است..تو هم که هستامی_معلومه که م
 ..کله سحر من اونجام..ارنمیبا نعش کش ب گفتمیم مردممی_مشاهرخ

 و حالت خوبه؟ ی..مطمئنم باشم خودتفتهیش
 ..نیشناسنامه بده دست ا یکی حاال

 ..ستین دای..پگهی_معلومه د
 قشنگتره.. یشکل نی..صدات ازمی_چرا عزشاهرخ

 چطور ادم کنم ... نویا گهیخاک برسرت..حاال من د یا
 ؟یندار ی_کار
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 ..زمیعز نمتیبی_مشاهرخ
جعمت  دایشتتدت کجاستتت ب لیتو فرق ستترت بخوره..اون زن ذل زمیعز یا

 لبخند رو لبم اوردم.. هیو قطع کردم و  یحال گوش نیبا ا یکنه..ول
جفت چشتتم قرمز از  کیلحظه با  هیکه در  ریروم و برگردوندم ستتمت ام اروم

ود و که به هم قفل شده ب ییو دندونا رونیکه رگش زده بود ب یو گردن تیعصبان
 روبرو شدم.. کردیداشت منو نگاه م

ست ا خاک سرم..حاال من چطور تنها از د  یرو ادهیفرار کنم..فکر کنم ز نیتو 
 کنه.. یکار هی یکیغضب و  ریم نیا یکردم..وو

از ستتر جاش بلند شتتدم و اومدم ستتمت  هویبکشتتم که  قینفم عم هی اومدم
 عقب.. دمیمن..منم با سرعت جت بلند شدم و پر

 خدا..خونم حالله.. یوا
لو ج یتونیکه نم یعقب..خدا بگم چکارت کنه گل فتمریجلو من م ومدیم اون

 ..یریزبونت و بگ
 ؟یریگی..قلوه میدیاومد جلو گفت_دل م یعصب ریام

 _م..منظور؟
 ؟یدی_نفهمریام

 _شاهرخ همکارمه..
 هوا.. دمیمتر پر 6زد که از ترس  یادیفر هی هوی ریام
 ؟یحرف زد ینطوریباهاش ا یجا کرد یب یلیهمکارته..خ ی_غلط کرد ریام
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 ..دلمکنمینداره من چکار م یجراتم و به دستتت اوردم و داد زدم_به تو ربط هوی
 ؟ی..چکارم خوادیم

 ..نییرو هوا موند..مشتش کرد و اورد پا یاومد باال که بزنه..ول دستش
فت_چرا  روش باره برگشتتتت و گ ظه دو ند لح عد از چ و کرد پشتتتت من و ب

 ..ستین یسالم..شاهرخ ادم یبفهم یخواینم
ون تو ا یبر یحق ندار گهیکه گفت_د کردمیبه چشتتماش نگاه م رهیخ داشتتتم

 ؟یدیشرکت..فهم
 نداره.. یهم ربط ی..به کسرمی_م

 ..دستش کمیدرخت..اومد نزد هیبه  دمیاومد جلو من رفتم عقب..چسب دوباره
صتتورتم و بخاطر قد بلندش خم شتتد تو  کیو چستتبوند به کناره درخت نزد

 ..ستیصورتم و گفت_با من..لج ..نکن..شاهرخ قابل اعتماد ن
قابل  یکدوم از مردا چیچشتتماش زل زدم و گفتم_از نظر تو ه تو اطراف من 

 ..ستنیاعتماد ن
 گفت_چون نگرانتم.. یاروم یتو نگاهم با صدا رهیخ اونم

شماش ست و  چ ش قینفم عم هیو ب  یبهم داد ی..چقد حم خوبای..خدادیک
 نشده.. یاونقدراهم سنگ دونستمیهنوز نگرانه..م ریاالن..ممنونتم..ام

تو موهاش و اروم گفت_بابت عصتتر..متاستتفم..تند  دیعقب دستتت کشتت رفت
 رفتم..

 ..یمرد و بفهم هیدرد  یتونی..نمیگل دمی..من کم نکشیول
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مدم فت_نم او که گ تو  یستتتال زتدگاز اون ستتته  یچی..هدونمیحرف بزنم 
..تو..با اون ختیبهم ر یچرا؟چون تا اومدم بفهمم..همه چ یدونی..مدونمینم

 نخواستم بدونم.. گهیبهم..بعد از اونم..د یختی..منو ریکه زد یحرف
د نبود..اگه گفتم فراموش کن..تا اب شهی..واسه همی..من..اگه گفتم بریگل یول

 یخواستتیدلت اونجاستتت..که اگه م دونستتتمی..چون مینبود..نخواستتتم بمون
مون میب م نی..ز هم  ب نم  ما تیو ز خ مونیدو ب که  تم  ی..ولی.. ف گ تا  تو..

 ..چرا؟؟یکلمه ناقابل بگ هی نکهیبدون ا یگل ی..رفتیبرو..رفت
 وقت کم اوردم واسه جبرانش.. ی..درسته..ولیبد کردم گل من

 رهیقم به هالل ماه خبودم و از پنجره باز اتا دهیتخت دراز کش یتو اتاقم رو شب
 قشنگتره.. کشی..به نظرم هالل بارادیبودم..از ماه کامل خوشم نم

اخه  دونمی..نمارمیفکر کردنا کم م نیوقتا تو ا یفکر کردم..بعض ریام یحرفا به
شم..هم ام شته با شت..هر کاری..ولریچطور ممکنه هم من حق دا سرنو  ی..

 ..کنهیکار و م نیبندازه..ا ییدو نفر جدا نیبخواد ب ی..وقتکنهیدلش بخواد م
.که من .مونمیتو باور هام م دهیکه کش ییها یو سخت ریبا فکر کردن به ام یگاه

مثال حستتتادتش و  خواستتتمیکه م یچکار کردم..با اون حرف بچگانه و کار
 نیمستتلمه که تو ا نی..فقط ادونمیرو خراب کردم..نم یکنم همه چ کیتحر
 ..میمقصر بودما هردومون  ییجدا
ته دلش خ دونمی..چون مستتتمین ریدلگ یلیخ ریاز ام گهید االن  یلیاونم 

 بده.. یلیخ یخبر یشکسته..مثل دل شکسته خودم..ب
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مام ته  ریام ادی یکردم بخوابم..ول یو بستتتم و ستتع چشتت خواب و ازم گرف
م ..دلدمیخوابیشتتب و اروم م ینجوریو داشتتتم..ا ریگردنبند ام یبود..کاشتتک

 کرده.. یبا دلم چ دونستیم یدوباره داشتنش تنن بود..کاشک واسه
 ری..چون..چون امامینم گهیبرم شتترکت شتتتاهرخ و بهش بگم که د دیبا فردا

 ناراحتش کنم.. خوادیدلم نم گهیو دوست نداره..د خوادینم
فراموشتتش کرد..از تو  شتتهی..اصتتال نمیتو دلم انداخت هیچه عشتتق نی..اایخدا

 ایکه  یی..عکاستتاکردمیعکستتاش و نگاه م میشتته شتتخصتت..از تو پو میگوشتت
ستتات که ..به عکریبهونه کنارش بودم..ام یبا بهونه و ب ایگرفته بودم  یواشتتکی

سات پنمیبی..مکنمینگاه م  یعنی..خدا..نکنیم رمیپ ای..اما لعنتشهینم ری..که عک
 ..یروز هی شهیم

 نذاشت به فکرام پر و بال بدم.. میزنن اس ام اس گوش یصدا
 بود..نوشته بود.. ریکردم..از ام بازش
 است و هوا منتظر باران است.. یسرد شب
 تو سرگردان است.. شیخواب است و دلم پ وقت
 من.. یشانینفست شرح پر یا ریبخ شب

 من.. یمن..دلبر باران یشانیپ ماه
 ..یروز بارون هیته دل از خدا خواستم فردا بارون بباره..بشه  از

 دیحم نو..شا هی..یداشتم به زندگ گهیحم د هیشدم  داریکه از خواب ب امروز
 ..یتازه از زندگ یحم تجربه ا
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ستم..د موهام سرم ب شونه کردم و محکم باال  ودن ب دایناراحت نبودم از پ گهیو 
 ییزایچ هیواستته داشتتتن  یو قبول دارم..ول رمی..من ..تقدمیشتتونیرو پ یدگیبر
 تالش کنم.. خوامیم

شال  داره با ساپورت و ییطال فیکه دکمه ها و کمربند ظر ینفت یبلند اب مانتو
به چشتتمام زدم و عطر و رو  یپر ملیستترم کردم..خط چشتتم پهن و ر یمشتتک

شک یخودم خال شنه بلند م ش یکردم..کفش پا سالن..مامان  دمیپو و اومدم تو 
 دی..صبحانه خوردم و به مامان گفتم شارونیزودتر رفته بود ب انیبود و شا داریب
 ..دیاومدم..دوست داشتم برم خر رید

که باهاشتتون حرف  شتتبیتنن شتتده..د الیدلم واستته بابا و شتتهاب و تک چقد
 یزینگفتن منم چ یزی..از پوالد چگردنیبر م یک ستتتتیگفتم معلوم ن زدمیم

 ..دمینپرس
خودم که اومدم جلو در شتترکت بودم..از استتانستتور رفتم باال..وارد شتترکت  به

جا جا اون یزیچ نمینبود..رفتم تو اتاقم که بب زشیپشتتت م یمنشتت یشتتدم ول
سالن..چرا ه شتم..اومدم تو  صدا چینذا شتم رو فمی..کستین ییسر و   و گذا

ش زیم سا و کار کنا چیدر اتاقا رو باز کردم ..ه یکی یکی..یمن  یکدوم از مهند
 یکجان؟پم ک نایهم تو اشتتپزخونه نبود..وا..ا یابدار چ یشتترکت نبودن..حت

شاهرخ..زدم به در..جواب نداد..اروم ال شرکت و باز کرده؟رفتم در اتاق   یدر 
 در اتاق و باز کردم و رفتم تو..

 و سالن..از سالن اومد..اروم برگشتم و اومدم ت ییصدا هیشاهرخم نبود.. یول
 بود..تو شرکت بود..اومد داخل و در و قفل کرد.. شاهرخ
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در و قفل  ی..واستته چکردمیزده داشتتتم نگاش م رونیاز حدقه ب یچشتتما با
 کنه؟یداره م یچشه؟چه غلط نیکرد؟ا

 کجان؟ هی؟بقیکنیقفل م ی_در و واسه چ
 ان..در رو یاومد جلو و گفت_امروز همه مرخصتت یطانیبا لبخند شتت شتتاهرخ

 مزاحممون نشه.. ی...که کسکنمیهم قفل م
 بود.. دهیبود..اسپرت پوش دهیکت شلوار نپوش امروز

 گفتم_چرا؟ یخفه ا یصدا با
 شده بودن.. نیزم خیمن پاهام م یجلو ول ومدیم اروم

 زم؟یچرا عز ی_چشاهرخ
شاهرخ قابل اعتماد ن ری..امایگلوم و گرفت..خدا بغض .گفت .ستیبهم گفت 

 ..گوش نکردم..ستی..گفت ادم نستیسالم ن
ظه دو هی تو یلح مدم در و  دمی تاق خودش و او قب و خودمو پرت کردم تو ا ع

 ..نیداد که پرت شدم سر زم یقفل کنم که چنان هول
 ینشم زیرو م فمیبگم..ک یترس در حال سکته بودم..خدا..چکار کنم ..به ک از

 یمن ستتر کارم هستتتم و مشتتکل کننیتوش..خدا..همه فکر م لمیبود و موبا
 ندارم..

 ..ستادمیشدم ا بلند
 ؟یکن تمیاذ یخوای_م

کال تو  ایحالت خوب نبود.. شتتبیو گفت_من غلط بکنم..د دیخند شتتاهرخ
 ؟یهم عوض شد



wWw.Roman4u.iR  574 

 

ه دلم ک یهست ی..تو ادمدمیفهم شبی..دیدونیخنده بلندو گفت_م هی..دیخند
 یکس که عاشق ستمین یبارم گفتم..اصوال من ادم هی..ستمی..عاشقت نخوادیم

..ناز صتتدات شتتبی..دیدونی..مخوادیکه دلم م یهستتت یتو..همون یبشتتم..ول
 کرد.. وونمید
ضر ن چیه دونمیم ..اونم همونیراه م هی..پم فقط یایبا من کنار ب یستیرقمه حا
..استتمش و گمیمجبورت کنم..مثل شتتراره که منو مجبور کرد..زنم و م نکهیا
 ؟یدونستیم

 پر از اشک شدن.. چشمام
 ذره ادم باش.. هی..ی..مثال پدری_ک*ث*ا*ف*ت ..تو بچه دار

 اسمش دونستمینم ی..تا سه ماهگ؟شهروزیدونیاسم بچم و م ی_راستشاهرخ
 ..اسمش و من انتخاب نکردم..هیچ
 اسم بچه خودمون و من انتخاب کنم.. دمیقول م یچشمک زد و گفت_ول هی

 نم..فرار ک نی..من چطور از دست ارفتیم جیگرفته بودم..سرم..گ تهوع حالت
 م..کن یزندگ خوامینکن..شاهرخ..من..تازه م یباز ندمیبغض گفتم_با ا با

 یاروم ی..اومد کنار گوشتتم و با صتتدازیبودم به م دهیچستتب گهیجلو..د اومد
 یخوایم یهمه حستترتش و بخورن..هر طور ستتازمیم یگفت_واستتت زندگ

 کن.. یکن..ازادانه..فقط با من زندگ یزندگ
 گفتم_دوستت ندارم شاهرخ..دوستت ندارم.. یلرزون یبغض و صدا با
فت و کشتتت قهی باستتتم و گر نا دیل ندو با د  یا دهیبهم چستتتب یجلو 

 ..حداقل با منم باش..یگفت_لعنت
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صورتش و دو یلیس هیشد که  یچ دمینفهم  سمت دمییمحکم خوابوندم تو 
 در..

 سام... ریام
مهندس مملکته واستته خودش..هنوز که  ؟بابایدیم یالک ریچرا گ ری_امدیفر

 ..؟یکرد دادیداد و ب ینجوریبود..چرا ا شیدر حد ازما
صله گرفتم و گفتم_هر ک گارمیس  خوادیم یو خاموش کردم و از کنار پنجره فا

 ونریکار کنه..تو هم برو ب دیبا نجایباشتته..مهندستته..واستته باباش مهندستته..ا
 حوصلت و ندارم..

صبح داردیفر سر..از  شیریگیپاچه م ی_چته تو پ از  نمیبدبخت ا ی..اون از من
 ..رونیب یندازیم ی..منم که داریفضل

 مه؟چ دونمی..نمزنهی..دلم شور م دیتو موهام و کالفه گفتم_فر دمیکش دست
 راحت شه.. التیزنن بزن خونه خ هی_خب پاشو دیفر
 خوامیمامضا کنم.. ارهیبگو برگه ها رو ب یخانم نعمت نی..برو به ادیسام_فر ریام

سامم بگو زنن بزنه بب شه..ح شرکت با ست به  س نهیبرم..تو هم حوا سالم جن ا 
 ..دنیرس
 ..رسونمتیخودم م سایوا قهی_ چند دقدیفر
 هستیرکت شا..فقط حواست و جمع کن..امروز با شرمیسام_نه ..خودم م ریام

 ..میجلسه دار
 راحت.. التیگفت_خ رونیب رفتیکه م دهمونطوریفر
 هیقراره  کنمیدارم..احساس م یبد یلیشدم حم خ داریصبح که از خواب ب از

 داشتم.. ی..اون روزم دلشوره بدشی..مثل دو سه ماه پفتهیاتفاق بد ب
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حرف پرونده ها رو گذاشت  یبا ترس و لرز در زد و اومد داخل و ب ینعمت خانم
که گفته بودم وصتتل نکنه و وصتتل کرده بود  یرو بخاطر تماستت چارهی..بزیرو م

 کنه.. هیبود گر کیسرش زدم که نزد یادیچنان فر
 گاهشیازما یاز مهندسا یکی ندفعهیداشتن ارومم کنن که ا یو حسام سع دیفر

 ام باال بره..داشت که باعش شد دوباره صد شایتو ازما کیاشتباه کوچ هی
فت  نیها رو امضتتتا کردم و دادم دستتتش و اونم ع برگه تاق ر جت از ا

منشتتترونیب ل ی.. ب تن  میق ف بل از ر ق ها.. قع  مو مون  ه کردم.. خراج  و ا
 هووشه.. کردی..چون فکر مومدیازش خوشش نم ی..چون..گلیگل

 ..رونیو برداشتم و از شرکت زدم ب نیماش چیو سوئ فمیو ک کت
 دونمی..نمیدلشوره لعنت نیکجا برم..چکار کنم با ا دونستمیبودم و نم نیماش تو

 ..یسمت گل کشهیچرا فکرم م
 پاشم گردنش و خواستمیم زدیحرف م یداشت با شاهرخ اونجور یوقت شبید

شتتاهرخ و نداره  دنیچشتتم د دونمیستتر..حاال خوبه م رهیبشتتکنم..دختره خ
 مثال منو حرص بده.. خواستیها..م

..تا چند لحظه محو و دمشیبعد از سه سال تو خونه د یاون روز وقت رهینم ادمی
شده بود..حت دیشده بودم..با اون ظاهر جد رشیخ  یواقعا تو دل برو و جذاب 

 و حواسش به منه.. ستادهیا یپشت سر گل دهیحواسم نبود که سپ
نم یلیخ بودم.. تنگش  ما تونستتتتمیدل خوشتتترنگش  یچشتتتم از چشتتت
شمارمیبگ سم منبع ارامش بود..ول یروز هیکه  یی..چ که  ییعذابا ادی یوقت یوا
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ش شب نامزد دمیک صا  صو شتم از خونه پرتش کنم  شیافتادم..مخ ست دا دو
 ..رونیب

 خواستتتتیو بهم زده تعجب کردم..اگه اون پستتره رو نم شیگفت نامزد یوقت
پسره دست بزن داشته..حالم از خودم  دمیشن یوقت ینامزد کرد..ول ی..واسه چ

 مشت و لگدام له کنم.. ریخورد که اونجا نبودم تا اون ع*و*ض*ی رو زبهم 
سش نبود و خ یوقت شق که با ع فتادمیم ییتمام روزا ادیبهش.. شدمیم رهیحوا

اگه شتتده بذاره فقط  یحت خواستتتمی..اون موقع بود که از خدا مدمشیپرستتتیم
خودش بخواد و  نکهیروز هم که شده..دوباره کنارش باشم..اون بدون ا هیواسه 

داغونم و  ل..داشتتت دکردیم یو دلبر بردیحواستتش باشتته..هوش از ستتر من م
 ..زدیم شیات
که ندونم  شتتدیباعش م یطرف حضتتور گل هیو از  دهیطرف تعهد به ستتپ هی از

نه  کنم و یباز دهیستتپ ندهیبا ا خواستتتمیو عذاب بکشتتم..نه م هیچ فمیتکل
ستمیم شم..مطمئنم بودم یاز گل تون ست بک سپ د ..تا ارهیبا من دووم نم دهیکه 
 کنار.. دیخودش کش نکهیا
شق قد یگل دیکه فهم دونمیم ن اال یبود..ول دهیو د میدزدک ی..نگاه هامهیمیع

واسه  کنهیم یتاب یب شتریندارم..دلم ب یبه کس یتعهد گهی..االن که دستیکه ن
با تموم  خوامشیرو ندارم..م ییجدا نیخستتته شتتدم..تحمل ا گهی..ددنیرستت

 دلم از یمونه..ولیم خیکه در حقم کرد..هرچند نگاهم و صورتم مثل کوه  یبد
ز ا شتتتریب یبگم عاشتتقم..حت تونمیهنوز داغه..هنوزم به جرات م یعشتتق گل

 قبل..
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نم میگوشتتت مارش و گرفتم..جواب  ..خونشتتتون و دادیو در اوردم و شتتت
 خر کار خودش وگرفتم..مهربان خانم گفت که رفته شتترکت..دختره لجباز..ا

 کرد..
 یخوب یروبروم و دور زدم و رفتم ستتمت شتترکت شتتتاهرخ..دلم گواه فلکه

 ..دادینم
ستگ دمییدو سمت در و د ش رهیو رفتم  ده..با قفل کر نمی..خدا..انییپا دمیرو ک

 ترس برگشتم عقب..
ندش رو لبش بود و م هی ند چ مدیلبخ به دهیمن..از ترس چستتب شیپ و  بودم 
ست و وارید اون روز تو خونه پوالد افتادم..خبر مرگم اگه  ادی..دیلرزیپاهام م..د

 یاشتتغال اخه ک نیا یبود که نامزدشتته..ول نیتهش ا ووردیستترم م ییاون بال
 ارهیستترم ب یی..اگه بالکشتتمیقستتم خودم و م تییمنه؟چکارمه؟خدا..به خدا

 ..دمی..خسته شدم..برکشمیخودم و م
ونه رو ش ختنیباز کرد و موهام مثل ابشار رسرم و  رهیتو موهام و گ دیکش دست

ستش و اروم مفیخنده کث هی..دیهام..خند شی..د فعه د هیموهام که  یالبال دیک
ش ست دار دیبا خشونت چنن ک شد و گفت_دو صورتم براق   یتو موهام و تو 

 خشن.. ایبدم؟عاشقانه.. یات و چطور یلیجواب س
شما با شک یچ شاهرخ..بهت  رهیخ یملتمم و ا شماش و گفتم_ شدم به چ

به همون قستتمت بدم..ترو به جون بچت  یاعتقاد دار ی..به چکنمیالتماس م
 ولم کن..

 ..یطانی..شدیخند
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دختر  هی..بچه تو خوشتتگله..تصتتور کن..خوامی_من بچه شتتراره رو نمشتتاهرخ
 ..نه؟فتهی..واوو..محشره شینقره ا یشکل خودت..با چشما

فه شتتو ک*ث*ا*ف*ت نازم بخوره..تو  یحت ذارمی..نم_خ به ج تت  دستت
 ..یستین یچیه قیع*و*ض*ی ال

ود ب یبلند هیو پا کیکوچ زیرو که رو م یو از دستتتش ازاد کردم و گلدون خودم
 بزرگش و گرفتم دستتتم و کهیت هیشتتتد.. کهیو چند ت زیو برداشتتتم و زدم به م

 خودم و... ای..کشمیتو رو م ای..شمیم وونهیجلو...د یایگفتم_ب
ستت بووف م ینجوریبا خنده گفت_نکن ا شاهرخ خ ..اشهیخانم کوچولو..د

 ..ینجوری..نکن با من افهیخدا..من قلبم ضع
 عثب.. دمیکشیم واریاومد جلو..من از ب*غ*ل د دوباره

 جلو.. ای_بهت گفتم ن
 ..ومدیم یول

 ک*ث*ا*ف*ت... ایزدم_ن داد
 ؟یچکار کن یخوایم نمی..بکش ببشتیپ امی..من دارم مگهی_بکش دشاهرخ
ستام شتم..ولدمیترسی..مدیلرزی..تموم تنم مدیلرزیم د  نیا ی..من جراتش و ندا

 ..ومدیازش بر م یابرو هر کار یشرف ب یب
بذارم هر بخدا خودم و  ای..ارهیستتترم ب خوادیم ییابرو ی..خودت بگو..

بدتره..ات کدومش  خدا شیبکشتتم..گ*ن*ا*ه   رمی.ام.ایکدومش داغ تره..
 خدا.. رمیمی..مدونمیخدا..م رهیمی؟میچ

 ..لرزهی..و دستام از ترس مزمیرینبود دارم گوله گوله اشک م حواسم
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شت و منم لبه ت هی شاهرخ سمت من بردا شتم رو رگ  زیقدم بلند  گلدون و گذا
 دستم و گلدون از دستم افتاد.. ریدست چپم که شاهرخ با پاش محکم زد ز

پاها و گردنم و بلندم  ریو رفتم عقب..شتتاهرخ دستتت انداخت ز دمیکشتت غیج
اونجا باشم..حالم ازش بهم  خواستمیتو ب*غ*لش..نم زدمیکرد..دست و پا م

شتتتد تهش؟منو  یبرام..چ هیامروز چه روز خوب کردمی..فکر مای..خداخوردیم
ست هرچ هیبزرگش و با  یتیریمد زیبرد کنار م سر  تخیبود و ر زیکه رو م ید

عت و تلفن و نیزم نه و ستتتا قاب عکم و منگ نده و  تاپ و دفتر و پرو لپ  ..
شت رو منیسر زم ختیکه بود و ر یهرچ ستم و  زدمیم غی..جزی..منو گذا و د

شیم ست و پاهام  یکه برم ..ول دمیک شدم..د سته  اون محکم منو گرفته بود..خ
ا و ب رومکردم..ا هیبستتکه گر ستتوختیتوش نمونده بود..چشتتمام م یجون گهید

و ازش  کردمی..تو دلم استتم خدا رو صتتدا مکردیمانتو و باز م یارامش دکمه ها
 دینا ام گهیبودم..د دهیپوشتت دیستتف یتاپ بند هیمانتوم  ری..زخواستتتمیکمک م

 شده بودم..
 خنده بد.. هی..دیخند

 غیکه داشتتتم ج یاومد که بره رو شتتکمم که از ته دل و با تمام زور دستتتش
 ..رییزدم_ام

 ریباز شد و ام یبلند و محکم یدر اتاق با صدا یمعجزه اله هیلحظه مثل  هی تو
 تو چهار چوب در ظاهر شد..

از فرشتتته هاش و واستتم فرستتتاده بود..با بغض  یکیانگار خدا  دمیو که د ریام
 ..ریگفتم_ام
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که  االنه گفتمیکه هر لحظه م دیکشتتینفم م یبود..جور یچنان عصتتبان ریام
 فوران کنه..
تاش نا نیمشتتتت شتتتده بودن..از ب دستت ندو فل شتتتدش داد  ید بهم ق

 ؟یکنیم یزد_ک*ث*ا*ف*ت حرومزاده..چه غلط
 زد که منم گوشام و گرفتم.. یادیفر چنان

و خواستم در برم که شاهرخ مچ دستم و گرفت و  نییپا دمیپر زیاز سر م یتند
 سمت خودش.. دیکش

 هنوز.._کجا خانم کوچولو..من با تو کار دارم شاهرخ
اومد جلو و دادزد_ولش کن ک*ث*ا*ف*ت..منم همون موقع از حواس  ریام

ستفاده کردم و بال یپرت شاهرخ هم  ییشاهرخ ا سر  سر پوالد در اوردم و  که 
ر پشت س دمییدر اومد..منم دو غشیگرفتم که ج یاوردم و دستش و چنان گاز

 ..ریام
تو  ووردیو مشتتتت بود که م نیشتتتاهرخ و گرفته بود خوابوندش ستتر زم ریام

سبوند به درونیب زدیصورتش..از دهنش خون م زانو  و با واری..بلندش کرد و چ
ستش..موها شکمش..با دو تا د ستش و با فر یزد تو   ادیشاهرخ و گرفت تو د

 همشتتت اورد تو فکش ک هیشتترف..و دوباره  یب یمن زد یگفت_دستتت به گل
 ..رونیخون زد ب

ش دوباره سمتش..که  صورتش..ولرفت  ن انگار جنو ریام یاهرخ نا غافل زد تو 
ست داده بود..با فر شغال ب یبلند ادیبهش د فت تو ر نباریناموس..و ا یگفت_ا

 زدش و از خجالتش در اومد.. تونستیشکمش..تا م
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ه ک زندشیانقد م دونستتتمیدفعه نکشتتتش..م هیبودم که  دهیمن ترستت گهید
س ری..امرهیبم شاهرخ  شده بودن .. شماش قرمز  سرفه  اهیچ شده بود.. و کبود 
 ..رونیب زدیو خون م کردیم

 یخوایو گفت_م نشیو با زانو رفت رو ستت نیشتتاهرخ و خوابوند ستتر زم ریام
شن..م هیکنم  یکار ستت راحت  شه  هیکنم که  یکار یخوایشهر از د عمر گو
 ..یبش نینش

باره من  یه ک*ث*ا*ف*ت چکار گلجنون بهش دستتتت داد و داد زد_اخ دو
دا و صتتت ریو ام زدمیم غیبا لگد افتاد به جونش..از ترس ج ندفعهی؟؟ایداشتتت

صال چ ی..ول زدمیم سرارونیب دمیی..دودیشنینم یزیاون ا و  داری..همون موقع 
 اشاره به داخل کردم.. هیاومدن و من با گر گهیمرد د هی

شون بردن ب ریدوتا ام اون شون ک شاهرخ و ک شاهرخ جدا کردن و  تو  رونیو از 
 سالن..

تو  ادیبزنم که دستتتش بلند شتتد که ب ینگاه کردم و اومدم حرف ریترس به ام با
سر ش عیصورتم.. ستم..قلبم مثل گنج شمام و ب شمام و بزدیم کیچ از ..نزد..چ

 کردم..
صبان ریام سمت چپش م یع شم  شدهزدیبود..چ شما ..با فک منقبض  م تو چ
 شد و گفت_بهت دستم زد؟؟ رهیخ
باره  خواستتتمینم یخدا..مردم از خجالت..ول یوا شتتروع  دیجد یباز هیدو

 ..کشهیداره االن عذاب م یلیخ دونستمیبشه..م
 ..بخدا نه..ری_نه ام
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 کرده بودم..اونم حالش خوب نبود.. بغض
 سام_دکمه هات و ببند.. ریام
 ..یخدا..دکمه هام باز و لباسم بند یا

 مانتوم و هم بستم.. یو بستم و شالم و سرم کردم و دکمه ها موهام
 تو موهاش.. دیکشیبود..دست م یهنوزم عصب ریام

 بود..شاهرخ و خوابونده بودن رو ومدهی..تو سالن..امبوالنم هنوز نرونیب میرفت
 تو سالن.. یایصندل

 تا جلوش و گرفتن..رفت طرفش که اون دو ریام
ت به یتن لش چ نیشتتاهرخ و گفت_بب یشتتد تو چشتتما رهیخ دیبا تهد ریام
 ییاسمش اومده رو دهن نجست..بال نمیخدا قسم..فقط بب ی..به خداوندگمیم

 ؟ی..خر فهم شدیبش میقا یتو کدوم سوراخ موش یکه ندون ارمیسرت م
 تکون بخوره.. یجون نداشت حت شاهرخ

ش ریام ستم و گرفت و ک ستمی..مرونیب می..رفت دید صبان دون  یکه حت هیانقد ع
 جون منم در خطره..

و از جا  نیماشتت ییپر ستتر و صتتدا کافیبا ت ریو ام میشتتده بود نیماشتت ستتوار
 یعنی نیدنبالشتته..ا یکیانگار  شتتدیرد م نایماشتت نیو از ب رفتیکند..انقد تند م

 لحظه نگاش کردم..دست هیکت شم..سا دیو من با هیعصبان یلیاالن خ نکهیا
هم ..نگاهش بدادیاش و ماساژ م قهیراستش به فرمون بود و با دست چپش شق

 روم و برگردوندم.. عیافتاد که سر
سرش درد م فکر شتکنهیکنم  شه لبش بخاطر م شت  ی..گو که خورد خون خو

 شده بود..شاهرخ نامرد انگشتر دستش بود..
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لت تهوع داشتتتم..تنم درد  جهیحال و روزم داغون بود..ستتر گ خودمم حا و 
س یلحظه حم کردم جلو هی..کردیم شد که  یچ دمیشد..نفهم اهیروم کامل 

شتتدم و  ادهیپ عیمحکم زد رو ترمز و ستتر ریدفعه باز کردم..ام هیو  نیدر ماشتت
باال..همون  یهرچ عدم بود و اوردم  نه ا هیکه تو م حا  ردهکه خو یذره صتتب

گرم که  یاب معدن یبطر هیاومد کنارم و  ریشتتده بود..ام یودم..معده ام خالب
بوده رو داد دستم که صورتم و بشورم..دست و روم  نیمعلوم بود از قبل تو ماش

 ..نیو شستم..دستمال داد دستم..صورتم و خشک کردم و نشستم تو ماش
 ؟یاخم گفت_خوب با

 اره.. یعنیو اروم تکون دادم  سرم
و شتتکالت گرفت..حال و  کیو ک وهیستتر کوچه چندتا ابم یو از ستتوپر رفت

شتم ول شدم  یچنان اخم یحوصله خوردن ندا  هیشکالت و  هیکرد که مجبور 
م ب خ وهیا خورم.. ب نک و  جون  یلیخ کردم  عا احستتتاس  ق بود..وا خوب 

 ..خورهینم یزیچ هیعصبان ینخورد..وقت یچیگرفتم..خودش ه
 نبود..وسط هفته بود و پرنده پر چکمیتو چال..ه میو روشن کرد و رفت نیماش

 مثل دل من.. ی..خلوت خلوت ..هوا هم گرفته بود..ابرزدینم
 مکتیپاته و ن ریکه کل شتتهر ز ییبه جا میدیتا رستت میرفت ادهیرو پ یریمستت هی

 گذاشتن..
 پاش بود.. ریبه ز رهینشستم و اون رفت جلو و خ من
ست یامروز رفت یستام_واسته چ ریام  یگب ی؟خواستتیلج کن یشترکتش؟خوا

بد یبخوا یهرکار یتونی..میتونی..تو م؟ارهیکنیم یبخوا یهرکار جام   یو ان
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 یریو م یکنی..داغون میکنیچکار م هیبا بق یحواستتت باشتته دار نکهیبدون ا
 ..یبود نطوریهم شهی..همیندازینگاه نم هیپشت سرت و  یول

 دیدلش خواستتتت بگه..با یهرچ گهید ذارمینه..نم نباریا یداشتتتم..ول بغض
 منم درد دارم.. دیفهمیم

 شرکت.. امینم گهی_امروز رفته بودم که بهش بگم ..د
فت_الزم نبود بر ریام ند زد و گ بهیبگ یتلفن یتونستتتی..میپوزخ  انیشتتتا ..
 بهش بگه.. یگفتیم

 یمن همه کارام از رو یکنیگفتم_چرا فکر م یبلند یشتتدم و با صتتدا یعصتتب
صد و غر و من  یتو ادم خوبه ا شهی..چرا همیگ*ن*ا*ه یضه و تو کامل و بق

پا یدونیم یمقصتتر..تو چ هت دروغ گفتم..اون روز   یاز دلم..اره..من ب
 کنم.. دارینداشتت و ب رتیخواستم غ یتلفن..ول

 زده برگشت سمتم.. رونیو رگ ب تیبود که با عصبان ومدهیاز دهنم در ن هنوز
پا رو دم من نذار..اعصتتاب ندارم کار  یکرد و گفت_گل زیچشتتماش و ر ریام

 ..دمایدستت م
 یگفتبزن تو گوشم.. ایب گمی..اگه مری..اره امگمیشدم و گفتم_مگه دروغ م بلند

سه هم یبرو..رفتم..گفت س ی..اومدیکجا بود ی..ولشهینگفتم وا ه ماه دنبالم؟
شتیاز رفتن من م سه خونوادم  ی..اگه درد تو دلتنگگذ سه ماه زمان من وا بود..

منو  یخواستی..تو مبود یمشکلت چ دونمی..من میومدیبازم ن ینبود..ول یکم
ون..منم ..چی..نتونستتتریام ینتونستتت ی..ولیتونیم ی..فکر کردیفراموش کن

 ..تونمینم



wWw.Roman4u.iR  586 

 

سر ن بغض ستم  ش شما مکتایگلوم و گرفت..ن شک یو با چ وبرو به ر رهیخ یا
 شدم..

ستته ستتال و  نی..که ایکنیراجبم قضتتاوت م ینجوریاز من که ا یدونیم ی_چ
بابام  هیبابام بود..همه ستترما کیخوش بودم..ستته ستتال انتظار و..پوالد شتتر

هد گه زنم نشتت دیدستتتش بود..ت که ا ما یکرد..مجبورم کرد  بات  هیستتر با
 ..دو حراج کر شیبار همه زندگ هیبار بخاطر من نابود شد.. هینابوده..بابام 

جلو که من دلم و به تو خوش کنم..مجبور  یومدیود..نازت نب ی..خبرینبود تو
که من رفتم  لیشتتدم..باالخره بعد از ستته ستتال قبول کردم..پوالد از همون اوا

 کرد..سه سال فرار کردم ازش..چون منتظر بودم.. یاز من خواستگار کایامر
مد..ول یهان ینامزد روز ..پوالد و شتتتدینم گهیبود..د رید گهی..د یاو

..دوستتش نداشتتتم..اخالقامون با هم جور نبود..دختر باز بود و خواستتتمینم
ستیم دیدیه*ر*زه..هر دفعه که منو م شه..ول کیبهم نزد یجور هی خوا  من یب

 ..چون..کردمیازش فرار م
ه..من واستتط هی..نه ینشتتون هیبغض گفتم_چون بازم منتظر بودم..منتظر نه  با

شت و ل ریز یوقت یمنظر خودت بودم..کجا بود صدا  یگدام سم تو رو  پوالد ا
پوالد  یتوق ی..کجا بودشدمیتو اروم م ادیبا  شدیتموم تنم کبود م ی..وقتزدمیم

تا یجلو رو من..کجا  یکنار قمن واستتته عذاب من دختر اورد تو خونه..تو ا
که جلوش و  ی..چرا نبودزدیتو صتتورتم م یلیو ستت شتتدیم یروان یوقت یبود
تو بودم..چرا فقط تو رو صتتتدا  ادی..چرا من فقط یو لهش کن ی..که بزنیریبگ
 ..زدمیم
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 شده بود.. ی..عصبدیکشیمشت شده بودن و تند تند نفم م دستاش
کام نه ر اشتت نه دو به تو و  ختنیدو عادت کردم.. هت  و اروم گفتم_چون ب

 ..یتو منو به خودت عادتت داد ینبودم ول فی..ضعتتیحما
سته شدم..وقت خ شااز خ دمیبر گهید یکه  شهاب و  شدن..به  تازه گفتم.. انیرد 

 داره.. و مارستانیتو ب یسابقه بستر یاون روان میدیفهم میکرد تیکه شکا
عد فت بر ب با گ با باالخره رانیا میاز اون  که  ..دلم شتتتاد شتتتد..خوش بودم 

و تنها ت نباریا ی..اومدم ولنمتیبیو م امیمن م یول یومدی..هرچند تو ننمتیبیم
 ..ینبود

اشکم  بار هی ی..که هر چند وقت دهیو گفتم_خدا من و افر دمیکش قینفم عم هی
شدم امارهیو در ب  شتریب یسالمه ول 23واقعا خستم..من تازه  گهی..دری..خسته 

 ..دمیاز سنم عذاب کش
 کنارم.. نشست

..گفتم دنبالت امیبود ب نیقصتتتدم ا ی..گفتم برو..ولیتو رفت یستتتام_وقت ریام
 یوت یحت یوقت ی...ولارهیخودت دلت طاقت نم ایدنبالت  امیمن م ای..یریم

ما ..گفتم حتیبار نشتتد به خودم زنن بزن هیو  یتماستتات هم ستتراغ منو نگرفت
رور غ نیاما..ا تدنبال امی..خواستم بی..واقعا فراموشم کردیحرفم و گوش داد

با تو رو  و امیب خواستتتمی..نمیو تو پستتم بزن امیب خواستتتمینذاشتتت..نم یلعنت
.همه .ی..ولمیدی..ما هردومون کم نکشتتی..طاقتش و نداشتتتم..گلنمیبب یکستت

 بود.. گهی..بخاطر خودمون بود..بخاطر همدایسخت نیا
ست انداخت مکتیداد به ن هیتک ریبود و بغض تو گلوم..ام نییپا سرم دور  و د

بار..ناخوداگاه چشتتمام و  نیتو آ*غ*و*شتتش...واستته اول دیشتتونم و منو کشتت
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 هیلحظه  نیاگه ا یحت خواستتتمیبستتتم..ستترم و گذاشتتتم رو شتتونش ..م
 ..ایرو نیتر نیری...تو خاطرم ثبت بشه..به عنوان..شاستیرو
 چی.ه.ایبودن...خدا ری..کنار امیی..تو اون تنهاختیرینم بارون رو صورتم م نم

قت فکرش و نم مه ارامش..ا نی..اهیواقع نیاالن ا یعنی..کردمیو مه  نیه ه
 همه با هم بودن.. نی..ایکینزد

 من..پره خواهش نگاه تو.. یچشا
 ..وونهی..دل د نی...اینوازش برا هی

 ..صدات واسم..ارامشه..نگات مثه..نمه بارونه..کشهیبرات ...پر م دلم
 بود..از اشک و بارون.. میبود..از بارون..صورتم خ میکرد..صورتش خ نگام

 تو؟ یب دمیکش یشد و گفت_چ رهیبغض داشت..تو چشمام خ ریام
 ..ختنیریدونه دونه م اشکام

 و .. دنینفم کش نیا خوامیو..نم یزندگ نیا خوامیتو..نم یسام_ب ریام
 هوا.. یتو ب یب رهیگیدارم..دلم...م دوستت

 صدا.. یتو ب یب شکنهیلحظه قلب من ...م هر
و  که چشتتمات زنهیم ی..تا وقتینیبیم نویگذاشتتت رو قلبش و گفت_ا دستتت

گام نکننهیبب گه ن گات و ازم بگی..ا گه ن نهینم گهی..دیری..ا که  خوامی..نمز
 ؟یچ یعنی یفتگیش یدونی..میبزنه..گل

ک به اشتت یول رمیمن بم نکهیا یعنیزد و گفت_ نیلبخند غمگ هیکردم.. نگاش
 ..ادیچشمت ن

 نکن.. هیگر گهیپاک کرد و گفت_پم د دستش اشکام و با
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 تو خونمه...قلب تو قلب منه.. عشقت
 ..زنهیتو هر نفم..دل واسه تو م هرجا

شهر ز یی..همون جاستادیشد ا بلند رو زد.. ادیپاش بود..داد زد..فر ریکه کل 
خدا..م فت_ ندگخوامشیبه استتمون و گ ..ازم مهی..دوستتش دارم...تموم ز

 ..رشینگ
..غم چشتتمام و فهمهیم ی..اشتتکام و کدونهی..همه حرفامو مزمیتو عز ریغ یک
 ..خونهیم

 کار خدا بود...که تو رو به دلم داده.. عشقت
 ..مهرت به دلم افتاده..دهیمنو فهم ایدن

بارون..اروم  میخ نی..دو زانو نشتتستتتت ستتر زمنیستتر زم نشتتستتتت از 
ل و تحم شیعشق..چقد دور یب ی..چند سال عاشقتونمینم گهیگفت_خدا..د

 نشو.. یکنم..راض
ست شد ا د شونش..نگام کرد..بلند  شتم رو  صورتم وستادیگذا ستاش   ..با د

 قاب کرد..
 هوا.. یتو ب یب رهیگیدارم..دلم..م دوستت

 صدا.. یتو ب یب شکنهیلحظه قلب من...م هر
 ..یهست ؟اگهی..تو هم اندازه من عاشقی_گلرسامیام

 ..که تو روشتتهیم یبارون یو گذاشتتتم رو دستتتش و گفتم_چشتتمام زمان دستتتم
و رو ..من فقط تری..پم بمون..امیکه تو نباشتت رمشتتونیگیازت م ی..وقتنهینب
 وقت.. چی..هری..عشق تو رو..تنهام نذار امخوامیم
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ش یمحو و کمرنگ لبخند شونش بود و  دیزد و منو ک سرم رو  شش.. تو آ*غ*و*
 از عشق..اشک شوق بود.. نباریا یل..وکردمیم هیاروم گر

 تو خونمه..قلب تو قلب منه.. شقت
 ..زنهیتو هر نفم..دل واسه تو م هرجا

 هوا.. یتو..ب یب رهیگیدارم..دلم..م دوستت
 صدا.. یتو ب یب شکنهیلحظه قلب من ..م هر

باالخره اروم  ریکردن و اروم شتتتدن تو آ*غ*و*ش ام هیگر ریدل ستت هیاز  بعد
 می..به هم قول دادزمیارومم کنه و نذاره اشتتتک بر کردیم یستتع ریشتتتدم..ام

شتمون و ه شتن هم چقد  رهیم ادمونیچون  میوقت فراموش نکن چیگذ سه دا وا
و  می..ما هردومون مقصتتر بودمیفکر نکن ادیبهشتتون ز ی..ولمیدیکشتت یستتخت

 گ*ن*ا*ه.. یهردومون هم ب
 ریام دادم به هیو من تک مکتیرو ن میکه شدم..اشکام که تموم شد..نشست اروم

برو خ به رو قه کرد دور گردنم..هردو  تاش و حل و  میبود رهیو اونم دستتت
و  هیارامش واقع نیکه همه ا رفتیم ادمیبار  هی یستتتاکت..من..چند لحظه ا

 ..ستیخواب ن
تا بت بهش  یبیدور گردنم بود و من کشتتش عج ریام یدستت کرده  دایپنستت

و دستتتاش و لمم کنم..گرمم  ریبشتتم به ام کتریبودم..دوستتت داشتتتم نزد
 ..دمیفهمیتند نفساش م یاز صدا نویهم..کالفه بود..ا ریبود..ام

نکردم فاصتتله ها رو  یخدا..من چکار کردم..انقد دلتنن بودم که ستتع یوا
 ..ستادمیو ا رونیکنم..اروم از آ*غ*و*شش اومدم ب تیرعا
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 سام_کجا؟ ریام
 خونه؟ یبری..منو مزهی_چ

 ؟یخسته شد یزود نیسام_به هم ریام
 در صد.. هی یو گفتم_فکر کن من از تو خسته بشم..حت دمیخند

 شد و گفت_و اگه نبرمت.. طونیش ریام
سره بمیبه دور و اطراف انداخت که تنها بود ینگاه هی و سیادب..م ی..پ  تخوا

 کنه.. تیاذ
 ..ستی..مهم نگهید یو گفتم_نبرد مکتیتفاوت نشستم سر ن یب منم

 ..ایح یپشت چشم نازک کرد و گفت_وا..دختره ب هی ریام
 ریام هویهنوز غشه خنده بودم که  ی..روش کم شد..ولدمیمن غش غش خند و
ند غیج هی ند شتتتد ا یبل تادیزد و بل تاد  ستت و منم از ترس فرار کردم و اونم اف

بالم م بالم..دن یدویدن  غیج شتتتریو منم از ترس ب زدیم یجانیه یغایو ج دی
سم بر گهی..دزدمیم سرعتم و اروم کردم ول دهینف  همون موقع تو حلقه یبود که 

 افتادم.. ریدستاش گ
 نه؟ ستیمحکم گرفت و گفت که مهم ن منو
 گفتم_هست..دروغ گفتم.. دهیترس یبا چشما عیسر

 ..ستی..نگهی_نه درسامیام
 بخدا..هست..هست.._نه 

 ستتتی..نهیچ گهیهستتت هستتت د نی..االن استتتین یستتام_خودت گفت ریام
 ..گهید

 ..گمی_بابا شکر خوردم..هست بهت م
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 راحت باشه هست حتما.. المیسام_پم خ ریام
 _اره بابا هست..

 ..دفعه نباشه..پم هست هی..نگران بودم یولم کرد و گفت_خوب شد گفت ریام
و چرت و پرت  میشتتتده بود وونهیخنده..د ریز میو زد مینگاه به هم انداخت هی
 ..میگفتیم

 اهنن اروم و عاشقانه گذاشته بود.. هی ریام نیماش تو
 نهار؟ می_بر ریام

ند چ نیبه ا ییدوستتتت داشتتتم برم خونه..تو اتاقم و تو تنها یبود ول گرستتنم
 ساعت فکر کنم..

 ..کنهیدرد م یلیخونه..سرم خ رمیندارم..م لی_من م
 ؟ی_واسه چریام

سرقت قرار  یریگروگان گ هی..من امروز مثال گروگان ری_وا ..ام بودم..منو مورد 
شته بابا..مردم  دیسردرد ناقابل و با هیحداقل  گهیداده بودن..د شم..ز شته با دا

 ..گنیم یچ
 کنم.. تیازش شکا دیبا اخم گفت_با ریام

 نه.. گهید نجایو سروصدا ندارم..حداقل ا یزیابرور _نه تروخدا..حوصله
 کرده.. تتیاذ ه؟اونیچ یزیسام_ابرور ریام

 ..رییکردم و با ناز گفتم_ام نگاش
گام به صتتورتش خ هیکرد..مهربون.. ن که  گل زد  ند خوشتت مدیم یلیلبخ و  و

 گفت_جانم..
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 ..الشیخ ی_ب
 سام_چشم.. ریام

 چه زود خر شد.. بچم
 ..یشم گفت_گل ادهیخواستم پ یکرد ..وقت ادهیدر خونه پ یجلو منو

 سمتش_هووم؟ برگشتم
 جانم.. یبگ ینگرفت ادیبابا..تو هنوز  یسام_ا ریام

خ ل ادی..یا نم..و جا گم  ب من  کرد  تالش  قد  چ تادم.. ف  یه یاون روزا ا
 ..هان..چته..هی..بله..چگفتمیم

 ..یشی_پرو م
 ..ستادمیخونه ا یزدم و رفتم جلو میج نیاز ماش عیمنو..سر رهیبگ اومد

 دنبالت.. امیسام_شب حاضر شو م ریام
 ؟ی_کجا بسالمت

 برم.. خوامی..حاال هم برو تو مزهیچشمک زد و گفت_سوپرا هیسام  ریام
 تو و براش دست تکون دادم و در و بستم.. رفتم

 هیبه فکر کردن و تجز یدیشتتد ازیکه اومد..منم رفتم باال..ن نشیماشتت یصتتدا
 داشتم.. لیتحل

انقد تو خونه شتتاد و شتتنگول بودم همه بهم شتتک کرده بودن..اونا هم از  امروز
 پرسر و صدام شاد بودن.. یمضاعف و خنده ها یانرژ

رد..اگه که ک یکه افتاد..به شتتاهرخ و کار یفکر کردم به امروز..به اتفاقات یلیخ
 ..ادیسرم م یینبود معلوم نبود چه بال ریام
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سال منو از خونوادم  9درسته که خدا  نکهیفکر کردم امروز؟به ا یبه چ یدونیم
گه ا دیشتتتا یدور کرد..ول قت ام چینبود..من ه یدور نیا با دمیدیو نم ریو ..

 نه؟؟ یدور نیا دیارز ی..مگمیخودم م
ش رفتم شب  شتم ام ست دا شک کردم و  کیدوش گرفتم..دو شم..موهام و خ با

ستم و موها صورتم.. ختمیرتم و کج رصو یجلو یباالسرم ب ش هیتو  م خط چ
و رژگونه همون  یهم به مژه هام زدم..رژ لب صتتورت یپر ملیو ر دمیپهن کشتت

 رنن..
شک میضخ ساپورت شک یو پانچو یو م سنت نشییکه پا یم  یلیو خ یطرح 

شک یکیش شال م شت با  ش یدا شادمیپو شک ی..کف شنه بلند م  فیو ک یپا
خالیمشتتک عال نهیکردم..تو ا ی..عطرم و رو خودم  گاه کردم..  یبه خودم ن

 ..کیبودم..خانم و ش
 بود.. ریزنن خورد..ام میگوش

 سام_گلم دم درم.. ریام
 خدا.. یدوباره تند شد..گلم..وا قلبم
 تو سالن نشسته بودن.. دای..مامان و شرونیب رفتم

 _کجا مادر؟مامان
 ..رونیب رمی..مزهی_چ

 _تنها؟مامان
 ..رونیب دمیی..خدافظ و دورمیسام م ریشده گفتم_نه..با ام هول

 ..کشمیخب من خجالت م ی..ولستیواسشون مهم ن نایا مامان
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 ..داده بود هیتک نشیبه ماش نهیشده بود و دست به س ادهیپ نیاز ماش ریام
سورمه ا هی شک دهیخوش دوخت پوش یبلوز  شلوار کتون م  و کت تک یبود و 

بشر انقد خوش  نیبابا..خدا..چرا ا یم واسش اورده بودم..اکه خود یسورمه ا
عطرش  ینقره اش تو گردنش بود..بو ریلباسه..دکمه اول لباسشم باز بود و زنج

ادم که در  شتتم..خدا..چرهیگیم می..من دارم گری..واکردیم وونمیکه داشتتت د
 هم داشت.. یناز شیته ر ی..واینجوریا ادیم

 _سالم..
 ..یسام_سالم..بهتر ریام

 ..یزدم و گفتم_اره..مرس لبخند
 حرکت کرد.. ریو ام میشد نیماش سوار

 ..؟میری_کجا م
 ..زهیبود و گفت_سوپرا رهیبه روبرو خ ریام

 ..ایلوس باز نیاز ا ادی_اه..بدم م
خترا رو د هی..بقگهیذوق کن د کمی..یستتتیدخترا ن هیستتام_تو چرا مثل بق ریام

 ..کردنایذوق م یکل کردمیم زیسوپرا
 باش.. ینگو و دختر خوب یچیچپ نگاش کردم که گفت_پم ه چپ
 که.. یبخارا هم ندار نی_از ا

خار دار هی ریام فت_ب خت و گ ندا گاه مهربون بهم ا به هم  یخانم..ول مین جن
 ..بله..میدار
 قربون صدقه خودش و جنبه اش رفتم.. یدلم کل تو
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ستوران خ هی یجلو شت.. کیش یلیر شنن نگه دا ستوران بود که پر ا هیو ق ز ر
ست دهیدار و درخت بود..تخت چ ش صدا یجا هی میبودن..ن  یدنج و ارومش..

 و هوا دونفره بود.. ومدیم یاروم کیموز
 ..دوسش دارم..هیقشنگ ی..چه جا ریام ی_وا

 ..یخانم ارمیبد نم یسام_من که تو رو جا ریام
 ..ی..وویمن و دق بده امشب..خانم خوادیم ریام نیبابا..ا یا

و  میبا هم حرف زد یکل ارنیاومد و ستتفارش گرفت..تا غذا ها رو ب گارستتون
 حرصم داد.. ریام

پشت  می..رفتمیقدم بزن کمی میدستم و گرفت و رفت ری..اممیو که خورد غذامون
ستوران.. سر جوون د هیاروم و خلوت..بجز ما  یجا هیر هم بودن  گهیدختر و پ

.. 
 ..کنار نرده ها..میستادی..امیکه قدم زد کمی

 ..نی...چشه اکردمی..تو چشمام نگاه کرد..منم نگاش مستادیروبروم ا ریام
 ..یکه..تک بمون خوامیو م یواسم تک بود شهی_هم ریام

ست سورمه ا هیکتش و  بیکرد تو ج د در اورد..گرفت روبروم  یجعبه مخمل 
 ؟یکنیگفت_با من ازدواج م یاروم و محکم یبازش کرد..با صدا

 نهادششیپ یزود نیبه ا کردمیاالن؟فکرش و نم یچ یعنی..خدا..ستادیا قلبم
 و بده..

 ..زنم شو..ی..گلیهمه دور نیخسته شدم از ا گهی_دریام
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با شتتن اون که دختره   ریام یصتتتدا دنیدختر و پستتره از کنارمون رد شتتتدن 
 گه؟؟ی..دختر قبول کن دکیخدا..چه رمانت یگفت_وا

 ننیر هیکردم..نگاهش اروم بود..به انگشتتتر تو جعبه نگاه کردم.. ریبه ام نگاه
شنن بود..خ ینایساده بود که روش پر از نگ ود..به ب کیش یلیخ یلیبراق و ق

 دلم نشست..
 ..یسام_گل ریام

 نگاه کردم و گفتم_شرط دارم... بهش
ه تا اخر ک یگفتم_به شتترط یمنتظر شتترط من بود که با لبخند جذاب رهیخ ریام

ششهیعمرم..تا اخر عمرت..هم ..چه قهر چه کی..چه نزدمی..چه از هم دور با
..چون..من عشق و با یعاشقونت بفرست ی..هرشب..واسم از اس ام اسایاشت

 تجربه کردم.. اماتیپ نیا
ستادمیهم من م یگفتیگفت_نم یبا نگاه مهربون ریام شنگترفر ساس  نی..ق اح

 ..یمن مال تو..فقط تو گل
 ..دیاریو گفتم_اقا پم حله..عاقد ب دمیخند بلند

 جوابت.. یعنی..پم میبود دهیو گفت_عروس هول ند دیخند ریام
 حرفش و گفتم_اقا بله..بله..بله.. نیب دمیپر

و از تو جعبه در اورد و دستم و گرفت تو دستش و حلقه رو گذاشت تو  انگشتر
 ..یو گفت_خانم خودم شد دیست چپم..دستم و ب*و*سانگشت چپ د

 ..ومدی..حلقه رو نگاه کردم..به دستم مکردمیخدا جون..اصال فکرشم نم یوا
 شرط دارم.. هیگفت_منم  یبا نگاه جذاب ریام
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باال انداختم و گفتم_اوهوو..جو گ هی له ب گهینشتتو داداش..من د ریلنگه ابرو 
 دادم..

 ..یکی نیبه خودش گرفت و گفت_هم یمظلوم افهیق ریام
 اشکال نداره...بگو.. یی_خب حاال..چون تو اشنا

رو از توش در اورد و انداخت گردنم  یو گردنبند بند مشک بشیکرد تو ج دست
 ..یاریاز گردنت در ب نویا نمینب گهیو گفت_د

 خانم.. ینیبیکرد و گفت_وگرنه بد م یبامزه ا اخم
 ..ینخون یواسه من کر یاشو گفتم_تا تو ب دمیخند

 نشیگزیجا یکیاشتتاره کردم و گفتم_ ریام نهیو لمستتش کردم و به ستت گرنبند
 ؟یکرد

 نقره تو گردنش اشاره کردم.. ریزنج به
 ..شینیبب یسام_دوست دار ریام

 _اوهووم..
 جانیا گهیخدا..نم یبود..ا دیپهنش تو د نهیدوم لباستتش و باز کرد و ستت دکمه

 جنبه نشسته.. یدختر ب
 نقره با پالک گلم... ریزنج هی..رونیبلوزش اورد ب ریو از ز ریزنج

 غرق اشک شدن.. چشمام
 تو قلبم بود.. شهیمن هم یسام_گل ریام
 نه؟ گهیمنم د انایگلم اح نیگفتم_ا یاشک یچشما با
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 هیگر گهید یمنه..نه شتتما..مگه قول نداد فتهیگلم..گلشتت نیستتام_نچ..ا ریام
 ؟ینکن

 و پاک کرد و گفتم_باشه.. اشکام
 و اروم زمزمه کرد_دوستت دارم.. میشونیو چسبوند به پ شیشونیپ

شما با سم خبر دار یچ سا شده گفتم_از اح ست یلیمنم خ یدونی..میتر  ت دو
 دارم..
 و جذاب.. کیزد..ش لبخند

ستم در ن ریمن بود..حلقه ام یشب زندگ نیشب بهتر اون  ..ماماناوردمیو از د
و  نییلبخند زد و منم خجالت زده ستترم و انداختم پا هینزد..فقط  ی..حرفدید

 رفتم تو اتاقم..
 اومد..با لبخند بازش کردم..نوشته بود.. ریام امیاز خواب پ قبل
 ..شودیم دایعشق پ تیدستها انیم در
 ..شودیباران نگاهت نسترن وا م ریز
 تو.. یعبور واژه ها از گوشه لبها با

 ..شودیقلبت خوب معنا م یها یمهربان
هفته  هی نی..اگذرهیستتام از من م ریستتاده ام یهفته از اون شتتب خواستتتگار هی

با ام یخوب یروزا یلیبودم..خ یغرق خوشتت ندم..هرروز   یتلفن ریرو گزرو
 یاز روزا شتتتهی..هممینیبیرو م گهی..همددهی..شتتبا اس ام اس مزنمیحرف م
نار هم بستتتاز یی..روزاگهیخوب م با هم و ک ته حرمیکه قراره  گذشتت  ف..از 

 ..میروزا رو خراب کن نیا گهیبا مقصر کردن همد میخوای..نممیزنینم
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 انمی.شا.ستمین ی..از کارشون راضرمیشرکت شاهرخ نم گهیخونوادم گفتم د به
 ی..خودش شتترکت باباومدیخدا خواستتته قبول کرد..از شتتاهرخ خوشتتش نم

و  دانشگاه شرکت کرده دایخوبه..ش تشیکارش و موقعدوستش استخدام شده..
شده و با  سردرداش کمتر  سا یاز خانما یکیمامان  شده و با ه هیهم ست   مدو

 ..رنیم کیکالس شنا و اروب
ه دنبالم..منم اماد ادیسام زنن زد و گفت م ریام شی..دو سه روز پهیهمسا گفتم

رو  هیپستتر همستتا نیکه ا رونیزدم و از در واحد اومدم ب پیت یشتتدم و حستتاب
 ..دمید

تو و دکمه رو  دیاستتانستتور شتتدم..تا خواستتتم دکمه رو بزنم اونم پر ستتوار
 که.. شناسمشیزد..دوست نداشتم باهاش تو اسانسور تنها باشم..من نم

 ..تونیکنار هیکه گفت_من سامان هستم..همسا نییو انداخته بودم پا سرم
 رنن زدم..لبخند کم هیتا اموراتت بگذره.. باش

 _شما؟سامان
 بابا.. یا

 ..اشراق..تونیکنار هی_همسا
 تو پوزش.. خورد

 _اسمتون اشراقه..سامان
 اسمم و کش بره.. خواستیگرفته بود..م خندم

 ..ستادیا اسانسور
 جناب.. مهیلی..فامری_نخ
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 افتاد دنبالم.. نمیو ا رونیاز اسانسور زدم ب و
 اسمتون و بدونم.. شهی..مزهی..خانم اشراق..چنی_ببسامان

 ..ری_نخ
 ..رونیدر اپارتمان اومدم ب از

 _اخه چرا؟سامان
 اقا.. دی_مزاحم نش

 ..میبا هم اشنا بش شتری..دوست دارم بهی_مزاحم چسامان
 ..چه بد موقع..ری..امیوا یا

بود و اخم کرده..زد رو شونه پسره..سامان برگشت و  ستادهیپشت سرش ا ریام
 ..دیرسیهم نم ریشد..حاال قدش تا شونه ام ریرخ به رخ با ام

 ..گهیبا اخم گفت_اشنا شو د ریام
 با همون اخم وحشتناک داد زد_برو رد کارت.. ریبه تته پته افتاده بود..ام پسره

یدویخدا پستتره فقط م یوا ته بود..ولدی ندم گرف که زد قلبم  یاز داد ی..خ
 ..ختیر

 ..یزنی_چته تو..چرا داد م
 با اقا.. یسام_اشنا شد ریام

 تروخدا.. ری_اه ام
 بود؟ یسام_ک ریام

 ..مونی_پسر همسا
 پسر هم داره؟ تونیسام_مگه همسا ریام

 ..گفتیم نجوری..اگهی_احتماال داره د
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 ..رونیو فوت کرد ب نفسش
 ؟یخونه رو عوض کن ی_احتمتال که قصد ندار

سا ادی_خوشم نمرسامیام شه..هر چند که ا تونیهم شته با سر دا رنج ب ریش نیپ
 نداره.. یبخار

 ..ادیدور و بر من خوشت نم ی_کال تو از پسرا
 سام_مگه بده؟ ریام

 ..دیزهرش ترک چارهیو گفتم_ب دمیخند
شم نازک کردو گفت_ه هی شت چ ساختم الک کلیپ ه کساختم  یچ هی..یکه ن

 نتونه جلوم قد علم کنه.. یهر جوجه فوکل
 _بابا جذبه..بابا ارنولد..بابا هرکول..

 ..یو گفت_جانم با من بود دیکش لپمو
 ..ریاعتماد به نفم بود..چقد اون روز منو خندوند ام یخدا ریام کال

 لپ تاپم بودم که زنن زد.. یاتاقم پا تو
 _سالم..

 ..؟ی..خوبیسام_سالم خانم ریام
 خبرا؟ ؟چهیتو چطور ی_مرس

 ؟یکردیشما..چه کار م یسام_سالمت ریام
 ..کردمیچت م الی_با تک

 ؟یسام_اها..گل ریام
 _جانم؟
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تو  ی..شاهکاریکلمه استفاده کرد نی..تو باالخره از اشنومیسام_درست م ریام
 ..میدیاز زبون خانم شن یجانم هیو  می..نمردیگل

 ..شی..حاال فرماشهیهمه کم نم بی..سعادته نصگهی_بله د
 سام_با مامان حرف زدم.. ریام

 ؟ی_راجب چ
 دختر.. گهی..خب خودمون دیسام_نخود چ ریام

 افتاد رو دور تند.. قلبم
 گفت خاله؟ یشد چ ی..خب چریام یگیراست م ی_وا

باز کمیاولش  یچیستتتام_ه ریام عد قربون صتتتدقه  یمادر شتتوهر  دراورد ب
 عروسش رفت..

 ..گمیگفت م ی..چریلوس نشو ام _اه
 یارزوشون عروس ایسام_با همشون حرف زدم..انقد خوشحال شدن..طفل ریام

 از دستم راحت شن.. خوانیمنه بسکه حرصشون دادم..فقط م
 _حقم دارن..

 ؟یگل یگفت یسام_چ ریام
 ..ادی..چه طور دلشون می..چه خونواده بدیو قورت دادم و گفتم_وا خندم

 ..نمیبیسام_عمته..من که تو رو م ریام
پامو از در خونه بذارم  ترستتمیم گهیو گفتم_ا..جنبه داشتتته باش..د دمیخند

 ..رونیب
ر خواه کمیرو بندازم به جونت  هیهان نیا دی..با هیچ یدونیستتام_اصتتال م ریام

 ..ارهیواست در ب یشوهر باز
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ند خدا..ه دمیخ نه ترو  هان یشتتکیو گفتم_ لوس نشتتو  ری..امهینه..فقط 
 شد؟ ی..بعدش چگهید

مه راضتت ریام که ه مان  نیستتتام_گفتم  ما حت بود واستتته  کمی..فقط  نارا
 ..حقم داره خب..منم هنوز نگرانشم..دهیسپ

 ..یکنیم خودی_شما ب
 از خنده.. دیدفعه از اون ور خط ترک هینزد و  یچند لحظه حرف هی

..خوشگل من ییکردنت بشم..خانم من تو یمن قربون حسود یسام_اله ریام
 ه؟یماله چ گهید ی..حسودیتو

 شد.. یجور هی دلم
 ..دهی..تو و سپری_ام

ته حرف نیب دیپر گذشتت فت_قرار شتتتد از  عدشتتم مینزن یحرفم و گ ..ب
 راحت.. التی..نه..خرینخ
 راحت شد..چقد حسود شدما.. المیخ

 ؟یخواستگار نیایم یو گفتم_حاال ک دمیخند
 ..یعشوه ا هی..یقصد ازدواج ندارم رینخ هی..یناز هی؟ی_دختر تو چه هولریام
 ..ریزدم_ام غیج

 و گفت_باشه..باشه..مامان قراره با مامانت حرف بزنه.. دیخند
 گرفتم.. استرس

 ..ریام ترسمی_م
 نترس..حاال هم برو الال ..دوستت دارم گلم.. یچیاز ه شتمیسام_تا من پ ریام

http://www.roman4u.ir/


 605 گلشیفته

 ..ری_منم ام
 ..خدافظ..ریسام_شبت بخ ریام

..خونواده بشه یقراره چ دونستمیو که قطع کردم استرس گرفتم..واقعا نم یگوش
 نه؟؟ ای کننیها قبول م

 اومد و کال استرس و فراموشش کردم..نوشته بود.. امشیبعد پ قهیدق دو
افتخار  با ..تو رویبود ایلباس دن نیباش..که اگه تو ساده تر یمنتظر کس شهیهم

 ..وونشمی..من دینیبیم نوینشون بده و بگه_ا ایبه همه دن
شب سهراب ا ام ستگار انیب نایقراره عمو  سه خوا خدا انقد  ی..وایخونمون وا

ش سه  یوقت دمیخجالت ک مامان باهام حرف زد..گفت خاله فاطمه زنن زده وا
ستگار تو و  یو تو رفتارا رانیا میاومد یسام..مامان گفت از وقت ریام یبرایخوا

 ی..االن علت بهمههستتت و دلتون با  نتونیب یزیچ هی دمیشتتدم فهم رهیخ ریام
 یلگ ی..ولانی..بهشتتون گفتم شتتب بکنمیستته ستتال و درک م نیتو ا اتیقرار

 ..ادیتا بابات ب یصبرکن دیکه با یدونیخودت م
 مهمه.. یلیزده گفتم_بله مامان..حضور بابا و شهاب واسم خ خجالت

شرکت نرفته..رفته بازار خر ریما فتم ..بهش گشگاهیلباس و ارا دیسام امروز و 
 و عشق است.. شی..ته ریو بزن شاتیر یحق ندار

اون قراره خواهر  گهیرو نگفت..م یاومد دنبالم و منو بزور برد بازار..هان ممیمر
 کرد.. نانیبهش اطم گهید شهیشوهرت بشه نم

 یو باال ناشی..استتتهینازه..زرد و مشتتک یلی..خدمیخر کیتون هیامشتتب  واستته
س شک نشیکمرش و  س هیکامل م ست  نییتا پا نهیو از رو  دامنش که باال زانو ه

 هیدامنش داره.. یرو زرد یمشتتک کینوار بار هیو  خورهیم ستتهیزرده..دامنش پل
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شک ونیپاپ ستش م یزرد و م شونه را ش هی..خورهیهم رو  م ه ییطال یککالج م
 ریی..صتتورت و ابروهام و اصتتالح کرد..تغمیهم رفت شتتگاهی..ارادمیواستتش خر
 ..یکردم حساب

 قبول نکرد.. ادیاصرار کردم شب ب میچقد به مر هر
ش مامان شون اومده بود.. یکل دایو  ش سم خو تو خونه کمک مامان  کمیاز لبا

سام  ریکامال به احساسم نسبت به ام گهی..دکردنیم تمیاذ دایو ش انیکردم..شا
 نامرد حرصم داد.. انیواقف بودن..چقد شا

دم و رفتم کر زیکردم..تر و تم یدگیبه خودم و نظافتم رستت کمیتو اتاقم و  رفتم
ستگ شوار رونیدوش در رفت اومدم ب ریز مکهیدوش گرفتم..خ س ..موهام و با 

ط ..خختمی..موهام و دورم ردمیپوش یخشک کردم..لباسم و با ساپورت مشک
شم پهن و ر که  دمیو رژ گونه همون رنن..عطر جد ییزدم..رژ لب هلو ملیچ

 کردم رو خودم..خوب شده بودم.. یهمون شکالت تلخ بود و هم خال
 در حال رفت و امد.. دایتو حموم بود و ش انیاز اتاق..شا رونیب اومدم
به خاله فاطمه اصتترار کرده بود واستته شتتام  یتو اشتتپزخونه بود..هر چ مامان

 ..قبول نکرده بود..
 اومد نشست ..حواسش اصال به من نبود و تو خودش بود.. مامان

 _مامان؟مامان..
 نداد.. جواب

 ..مامان..ی_مام
 انگار به خودش اومد و گفت _جان.. هوی
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 ..ادیبهت م یلی..لباست خیلبخند بهم زد و گفت_چه ناز شد هیکرد.. نگام
 مامان..حواست کجاست.. ی..خوبی_مرس
 _خوبم..مامان

 خوب نبود.. یول
زده بود..کت  یپیت هی ریخدا جون..ام یاومدن..وا نایبعد از شتتام عمو ا شتتب

ته و بلوز خردل یشتتلوار قهوه ا ته بود..دوستتتت یستتوخ ..کراوات نبستت
شت..عال شم که طبق معمول دوش گرفته ب یندا بد س هیود..شده بود..با عطر

 دستش بود.. ومیلیل یگل از گال
مه لت کشتت ه جا قد خ مده بودن..چ فت_عروس  یوقت دمیاو عمو بهم گ

 ..یخاله گفت_باالخره دختر خودم شد یگلم..وقت
داره درستتت  یهمه چ شتتهیاصتتال باورم نم یو گفت_گل دمیب*و*ستت یهان

 ..شهیم
ستتر به ستتر هم  انیو شتتا دی..حستتام و فردیخندیخوشتتحال بودن..خاله م همه

 ی..همه چزدی..عمو لبخند مکردنیبا هم پچ پچ م یو هان دای..شتتذاشتتتنیم
 بود.. یعال

ساب ریام پیت سه  یح سته بود..دم در که گل و بهم داد گفت_گل وا ش به دلم ن
 خانم.. یگل خودم..خوشگل شد

 ..ومدیاز خانم گفتنش خوشم م شهیهم
 ..یشد پی..خوشتضایزدم و گفتم_ا لبخند

 ..زمیغرور گفت_بودم عز با
 اعتماد به نفست در چه حده؟ یدونی_م
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 زم؟یسام_نه عز ریام
 ..بچه پرو..گای_الل
 ..هیبق شیو نشست پ دیخند
شا میدور هم بود همه سخرش  دادیشربت م هیمن به بق یجا انیو  سام م و ح

 واسه من.. ریو بگ انیمامان شا گفتیم کردیم
 حسام..اقامون بفهمه خونت حالله.. یریگفت_بم انیو شا دنیخند همه

ش همون ش دایموقع هم  شت  شون روبرو کردیتعارف م ینیریدا  دیفر یو هردو
تش کرد دس یکدوم و برداره قاط دونستیهول شده بود نم دمیبودن..فر ستادهیا

ربت ش ینیها قل خوردن تو س وهیو م ختیشربت و شربت و ر ینیس ریخورد ز
 استحو دی_فرگفتیو م دیخندیبهم..حسام بهش م ختیرو ر یو کال همه چ

..نقش پت و مت و لولک و بولک و سه کله پوک ییهست..االن خودت به تنها
 ..ی..تو چرا هول رهی..بابا داماد امیکرد فایو ا
 از دست حسام.. دمیخدا ترک یوا

ما و ا یستتر مراستتم خواستتتگار دیعمو بحش و کشتت باالخره  نیو ازدواج 
از خداش بوده من عروسش بشم..حاال قسمت تو گذشته  شهیهم نکهیحرفا..ا

 حرفا.. نیو ا میبوده مهم االنه که ما دو تا بهم برس یهر چ
تا اومدن اقا  میکردیصتتبر م دیکه با میدونیستتهراب_مهربان خانم..مام عمو

خاطر ا نیا یبهروز..ول کهیمراستتم امشتتتب صتترفا ب حت  الشیخ ریام ن را
 ..ارنیم فیتشر یاقا بهروز ک میبدون میخوایبشه..حاال ما هم م
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از  شتتتریب یستتهراب خان..گل دییو گفت_نفرما نییستترش و انداخت پا مامان
 که شتتما میهستتت ییزحمتا ونیدختر ما باشتته دختر خودتونه..همه ما مد نکهیا

سه گل ش یوا صاحب اختدیدیک سر خودم  ری..امدیاری..خودتون  جان هم مثل پ
سش دارمونهیم شکلمی..هممون دو صحبت کردم..اونم م  ی..من با بهروز هم 

 هست.. یمشکل هیوسط.. نینداره..فقط..راستش..ا
 ..گهیهست و مامان نم یزیچ هی دونستمی..مدونستمی..مستادیاز حرکت ا قلبم
روز نه..به ایگفتنش االن درستتته  دونمیکه گفت_نم میبه مامان بود رهیخ همه

 فتهیبه نظر گلش نکهیو..و هم ا ریهم اقا امنداره..هم شما رو قبول داره.. یمشکل
 ..ی..ولذارهیاحترام م

 نگاه به من کرد و گفت_پوالد ازاد شده.. هی مامان
مان..پ..پوالد ازاد شتتتده..اون..ع*و*ض*ی..چرا االن  ی..چیچ ما فت  گ

 بره.. نییاب خوش از گلوم پا یذار یخدا..چرا االن؟چرا نم
 شدیم نیی..دستاشون باال و پادمیشنیمن صداشون و نم یول زدنیحرف م همه

پتتوالد  یایتتبتتاز وونتتهیتتد ادیتت..ختتوردیتتو لتتبتتاشتتتتون تتتکتتون متت
تادم..م جاستتتت..چرا پوالد و  ری..امری..نزن..ک*ث*ا*ف*ت نزن..امزدیاف ک

 شد.. اهیس یکج و کوله است..چرا همه چ ی..چرا همه چزنهینم
شم سنگ چ سرم  ستم م نیکه باز کردم.. سرم بود..تختسویبود..د ستم  و ..تو د

 ی..بوومدیم زدیدکتر و صتتدا م هیپرستتتار که استتم  یبودم..صتتدا مارستتتانیب
 داشتم.. جهی..حالت تهوع و سر گمارستانی..متنفرم از بمارستانیب

 ؟یمادر..؟خوب یمن لبخند زد و گفت_چشم باز کرد دنیاومد تو..با د مامان
 اره تکون دادم.. یو به معن سرم
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 شد؟ ی_چ
خوره گرم ب نیپوالد و به زم نیخدا بگم ا یقربونت بشم..ا ی_از حال رفتمامان

 ..جهیاالن..سر گ ی..مامان..خوبکنهیداره نابودمون م ینجوریکه ا
 حرفش.. نیب دمیپر

 کجان؟ هی_خوبم..بق
..دوتاتون و دیاونم از حال رفت..ترستت ی..تو که غش کردی_باالستتر هانمامان

سیب میاورد عیسر شا ریرو اورد و ام یهان دی..فرتانمار  هم رفت انیهم تو رو..
 ..مارستانیب متونیرسوند عیاورد و سر نیماش

 ..ومدین شیکه پ ی؟خوبه؟مشکلیگفتم_بچش چ ینگران با
 راحت..من برم دکترت و خبر کنم.. التی_نه مادر خوبه..خمامان

گاه کردم و  خواستتتت نه ن ما ماش مظلو که دستتتش و گرفتم..تو چشتت بره 
 ..؟رانهیگفتم_مامان..پوالد ا

 ..میزنیبعد حرف م یدستم و گرفت و گفت_بذار بهتر ش مامان
 _خوبم..

_نه..تازه ازاد شده..رفته سراغ بابات و شهاب..سراغ تو رو گرفته..داره در مامان
 یکیانسه خونه فر یبهش گفته که تو با ما رفت ی..بابات الکگردهیبدر دنبال تو م

والد پ گهیم یاونجا نداره..ول یباور نکرده..باباتم کار دونمیم گهی..مالیاز فام
 کجاست.. یگل فهمهیم رانیا میایب همراقبمونه..واسمون بپا گذاشته..اگ

 ..رانیا ادی..ممکنه بیعنی_
 ..گفتی..بابات مدونمی_نممامان

http://www.roman4u.ir/


 611 گلشیفته

 ..یسام_گل ریام
 هیبود و دستش و به در تک ستادهیسام..تو درگاه ا ریشد سمت ام دهیکش نگاهم

 داده بود..کتش تنش نبود صورتش اشفته بود..
 بزنم.. هیسر به هان هی_برم مامان

س ریام ستم و گرفت و روش و ب*و* ست کنارم..د ش  شد تو رهیو خ دیاومد و ن
 چشمام..

 یدیعرضه د ی..انقد من و بیترس ینم یزیسام_نگفتم تا من هستم از چ ریام
 ؟یکه تا اسمش اومد غش کرد

 ازت جدا شم.. گهید خوامی..نمریطاقت ندارم ام گهیبغض گفتم_د با
..شده رهیبخواد تو رو از من بگ یکس کنهیبا فک منقبض شده گفت_غلط م ریام
و ت الیخ نکهی..فقط واستته اذارمی..حقش و کف دستتتش مایتا اون ستتر دن رمیم

 ..یدیراحت بشه..فهم
 ..ترسمیاست..م وونهی_پوالد د

چشتتمک زد و  هینزدم..بعد از چند لحظه  یحرف گهینگام کرد که د یجور ریام
 گفته؟ یبابات چ یدونیگفت_م

 تعجب نگاهش کردم.. با
صدا زنهیزنن م یبود هوشیسام_تو که ب ریام  نوهشیمامانت و که م هیگر یو 
مهیم با ا یچ انیجر فه ته..من  نت گف ما ما به  خالفت نیبوده..  یازدواج م

عقد  دیهر چه زودتر با ی..ولمیاز ته دل منم راضتت هیهم راضتت یندارم..اگه گل
 فهمهید مپوال امی..اگه برانیا امیب تونمیکنن..فقطم عقد دائم..گفت من فعال نم

سه گل ادیو م سر م یدنبالمون و وا شه  یاگه گل ی..ولشهیدرد  گهیدعقد کرده با
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نه نم داشتتمیپ یحت نه و خ یکار تونهیبک ته..اگه مزاحمت المونیبک هم  یراح
 ..میکنیم تیکرد ازش شکا جادیا

 ..بدون بابام..شهاب..یعنی_
..اگرم ترستتمینم یاحد چی..من..از هزمیعز کنمیستتتام_من مجبورت نم ریام
 ..گمیم ینجوریا

 ..ارمیبهونه دستم اومده که تو رو زودتر بدست ب هیو گفت_چون  دیخند
ی یلی..پوالد خدونمی_نم جاادیازش بر م ی..هرکارهع*و*ض*  ی..هنوزم..

 ..ریام ترسمی..هنوزم مکنمیلگداش و درداش و حم م
 ..اه..ترسمیم ترسمیداد زد_گفتم انقد نگو م تیبا عصبان ریام

 شد و رفت کنار پنجره.. بلند
 ..من..ری_ام

سمت من و گفت_همه تالش من تو زندگ ریام شت  سه  یسام برگ سه تو..وا وا
و ..من..فقط تو رداشیپوالد و تهد یشتتاد بودن تو..واستته داشتتتن تو..گور بابا

 ..خوامیم
 ..میچشمک ناز زد و گفت_به نظرم بهتره حرف بابات و گوش بد هی

 از ارزوهام حضور بابام کنارم بود.. یکی..من..ریام ی_ول
س نی..ایگل نیسام اومد کنارم و گفت_بب ریما  خوادیمن یحرف خود باباته..ک

ض لیرو بهت تحم یزیچ ست و از ق خبر داره..من تا حاال نه  هیکنه..اون اونجا
..نه اندازه ستتر ستتوزن واستتم ارزش داره..اصتتال به دمیاون ع*و*ض*ی رو د

م خوامی..مخوامیدرک..بهش فکر نکن..من..فقط تو رو م ال من که زودتر 
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دختر ..مال  نیخواستتتنت و بکنه..که بگم ا ینتونه ادعا ی..که کستتیبشتت
که کل تهران  رمیگیم یعروس هیمنه..صاحاب داره..بابات هم که اومد..واست 

 انگشت به دهن بمونن..خوبه؟
 لم؟یو پاک کرد و گفت_وک دیقطره اشکم و که از چشمم چک دو

 بابام بگه.. ی_هرچ
 ..یگل گهی..د واکن دگمیسام_بذار دهنت م ریام

 ج*ی*گ*ر گذاشت دهنم.. کهیت هیو باز کردم و  دهنم
و  ازیکباب شتتده دوستتت داشتتتم..اگه رو فرم بودم حتما با نون و پ ج*ی*گ*ر

 االن.. ی..ولخوردمینوشابه م
 اومد.. یسام_بدو..بعد ریام

 ..تونمی..نم ری_ام
 ..خون ازت رفته..یبخور دی..بازمیجان..عز یسام_گل ریام

 دوست نداشتم.. ینجوریشدم..بغض گلوم و گرفت..اصال ا نیغمگ دوباره
 شد.. ی..چکردمیفکر م یکنار..چ دمیکش

 ای یاومد و نشتتستتت کنارم..دستتتم و گرفت و گفت_منو دوستتت ندار ریام
 ؟ج*ی*گ*ر

 قشنگن.. ریام ی..خنده هادمی..خنددیکردم خند نگاش
 ؟یسام_قهر ریام

 ..نه..یعنیو تکون دادم سمت باال  سرم
 ؟یدار ؟بغضیزنیسام_پم چته؟چرا حرف نم ریام

 ..اره.. یعنی نییو تکون دادم سمت پا سرم
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درستتتت  ی..همه چکردمیمجبورت م دیاخم کرده گفت_منو ببخش..نبا ریام
 ..شهیم

 شده بود.. ناراحت
 بره که دستش و گرفتم.. خواست

 ..ری_ام
 کرد.. نگام

 یبه تو ارزو دنیبودم..رستت ی..من با جون و دل راضتتی_تو منو مجبور نکرد
 ..ینجوری..ایمنه..ول

 ؟یسام_دوست ندار ریام
 _خب..من..

 ..نترس..شهیدرست م یسام_همه چ ریام
 و گفت_من کنارتم.. دیدستم و ب*و*س کف

 ..دوست داشتم بابامم بود..ری..امدهیم دی_بودن تو بهم ام
 ..ادی_اونم مسام ریام

 ..شیبود واسه ازما ی_حاال چه عجله ا
قد غر میستتتام_گل ریام ته تو ان خب ایزنی..چ ما نی.. گاهیاز خودمونه و  شتت

شم دکترا شم تا  یدکترا ست..بده تکل گهیساعته د هیخودمون..جواب  فمونیاماد
 ..یهمه دور نیزودتر معلوم شه..خسته شدم از ا

 ..مینیبیرو م گهیو گفتم_ما که هر روز همد دمیخند
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 دی.با.ینیبعد از عقد خواب خونه بابات و بب گهیچشتتمک زد و گفت_د هی ریام
 ..یور دل خودم باش شهیهم

فل گونم و ب*و*ستت و غا لت  ی..وادینا جا قد خ لت..چ جا خدا..مردم از خ
 ..نیی..سرم و انداختم پادمیکش
م له ریا فت_ا هه زد و گ قهق ند  ل قربون ا یب  اتیشتتترم و ح نیکه من 

 ..کنمیبشم..بذار..خودم درستت م
ستتمت  میو بلندم کرد و رفت دیچشتتم غره بهش رفتم..که دستتتم و کشتت هی

 ..شگاهیازما
ش تو سخره باز نیما شت و  یدر اورد..اهنگا یانقد م سم گذا چرت و پرت وا

شون م شم با سم تعر ی..انقد جوکاخوندیخود سخره وا سترس  فیم کرد که ا
 رفت.. ادمی شگاهیجواب ازما

 که مخصوصه شرکت خودشون بود.. شگاهیدر ازما میدیرس
 ..یایتو هم ب یخوایسام_م ریام

 ..ایدهنم و قورت دادم و گفتم_نه..زود ب اب
 لبخند اروم کننده بهم زد و رفت داخل.. هی

 هیدر اوردم و شروع کردم صلوات فرستادن.. فمیشاه مقصودم و از تو ک حیتسب
له  حیدور تستتب تادم..خا  دادیداده بود..جواب م ادمیحضتترت زهرا رو فرستت

 ..یحساب
خدا..چرا  یگذشتتتت..وا قهیدق 15گذشتتتت.. قهیدق 10گذشتتتت.. قهیدق 5
 ..دادی..جواب نمری..نکنه جوابا..زنن زدم به امادینم

 ..خورهی..مطمئنم جوابا بد شدن..خونامون بهم نممطمئنم
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شمام صلوات م چ ستم.. ستادمیو ب ستابا  فر ه محکم زد ب یکیلرزون..که  ید
 سمت من.. شهیش
شمام و باز کردم که  غیج با سف هیو ترس چ سته گل غنچه رز  ش دید شت   شهیپ
..گال رفت کنار و نییپا دمیرو کشتت شتتهیخدا جون..لبخند زدم..شتت ی..وادمید

 ..یحله..همه چ یخانم..همه چ کیو گفت_تبر دی..خندرونیاومد ب ریام
اومد سوار شد..سرم و از  ریخنده بلند و پرصدا..گال رو گرفتم و ام هی..دمیخند

 و رو به اسمون گفتم_شکرت خدا جون.. رونیبردم ب شهیش
..رو لب شایهمه خونه ما جمع بودن..همه خوشحال بودن از جواب ازما شب

شحال بودم..ول دنیخندیهمه خنده بود..م شاد بودم..خو ته دلم نگران  ی..منم 
 شبا خواب یمن بعض یموقع پوالد..مسخرست ول یان از حضور ببودم..نگر
..کم ترسمی..ازش مستی..خواب ترسناک..خب دسن خودم که ننمیبیپوالد و م

 ..اوردهیسرم ن ییبالها
 هی میبه مر انیشا یهم بود..نگاه ها می..مرمیدور هم بود یشب شام همگ اون

 انیبه شتتا رهینگاه ها رو حم کرد..انقد خ نیجنم ا شتتدیجور خاص بود..م
سنگ ستم د یمچش و گرفتم که دزدک دید ینگامو حم کرد..وقت ینیشدم که  و

 ینگچشتتمک بهش زدم که با خجالت و لبخند کمر هیهول شتتد.. زنهیم دیو د
 ..دهیبع انیاز شا دنایخجالت کش نی..انییسرش و انداخت پا

 یاز بعضتت یول کردینم یزیو*س چشتتده بود..ه* ادیحالت تهوع هاش ز یهان
بدش م زایچ مدیبه شتتتدت  ثل فرو گار عزرائ دشیدی..اصتتال مدی..م و  لیان
 ..ی..گ*ن*ا*ه داشت طفلکردی..ازش فرار مدیدیم
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داشتتت..بقول  یخاصتت یجور دستتتپاچگ هی یهم خوشتتحال بود..ول مامان
ستیخودش م شوهر بده ..ا خوا س نجایدختر  شت..بابا هم  یهم که ک رو ندا

 عمر هی یگل گفتی..مکردیکه نبود و دستتتت تنها بود..خاله فاطمه ارومش م
مه..ام شیپ که د ریخودم بوده و دختر خود لت  گهیهم  ته مشتتک پستتر خود

عمو ستتهراب نبود مامان واقعا دستتتپاچه  یتایخاله و حما یفا..اگه حرهیچ
 از رسم و رسوما غافل بشه.. دیترسیبود..م

بلند  ریزنج هیراحت شد خاله  شایاز جواب ازما الشونیهمه خ یوقتشب  اون
ه ک ینیری..جعبه شزدنیطال انداخت گردنم به عنوان نشون..همه دست و کل م

..عمو گفت دستتتت گفتیم زیچ هی یهمه گردوندم..هرک نیاورده بود و ب ریام
گفت  و دیدرد نکنه عروس گلم..خاله گفت قربون دختر خودم..حستتتام خند

گفت باالخره  ی..هانمیشتتیهم م لتریکه فام شتتتاللهی..امیشتتتد لیباالخره فام
ستتر و ستتامون  ریباالخره ام شیگفت اخ دی..فریخودت و قالب داداشتتم کرد

فت طفل میگرفت..مر که یپستتر مردم و منم بهش گفتم طفل یگ  داداش من 
 ..نییسرخ شدو سرش و انداخت پا

شحال شا خو شحالم چون م دیسصورتم و ب*و* انیبودم..  دونمیو گفت خو
 ..چون اونم تو رو دوست داره..یو دوست دار ریام

 ما رو از هم جدا کنه.. تونهینم گهید چکمیه نکهیداشتم..حسه ا یخوب حم
که  فیرفت و گفت_ح یطانیخنده شتت هیتعارف کردم.. ینیریکه شتت ریام به

 ..مایاز خجالتت در ب یچه جور دونستمیاسالم دست و پام و بسته..وگرنه م
 ..هیبق شیچشم غره بهش رفتم و نشستم پ هی

 شب بابا بهم زنن زد.. اخر
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 دلم؟ زیعز ی_خوببابا
 بابا.. ی_من خوبم..تو خوب

 ..دمیکشیخجالت م ازش
 ..راسته؟یخانم شد دمی_شنبابا

 ..دمیکشینزدم..خجالت م یحرف
 ..ی_پم خانم شدبابا

 ..نیشما هم باش_بابا..من دوست داشتم 
 یکرد..ول وونمونیکه د الیکه از خدامه..هم من..هم شتتهاب..تک یدونی_مبابا

 ..یدونیخودت که م
تاد خاطر من تو دردستتر اف با..ب با  یلیجاتون خ یبدون خوامی..فقط می_اره 

 ..هیخال
 ..شاللهیا تی_واسه عروسبابا

 ..گهید یهست ی_بابا..تو راض
 ..پستتررهیکه دلت با ام دونمی..به خنده هات..ممیتو راضتت ی_من به شتتادبابا

کرد..از همه مهمتر دوستتتت داره..اون با من  هیبهش تک شتتهی..مرده..مهیخوب
 ..هیحرف زد..منم حرفامو بهش زدم..پسر محکم

 نگفته بود.. یزیچ ریکردم..ام تعجب
 ..مراقب خودت باش..زمیعز ی_خوشبخت بشبابا

 دارم..خداحافظ.._تو هم بابا..دوستت 
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بابا..با حرفاش با  یصتتتدا دنی..االن ارومترم..با شتتندمیکشتت قینفم عم هی
 لحنش..با تک تک کلماتش..

 اومد.. ریام امیپ
د عق هی..میریجشتتن بگ ستتتیعقد..قرار ن یهمه افتاده بودن دنبال کارا امروز

 با هم.. میریگیم یکه اومدن عقد و عروس نایبابا ا یساده..ول یمحضر
گرفتم که تو  یاستتترستت هیامروز رفت محضتتر و وقت گرفت واستته فردا.. ریام

 ی..ولهیچ دونمی..استرسه ..نمجانهی..هرمیمیعمرم تا حاال نگرفته بودم..دارم م
 ..نه؟هیعیفکر کنم طب

شت برم ارا خاله صرار دا  شیمن که چند روز پ ی.. مثال بند اندازون..ولشگاهیا
بخاطر دل خاله قبول کردم و  ینبود..ول یبودم و فردا هم که جشتتن شتتگاهیارا

 ..شگاهیو ارا دیخر میبر میو مر یامروز قراره با هان
سکه از در هر مغازه ا یبازار هان تو ستیم شدیرد م یپدرمون و در اورد ب  خوا

ش یباال..مغازه بستن ارهیب ست فودیفرو بود  یزقوز باال قوز ..کله پ گهی..دی..ف
قت ن که باال..گ*ن*ا*ه داشتتتت  یو هر چ اوردیطا خورده بود و اورد 
 نیریش وهیابم هیصورتش و شست و  میگرفت یاب معدن هیواسش  عی..سریطفل

..خب حق داشت..اه اه..کله می..زودم از محل حادثه دور شدفتهیکه فشارش ن
 ..ازیپاچه..با پ

شد رفت یهان سه خر هی میکه بهتر  ساژ وا سا دیپا س یلباس..لبا و که ر یمجل
 یبود که چشتتمم و حستتتاب دیکت دامن ستتف هی ی..ولکردمیاصتتال نگاه نم

 و قشیستته رب..دور  نیگرد و استتت قهیبود و کتش هم  یدیگرفت..دامنش م
ست  وردخیتاپ م هیهم  رشیشده بود..ز یکار نیکت تماما نگ یو جلو ناشیا
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که خ نیپر از نگ نشیستت یروکه  با اصتترار دخترا  نازه  کیشتت یلیبود.. و 
 ریبا ام کمیقدم  نکهیپاشتتنه بلند واستته ا یا شتتهیشتت یصتتند هی..مشیدیخر

 نازک فیرد هیشتتال  یناییکه پا ینقره ا دیشتتال ستتف هی..دمیهماهنن بشتته خر
سام خدمیهم خر خوردیم نینگ صال انگار مال عروس  یلی..لبا شنن بودن..ا ق

 ..نبود
بلند که پر از  یحاملگ راهنیپ هیهم  یو هان دیشتتلوار خرکت  هیهم  میمر

 ..بامزه بود..دیبود خر یشاد زرد و نارنج یرنگا
 ریز ندیپر عیبودن ستتر ی..اون دوتا که انقد هپلشتتگاهیارا میرفت دیاز خر بعد

 ..شگرایدست ارا
کهیبا ا منم هام و تم ینداشتتتم ول یکار ن خت و ابرو ندا ند ا  زیصتتورتم و ب

 ریکرد و از ز یهم ش*ر*ا*ب شتتدیک یموهام و که داشتتت مشتتک شتتهیکرد..ر
 گرفت.. کمیموهام 
صرار شت ناخنام و درست کنه..ول ا شتم..کال خوشم نم یدا  ومدیحوصله ندا

ناخنام ور بره..خودم تو خونه هم ادیز و بهشتتون  کردمیمرتبشتتون م شتتتهیبا 
 رنن الک و نقش و مدل بدم نبودم.. هیهروز  نکهیاهل ا یول دمیرسیم

 بود.. ریزنن خورد..ام میبودن که گوش شگرهیدست ارا ریدوتا هنوز ز اون
 _جانم..

 سام_جانت سالمت..سالم خانم.. ریام
 ؟ی_سالم..خوب

 ..اوضاع چطوره؟یسام_عال ریام
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 ..بای_ز
 ..یخوشگل شد میدیسام_خب بابا..فهم ریام

 ..ریام یلوس یلی_خ
 ..نییپا ایاز خودتونه..من دم درم ب یو گفت_لوس دیخند

 _ا..باشه اومدم..
گفتم با دخترا حستتاب کنه و بگه من دم در  شتتگرهیو برداشتتتم و به ارا لمیوستتا

 منتظرشونم..
 نشسته بود.. نیدم در منتظر تو ماش ری..ام نییپا اومدم

 و گذاشتم عقب و نشستم جلو.. لیوسا
 _سالم..

 ..میبار که سالم کرد هی_ ریام
 ..کنهیفرق م نی_ا
 کنه؟یم یسام_چه فرق ریام

 تو.. یداد یری..چه گگهید کنهی_ا..خب فرق م
 و گفت_اها..از اون لحاظ..خب سالم.. دیخند ریام

 و گفتم_چه خبر؟ دمیخند
سالمترسامیام سفارش ی_ما که  سام هم  سه فردا ظهر گرفتم..ح ضر و وا ..مح

 ..میکرد دیبازار و خر میهم رفت دی..با فردیخر ینیریو ش وهیشام و داد و م
 ؟یکنیم دی..تو چرا انقد خرری_وا..ام

 ..مثال فردا روز عقدمه ها..ی_گلرسامیام
 ..ی..دوست ندارم انقد بخودت برسی_هرچ
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دست  از یترسی..مشمی..خوشگل مهیگفت_چ طونیشد و ش کمینزد کمی ریام
 برم..
 یگون ی..حتومدیبهش م دیپوشتتیم یالمصتتب هرچ ..اخهدمیترستتیم شییخدا

 برنج..
شت ست پ ست رفته ه شم نازک کردم و گفتم_تو که کال از د  شهیهم ی..ولیچ

 ..ارهیرو دل م شیادیبه اندازه..ز یول هیخوب زیهم گفتم اعتماد به نفم چ
ند ریام فت_نترس عز دیغش غش خ تا تو رو دارم هزمیو گ و  چکمی..من 
 ..خوامینم

 ..بسه..گهینفر د 7_6لبخند گل و گشاد زدم که گفت_فقط.. هی
 ..ریزدم_ام غیو ج دیهم مثل پسر سرتقا خند ریخشک شد و ام لبخندم

 دخترا..تروخدا با نیا گنیم یبهت دروغ بگم..پم چ دیستتام_ا..حتما با ریام
 ..دی..صداقت داشته باشدیما صادق باش
 گن؟یم یدخترا چ یدونی_تو از کجا م

اومد..من  شیواقعا برام سوال پ دونم؟نهی..من..نه..من از کجا مزهیسام_چ ریام
 ..؟دونمیاز کجا م

 نهکیم تمیحاال داره اذ دونستتتمی..مدمیکشتتیبودم و تند تند نفم م یعصتتب
..چه خوشگل یگل یگفت_وا ریام هویشده بودم.. یاز دستش حرص یها..ول

 تو؟ ی..چکار کردیشد
 کنم..ب ریینکردم که تغ ی..من اصال کاریرده درستش کن_دروغ نگو..الزم نک

 .. یسام_نه جان خودم.. اصالخوشگل شد ریام

http://www.roman4u.ir/


 623 گلشیفته

 _خوشگل بودم..
 ؟ی؟کیگفت_واقعا؟بود یبا حالت تعجب ریام
 ..نیبزنم..که دخترا اومدن و نشستن تو ماش غیج خواستمیم گهیخدا..د یا

ودشم و خ کردیم تشونیگذاشت..اذ میو مر یسر به سر هان یکل ریام نیماش تو
ندیغش غش م ندی..منم مدیخ ها دمیخ نده  ته دل ام یبه خ عا غرق ریاز  ..واق

شحاله و الک یلی..معلوم بود که خدمیدیخنده هاش و م شدمیل*ذ*ت م  یخو
 ..دیخندیم

مان کردم و ستتع کمیکه رفتم خونه  شتتتب ما مک  درش  یکردم از نگران یک
 یایبودم و واستتش از خوب داریوقت ب ریبود..تا د ..تو خودش بود و نگرانارمیب

کهی..اگفتمیم نایو عمو ا ریام نذاشتتتن..از  ن هام  نا تن ها بودم و او اون موقع تن
ل و کمتر از گ کردنیرفتار م یبا من مثل هان نکهی..اتاشتتونیکمکاشتتون..حما

 راحت شد که جام راحته.. الشیمامان اروم شد..خ کمی..گفتنیبهم نم
 اومده بود..اخ جون.. ریام امیم تو اتاقم بخوابم..پکه رفت شب

 بود.. نوشته
 تو را.. دنیطلوع د کندیبهانه م دلم

 تو را.. دنیبه کجا دلم کشد...حسرت د تا
حرف دل خودشتته و از ته دلش  دونمیچون م اماشیواستته پ رمیمیخدا..م یا
 ..ایر یب یایر ی..بادیم

 شدم.. داریب دایش یزایو زیو و میمر یبا لگدا صبح
 ..ادیدرد..چتونه باالسرم..خو خوابم م ی_ا
 ..نمیبب ..پاشوایشوهر کن یخوای..مثال امروز مادی..خوابم منمی_بلند شو ببمیمر
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 نشستم.. خیسر جام س هوی..محضر..ریلحظه مغزم کار افتاد..عقد..ام هی
شوهر ند یعنی_میمر سر  شوهر اومد دتیخاک بر  سم  سر و ..نگاش کن..ا

 شد.. یتهش قاط
ند دایشتت پاشتتو گل دیغش غش خ ماده کردم یو گفت_ ..حموم و واستتتت ا

 شدا.. ری..دی..لباسات هم امادست ابج
 ..رونیرفت ب و

 _ساعت چنده؟
 وقت محضره.. 3..گهی..پاشو د12حوصله گفت_ یب میمر

ند شتتتدم و رفتم حموم.. عیستتر قدم یو حستتتاب زیحموم تر و تم هیبل ..چ
 ..ل*خ*ت شدن..دیموهام و سشوار کش میمر رونی..اومدم بدیچسب

سه نهار..دور هم نهار خورد میرفت سالن وا شامیتو  هار از ن یزیکه چ انی..البته 
 یپستتر از وقت نیچرا ا دونمیبار قاشتتق رفت تو چشتتمش..نم هیچون  دینفهم
 فقط.. می..البته رو مرکنهیانقد چش و چالش کار م رانیا میاومد

بود..با  دیکه ازش کال بع یزیکه از خجالت در حال اب شتتدن بود..چ ممیمر
 سر رفته بود تو غذا..

عد نه رفت ب هار و جمع و جور کردن خو ماده شتتتد میاز ن کت دامن میا ..من 
با  میا هشیش ی..صندالینقره ا یو کفشا دیو ساپورت سف دمیخوشگلم و پوش

شام و از امرشدیساپورت جور نم سرم جمع اورده بو کای..کف دم..موهام و باال
ست ندا ری..اممیشونیرو پ ختمیکوچولو از موهام و ر هیکردم و   شالم شتدو

 عقب باشه.. یلیخ
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صتتورتم و بکنه بوم  خواستتتیکنه نذاشتتتم..االن م شتتمیخواستتت ارا میمر
قاشتت لب قرمز و رژ  ملیخط چشتتم پهن و ر هی..ین هام زدم و رژ  به مژه 

 دیبا رنن سف میش*ر*ا*ب یکردم..موها یو رو خودم خال میگونه..عطر شکالت
نداختم گردنم و  ی..گردنبندومدنیلباستتم بهم م له بهم داده بود و ا  هیکه خا

 میقره ان یدست فی..شالم و زدم و کدمیرنن رو لباسم پوش یریبلند ش ینتوما
 و گرفتم دستم..

 شده بودم.. ی..عالاووم
شما  دیدهیبه بنده وکالت م ایاشراق..ا فتهیمحترمه مکرمه..گلش زهی_دوشعاقد

جلد  کیمعلوم.. هیستتام مهاجر فرزند ستتهراب با مهر ریام یرا به عقد دائم اقا
 1369شتتاخه نبات..مقدار  کیو شتتمعدان.. نهیدستتت ا کی..دیکالم الله مج

بستتته  ددع 1369و مقدار  یعدد ستتکه بهار ازاد 14 میعدد شتتتاخه گل مر
 لم؟یبنده وک ای..ااورمیشکالت تلخ در ب

 یمن مثل شتتکالت تلخ..تلخ و ول یکرده بودم..عاشتتق نییو خودم تع میمهر
 بود.. نیدلنش
 ..نهیاومد_عروس رفته گل بچ میمر یصدا
ه اشتتراق به بند فتهیمحترمه گلشتت زهی..دوشتتکنمیبار دوم عرض م ی_براعاقد

معلوم در  هیرستتام مهاجر با مه ریام یشتتما را به عقد دائم اقا دیدهیوکالت م
 لم؟ی..وکاورمیب

 دایکه شتت دنیستتابیبودن و قند م ستتتادهیباال ستتر من ا میو مر یو هان دایشتت
 ..ارهیگفت_عروس رفته گالب ب
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 یشما هم ه ستیعروس خانم و ..االن دل تو دلش ن دیبابا..ول کن ی_ا عاقد
 ور اون ور.. نیا نشیبفرست
 خنده جمع اومد .. یصدا

ستام سترس م د شمم دیلرزیاز ا سوره الرحمن باز بود..چ ستم بود و  ..قران تو د
 ستیخوب ن گنیحواستم همه جا..کف دستتام باز بود..م یبه کلمات بود ول

 ..شیتو زندگ فتهیعروس موقع عقدش دستاش بسته باشه..گره م
س دیسف چادر صورتم بود  یعرو سم دوخته بود و رو  که خاله فاطمه خودش وا

 عطرش هوش و حواسم و برده بود.. یه بود و بوسام کنارم نشست ریو ام
راستم و م الیبابا و تک پیلپ تاپش و روشتتن کرده بود و با برنامه استتکا انیشتتا

 لمی..شتتهاب اتاق عمل بودو بابا اجازه عقد و به عاقد داد..حستتتام ف دنیدیم
 ..کردنیهم دعا م هیو بق گرفتیم

 ییجا گهی..ترو خدا دکنمیبار سوم عرض م یادامه داد_عروس خانم..برا عاقد
 سام مهاجر ریام یشما رو به عقد دائم اقا لمی..بنده وکدینر
 لم؟ی..وکاورمیمعلوم در ب هیمهر با

 ..خوادیم یلفظ ری_عروس زیهان
ود و فوق العاده ناز توش ب فیدستبند ظر هیکه درش باز بود و  یجعبه مخمل هی

 اومد تو دستم..
گفتم_با توکل به خدا و اجازه پدر و  یفیظر یبستتم الله گفتم و با صتتتدا هی

 مادرم...بله..
 رو گرفته بود.. یمتر ستیاتاق ب یکل و دست فضا یصدا
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شتتما را به عقد دائم  لمیستتام مهاجر..بنده وک ریام یگفت_اقا ریرو به ام عاقد
 ..؟اورمیاشراق در ب فتهیعروس خانم گلش

 گفت_بله.. ییمحکم و رسا یبا صدا ریام
 ..ومدنیکه رو سرمون فرود م ییکل و دست و سوت اومد و نقال یصدا بازم

 صلوات.. شونی_واسه سالمتعاقد
ستتام گفت_از  ریاز صتتل.ات عاقد شتتروع کرد به خوندن خطبه..رو به ام بعد

 الصداق المعلوم.. یعل ی..زوجتک لنفسلمیطرف عروس خانم وک
 سام گفت_قبلت.. ریام

صاحب الزمان صاحب فرزندان پاک  هیسا ریباشه..و ز _انشالله که مبارکعاقد
ش صالح ب سالم و  سالمت دیو  سه  شالله..وا شبخت یان صلوات  شونیو خو

 ..یمحمد
 محمد و ال محمد و عجل فرجهم.. یعل یصل الهمم

 دست و کف و کل و سوت اومد.. یصدا
شد..هان چادرم شته  سرم بردا شتن و هان میو مر یاز  ستبندم  یچادرم و بردا د

 و گفت_بزن دست زنت داداش.. ریوداد دست ام
 ..ریخدا..زن ام ی..وافهیداد..زنت..ضع یفی..زنت..چه کیچه ذوق یوو

دستتتبند و به دستتتت چپم بستتتت و اروم  ریو نگاه کنم..ام ریام شتتتدینم روم
 ؟یکنیگفت_خانمم نگام نم

که ام اروم باال  فت_د ریستترم و اوردم  مه گهیگ قلبم و  جات معلوم شتتتد..ه
 عشقم.. کنمیولت نم گهی..دیگرفت
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حسام زد تو  یدادم که صدا لشیلبخند ناز تحو هیچشمک جذاب زد ..منم  هی
 کاسه کوزمون...

سام شق..ا ی_جغداح ش دیبذار ارویباز یقرت نیعا سه بعدم..پا  جمع کن دیوا
 داداش..

ست ام هی ریام سام د سرش که ح ش رینقل پرت کرد تو   و بلندش کرد و دیو ک
فت_ا فت تو ب*غ*لش و گ لهیر خت شتت شتتتال بارکت  یخوشتتب داداش..م

 ..یدیباشه..باالخره به ارزوت رس
عد پا ب مد جلو  فت_نب یاو برادر  یفکر کن نمیمن نشتتستتتت و گ من 

 فهم شد.. ری..شمونمیشوهرتما..همون داداش حسامت م
 ..یو گفتم_چشم داداش دمیخند

ام ..منم ناخوداگاه اشتتککردیم هین..مامان گرگفت کیهمه بهمون تبر یکی یکی
 رو صورتم.. ختیریم

 و .. ریام یشونیو مامان هم پ دیدست مامان و ب*و*س ریام
ا و گفتن..با باب کیو خاله منو تنن تو آ*غ*و*شتتشتتون گرفتن و بهم تبر عمو

 عیشتتدن و ستتر ی..بابا چشتتماش اشتتکمیحرف زد توریهم از پشتتت مان الیتک
 بابام کنارم بود.. ی..کاشکایکنار..خدا دیکش

 حسام از اون حال و هوا در اوردمون.. یصدا
..اتوب*و*س دییماد و ب*و*سه ها تو خونه..بفرما هی..بقونی_خانما اقاحسام

 ..دییدم در منتظره..بفرما
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 یب نیبه ا دایو فقط هم شتت اوردیدر م یحستتتام مستتخره باز نیخدا که ا یا
 ..دیخندیم اشینمک

 ..نیو برد سمت ماش دیدستم و کش ریام
ش همه سته بود نایتو ما ش سهراب..ول میرفتیو م مین از  ریام یسمت خونه عمو 
 رفت.. گهید ریمس هیدور زد و از  میرفتیکه همه م یریمس

 ؟یری_کجا م
 م؟یبر یگرمش و گفت_کجا دوست دار یدستا نیدستم و گرفت ب ریام

 االن همه خونه منتظرمون.. ی..ولدونمی_نم
شن..بذار ه یب ریام صن..من  یتفاوت گفت_با شون بزنن و بر*ق* سه خود وا
 با خانمم خوش بگذرونم.. خوامیم

خنده ناز..نگام کرد..چشتتماش برق زدن..راهنما زد و رفت کنار  هی..دمیخند
 نگه داشت.. ابونیخ
 ؟یبا خانمت خوش بگذرون یرینم ؟چرایستادیا یخنده گفتم_واسه چ با
 ؟یخندیم یچ ؟واسهیذاری_مگه تو مریام

 ..یجوری_هو
 ؟یشد طونی_شرسامیام

 ؟یدونستیبودم..نم طونیو کج کردم و گفتم_ش سرم
شروع  هیکه  کردینگام م رهیخ رهیخ ریام شکمم و  سمت  ستش و اورد  دفعه د

 از خنده.. زدمیم غیو من ج دادیکرد قلقلک دادنم..منم حساس..اون قلقلک م
 ..نی..تر..تروخدا..واری..امی_ام

 و من سست شده بودم از خنده.. دادیقلقلک م ریام
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 ..ری.. نه.. نکن.. امی..تر.. خدا.. واری..امی_ام
 ..نمی..بخند ببطونکیش گهی_بخند دگفتیو م دیخندیم ریام
حال انفجار ..در ومدیبودم از خنده و نفستتم از قلقلکا باال نم دهیخدا ترک یوا

 بودم که دستش و برداشت..
 ..می..من قلقلکیبد یلی..خریته مونده خنده هام گفتم_ام با
 ؟ی..گلستمیمن ن ی_ولریام

 ..یلیکردم ..اروم گفت_دوستت دارم..خ نگاش
شدم..از خنده هام خبر رهیخ شماش  صدا یتو چ  ریقلبم و فکر کنم ام ینبود..

 ..دیهم شن
تموم ارزوم داشتن تو بود..چند ساله  شهیدوستت داشتم..هم شهیسام_هم ریام

شقتم..ول شد نی..تو انجایاالن..ا یکه داغ ع خوام  ی..میساعت..تو..مال من 
 ذارمیبهت بخوره..نم یدستت احد ذارمیکه باال سترمه ..نم یی..به خدایبدون

 ..نجاستی..از االن به بعد جات ایسام ری..چون..تو زن امنهیغم تو دلت بش
 دستش و کامل گذاشت رو قلبش.. و

 جام نشستم..بغض داشتم.. ری صاف
 سام_ناراحتت کردم؟ ریام

 ایهمه احستتاس پاک و دارم  نیا اقتیل دونمیو گفتم_نم نییو انداختم پا ستترم
 نه؟

..مطمئن ی..تو تاج ستتر منیستترم و کج کرد ستتمت خودش و گفت_دار ریام
 حرفاست..حاال هم بخند..از اون خنده ها.. نیاز ا شتریتو ب اقتیباش خانم..ل
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 ..خوادیلبخند کمرنن زدم که گفت_احتماال که دلت قلقلک نم هی
ت صدا رف یو ب دیهم از خنده من خند ریخنده که ام ریقلقلکا بلند زدم ز ادی با

 سمت خونه..
 میقرار بود فقط خودمون باش یشلوغ نبود ول ادیز نکهیخونه چه خبر بود..با ا تو

سپهر..خانواده فر نی..با ا صالن دیحال..عمو   ..البته بدونیبودن..اقا و خانم ا
شرکت..دو  ی..چند تا از بچه هاانی..خانواده دوست شامیشاهرخ..خانواده مر

عمو سهراب..دو سه تا از  یوستاسام..دوسه تا از د ریام یمیصم یتا از دوستا
 ها که خاله باهاشون در ارتباط بود .. هیهمسا

 هی..داخل خونه عمو میزدن و از رو خونش رد شد نیدر واسمون گوسفند زم دم
سته پنج هزار سرم..نقل ر ختیر یب سوت مختنیرو  ستزدنی..کل زدن..  ..د

 ..دنیر*ق*ص کمی..دخترا بردنم وسط و دورم زدنیم
 بردنم تو اتاق و مانتو و شالم و در اوردن.. میو مر دایو ش یهان
 ن؟یرو دودر کرد_خوش گذشت ما میمر

 شما دوتا کنه.. یروز شاللهی..ایچشمک زدم و گفتم_جاتون خال هی
 اشاره کردم.. دایو ش میمر به

 دورم و گفت_نگو نامرد..دلم اب شد.. ختیموهام و باز کرد و ر میمر
ه تو هم ب نمیبیکه من اوضتتاع و م ینجوریو گفت_ا میزد تو ستتر مر یکی یهان
 ..یشیوارد خونه بخت م ایزود نیهم
 ..یسرخ شده گفت_بم کن هان میمر
 نکن زن داداشم و .. تیو گفت_اذ دیخند دایش

 ..یدی..تو هم فهم دایو گفتم_ا..ش دمیخند
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 _داداشم تابلوه..دایش
 ..دی..باور کندیاخم کرده گفت_بچه ها بم کن میمر
 _زر نزن بابا..میسه تامون با هم گفت که
 ..اریساپورتت و در ب یگفت_گل یکردم و هان دیو عطر م و تجد شیارا
 ه؟یخونم..ولش کن..چکار ختنیبا ر ستیکار مساو نیا دونستمیم یول

گذاشتتته  ی..حستتام اهنن شتتادرونیبا کل و دستتت و ستتوت اوردنم ب دخترا
 بلند شد..دستم و گرفت و کنار خودش نشوند.. دنمیبا د ریبود..ام

 ..ستیخبرا ن نیاز ا گهی..دایخانم االن عروس یدر گوشم گفت_گل اروم
 لبخند گفتم_کدوم خبرا؟ با
گل کرد یستتتام_واستتته چ ریام قد خوشتت عدمیان هات  یزیچ هی ؟ب رو مو
 ..ینداختیم

 ..مثال من عروسما..ری_ام
 سام_منم گفتم االن اشکال نداره.. ریام

 ..یدونستی..مدوست دارم االن پاشم بزنمت ریگفتم_ام یحرص
صه..گل یلیخ ریام شخ سرد گفت_بله..کامال م  یرکا هیاالن  یخوای..میخون

 کنم همه نگامون کنند..؟
 تعجب گفتم_چه کار؟ با
ه هی گا کم  ین هر  تم.. خ ندا مع ا ج بعضتتتکردیم یکار هیبه   ای..
 و وهیهم که م ایو بعضتت زدنینشتتستتته بودن و حرف م ای..بعضتتدنیر*ق*صتتیم

سخوردنیم ینیریش سش به ما نبود..نگام به جمع بود که  ادیز ی..کال ک  هیحوا
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داد..مردم از  لمیچشتتمک تحو هی.. ریدفعه گونم داغ شتتد..برگشتتتم ستتمت ام
 یبودم که صتتدا ریحرکت ام جیبا ب*و*ستتدنش..هنوز گ کردمخجالت..داغ 

باره  یستتوتا باره دو فا هیبلند و دو  که ناینداره جمع بلند شتتتد..وا..ا دهیبار 
 ..یعنی..اب شدم دنیحواسشون به ما نبود..از کجا د

 حواسشون به ما جمع شد؟ یچه جور یدیسام اروم در گوشم گفت_د ریام
 ..کشمی..من خجالت میلوس یلیخ ری_ام

 ..دنتیخجالت کش نیقربون ا ریو گفت_ام دیخند ریام
 دست انداخت دور گردنم.. و

 کیبهمون تبر یکی یکی..میخورد شتتام میبود..همه دور هم بود یخوب شتتب
اومدن فربدم بود..نگاهش مشتتتاق بود  کیکه واستته تبر دی..خانواده فرگفتنیم

..به یدختر بود..قد بلند و سبزه رو چشم و ابرو مشک هیدستش تو دست  ی..ول
گفته بود ن ی..هاندیرسیبه نظر م یدختر خوب ی..ولومدیفربد که انقد بور بود نم

 دار شده.. یجار
صالن خونواده شاهرخ نبود..مثل ا کیهم تبر یا فته با زن و بچش ر نکهیگفتن..

 فرار کرده بود.. ریخواهرش..بقول ام شیبود کانادا پ
 دیمادرشتته و االن با ادگاریبود..گفت  یمیطال داد..قد میستترو هیبهم  خاله

سش..مامان هم  سه به عرو سف میسرو هیبر  هگید زیچ یبهم داد..کل دیطال 
 م دادن..هم به
ند ریمنو ام دخترا قد خ لد نبود  ری..اممیدیو بزور اوردن وستتتط..اخ چ ب

صه..ه سط.. خوردیوول م یبر*ق* ست منو م ایاون و تکون  یو الک گرفتید
مه مخوردیم نده بودم..گفتم االن ه چه عروستتته ذوق زده  گنی..غشتتته خ
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ست..ول صانیشا یا شم حرفه ادمی..باهاش ر*ق*  هدیم یفیبود..چه ک ی..دادا
 اب.. میخوشگلش بر*ق*صه..دل مر شادم با دادا

سام ش ح صیهم با هم م دایو  کنه  یهم خوب بلده دلبر دایش نی..ادنیر*ق*
 ..دیها..دختره چشم سف

خونواده دوستتت  دیاخر شتتب که فهم یخوشتتحال بود..ول یلیهم خ حستتام
شانیشا ستگار دای.. شون خوا سر سه پ شد..ول یکردن کل یرو وا در  یدمغ 

 ...ریبه عشقم...ام دنی..رسمیشب زندگ نیشد به بهتر لیکل..اون شب..تبد
 4 نیو ات یداشته باشم..ول یخوش یروزا یروز هی میمنم تو زندگ کردمینم فکر

 تونمی..فقط مگذرهیم ریلحظاتم با ام نیروزام و گذروندم..بهتر نیروز من بهتر
 ..ی..عالی..عالیبگم..عال

سم م یوزاکنارمه..از ر شهیهم ..از ارزوهاش گهیم اشی..از دلتنگگهیخوب وا
اره دوستتت ند نکهی..از استتتیدوتا قانع ن یکی..از تعداد بچه هامون که به گهیم

سر کار..م ستیشرکت خودم ر ایب گهیمن برم  بار  هینه.. گهید یجا یکن ول ا
م کنم..خودم اداعتم یا گهید یبه جا تونمیواستته هفت پشتتتم بستته..نم یرفت

شا صله کار کردن ندارم.. سم و ادامه بدم..ول دیحو  حیکار نه..ترج یبخوام در
سواد و اجتماع هی دمیم شم..تا زن یزن با شه  کهیو خونه دار با سر کار صفش  ن

شپزخونه و ه صفش تو ا صفش تو خونش..ن ش یچین  همهفینم یزندگ یاز خو
تماع ره تو اجتماع...اجب ایخودش باشه  بیمثال دستش تو ج نکهیفقط بخاطر ا

 من ندارم.. یهم داره..به هر حال مشکل گهید یجاها
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سر کار..تو ا 4بعد از  ریباالخره ام امروز شرکت هم  نیروز رفت  مدت اطراف 
 و حسام.. دی..اونجا رو سپرده بود دست فررفتینم
شب و با هم بود از امروز و باالخره رفت..گفت فکر کنم برم  ی..ولمیصبح تا 

 ختنیدو تا پت و مت اونجا رو ر نی..انمیازش بب یصندل زیشرکت فقط دو تا م
 بهم..

 ..دمشیساله ند هی..انگار که زنهیدلم براش بال بال م دمشیاز صبح که ند یول
شرکت  رهیهر روز مثل اقا مهندسا م انی..شاستین یخونه خودمون هم خبر تو

شگردهیصر برمو ع سه کنکور م دای.. ال س هیخواهرم  یطفل ی..ولخونهیداره وا
سر جر ست  ای..مامان هم کایرفت و امدمون از امر انیعقب افتاد   ایتو خونه ا

 ..هیواسه هان یسمونیبا خاله فاطمه دنبال س
..هر چقدم کردیو م ریام یتاب یخستتته شتتدم..دلم واقعا ب گهیکه شتتد د عصتتر

تم برم گرف میلحظه تصم هینداشت..تو  دهیخودم و سرگرم کنم فا کردمیم یسع
 ..نایخونه عمو ا

شک هیحموم کرده بودم.. تازه سرخاب یساپورت م و  یو مانتو بلند و ل*خ*ت 
شک ش هیزدم.. یشال م شمم ک ..عطر و رو خودم دمیرژ رنن لبم و مداد تو چ

 ..رونیو اومدم ب دمیو کفشم و پوش فیکردم و ک یخال
درس  خوادیخونه عمو ستتهراب که گفت م ادیخونه بود بهش گفتم م دایشتت

 ..نایپرت کردم و با اژانم رفتم خونه عمو ا میب*و*س واسه ابج هیبخونه..
تر و  زیستاله ه 20پستر  هیاز  یول خوردیستاله م 45مرده  هیراننده اژانسته  نیا

ماشتت میدیرستت یوقت کهیتر بود..جور دهیند  دمیو پر نیپول و پرت کردم تو 
 ..اه..اه..رونیب
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ش قینفم عم هی سام و د دمیک شد..رفتم تو که ح  کیش دمیو زنن زدم..در باز 
لبخند خوشتتگل زد و  هی دی..من و که دننیستتمت پارک رهیکرده داره م کیو پ

 ؟یابج یگفت_احوال عروس خانم..چطور
 ؟ی_سالم..خوب

 ..اهل خونه چطورن..میستی_ما بد نحسام
 کمی دای..فقط شمیشدم و گفتم_همه خوب ی..موذداستیمنظورش ش دمیفهم

 حال بود.. یب
 شده؟ ی؟طوریگفت_واسه چ نگران

شا نیا نکهیو هم ا خونهی_نه..خب هم درس داره م ست  ول کن  انیخونواده دو
 ..زننیکردن مامان و بسکه هرروز زنن م وونهی..دستنین

اونجا..خب ردشون  کنهیم یچ انیاخم کرده گفت_غلط کردن..پم شا حسام
 ..گهیکنه د

 چرا دودله.. دونمینداده..نم یهنوز جواب دای_اخه ش
 واقعا راست بود همه حرفام.. یگرفته بودم..ول یتو دلم واسه خودم عروس یوا

 ه؟ی..خودشم راضیعنیگفت_ دیبا ترد حسام
 ..شدیداشت خراب م یوا

 ..ستمی..مطمئن نیکس هی..هیزیچ هیمنتظر  کنمیحم م ی_نه..ول
 ؟یندار یتو موهاش و گفت_باشه..کار دیکالفه دست کش حسام

 تو هست.. ی_نه..کس
 هست.. یخوایکه تو م یزد و گفت_اون نیلبخند غمگ هی حسام
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سره ب و ستش و گفتم..ا ی..ولایح یرفت..وا پ سوخت..خب را سش   نیدلم وا
شا ست  شد لهیانقد پ انیدو و بره  ادیب گهیچند دفعه د هی میکرده که واقعا کالفه 

ض دایش سام لکنهیم یهم را ضربه ا دایش اقتی..بعدم ح  یرو داره..بعد از اون 
و تو نگاه  استتتنداره..من عشتتق و خو یعشتتق واقع هیبه  ازیکه خورد اون ن

 ..نهزیچطور پر پر م دایش ادیتو خونه اسم حسام م یوقت دمی..ددمیهردوشون د
 اشپزخونه بو نه تو سالن.. تو یداخل خونه..نه کس رفتم
 ..عروس خونه اومده ها..ستیخونه ن یگفتم_کس بلند

 گفت حسام.. ینبود..پم چ چکمیه یول
 اومده؟خوشگل عروس.. یک دینیگفتم_بب رفتمیکه سمت اتاقا م نطوریهم
 و ب*غ*لم کرد.. دیچیدور کمرم پ یدست هی هوی که
فه زدم..از ترس نزد غیج هی ته کنم..اون کیخ ته بودم منو  یبود ستتک که گرف

سمت خودش..بله..ک شه..اون تونهیم یچرخوند   ریکه بخاطرش اومدم..ام یبا
 خان..

 خوشگل عروس.. یسام_چطور ریام
 ..مردم از ترس..یمزه ا یب یلیخ ری_ام

مزم..؟مگه  یمن ب یدونیستتام_خدا نکنه خانمم..بعدش هم تو از کجا م ریام
 ؟یمنو خورد

 شدن.. ایح یب یلیدوره زمونه خ نیا یچشمک زد..وا پسرا هی
 نخور ..بعدم یپشتت چشتم نازک کردم و گفتم_اوال که مامانم گفته همه چ هی
 ..یمزه ا ینمک و ب یمعلومه چقد ب ینجوری..همستیبخوردن ن ازین
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ار و ب هیستتمت اتاقش و گفت_نه پم الزم شتتد  دیدستتتم و گرفت و کشتت ریام
 مزه است.. یب یک مینی..ببیامتحان کن

 سرجام.. ستادمیلحظه هنن کردم..ا هی
 ؟یایشد؟چرا نم ینگام کرد و گفت_چ یطونیو با خنده ش برگشت

 ؟یچ یعنی_
ون قرب یپاهام و گردنم و بلندم کرد و با خنده گفت_ا ریدستتت انداخت ز ریام
 خودم.. یدخمل ترسو نیا

 بخورمت.. خوامیصداش و مثال ترسناک کرد و گفت_م بعد
صورتش و ته ر ریسرش و برد ز و م گلوم..من ریز زدیو م ششیگلوم و گردنم..

 ..یقلقلک
..من و برد تو اتاقش و از همون باال پرتم کرد سر دیخندیو اون م زدمیم غیج من

 ..نیتخت دونفره خودش..با صورت پرت شدم سر زم
 ؟یما کرد بینص هیچ وونهید نی..اخ..خدا ااخ

ش خودش ساژ دادم و گفتم_فکر کنم  دیهم دراز ک سرم و ما ستم و  ش کنارم..ن
 مخم جابه جا شد..

ند حان کردم  دیو شتتتالم و از ستترم کشتت دیخ با..من قبال امت با نه  و گفت_ 
 نشد.. شونیچینفر ه 7از اون  چکدومی..ه

 ..ریزدم_ام غیج
 خنده گفت_جان.. با

 دوست ندارم.. گهیو لوس کردم و گفتم_د خودم
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مد بگفتمینم یکاشتتک یول باش رفت..اخم او نده از رو ل هاش و  نی..خ ابرو
 فکش منقبض شد..

 کلمه رو.. نینشنوم ا گهیو مشت کردو گفت_د دستش
بشه..بلند شد رفت  یانقد عصبان کردمی..فکر نم یدهنم و قورت دادم..وو اب

 کردم.. یبابا ..خب شوخ یروشن کرد..ا گاریکنار پنجره و س
اختم و خودم و اند رونیو از رو لباش برداشتم و انداختم ب گاریارش و سکن رفتم

 تو ب*غ*لش..
 کردم.. ی..شوخییمن تو یای..همه دنوونهیرو گردنش بود و گفتم_د سرم

ستش شت کمرم و گفت_گل د شت پ سم..د نی..من به ایو گذا سا  گهیکلمه ح
 ؟یواقعا بهم ثابت کن نکهی..مگر ایدیبشنومش..فهم خوامینم
 نیهمه خودت از ا نی..چته تو؟اریو گفتم_ام رونیتو آ*غ*و*شتتش اومدم ب از

 گفتم.. یزیمن چ نایو ا ینفر قبل 7..یکنیم ایشوخ
 کنه؟یو کرد اون سمت و گفت_فرق م روش

 ؟ی_اون وقت چه فرق
 ..یبم کن گل گهی..دکنهیسام کالفه گفت_گفتم فرق م ریام

سود..خودش هر چ بغض ..اون وقت من فقط گهیم خودیم یگلوم و گرفت..ح
شدم..اومدم برم که مچ  رهیشدن..تو چشماش خ یکردم..چشمام اشک یشوخ

 دستم و گرفت..خودش نشست رو مبل اتاقش و منو نشوند رو پاش..
 اشکارو ها؟ نیا نمینب گهیو پاک کرد و گفت_د اشکام

 ..؟یراه انداخت نمینب نمیبب یاومدم ه ی_حواست هست از وقت
 ..دمیقلقلکت م یحرفم و گوش ند یشد و گفت_گل رهیتو صورتم خ یجد
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 خنده.. ریدفعه زدم ز هیکردم و  نگاش
منو  دی..بابا من حسود..تو باشهیو گفت_آ ..دختر خوب..بخند هم دیخند اونم
ش شهیهم شته با ست دا شتن تو..در برابر یدو ست دا ..مثلمن..هر چند که دو

 ..وامتخیچقد م یدونی..نمچهیعشق من ه
 تی..من ظرفایلبخند ناز زدم و گفت_لطفا انقدم خودت و لوس نکن و ناز ن هی

 ندارم..
 جنه.. یحرفش..پسره ب نیخدا غش کردم از ا یوا
 سام_والله.. ریام
 خبر خوب؟ هی یدوباره سربه سرم گذاشت که گفت_راست میدیخند کمی

 ؟یگفتم_چ یخوشحال با
عشتتق و حال دو ستته  هیببرمت شتتمال.. خوامیچشتتمک زد و گفت _م هی ریام

 ..؟یا هیروزه..پا
 کف دستش و گفتم_بد جور.. زدم

وقت  ری..حستتام تا دمیخورد نایبود..اون شتتب و شتتام کنار عمو ا یخوب شتتب
اومد خونمون و از مامان  ریو ام میخورد یتاب هی میرفت ری..شب با امومدیخونه ن

 اجازه منو گرفت واسه شمال..
شالله اپن ما خونواده شون..ا ندیمنم که ما سه خود ستن وا  یکه حرف زایچ نیه

 دومی..قابلت و نداره بردار ببر خوشتتتت نگفتیمامان م یذاشتتتی..مستتتتین
 نه.. انیشا نیاز ا ادی..والله..داداشمون هم که از زود پز بخار در مارشیب

 ..میتهس یخونواده ا نیکال ما همچ یبرم سفر..ول ریبا ام ادیمن که بدم نم البته
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ود..ه سقفا ب یب نیاز ا نمونیو کامال برداشته بود و حاال ماش نیسقف ماش ریام
 ..گرفتیم یتو صورتم و موهام و به باز خوردی..باد مدادیم یفیه ه..چه ک

ه ها رو بود و عضل دهیپوش دیو تک پوش تنن سف دیسف یشلوار ورزش هی ریام
 ..نامرد..رونیانداخته بود ب

بود  هختیر میش*ر*ا*ب ی..موهادیکوتاه و شال و شلوار سف یمانتو مشک هی منم
شکالت تلخ من و گرما صورتم..عطر  ده ش یهوا قاط یبا خنک ریعطر ام یتو 

 تو فضا.. یرفتیم شینجوریساخته بود..هم یبود و اووم..چ
ماده کرده بودم ول ریام مدونم و ا بالم..من فقط چ مده بود دن  یصتتبح زود او

شته بود..البته ام ییو چا یسبد پر از خوراک هیمامان  سر  هم ریهم برامون گذا
 قران ردمون کرد.. ریکرد..مامان از ز دیخر یراه کل
ساس خواب الودگ یلیو من خ میاول راه بود هنوز صال اح شحال بودم..ا  یخو

 خوب بود..حم و حالم و عوض کرده بود.. یلیخ ری..بودن با امکردمینم
مناستتب ستتن من  یجوکا ی..اولش که هخندوندیو منم م دیخندیهمش م ریام
از  یکه هرک میمستتابقه گذاشتتت هی..دمیخندیم شتتونیمزگ یو من به ب گفتیم

ناشتتو ستتوت نن زد مال هرک ییایخ گه و  داغون تر بود اون  یکه داده ب
ست..خدا شه.. ریام کردمیفکر نم شییبرند شوت با بود که  کرده ییکارا هیانقد 

ها..اخرشتتم خودش برنده  هیهم نعمت جینش واقعا معذورم..شتتوهر گاز گفت
 شد..

 یبلند گفت_ا ریام دیکه رستت یاهنگ هیکه به  میدادیاهنن گوش م نیماشتت تو
 ..هورا..میکنم به عشقم..گل زندگ میاهنن و تقد نیا خوامیمردم..م
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 یصدا ری..امنهیما رو بب یاداها نینبود ا یخوبه جاده ها خلوت بودن کس حاال
 قشنن بود.. یلیاهنن شاد و خ هیکرده بود.. ادیاهنن و ز

 بودنت.. شهی...عادت کردم به همنمتیبی...مرمیجا م هر
 ..فقط دلم خوشه به بودنت.. ی..باشیشمیپ ی..وقتشمیم اروم

 من و تو... میبمون ینجوریهم یکاشک
 ..نیفقط هم میبا هم بمون ایو تو هم نشو..ب شمیعوض نم من
 تو هم نرو.. رمینم ییکه جا من
 ..خوندیو اروم باهاش م نیبا دستش ضرب گرفته بود رو ماش ریام

گه م دادمیخودم و تکون م زیر زیر منم با اهن ندمیو  نن بود..حم خو ..قشتت
 ..گهیداره حرف دلش و بهم م ریام نکهی..ادادیبهم م یخوب

 تو هستم.. ونیحم قشنن و مد نیا
 و من..از عشق تو م*س*تم.. یبا من تو

 باز.. یمن شی..مثل پر پرواز..اون باال تو ابرا...تو پرمیگیم دستاتو
 ..داریب ای..بهم بگو ..خوابم ی..باور کنم...تو با منتونمینم
 خدانگهدار.. یروز بهم بگ هی..ی..از دستم..خسته بشترسمیم
 نداره.. یرنگ گهیدو روزام د نیا

 تنهام نذاره.. گهیدلت بگو د به
 یمن یایتو ..دن ییفقط تو نیا

 ..ارهیموندن م لیواسم دل که
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ستم ست ام د شتم رو د صدا  ریو گذا که رو دنده بود..نگاش کردم..اروم بدون 
 گفتم_دوستت دارم..

 ..شتریو بلند داد زد_من ب دیزده ..خند جانیکرد..مهربون و ه نگام
من ..دینفم کش شهینم یعشق حت یب مفهمیبود خدا..االن م یحم خوب چه

 ؟یچ یعنی یزندگ فهممیزنده نبودم..االن م ریام یتا االن ب
 بلند داد زدم_خدا جون..دوستت دارم.. منم

شد گفتم_ام اهنگه ..البته کنم میترانه بهت تقد هی خوامی..حاال من مریکه تموم 
 با عشق..

 لنگه ابرو باال انداخت و گفت_از مال من قشنگتر.. هی
 چشمک زدم و گفتم_قشنگتر.. هی

ها تو تاده بود یجاده  مال اف بار هی..میشتت ستترستتبز و پر از  یول کیجاده 
 ادهینگه داشتتت..پ هیستتا هی ریگوشتته ز هیکنار و  دیو کشتت نیماشتت ریدرخت..ام

دا دستش و ترق تروق ص یبه بدنش داد و انگشتا یکش و قوس هی ری..اممیشد
 داد..

 هیاس ریز می..نشستختمیو شکالت از تو سبد در اوردم و واسه هردومون ر یچا
 اونجا راحت و قشنن بود.. یبود ول هیدرخت بزرگ..البته همه جا سا هی

 خانم.. یگل ینکرد میخورد و گفت_خب..ترانتو تقد شوییچا ریام
و  بودم توش ختهیکه ر ییاهنگا ید یستت فمیزدم و بلند شتتدم..از تو ک لبخند

شتم و خودم همونجا تو  ستگاه..اهنن مورد نظرم و گذا شتم تو د دراوردم و گذا
ش ش نیما ستم و پاهام و از ما ش  یلیاهنن خ هی..رونیاوردم ب نیسمت راننده ن



wWw.Roman4u.iR  644 

 

گوشتتش  ادیز..میکه بود کایاروم و قشتتنن و عاشتتقانه..دوستتش داشتتتم..امر
 ..دادمیم

 ..کردیروبروم بود و نگام م ریگرفته بود..ام دیذهنم و تردموقع که همه  اون
 ..یبسکه نامعلوم یکرد جمیگ جی..گیاروم ی..تو ولترسمیهمش م من
 ..دویرو د یتو رفتارت دودل شهی..مدویخوند ترد شهیتو هر حرفت...م یگاه
 ارزه.. یعمر م هیلحظه..به  نی..واسه من الرزهی..که دلم میانقد خوب یگاه

 ..اننیان..به تو و احساست..بشه کرد اطم کی یحت نکهیارزه..ا یعمر م هی به
 ..یدیفهمیم یترس و کاشک نیا یمعن

 ..یدیترسیم یکاشک ییهم از تنها تو
 ..ارمدی..که تا صبح بیتب دار یدارم..شبا یمن چه حال یدونستیم یکاشک

شمام..ه رهیخ ریام ستمینم یچیشده بود به چ هنم ذ یاز نگاش بخونم..ول تون
ش سخت ییپر دردم..روزا یبه اون روزا..به روزا دیپر ک ش یکه  شکدمیک تو  ..ا

 چشمام نشست..
 اخه.. ستیبده درکم کن...دست من ن حق

 گستاخه.. کمیاز عشقه..که  عاشقت
 ..نهی...سهمم از تو اترسمیهنوز م من
 ..نهیری..شنهیری..به دروغ شیرو داشتن حت تو

 درد.. نیتو افکارش..پر شده از ا مرد
 ..حرفات و باور کرد..شهیمشکل م یگاه

 ..میبست یمونده..که چه عهد ادتی..بگو یفهمیارومم کن..بگو که م کمی
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 شد.. رهیاومد و روبروم زانو زد..دستام و گرفت و تو چشمام خ ریام
 ..ختنیر شتری..بختنیر اشکام
 ..؟ارهیو فشار داد و گفت_تو..هنوز به من شک دار دستم
 نه.. یعنیسرم و تکون دادم.. اروم

 ..یچکار کنم که بفهم دی..من بای..گلیسام_شک دار ریام
 گذاشتم رو دهنش.. دست

 ..ریام ترسمیبغض گفتم_م با
ستم س د شماش  یو بلندم کرد و روبرو دیو ب*و* شت ..تو چ خودش نگه دا

 شدم.. رهیخ
 ..ی..تو..هنوز باورم نداری..داغونم کردیسام_گل ریام

رو که تموم  یساده ا یقهوه ا ی..نگاش کردم..نگاه کردم اون چشماکردیم نگام
 شدن..منبع ارامشم.. امیدن

شتم..ول دی_اونجا که بودم..ترد شک دا شتم.. بازم مطمئن نبودم..نبودم به  یدا
 ..ندازهیم ادمیو رو ..تدادمیاهنن و هرشب گوش م نیبد بودنت..ا

ش روش ست ک ش دیو ازم گرفت..د ست ک صورتش و رو  دیتو موهاش..د تو 
 لبش نگه داشت..

 سام_بد کردم.. ریام
نه ام تامون بچگ ری_ تو رو  رمنی..مهم االنه..امی..ولمیکرد ی..من و تو..هردو

ب خو یزای..تو..ته ته همه چیبدون خوامیباور دارم..م شتتتریاز تموم باورهام ب
 واسه من.. ییایدن
 ..یگل یفهمیسام_حالم و م ریام
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 رو.. ی..همه چمیاز نو بساز ای..بریام فهممی_م
 ؟یکنیم نانیسام_بهم اطم ریام
از  شتتتریبخش بهش زدم و گفتم_قبال هم بهت گفته بودم..ب نانیلبخند اطم هی

 دارم.. مانیچشمام بهت ا
 ..بهم فرصت بده..یگل کنمیاومد رو لباش و گفت_جبران م لبخند

 ..نشیموهام و منم اروم سرم و گذاشتم رو س یالبال دیو کش دستش
 ..یدیفهمیم یترس و کاشک نیا یمعن

 ..یدیترسیم یکاشک ییهم از تنها تو
 دارم.. ی..من چه حال یدونستیم یکاشک

 ..دارمی..که تا صبح بیتب دار یشبا
 یکرف نیاگه همچ یبچه ا یلی..اره..خیاز دستم قصر در رفت ی_فکر کردپوالد

 مراقبتم ..بانو.. شهی..من همیکرده باش
سع اب شمام و بستم و  سع یدهنم و قورت دادم ..چ شم.. کردم  یکردم اروم با

نهیارومم م شتتتهیکه هم ییزایبه چ خدا جون..کمکم  ک خدا.. فکر کنم..
 کنه.. تمیپوالد اذ ذارهینم ری..امریکن..ام

 تونهیقد منفر چ هی یعنیکه پوالد واسم فرستاده بود و خوندم.. یامیپ گهیبار د هی
 کرده.. دایمنو از کجا پ رانیخط ا نیپست باشه..اصال ا

 و ابر..اسمون.. ایدر یدیو باز کردم..روبروم فقط اب بود..سف چشمام
 بود.. ایدر یعصبان ینبود..فقط صدا ییصدا چیه

http://www.roman4u.ir/


 647 گلشیفته

ست هی شد..د سته مردونه دور کمرم حلقه  شون ذوب م ییاد ه هم کردیکه حرارت
ما که داغ ینفستت یوجودمو..گر نار گوشتتم بود  ماکردیارومم م شیک  ی..گر

 ..ریحضور ام
 بانو.. یگوشم اروم گفت_خلوت کرد کنار

 شدت برگشتم عقب.. با
 کردم و گفتم_به من نگو بانو.. اخم

 کرد.. تعجب
 ؟یشده گل یسام_چ ریام

 نیستتفر..با ا نیخدا..چطور بهش بگم..االن تو ا ی..انییو انداختم پا ستترم
 شاد.. هیروح

 ؟یخوایسام_قلقلک م ریام
 ..ریگفتم_ام اروم

 ؟ی..استرس داریسام_جانم؟گل ریام
 ..دونهیاز کجا م نیکردم..ا نگاش

 ..شونیسام_انقد با انگشتات ور نرو..کند ریام
 ..شناسهیمنو م یدهنم و قورت دادم..چقد خوبه که حالتا اب

 و گرفت تو دستش.. دستام
 سام_سردن.. ریام

 گلوم و گرفت.. بغض
 ..کنمیسام_االن گرمشون م ریام

 ..یکنارم باش شهی..همی..تنهام نذار یدی...قول مری_ام
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س هی یتعجب کرده بود..ول نکهیا با شت رو  ستش و گذا شمک زد و د و  شنیچ
 ..دمیگفت_قول شرف م

..نتگتاهتش..رفتتتارش.. شتتتهی..هتمتکتنتهیتمت ..ارومریتزدم..امت لتبتختنتد
 ..منو..کنهیصداش..حضورش..اروم م

 ..شهی..بخند..از اون خنده قشنگا..از اونا که دلم وا میسام_گل ریام
 _کدوما؟

 ؟یکنیتر م وونهی..منو دیخندیم یسام_همونا که وقت ریام
 ..ادینم ادمیکردم و گفتم_من که  گهیور د هیخجالت رومو  از
باال و م ریدفعه ام هی  تادیو گفت_االن  چرخوندیمنو از کمر بلند کرد و برد 
 ..ندازمتیبخند وگرنه م ی..گلارمیم

 ..چرخوندیمنو تو هوا م ریو ام زدمیم غیج من
 منو.. یتروخدا..ننداز ریداد زدم_ام بلند

 الله.. ای..گهیسام_بخند د ریام
 منو.. ندازهینم ریراحت بود که ام المیخ

 ..ادیبخندم..خندم نم یگفتم_خب به چ یول کردمیم غیج غیج یالک
 انداختما.. ینخند یسام_گل ریام

 _برو بابا..اونم تو..
 ..ریزدم و گفتم_ام غیدفع کمرم ول شد و گفتم با سر افتادم..ج هی یول
 مثال ولم کرده بود.. یشیدوباره گرفتم..نما یول

 بدتر.. یزندایم هیمنو گر ی..تو که دارری_ام
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 نداره.. دهیسام_نه..فا ریام
..ستتر شتتن ها..روبروم نشتتستتت و قلقلکم نیو خوابوند ستتر زم نییپا اوردم

نده من..ج شتتتدیم بشینصتت یچ نیخدا..ا ی..وادادیم و  زدمیم غیاز خ
که کال دمیخندیم الی..خنده دختر..نبود..مثل خود گودزدمیخندیم ..نفستتم 

 خدا.. یقطع شده بود..وا
 دیابخوام ب یزیو گفت_بله..من چ دیولم کرد ..دستتتم و گرفت و کشتت باالخره

با نیبشتتته..از ا بدو بریبخند دیبه بعد گفتم بخند..  یلیکه خ می..حاال هم 
 گرسنمه..

مده طرح چوب بود و  یجمع و جور ول یالیو هی..نایعمو ا یالیو میبود او
 فاصله داشت.. ابونیچند خ ایقشنن بود..با در یلیخ

..انقد هر میستتتادی..انقد ستتر راه امی..نهار و ستتر راه خورده بودالیتو و میاومد
شنن د یجا سبز و ق صبح زود که حرک میعکم گرفت میرفت میدیسر  ت که از 

 غروب.. کی..نزدمیدیرس شیساعت پ هی..میکرد
 رم؟یبرم بگ یخوریم یسام_شام چ ریام

 ..گهید میخوریم کنمیدرست م یزیچ هی..ی_هوو..حوصله دار
 ؟یستیسام_واقعا..خسته ن ریام

 ..یکردیم گهیتعارف د هیگفتم..تو  یزیچ هی_حاال من 
 یگفت یزیچ هیداره.. ومدی..تعارف اومد نزمیعز گهیو گفت_نه د دیخند ریام

 ..خوامیم ی..من قرمه سبزسایپاشم وا
 کجا بود.. میمن قرمه سبز یتو..نصفه شب یگیم یگفتم_چ غیج با
 ؟یدرست کن یخوایم یسام_پم چ ریام
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 تخم مرغ.. بیلبخند حرص در ار زدم و گفتم_س هی
ام برم شتت یخوای..می..فکر کنم خستتته ا یمچاله شتتد و گفت_گل افشیق ریام
 ..رمیبگ

 ی..بعدشتتم..ه*و*س نکردستتتمی..اصتتال هم خستتته نریکردم و گفتم_نخ اخم
 ؟یدستپخت منو بخور

سه خودت م یتفاوت یب افهیبا ق ریام ش گمیگفت_من وا سته ن صیخ ال برو ..ا
 درست کن..

 شاهانه.. دمیچ زیم هیساعته  میتو اشپزخونه و ن رفتم
 ..هیخالل شده رو سرخ کردم و تخم مرغا زدم بهش با ادو ینیزم بیس
سرخش کردم و  گهیظرف د هی تو  هیگوجه رنده کردم و با فلفل و نمک و روغن 

ست کردم..ر شونیسم تند ازش در سر م ختم شتم  سم زیتو ظرف و گذا ..
که ام تونیشتتور و ز اریو خ رهیهزار جز ته بود و هم  ریپرورده  از ستتر راه گرف

 همو قاشتتق  وانی..نون و نوشتتابه هم گذاشتتتم..بشتتقاب و لزیگذاشتتتم ستتر م
 زیمکه با پوالد داشتم..واسه اونم  یلحظه ذهنم رفت سمت سفر هیگذاشتم ..

 ..با عشق..عالقه..ریواسه ام ی..با ترس..با نفرت..ولدمیچ
پاش  یجذب و شلوار مشک یمشک یرکاب هیو صدا زدم..دوش گرفته بود.. ریام

 خدا..نگم بهتره.. یعطرشم که وا یهم رو شونش بود..بو یکیبود..حوله کوچ
نه فکر م یهر ک یدیکه تو چ یزیم نیستتتام_ا ریام نهیندو باب  ک بره ک

 داره..ن گهیحرفا رو د نیسرخ شده که ا ینیزم بیاقا..س ستی..قبول نیپخت
 هم بهت ندما.. ینیزم بیس نی..نذار همری_ام
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شم اعتراف کرد  گهید شقاب و در اورد و اخر بدون حرف غذاش و خورد و ته ب
 بهش.. دیچسب شتریکه از صد تا بره کباب ب

شام به  اون شاما نیاز بهتر یکیشب اون  .اون شد. لیتبد مونیزندگ یشبا و 
بدون غذا  یقاشتتق پر ازش و خال هیمجبورم کرد  ریستتم تند شتتده بود و ام

 ..رونیب زدیم شی..از سرم اتدیدیچشمم قرمز م یعنیبخورم..
ستیم ریام صوال بدم م خوا شتم..ا ستن کمکم کنه که نذا ش رد م ادیتو ظرف 

ندی..فکر کن..پشییظرف بش.ره..ا نده..وا شتتب  هی نه..مرد و یو دستتتکش بب
 ..گهیم شهیهم ی..هانکنمیدخترا فرق م هیجنم..کال من با بق هیجذبه..

ه کنار بود ک یشب نی..اولشدیکه چشمامون باز نم میاز غذا..انقد خسته بود بعد
خب..نمدمیخوابیم ریام نداشتتتم ..شتتتا گمی.. تا  جانیه دمیاستتترس  بود 

سترس..ول ضور ام یا سه من ب ریخب کال ح شه تا ناراحت ار شتریوا امش بخ
 کننده..

..موهام و شونه کردم..مسواک زدم و دمیپوش یرنن و نرم یریو شلوار ش بلوز
 کردم.. یعطرم و رو خودم خال

 ..رفتیور م شیبود و با گوش دهیدراز کش ریام
لت جا نارش خواب خ گذاشتتتم و ک نار  که  شی..ستترش تو گوشتتدمیو ک بود 

 ..ریبگ نویگفت_ا
شتتبانه اش  اماشیاومد..منظورش پ میگوشتت امیزنن پ یکردم که صتتدا نگاش

 بودم هم واسم بفرسته.. ششیاگه پ یبود..گفته بودمش حت
 بود.. نوشته

 ..دیا یخواهم از تو دل بکنم..صبر م یم تا
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 را دوست دارم.. یزم*س*تان یعطسه ها نیا چقدر
 کردم..لبخند زد..لبخند زدم.. نگاش

 فرستادم.. امیپ هیو برداشتم و منم واسش  میگوش
 ..رشی_بگ

 بودم.. نوشته
 رشیاز خ یشتتده..ول رتیام که د یهول هولک یعاشتتق ان ب*و*ستته ها من
 ..یگذرینم

و منو برد تو آ*غ*و*شش..اروم در گوشم  دیشد..دستم و کش طونیکرد..ش نگام
 گفت_منم عاشق توام..

 ..دیب*و*س زیاروم کنار گوشم و ر و
حستتا  نیکدوم از ا چی..ه ری..نه ترس بود..نه دلهره..نه اضتتطراب..با امریام با

 حم خوب بود.. یکل رینبود..با ام ادمیهم  تاشیپوالد و اذ ینبود..حت
ندگ یخوابش برد..طفل ریام ته بود..از صتتبح ران قد خستت کرده بود و منو  یان

ل گرم شدن بود که منم در حا یسرگرم کرده بود..که بهم خوش بگذره..چشما
 در اومد.. امشیپ یصدا میگوش

زم از تنم رد شد..با یلرز بد هی..دنیکه خواب بود..بازش کردم..دستام لرز ریام
 پوالد..
 دلت واستتم تنن دونمی..مزمیعز شتتتیپ امیبود.._منتظرم باش..دارم م نوشتتته

 بانو... شتریشده..من ب
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سافرت نی..ادیلرزیو بدنم از ترس م تن سر ارامش ب کردمیکه فکر م یم شه سرا ا
 ..شهیداره بهم زهر م اماشیبا پوالد و پ

صبح که از  ری..امگذرهیروز از اومدنمون م دو شته..از  سنن تموم گذا سم  وا
پام هار برونیب میریم میشتتیخواب  بازار....ن پارک.. باغ .. گل..  رونی..جن

باز میری..عصتتر هم ممیخوریم نا..م یاب  باس عوض  میایو شتت نه..ل خو
ستراحت و دوباره م کمی..میکنیم  رو میشنیهردومون م ندفعهی..اایلب در میریا

..از همه زنهیو اونم واستتم حرف م ریرو شتتونه ام ذارمی..من ستترم و مایبه در
ست مخونهیم ی..گاهیچ صداش خوبه..من ترانه درخوا سم  کنمی.. و اونم وا
و ستترش و  کشتتهیام..اون دراز م یتو فضتتا..گاه رمیم وونهی..منم که دخونهیم
پام..منم دستتتم و م ذارهیم باهاش حرف م نیب کشتتمیرو  ..از زنمیموهاش و 

هام براش م ظاراتم..خودم و لوس مگمیارزو ..و هردومون غرق کنمی..از انت
ارومه..همه جا  ایلحظه ها رو دوستتتت دارم..در نی..چقد امیشتتیم یخوشتت

تو قط  ف ته.. ک ق ییستتتا قت..عشتتت تش  یو عشتتت بدستتت که استتتون 
شتتوم حضتتور  هیهمه حم و حال قشتتنن ستتا نی..وستتط اهوی..ی..ولیاوردین

 ..مهیپوالد..رو زندگ
ن زن شیبار تا اومدم بگم گوشتت هینشتتد.. یبگم..ول ریستته بار اومدم به ام دو

د دفعه هم انق هیرفت.. ادمیکرد که  تمیدراورد و اذ یبار انقد لوس باز هیخورد..
 دمیرس جهینت نیلحظه هاش و خراب کنم..منم به ا ومدینخوشحال بود که دلم 

 بگم.. بهش تهران میبرگشت یبهش بگم..گذاشتم وقت ستیانگار قسمت ن
دم که تنها بو الیکنه..من تو و دیخر کمی یرفته بود بازار محل ریبود..ام غروب

ازش  دمیترسیم..ترسوندیبود منو م میکه تو گوش اماشیفرستاد..پ امیپوالد بازم پ
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 ی..از نوازشتتاارهیستترم ب میو از تو گوشتت تاشیاذ یحت تونهیم کردمی..حم م
ش سیاش م انهیوح ضربه ها..از نگاهش..دمیتر شما از..از  ضورش..از چ  یح

 ..دمیترسی..من..مشیچمن
 دست نزدم..گذاشته بودمش سر اپن.. میترسم به گوش از
شت خفم م ریام  کردمی..حم مکردینبود..غروب بود..دلم گرفته بود..بغض دا
 ..زدی..قلبم تند تند مکنندیخونه دارن بهم حمله م یواراید

شتم د واریاز رو د اهیس هیسا هی کردمیم حم شد..دا ..چرا ولم شدمیم وونهیرد 
 همه دختر رنگارنن نی..اون که ااشویمسخره باز نیا کنهی..چرا تموم نمکنهینم

تهیدورش ر نهی..اون دخ حالم داشتتتت بهم  نهیاستتتت..االن ک وو ته.. منو گرف
شکخوردیم ضور پوالد و همه جا حم مومدیم ریام ی..کا ستم کردمی..ح ..نتون

س الیتو و شالم و از رو جالبا شتم..پوش یبمونم..مانتو و  بدون  و دمیدم در بردا
ش نکهیا صورتم مدمییدوی..مرونیبندازم زدم ب مینگاه گو  خوردی..باد خنک که ب
 ..سوزمیکوره دارم م نیع دمیفهمیم

اونجا بودن..نشتتستتتم رو  ی..شتتلوغ نبود..تک و توک چند نفرایکنار در رفتم
هام و ب*غ*ل گرفتم..خنیزم  یبه روبرو بودم و خودم و گهواره ا رهی..زانو

رفته توده گلوم و گ هی نیع یبغض لعنت نی..اشتتدمی..داشتتتم خفه مدادمیتکون م
کام ر بار هیثل ..مختنیبود..نتونستتتم..اروم اشتت  ی..بوم..اول ارکیرود 

 ..ردمکی..بلند بلند..هق هق مهیگر ریبشم..زدم ز یداشتم خال ازین یصدا..ول
شتم معنا من شبخت یتازه دا س ی...معنکردمیرو درک م یخو که  یبودن کنار ک

 ..چرا؟؟؟ذارنینم یدوسش دارم..ول
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سخت ی..تو زندگدیبا چرا ستگ یمن انقد  شه..خ شه..جدا یبا ش ییبا ه..انقد با
 باشه.. یدور
 رو ندارم.. گهیضربه د هیتحمل  گهی..دکشمینم گهیقسم د تیی..بخداخدا

شمیخودم و م یریو ازم بگ ریام یاگه بخوا ندفعهیا ست اه و ناله هام  ک که از د
 ..یراحت ش

برام نمونده بود..به خودم که اومدم  یاشتتک گهید یچقد گذشتتت..ول دونمینم
ش ستم ک ش ینشد..او دهید ستم و ک ش ی..جوردیکه د سر زم دیک لند ب نیکه از 

 شدم و برگشتم سمتش..
 کاسه خون بودن.. هیقدم رفتم عقب..چشماش  هیترس  با

رد ..دستتتم ددادی..مچ دستتتم تو دستتتش بود و فشتتار مدیکشتتیتند نفم م تند
 گرفت..صورتم جمع شد از درد..

 ؟ ریام یکنی_چکار م
ستم شار داد..جلو م شتریو ب د شرفتمیو من از ترس عقب م ومدیف  دیا..گفتم 

تار یب نکهیبخاطر ا شتتتده و هنوز خونه نرفتم  کیخبر ول کردم اومدم و هوا 
 ..هیعصبان

 _من..دلم گرفته بود..فقط..
رخ ..صورتش تا تو گردنش سرونی..رگ گردنش زده بود بدیسابیبهم م دندوناشو

 بود..
پشتتت ستترم بود..پاهام رفت تو اب..از مچ پاهام  ایاب بودن..در میخ پاهام

ش ریباالتر اومد..ام ستم و ک شتم  دید شد و پرتم کرد عقب..دا و جامون عوض 
 که خودم و گرفتم.. فتادمیم
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 ؟یگفت_چرا حرف نزد یترسناک یصدا با
 ..گهیم یچ دمیفهمیدهنم و قورت دادم..نم اب

 ؟یچرا حرف نزد گمی؟میدفعه داد زد_مگه کر هی
 ..زنهیحرف م یراجب چ دونستمی..نمکردمیتعجب نگاش م با

 ..فهممی_من..نم
 اره..؟ ی...منتظرش بودیفهمینم یسام_غلط کرد ریام

 ی..چرا نگفتزنهیبهت زنن م ینگفت یتو شتتوک بودم که داد زد_واستته چ هنوز
 ..ی..واسه چیباهاش در ارتباط

شکدیتنم لرز ادشیداد و فر یصدا از شمام ا منظورش و  دمیشدن..فهم ی..چ
 ..دهیو د می..حتما گوشگفتی..پوالد و م

 گفتم_خواستم بگم..باور کن.. یلرزون یصدا با
 ..اره؟یزد و گفت_باور کردم..من خرم گل یپوزخند مسخره ا ریام
 ..نخواستم ناراحتت کنم..ریبغض گفتم_ام با
 ..تو..تو اون و ..یگل یسام_کرد ریام
بار خواستتتم بگم یگیم یزدم_چ غیج ..معلوم هستتتت چته؟نگفتم چون هر

 ..خنده هات نذاشت..نخواستم سفرمون خراب شه..ینشد..نذاشت
 ..یخرابش کرد یسام_ول ریام

ده فرستتتا یعاشتتق دلخستتتت چ نیو پرت کرد جلو پام و گفت_بب میگوشتت
 واست..
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 یبانهنوزم عص رینگاه کردم..جلو پام رو شن ها افتاده بود..ام میترس به گوش با
ش شتم.. میبود..گو شته  امیپ هیو بردا صفحه اش باز بود..از پوالد....نو بود که 

 بود..
سه نوازش موهافتهیش شده..وا ست تنن  سه دتیشمیابر ی..دلم وا  و دنی..وا

مه  نن شتتتده..واستتته اون ه باهم بودنمون هم ت لمم وجودت..دلم واستتته 
 ..یبخوا تو هی..کافمیتونی..ما بازم م فتهی..شیکینزد

ستام شما یفیچه اراج نی..ادنیلرز د شته بود..با چ سون به یبود که نو  ریام تر
 نگاه کردم..

 _د..دروغه..
 ..فشار خون داشت..ستیحالش خوب ن دونستمینگام کرد..م ریام
 من و اون.. نیگفتم_ب هیگر با
 دفعه داد زد_خفه شو.. هی

 ..یاعتماد ی..از بدمیلرزیو بستم..م چشمام
 نرفتم.. یکه با خودش ببره..ول دیو کش دستم

 ..امیجا نم چی_نکن..من با تو ه
 ..نمیبب فتی..راه بیسام_غلط کرد ریام

 ..ارهیسرم ب خوادیکه م ییبود که ممکن بود هر بال یعصبان انقد
 ..یاخویاز جونم م یو گفتم_ولم کن..چ دمیکش یو از دستش با سخت دستم

 ..یبمرو اعصا یسام_گل ریام
صابتم..به درک..مندادزدم  من نیب یچیه گمیکه دارم بهت م ی_من..من رو اع

 ..ب..بر فرضم بوده باشم..یندارم بهت بگم..ول یو اون نبود..من که دروغ
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 ؟یگذریبغض گفتم_تو ازم م با
شار م قهیشق سته بود..زدادیهاش و ف شماش ب _حرف گتیلب اروم م ری..چ

 نزن..حرف نزن..
 ازم؟ یگذریداد زدم_م یمن عصب یول

 موقع اونم چشماش و باز کرد و داد زد_اره.. همون
سرم تاب م ریاره ام هی..اره..اره..اره شده بود و تو  ه واقعا اگ یعنی..خوردیهزار تا 

قد ایبود  یمن و پوالد خبر نیب نار  ریبودم..ام شیمن مثال زن ع منو ک
شتیم سته بود.. یعنی..ذا ص یعنیانقد ذهنش ب شخ سشتمیمن خودم..  ..وا

 ارزش نداشت..
 ..دهیپاش و گذاشته سر قلبم و فشارش م یکی کردمیم احساس

 ..کالفه بود..انقد نگاش کردم تاکردی..نگام نمریو دوختم به ام میاشک یچشما
 نگام کرد..

 ..ریام یبغض گفتم_بد کرد با
داغ کردم و داد زدم_به من  یچرا..ول دونمیبرم که دستتتم و گرفت..نم اومدم

 دست نزن..به من دست نزن..
 ..با توام..نمیبب سایبهت دست نزنم..وا یسام_واسه چ ریام

 ستتایخواستتتم از جفتش رد شتتم که نذاشتتت و بلند گفت_چه مرگته..وا دوباره
 ..نمیبب
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تا پستتر و مرد و زن جوون دورمون جمع شتتتدن..وا همون ند  ظه چ  یلح
جلو  هاشون افهی..قدیچیپینداشتم..صداها تو گوشم م یزیخدا..حوصله ابرور

 چشمم بود..
 ..بکش کنار..اروی ی_ه

 ..ی_مگه خودت ناموس ندار
 ..یبکن یهر غلط یتونیتنهاست..م ی_فکر کرد

 یکه گفت هر غلط یشتتده بود..چشتتماش و بستتت و رو به اون یعصتتب ریام
 گفت_حرف دهنت و بفهم..به تو چه اصال؟ یبکن یتونیم
 مثال گنده التشونه اومد جلو گفت_به ما چه؟ کردیاز پسرا که فکر م یکی
 ..ریمشت اورد تو شکم ام هی و

 دهنم.. یزدم و دستم و گذاشتم جلو غیاخش در اومد و خم شد و منم ج ریام
سره و گرفت و پ ریام ست پ شده بود که مچ د گرفت  و قشیو  چوندیهنوز بلند ن

 و با زانو زد تو شکمش..
شت دعوا م هیخدا..بق ای سط و دا  6_5..اونا یکی ری..امشدیهم اومده بودن و 

شده بودن..ولکردمیم هینفر بودن..گر ست  س س ی..پاهام  سش به من  یک حوا
پهن  ریاز لگد ام شتتونیکی دمی..دریمشتتت خورد گوشتته لب ام هی دمینبود..د

 یپا فتر ریمشتتت ام دمیکند..د ریستته تا دکمه اول لباس ام دمیشتتد..د نیزم
زدم..داد زدم_ولتتش  غیتت..جتتاوردمیتت..طتتاقتتت نتتشتتتتونیکتتیتتچشتتتتم 

 ..دی..شوهرمه..چکارش داردیکن
 ادیاونا تعدادشتتون ز نکهیها کمتر شتتد..مشتتت و لگدا کمتر شتتد..با ا همهمه
 ورزشکاره.. یهم از پسشون براومده بود..نا سالمت ریام یبود..ول
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 دنشید یشکل نیطاقت ا..بغضم گرفت..ومدیلبش پاره شده بود و خون م ریام
 و نداشتم..

 ..برو بابا..یاسکل کرد ینجوریاز اون مردا گفت_شوهرته و هممون و ا یکی
 ..شدیداشت پراکنده م تیکم جمع کم
 سرد..انگشت شستش و یلینگام کرد..نگاش کردم..نگاهش سرد بود..خ ریام

فت..منو ب دیکشتتت بدون حرف ر ها  نیگوشتتته لبش و  مه ادم تن اون ه
 منو از دست شوهرم نجات بدن.. خواستنیکه م ییگذاشت..کسا

 ..الیتو و میصدا..رفت ی..اروم و برفتمیدنبالش..پشت سرش م رفتم
کهیا با تک خورده بود..زده بود..ول ن ته بود..غرورم و یک ..دلم ازش شتتکستت

 شکسته بود..
ها  از بالشت یکیو تخت..حموم..منم رفتم تو اتاق..چهار زانو نشستم ر رفت

چونم و از پنجره کنار تخت به  ریرو گذاشتتتم رو پام و دستتتم و قائم گذاشتتتم ز
فا رهیخ رونیب حر به  م یشتتتدم.. م ریا کر  ککردمیف کاشتتت ازش  ی..

 ی..کاشتتکزدیحرف نم ی..کاشتتکگذرهیازم م گفتینم ی..کاشتتکدمیپرستتینم
د که بو ییها یپوالد نبود..تو ذهنم پر از کاشتتک ی..کاشتتکایلب در رفتمینم

 ..خواستمیبودن که م یزیهمشون برخالف چ
باز شتتتد و ام در تاق  نه اومد داخل..نگاش کردم..تو دلم  میبا حوله ن ریا  هیت

 ماشالله به قد و باالش گفتم و با اخم روم و ازش گرفتم..
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تک پوش جذب همون ستتوخته و  یقهوه ا یشتتلوار راحت هیتو کمد لباستتا.. از
..اومد نشتتستتت رو تخت که کردمینگاش م یرکیز ری..زدیرنن در اوردو پوشتت

 راهم و گرفت.. یمن با اخم بلند شدم..خواستم از اتاق برم که جلو
 سمتش برم که با دستش سد راهم شد.. نی..خواستم از انییو انداختم پا سرم

 _برو کنار..
 سام_اگه نرم..؟ ریام

شدم و گفتم_برو بابا  ینخورد..ول یتکون چیدادم که ه هولش من از جفتش رد 
 حوصلت و ندارم..

تم ..اروم بر گشدمیرو شن یزیچ هیشکستن  یبودم که صدا دهیبه در نرس هنوز
 هگیگفت_حاال د دهیبه ستتاب یهم اروم برگشتتت ستتمت منو با دندونا ریکه ام

 ؟یحوصله منو ندار
لدون با ا گ ته بود.. کهیو شتتکستت ند م ن ند ت گاهم و ازش  ی..ولزدیقلبم ت ن

 بود..اروم بود برخالف درونم.. نیگرفتم..صورتم غمگ
 بود.. نیی..سرم پاستادیجلو..اب دهنم و قورت دادم..روبروم ا اومد

سبابه اش زد ز با شت  شدم  ریانگ شم  شم تو چ سرم و اورد باال..چ چونم و 
 ؟یبگ یوامونده بخ ینگاهم کرد و گفت_حرف رهیباهاش..خ

شتم..ازش دلگ بغض سته بود..ول ریدا شک نوزم ه یبودم..ناراحت بودم..دلم و 
پر بغض زل زدم تو  یو صتتدا یاشتتک یحال با چشتتما نیعاشتتقش بودم..با ا

 ..ادیو گفتم_ازت..بدم..م شیقهمه ا یچشما
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مدهیحرف از دهنم در ن نیا هنوز خت ستت و به  نمیبود ..زد ت ندم  و چستتبو
ه بار بهت گفت هیصتتورتم و کنار گوشتتم گفت_ کیاورد نزد..صتتورتش و وارید

 ..ی..گفتم نشنوم ازت..مگر بهم ثابتش کنادیجمله بدم م نیبودم از ا
 داد زد_ثابت کن.. هوی و

 یهمه حسا نی..از اریرفتار ام نی..نه از ترس..نه از دلهره..از ادیو بدنم لرز تن
 بد..
ش کمیکرد.. ولم ست ک صله گرفت..د شون  دیازم فا تو موهاش و همونجا نگه

صب شت..کالفه بود..ع سر جر ریحرف ام ادیبود..همون موقع  یدا  انیافتادم..
سام نگفته بود..ام سام و اون دختره که عقد کرده بود و به ح س ریح ام و گفت ح

 بمونم.. یدختر نیمن محاله با همچ یول دونمینم
سر زم واریرو د از ستم..خ نیسر خوردم و  ش روبروم بودم..چمه  واریبه د رهین

قد نکرده بود که ع ماتم گرفتم..من و پوالد  ما حتمیمن..چرا  ماه  هی ی..
سه بار ب مونینامزد همراه با دعوا و  شهیکه اونم هم میدیند گرویهمد شتریدو 

 ..چمه پم..میبود...ما که اصال با هم نبود یکتک کار
 بهت ثابت بشه.. ی_تو دوست دار

بم و مردونه  یبعد صتتدا کمینشتتستتت روش و  ریامفنر تخت اومد.. یصتتدا
 اش...

 مدونیبودم..م ی..عصبایاز اون حرفم نداشتم....لب در یسام_من منظور ریام
سخته..عذابه..م نیکه تو و اون ع*و*ض*ی..گفتن ا سم   ی..گلیفهمیحرفا وا

 گفتنش هم واسم سخته چه برسه به..
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 رو تخت بلند شد.. از
قت ازت نم چیستتتام_من ..ه ریام نه از گذرمیو هت.. گا نه از ن نه ازتو.. ..

مه.. گذشتتتن از خود گذشتتتن از تو.. نت.. با  هیبود گه تو  ظه فکر کردم ا لح
 اون..خب..اه..

 بود.. یتو موهاش..عصب دیکش دست
بهش  یحستت یعنی..یبود ی..اگه راضتتیبود یتو هم راضتت یعنیستتام_ ریام

 ..یدوسش داشت یعنی..یداشت
 ..دهیعذابم م نیت_اگف یاروم یصدا با

جوونه زد..گرستتنم شتتد..چشتتمام  یزیچ هیچرا حم کردم تو دلم.. دونمینم
و  یروشتتن شتتتد..حالم خوب شتتتد..درکش کردم..احستتتاستتش و ..نگران

 و .. رتشیعذابشو..غرور و غ
مرد بود و هزار  هی..اون کردمیکه فکر م یزیداغون بود..داغون تر از اون چ ریام

 ریام یامایبا پ یستترکوبشتتون کنه ول کردیم یتا فکر ناجور تو ستترش که ستتع
 دوباره زنده شده بودن..

 شد.. یکردم..جلو پام نشست..نگام اشک نگاش
 ..ادیگفت_هنوزم..ازم بدت م یگرفته ا یصدا با

ند کمرنگ دلم پاره بود..لبخ مانش..گوشتتته لبش  فت از لحن مظلو  یگر
ست ش زدم..د ش یگوشه لبش..دردش اومد..ول دمیک ستم و ک و  دیلبخند زد..د

... 
ون ا ی..فردامیو تو راه برگشتتت ستتمت تهران بود مینشتتستتته بود نیماشتت تو

کرد همه اون دعوا و بحش و جبران کنه..شبش که با هم حرف  یسع ریشب..ام
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که اصتتتال نگران  میزدیم فت  مه تالشتتتش اروم کردن من بود..بهم گ ه
د چپ نگام کنه و قرار ش یکس ذارهیو نم ستادهینباشم..خودش مثل کوه پشتم ا

شکا میفتر شب هم با وک تیتهران ازش   صحبت کرد و براش لشیکنه..همون 
بره و  ریام میکه برگشت یراحت باشه..وقت الشیگفت که خ لشیداد و وک حیتوض

 کنه.. میتنظ تیکاش هی
سفرمونو ام روز سع ریسوم  بهم خوش بگذره و منو  کردیم یخوب تموم کرد..

 ..رونیب ارهیب االمیاز فکر و خ
حال  نیبا ا ی..ولداشتتتتیدستتتت از ستترم بر نم یدلم اشتتوب بود..نگران تو
رو که  یهمه خوش نیخراب کنم ا ومدیو ناراحت کنم..دلم نم ریام خواستمینم

 بخاطر من بود..به عشق من بود..واسه من بود..
دست راستش رو فرمون بود و دست چپش  ریو سر راه..ام میبود نیتو ماش االنم

شته بود و سرش و بهش تک شهیو کنار ش د چرم داده بود..دستبن هیو قائم نگه دا
ست دارم وقت یقهوه ا ستش بود..بهش گفته بودم چقد دو  یسوختش هنوزم د

 ..رهیم یلیو یلیق دنشیرو دسته مردونش..گفته بودم چقد دلم از د بندهیم
ستا نگام ستم و گرفت ت ریمردونش بود که نگاهم و غافلگ یهنوز به د و کرد..د

ستش و  شار خف هید شملم  هیبهش داد.. فیف شمک زد و گفت_دخمل خو چ
 چشه؟

 ..حیخنده ناز و مل هی..دمیخند
 سام_پسر مردم و از راه بدر نکن با خنده هات.. ریام
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ستتمت  دیدستتتم و گرفت و کشتت ریبلند شتتد..با صتتدا و دندون نما..ام خندم
ه ک کنه؟تویخودش و دستتتش و دورم حلقه کرد و گفت_گل من چرا انقد ناز م

 ه؟یواسه چ نکارای..ایهمه قلب منو گرفت
مک پستتر کش زدم و گفتم_دلم م هی قا..شتتوهرم خوادیچشتت ..دوستتتت یا

 ه؟یدارم..حرف
 و گفت_نه..من که از خدامه.. دیروموهام و ب*و*س اروم

و منم چشتتمام گرم  کردیداده بودم..موهام و نوازش م هیکه بهش تک همونطور
 ..دمیشدن و خواب

 ..مایدی..رسیپاش یخوای..نمیسام_خانم ریام
 ..میدر خونه بود یپلکامو باز کردم ..جلو یال اروم
 ..میدیرس ی..کیشدم و گفتم_وا بلند

 االن.. نیبالبخند گفت_هم ریام
 ..همش خواب بودم حوصلت سر رفت..دی_ببخش

 یلیعشقت تو ب*غ*لته خ یوقت یهم خوب بود..رانندگ یلیسام_اتفاقا خ ریام
 ..بردیبود که منم داشت خوابم م نیا شی..فقط بدچسبهیم

 شدم.. ادهیو در و باز کردم و پ دمیخند
 هیو رفتم تو ب*غ*ل  دیدستتتم و کشتت یکی هویزنن و بزنم که  رفتمیم داشتتتم

 مرد.. هینفر..
بود و  هدیچیعطر تنش واسم اشنا بود..دستاش دور کمرم پ یبود که بو یمرد هی

تم که صور رونیاش..اروم از آ*غ*و*شش اومدم ب نهیمنم با دماغ رفته بودم تو س
 یمرد نیدوسش داشتم..ا ی..ولکردیم تمیاذ ششیر یغرق ب*و*سه شد..زبر
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چه منو ب*غ*ل کرده بود و منو م زبرش رو  شیو ر دیب*و*ستتیکه تو کو
 بود و دوست داشتم.. اعصابم

 لب گفتم_شهاب.. ریگرد شده اروم تو چشماش زل زدم و ز یبهت..با چشما با
 هم با لبخند گفت_جون دلم..دلم واست قد نخود شده بود گلم.. شهاب

اومد..با ترس برگشتم عقب  نیدر ماش یتو ب*غ*ل شهاب بودم که صدا هنوز
 سمت من.. ادیشده و با سرعت داره م ادهیپ نیاز ماش یعصبان ریام دمیکه د

ستاش سرم چکار کنم..ام د شده و فکش منقبض..خاک بر  شت   تا حاال ریم
 عکسش و نشونش بدم.. یفرصت نشد حت یعنیبود.. دهیشهاب و ند

ست شم د سبون به د قهیو هولم دادم عقب و  دینو ک  و واریشهاب و گرفت و چ
 ؟یکردیم یداد زد_چه غلط

 ..کردمیرو ب*غ*ل م فتهیخونسرد گفت_گلش یلیهم خ شهاب
 ..یخورد یادیچشم شهاب و گفت_گه ز یرفت پا ریام مشت
هلش  که داشتم یو با تمام زور ریگوشه لبش که ام نهیاومد بره بش یبعد مشت

 ..اروم..ریتر شده گفتم_اروم ام یدادم عقب با چشما
 ..داداشم شهابه..ریداد بزنه سرم که تند گفتم_شهابه..ام اومد

سترخش به حرف تو  یگره کردش و چشتما ی..ابروهادیتو دهنش ماست حرف
 بود..نگاهش رفت سمت شهاب.. جیشده بود..چند لحظه گ رهیدهن من خ

نگاه  دیخندیم یول شدیچشمش داشت کم کم کبود م ریکه ز یبهت به شهاب با
 کرد..
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هاب که خواهرم و دستتتت  شتت حالم  فت_خوشتت مد جلو و گ مرد  هیاو
 ..خوشبختم..میسپرد

فت تو ب*غ*لش و جیگ ریام هاب و ر گذاشتتتت تو دستتتت شتت ..دستتتت 
 داداش..شرمنده بخدا..من.. کتمیگفت_کوچ

بود اون مشتتت و  نیاز ا ری..اگه واکنشتتت غالیخ یو گفت_ب دیخند شتتهاب
 ..یخوردیخودت م

شده بود  شهینگاه به من کرد و گفت_باورت م هی شهاب چقد دلم برات تنن 
 عروسک..

 دلم واسه عروسک گفتناش تنن شده بود.. منم
 کجان؟ الیداداش..بابا و تک نطوریلبخند گفتم_منم هم با

 باال.. می_باالن..برشهاب
 شتتهیباال..هم میشتترمنده بود رفت یلیحاال خ ستتام که ریشتتهاب و ام همراه

 یبه من نگاه نکنه..زد داداشتتم و چپک یدفعه کستت هی کنهی..هول منطورهیهم
 کرد..

شت چا دمیباال و بابا رو د میرفت تا ش غیج هی خوردیم ییکه دا تو  دمیرو پ دمیک
 ..دمشیب*غ*لش و ب*و*س

 خوشگل بابا..دلم واست تنن شده بود گلم.. نمتی_بابا دورت بگرده..بببابا
 ..شترینگو..من ب ییبابا یو لوس کردم و گفتم_وا خودم
 کو؟ الیگفتم_تک غیبا ج دوباره

 نجام؟یمن ا دهیاز کنارم اومد که گفت_ور پر صداش
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نداختم تو ب*غ*لش... دمیبنفش کشتت غیج هی بازم نگاه بهش  هیو خودم و ا
.خواهر شتتوهر مادر شتتوهر دورت نبوده بهت .یانداختم و گفتم_تپل شتتتد

 ساخته..
خار یکی خه از تو ب ما االن دو  ادیدر م یزد تو ستترم و گفت_ا عدم .. خره..ب

 ..مینفر
 ..گهیزدم_شهاب..راست م غیچشمام گرد شدن و بعد ج اول

 ..شمیمن دارم عمه م ری..امریو گفتم_ام دیخند شهاب
صال باورم نم یوا س ری..امشهیخدا ا کرد و خوش امد گفت و  یبا بابا روب*و*

 شون.. ین یواسه ن کیو تبر یهم سالم و احوالپرس الیبا تک
صورتش و  نایمامان ا تازه شهاب افتاد..مامان زد تو  شم کبود  شون به چ شم چ

 که؟ یتو..االن سالم بود یشد یگفت_خدا مرگم بده..چ
پا ریام خت  ندا نده ستترش و ا نده گ نییشتترم با خ هاب  فت_اخ..اخ و شتت

سنگ ست  ستش  ینینگو..مامان..نامرد چه د شت..فکر کنم حلقه هم د هم دا
 بود ها..

و ت شتتناختینم ریگفتم_ا..داداش..خب ام عیبگه که ستتر راهیاومد بد و ب مامان
 رو که..

..همه میکرد فیشهاب و زده..واسشون که تعر ریمتعجب بودن که چرا ام همه
 دادن.. ریبود که حق و به ام نجایغش خنده بودن و جالب ا

 استرس نشست به جونم.. ریکه تازه با حرف ام میدور هم نشسته بود همه
 ه؟مراقبتون دیشد..مگه نگفت یرو کرد به بابا و گفت_پم پوالد چ ریام
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دستم  ینگاه به من که از استرس تموم انگشتا هینگاه به جمع انداخت و  هی بابا
 _پوالد..مرد..گفت ریو شکستم و رو به ام

با نگاه م با با به  و اخم کمرنن ر هی ری..امگفتیم یچ هی..هرکم کردمیترس 
 ..کردیبود و به بابا نگاه م شیشونیپ

از  یکی..با شیدو روز پ نکهیادامه حرف بابا رو دنبال کرد و گفت_مثل ا شهاب
 دوست دختراش..تو خونه اش..

حت ن یجلو رو کردمیم حم نا را نه..ول ستتتتیما ز منظورش و  یحرف بز
 ..دمیفهم

..چون خدمتکارا شتتتهیبحثشتتون م نکهی_تو اتاق خوابش بوده..مثل اشتتهاب
ست م هی..ومدهیاز اتاقش م دادیداد و ب یصدا گفتنیم  دهیلحظه جنون بهش د

چاقو دختره رو ت با  نهیم کهیت کهیو  قدک  هزیریکه دل و روده دختره م ی..ان
سر..همون موقع در پنجره رونیب که  شالیو..باغبون کنهیاتاقش و باز م یسرتا

 یزیچ هی گهی..مندشیبیم دادیبودمش و بهم خبر م دهیمقدار پول خر هیمن با 
نهیو خودش و پرت م گهیم گهیزبون د هیبه  و ت ی..رو ستتنگفرشتتتانییپا ک

 ..مونهینم یاز صورتش باق یزی..چشهیم ی..مغزش متالشالیو
 رسوندم.. عیو منم با خبر باغبونه خودم و سر میبه پل زننیم زنن

 یاخرش واستتته گل امی..دو پکننیم دایاش و پ یاز اتاقش گوشتت یبازرستت تو
م بود..ما ه یخداحافظ هی..شیخواهش کرده بود که برگرده و اخر شیکیبوده..
ونواده ستتر به خ هی..البته قبلش رانیا میتموم شتتده برگشتتت یهمه چ میدیتا فهم

 خونوادش..داغون بودن.. چارهی..بمیپوالد زد
 _چه وحشتناک..دایش
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روبروم بودم..باورم  زیبه م رهیدهنم گذاشتتته بودم..خ یلرزونم و جلو یدستتتا
 مشیاگه منم تستتل دیاون دختره..شتتا چارهی..پوالد..جنون داشتتت..بشتتدینم
 ..شدمیم کهیت کهیدختره ت یاالن من جا شدمیم

با خودش چکار کرده  وونهیبود..پوالد دن یو بستتتم..اصتتال باورکردن چشتتمام
 بود..
ستا ستم..ا ریگرم ام ید ست رو د ش ن راحت م التیخ یعنیارامش.. یعنی نین

 تموم یهمه چ یعنی نیلبخند رو لبش بود..ا هی..چشتتمام و باز کردم..نجامیا
 ..یتو مال من گهیشد..د
مان مه چما که ه خداروشتتکر  حت شتتتد ی_ مه  نیاز ا میتموم شتتتد..را ه

 اون دختره.. چارهیب یاسترس..ول
ستتر  تونستتتیم وونهیاخه با اون د یبوده..ک ایابونیدختر خ نی_حتما از اانیشتتا

 کنه..
هاب نه مشتت باغبو ته.. کار داشتت قا کم و  فا نه ات فتی_ جا  ادیز گ اون

 بودن.. ی..خونوادش ادم حسابرفتهیم
شکل هی..دیراجبش حرف بزن خوادینم گهی_دبابا شد  یم شکر حل  بود خدارو

 ..دیکنیاعصاب خودتون و خراب م شترشیرفت..با کش دادن ب
 جان..بابا خوبه؟ ریسام و گفت_خب چه خبر ام ریکرد به ام رو
شدن..تک ریو ام بابا شهاب با هم گرم حرف زدن  سته بود کنار منو  الیو  ش هم ن

 ر پوالد دوبارهپرند خواه گفتی..مگفتیچند ماه م نیو از ا میزدیبا هم حرف م
شهاب هم  شهاب که  سراغ  ساب یدعوا هیاومده بوده  باهاش راه انداخته و  یح
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 ..خونوادش خبر ندارن دهز بشیخونوادش رفته..االنم غ شیاونم رفته..کال از پ
خواهر و برادر و شتتما  نیا نی..دقت کردگفتیو م دیخندیکجاستتت..بعدم م

 ..نیخواهر و برادر نابود کرد
از دوشتتم برداشتتته  یبار هیبود که با نبود پوالد  نیم..مثل اداشتتت یحستت هی

ض هی یشده..ول شتم..من..را  مردنش نجوریبه مرگش نبودم..به ا یحم بدم دا
 ادیمرده بود.. ینجوریا نکهی..دلم گرفت از اینبودم..اصال دوسش نداشتم..ول

ز ا یچی..هدمحرف شتتهاب افتا ادیو جذاب بود.. بایز یلیصتتورتش افتادم..خ
 صورتش نمونده بود..

 حق نشسته.. ی..خدا جادمیکش قینفم عم هی
هار هار خداحافظ ری..اممیدور هم خورد یو همگ ن عد از ن تا  یب کرد و رفت..

 ساختمون دنبالش رفتم.. نییپا
 گهیتموم شتتد..حاال د ی..دستتتام و گرفت و گفت_همه چیخداحافظ موقع

 ..نمتیخوشحال و خنده رو بب شهیهم خوامیم
 واسه خنده هات.. رهیدلم ضعف م یدونیو گفت_م دی..اونم خنددمیخند

ند از باره خ ندون اب کردن ..دو با ق ند و  فت_ا دمیحرفش تو دلم ق  یکه گ
 ..زمیبرو تو..برو عز یباشم..گل یمن پسر خوب هیبابا..اگه گذاشت دو ثان

ش سوار  فتگی..مرفتیتو بعد خودش م رفتمیمن م دیاول با شهیشد..هم نیما
 چشمک دختر کش زد و منم در و بستم.. هیراحت تره..موقع رفتم  المیخ

بابت همه چ ایخدا بابت ایشتتکرت..  نی..اریبودن ام نیهمه ارامش..ا نی..
عمر بهت التماس  هیکه واستته داشتتتنشتتون  ییزایچ نیبودن خونوادم..بابت ا

 خدا.. یکردم..مرس
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شب سهراب ا ام سه د انیب نایقراره عمو   ریو ام یبابا و دور هم دنیخونمون..وا
 ..یبهم گفت واسه قرار مدار عروس یواشکی

خب  یکه عروس انقد ذوق کنه..ول ستتتیانقد خوشتتحالم..البته خوب ن یوا
 خوشحالم.. یلیمن خ

 هیبود  نشسته ینیزم بیس یگون نیکه ع الیصبح کمک مامان بودم..اون تک از
که مخوردیم یجا و ه ندهیم یگی..بهش هم  حاملم..و هر هر  گهیو م خ من 

 ..دوسش دارم..هیدختر ماه شیی..خداخندهیم
ها صحبت کرده حاال تا بهش جواب  مارستانیشهاب هم با چند تا از ب داداش
 ..رهیخودمون بگ کیخونه هم نزد هیمطب بزنه و  هی خوادیبدن..م

 هم که همچنان مشغول درس خوندنه.. دایکارش تو شرکت گرفته و ش انیشا
 ..میو شام درست کرد میکرد زیخونه رو تم دایکمک مامان و ش با

گرفتم و موهام و خشتتتک کردم و محکم باالستترم دم  زیدوش تر و تم هی رفتم
 یجذب اب نیج هیکمرنن رو صتتورتم خوابوندم و  شیارا هیبستتتم.. یاستتب
سه رب بود و سر بازوهاش سه  نیتکه اس یسورمه ا یبلوز مجلس هیو  دمیپوش

شکالتخوردیم نینگ فیرد صندال یو رو خودم خال می..عطر  و  میاب یکردم و 
 ..دمیپوش

سالن اومد..رفتم ب یشاد هان یصدا ..عمو و خاله به بابا خوش امد رونیاز تو 
سه عقد منو ام کیگفتن و تبر شهاب و فرریوا شدن و هان دی.. شنا   یهم با هم ا

هم ذوق کردن..هردوشون  دنیاز د یکه هردوشون تو چهار ماه بودن کل الیو تک
 بودن.. یخونگرم و مهربون یدخترا
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دسته گل بزرگ هم دستش بود..با  هیاسپرت جذاب زده بود و  پیت هیسام  ریام
 ؟ج*ی*گ*ر یچشمک زد و اروم گفت_چطور هیمن  دنید

 ..گمایداداشام م ..به بابام ویکشیو گاز گرفتم و گفتم_خجالت نم لبم
و  ارتیتت..اختتتتت یو اروم اورد کتتنتتار گتتوشتتتتم و گتتفتتت_زنتتمتت ستتتترش

 ..هی..حرفیدارم..خوشگلم
 ..ستین ینگفتم..نگاش کردم و گفتم_حرف یچیه

و حرف  میکه مامان پخته بود..همه دور هم نشسته بود یاز شام خوشمزه ا بعد
سرا  هی..دخترا میزدیم سمت..حرف و بحثا  هیسمت و بزرگترا هم  هیسمت..پ

 نکهیما..ا یداغ بود که عمو همه رو ستاکت کرد و بحش و کشتوند ستر عروست
 ..مونیسر خونه زندگ میو بر میریو بگ مونیزودتر عروس

 میداشت یهم شناخت کاف یو رو میکرده بود یعمر با هم زندگ هیکه  ریو ام من
 نیخونه و ماشتت هم که مشتتکل کار و پول و ری..اممیبه عقد موندن نداشتتت ازین

 حله.. یهفته ا هیکه اگه پول باشه  موندیجهاز من م هینداشت..
ض همه صا تک یرا صو سم و بگ گفتنیکه م یو هان الیبودن..مخ  میریزودتر مرا

 نشده.. نیتا شکممون بزرگتر از ا
س با شت یموافقت دو خانواده قرار عرو سه ماه د میرو گذا ر ..البته اگه تاالگهیوا
 تاالر خوب.. هیزمان تو  نیتر کیشد که نزد نیا جهی..در نتادیب ریگ

خنده دار و تابلو  یلیخ دایحستتام به شتت یبود..اون شتتب نگاه ها یخوب شتتب
 و رد کرد.. انیدوست شا یخواستگار دایکه ش هویشد  یچ دونمیبود..نم

 ..کردیم یداشت اس ام اس باز یهم تو تموم مهمون انیشا
 ..کارت دارم..ایگفت_نخواب ریموقع رفتن ام شب



wWw.Roman4u.iR  674 

 

و گفت_خدا رو شتتکر که تو رو  دیو ب*و*ستت میشتتونیکه رفتن..بابا پ مهمونا
 ..نمیبیخوشبخت م

 کیرشتت دایکه با شتت یو رفتم تو اتاقم..اتاق نییزده ستترم و انداختم پا خجالت
 ..الیدست شهاب و تک میرو فعال داد دایشدم..اتاق ش

 د..سام اوم ریام امیساعت بعد پ هی
 بود.. نوشته

که چشتتمام  یوقت یوقت یکه نفم دارم...تا وقت یوقت یوقت ی...تا وقتایاخر دن تا
 ...مهیاهنن زندگ نیکه صدات بهتر یوقت یوقت ی...تا وقتنهیبیچشمات و م

 دارم..دوست دارم..دوست دارم.. دوست
باور کنم زندگ یعنی تاده..ه میخداجون   چی..هستتتتین یخطر چیرو روال اف

هد لو یدیت ت یج خ ب چ یخوشتتت مه  ه ته.. گرف ن نو  پوالد یم به..  یخو
جداستتتتین جاش..عروستتستتتتین ی..دورستتتتی..غم نستتتتین یی..  ی..ب

هستتت..همه  ریهستتت..من هستتتم..ام یهستتت..خوشتتبخت یهستتت..شتتاد
 که من دوسشون دارم.. ییهستن..همه کسا

ش شمال اومده بود میگو سه روز اول که تازه از  سر همو میدو  ن خاموش بود..
 دمیاز پوالد داشتم..اولش انقد ترس امیپ هیپوالد..روشنش که کردم  امیبحش و پ

نهیم تمیکه فکر کردم پوالد نمرده..زندستتتت و داره اذ عد  ی..ولک ت ادمیب اد اف
 نوشته بود.. ردمواسم فرستاده..بازش ک امیشهاب گفت پوالد دو تا پ
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 وونتی..عاشقت نبودم..دگفتمی..دروغ نمستمیعاشقت ن گفتمیبهت م شهیهم
 یتهش چ دونمی..نمدمیمن به ته خط رستت نکهی..مهم استتتیمهم ن گهیبودم..د

 ..فقط...خستم..شهیم
 ..حتینص هی

 ..یخاله باز شهی..میباز وونهید ی..ب یکن..عاشق یوونگی..دیعاشق تو
 ..ی..عاشق بشیعاشق کن یتونیم تو

 کجا..بهت گفت بانو....هروقت..هرکم..هر خوامیازت م یزیچ هی
 ..فتیمن ب ادیلحظه  هی فقط

م نمین فرت..ع  یچه حستتت دو ن غم.. هره.. ترس..دل تم.. ظه داشتتت ح ل اون 
شمام و ببندم و  یشق..ترحم..هر چ شد چ شک بر هیبود باعش   هی..زمیقطره ا
 پوالد.. ادیقطره اشک تپل به 

ته شتتتده بودم..د ی..امروز حستتتابدمیکشتت قینفم عم هی  یکار گهیخستت
 کی..کمیخوب رزرو کرده..سفره عقد و انتخاب کرد یلیهتل خ هی ری..اممیارند
سته گل عروس..مدل تز 5 ش نییطبقه..د شلوار شگاهیعروس..ارا نیما ..کت 
من که  هیزیستتت..جه ی..لباس..طال..حلقه هایعروستت یدایستتام..خر ریام

ته د مانیبزرگش مونده..چ کهیستتته ت والب  ونهیکه قراره توش اشتت یخونه ا د
ساز سه هر  هی نیلباس عروس مونده که پدرم در اومده..تو ا هی..فقط میب ماه..وا

به  یچیه ی..ولمیدیدیدور همه لباس عروستتا رو م هی یکی میرفتیکه م یدیخر
ر دردستت زارکه مختلطه..که البته با ه یکرده..عروستت وونمید ریام یعنی..یچیه

تبصتتره و ماده و  یحرفا..تازه با کل نیشتتبه و فالنه و ا هیکردم که  شیراضتت
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شه..خ شه..دکلته نبا ست باز نبا صینم یلیقانون..لبا صال  ..با مردا کهیر*ق* ا
 ..البته بجز داداشام..یر*ق*صینم

..خب شهیم دایکن..مگه پ دایپ خوادیکه اقا م یلباس با مشخصات هیبگرد  حاال
 ..رهیگیم میرداره گ گهیکه..د ایمیقد نیاز ا شهیاگه دکلته نباشه..م

نه خدا..من لباس عروس دوستتت  ی..وامونمیلباس م یمن اخر ب کنمیم حم
 دارم..

ود در چه حد ب نیبازار..بب ومدیباهامون نم یکه کستت میو اومد میانقد رفت گهید
 ..گهید
که رفت هی بازم ام میروز  باس و  گذاشتتتت  بیع یکل ریواستتته ل باستتتا  رو ل

 ..رمیبگ یزیچ هی..بذار اداینم رمیلباس گ گهی..دریگفتم_ام
 یه ندار..انتظار کداستیرو..ته ته ادم هم پ نایا ینیبی..نمیریبگ یسام_چ ریام
 مشت کم و نا کم.. هیوسط  ارمتیب یشکل نیا

 بکن.. یخوا یم ی..هر کارریام می_اووف..کشت
 ..خرمیلباس خوشگل م هی..بذار حاال خودم واست یسام_پم چ ریام
 ..میافتاده بود یریچه ادم گ ریگفتم و روم و ازش گرفتم..گ شییا هی

 برم سر سفره عقد.. دیکنم من اخر با همون مانتو شلوار با فکر
ه دورش ک دیسف یلیکارت م*س*تط هیقشنگن.. یلی...خمیرو پخش کرد کارتا

 لیبا اکل و شهیبسته م خورهیم نیو نگ دیمثال کمربند ساتن که روش مروار هیبا 
ته  نیالتبه  کارت  ینازن..وقت یلی..خloveبزرگ نوشتت بال  تا دن کار تو البوم 

 ..نی_امیکارته خورد هردومون با هم گفت نیچشممون که به ا میگشتیم
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 یاز همکارا یسر هیما که بجز  یکه کل جد و ابادشون و خبر کردن ول نایا عمو
..چند تا مینداشتتت نجایرو ا یبابا کستت یمیقد یو دوستتتا انیشتتهاب و شتتا

که امر المونیفام ماال هم میخبر کرد یبودن و هم تلفن کایهم  که احت ..
 مگه.. کارنی..بانینم

شن سه دو هفته د ج ست.. گهیوا شویهم که تعر هیاتل هیا هم  میدیشن یلیخ ف
جا  هی میبده بر ریگ خواستتتیبازم م ری..البته چون اشتتنا بود..اقا اممیرزرو کرد

لبخند  هی دیوحشتناک منو د افهیق یوقت یراحت باشه..ول المیکه اشنا باشه و خ
 ..زمیعز یتو بگ یزد و گفت_هر چ

 نمونده جز..لباس عروس.. یا گهیکار د نکهیا خالصه
باشتتته..اونم چ دای..باالخره لباس عروس پشتتتهینم باورم ه نکرد دای..پیکرده 

ته و هز هیکه..داده بود  که  نهیمزون واستتش دوخ ته  ته ا هیدوبرابر گرف  یهف
 حاضرش کنه..

بوق..حاال  نجایمن ا یعنیخدا.. یکن خودش مدلش و انتخاب کرده..وا فکر
کنه..اخه تو مرد چه  زمیستتوپرا خواستتتهیم نکهیبه حستتاب ا ذارمی..مچیه نیا

 خدا.. ی..ایکنیم یکه لباس عروس طراح یداشته باش یتونیم یا قهیسل
سدمشیکه ند هنوز فردا  هشاللی..حاال اشینیبیم شگاهیتو ارا ی..گفت روز عرو

 ..گهید نمشیبیم هیعروس
بدن و  ونیالستتیواستته اصتتالح صتتورت و ابرو و اپ شتتگاهیرفته بودم ارا امروز

ساز صورتم و اایباز یقرت نیصورت و از ا یپاک ست  نی.. صال د چند وقت ا
 بودم.. یینزده بودم و واسه خودم اقا



wWw.Roman4u.iR  678 

 

 ریکه ام ی..رنگیپر کالغ ی..مشتتکیخودم کرد..مشتتک یو رنن موها موهام
واستتم لنز هم بذاره..فکر کرده بود چشتتمام  خواستتتیم شتتگرهیعاشتتقشتته..ارا

 لنزن..
نز ل هی..دستیکش یلی_مدل چشمات خماره و خگفتیو م زدیتند حرف م تند

 ..یشیمعرکه م یبذار یمدل گرگ یعسل
 خودم و دوست داره.. ی_ممنون..ولم شوهرم رنن چشما

 ..نمیبب اریها..حاال چشمات چه رنگن..لنزات و درب فهی_حشگرهیارا
 خودمه بخدا.. ی_چشما

 ..نمیبا تعجب گفت_واقعا..بب شگرهیارا
وس عر هی..اتفاقا هیابی..رنن کمیاره..چه نازه..اله یو گفت_وا کترینزد اومد

 ..ی..نقره ای..دودهیرنگه..چه رنن قشنگ نیهم فردا دارم چشماش هم
 یزه ی..ولخوابمیاالن انقد استتترس دارم که فکر کنم تا فردا نم نکهیا خالصتته

 به بالشت خوابم برد.. دهیباطل..سرم نرس الیخ
قعا وا یعنیزل زده بودم به لباس عروستتم.. ینجوری..همقهیمن فقط ده دق یعنی
که ا قهیستتل نیا با نیبود  عا..معرکه  دیپستتر داشتتتت.. عا..واق که واق بگم.

که  هی..یلیناز بود..خ یلی..خووهوویبود.. باس  ناز..دامن ل باس عروس  ل
بود  رپو شکم  نهیس ی..رویاستخوون ییجورا هیبود ..رنن لباس هم  یپرنسس

 نیاز ابود.. یقیتور بود که مدل قا هیلباس  قهی..کیش یایدوز لهیاز منجق و مل
شونه هام ل*خ*ت بود..ول شونه.. سر  شونه تا اون  شت کمرم  نهیس یسر  و پ

م مقدارش رو بازوم و ه هیلباس که رو سرشونه هام بود  قهی یبود..از تورابسته 
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فتیم جذاب یکیشتت نی..در واقع در عگر باز هم  بگم دیبا یو  ل*خ*ت و 
منم راحت تر بودم..اصال با  ینجورینبود..ملوس و بامزه بود..دوسش داشتم..ا

 راحت شده بود و استرسم پر شده بود.. المیلباس خ دنید
اتاق به  نیفرفره از ا نیسه تا عروس با هم داره و خودش هم ع شگرهیارا امروز

 ..چرخهیاون اتاق م
ا هم ..نامردا..بومدنین دیایباهام ب تونیکیگفتم  دایو شتت میو مر یبه هان یهرچ

 ..گهیبا همد ییجا هیقرار گذاشته بودن برن 
 یکیتموم شد و  از عروسا یکی شهیارا کردکهیداشت رو ناخنام کار م یدختر هی
بود رفت به جاش..داشتتتم به اون عروستته که  یکه دختر چشتتم عستتل گهید

من  نه که حم کردم ایخوب شده  نمیکه بب کردمیتموم شده بود نگاه م ششیارا
سه رو م نیا سمیعرو ست..ولشنا شنا سم ا  شیاراهمه  نیا ریز ی..نگاهش وا
ت لبخند کمرنن نشس هینبود..اونم زل زده بود به من..اول با تعجب و بعد  دایپ

 رو لبش و اومد نشست کنارم..
 است.. دهیسپ نکهی..انیا

 شد که.. یرانیا لمینشست کنارم و گفت_ف یلبخند اروم با
 ..ی_خودت

 _فکر کنم..دهیسپ
 ؟ی_ازدواج کرد

 ..امشب..گنیم نطوری_ادهیسپ
 ..یهست ی..راضیباک ی..کگمیم کیزدم و گفتم_تبر لبخند
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کار هی فت_هم نن کنج لبش نشتتستتتت و گ نده کمر ..دکتر بایتقر میخ
 ..مهربون و اهلهی..مرد خوبمیها با هم اشنا شد ناریاز سم یکیروانپزشکه..تو 

 کار..
 بود..مهربون و اهل کار.. نیازش بده..هم تونستیکه م یفی..تعرنیهم

 ..ستی..شاد ن شیشب زندگ نی..تو بهترستیشاد ن کردمیاحساسم
 ..دهیگذاشتم رو دستش و گفتم_سپ دست

 گه؟ید یریکرد و گفت_با ام نگام
 اره.. یعنیو اروم تکون دادم.. سرم

 ..ی_خوشبخت بشدهیسپ
 ..؟ی_تو هست

گاه غمگ هی با ته  هیکه مطمئن بودم  ییو صتتتدا نین بغض توش نشتتستت
 ساله.. 36مرد  هیمرد ساکت و اروم.. هیگفت_ساکته..

 سال اختالف سن.. 10 یعنی..36تعجب نگاش کردم.. با
 دونمیکنم..م یباهاش جوون تونمینم دونمی..مفهمهیحرفامو نم دونمی_مدهیسپ

ش از دونمیساکت باشه..م دیبا شهیخونمون هم دونمیزود بچه دار شم..م دیبا
خار چیه قت ب نداره..ول رتیغ ادیز دونمی..مادیدر نم یو مرد  یو تعصتتتب 

 ..هیخوب
 ؟ی_تو..تو چکار کرد

 ..نییو انداخت پا سرش
 بغض گفت_دوستم داره.. با
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 لرزونم سرش و اوردم باال.. یدستا با
 ؟ی..دوسش داری..دوستت داره..تو چنی_هم

 شیاومد صتتداش زد که بره واستته ارا شتتگاهیارا یاز دخترا یکیموقع  همون
 هی..ی..تو هر رابطه اشتتتهیبهم انداخت و گفت_هم نینگاه غمگ هیموهاش..

..تو ریام یبغضتتا لی..دلریواستته بغض کردن هستتت..تو رابطه من و ام لیدل
 ..یبود

 شیرو درستتت کنن واستته عروستت دهیستتپ یموها خواستتتنیکه م یتو اتاق رفت
 که زنش دوسش نداشت.. یمرد ی..واسه عروس شدنش برا

نکردم که عذاب وجدان  یمنکه کار یمنم..ول ریو ام دهیسپ ییجدا لیدل یعنی
 داشته باشم..من..فقط بد موقع اومدم..

سپ هی نکهیا با سه  شحالم که  نی..با ا دهیغم بزرگ رو دلم بود وا حال چقد خو
 کهنیجوونه ا نکهیشتتاده..ا نکهی..استتتیستتاکت و اروم ن ریام نکهیو دارم..ا ریام

شم و جوو شاد با ست داره منم  سش دارم...ا یندو ستم داره دو  نکهیکنم....دو
من واستتش مهمم و منو واستتته خودم  یعنی نی..اشتتتهیحال رتیتعصتتتب و غ

 ..یفقط مال من باش خوامی..میعنی نی..اخوادیم
م خود جانیچکار کنم..ه خوردیکه تو سرم وول م یهمه حس نیبا ا دونستمینم

 ..دهی..غم سپریواسه امشب..داشتن ام
 خوب فکر کنم.. یزایکردم به چ یو بستم و سع چشمام

تادهیا نهیا یروبرو نهید نیبودم و ع ستت ندا یها ه وو دختر کش  یبخودم لبخ
شتم..کم مونده  یلی..خی...ووزدمیم ست دا شده بودم..خودم و دو شگل  خو

به دختر تو ا هادیپ نهیبود  بدم..عروس خود شتتت شتتتن تهیازدواج   ی..ولف
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نداشتتتت..اشییخدا کارش حرف  نده  شیرا.. و رو صتتورتم خوب خوابو
ش حیبود..مل ساریمگو چ شمم دود یها هی.. شت چ شت هیو  یو نقره ا یپ  یم
رنن و رژ گونه همون رنن..موهام و مدل باز و  یبود..رژ لب گوشت گهیرنن د

 ریهم رو موهام خوابونده بود که از ز یبستتته درستتت کرده بود و تاج قشتتنگ
پا شیتور بلند که بلند هیموهام  رده ک زونیبه موهام او دیرستتیزانوم م نییتا 

 ..ردکیم ییهم که ست لباس و تاج بود و هم تو گردنم خودنما ی..گردنبنددبو
که شتتوهرش اومد دنبالش..از  یخوشتتگل شتتده بود..موقع یلیهم خ دهیستتپ

سالن که به ب شرف بود د رونیپنجره تو  ود قد متوسط ب ی..از نظر ظاهردمشیم
ها تهیط ستترش رکه وستت ییو مو رو چشتتمش  یفرم یب نکیبود و ع خ

شم خ صورت ن زد و لبخند کمرن هی..فقط دهیسپ دنیبود..با د یمعمول یلیبود..
براش باز  و نیفقط در ماش رهیدستش و بگ نکهیلب گفت و بدون ا ریز یزیچ هی

سپ شونیفام یدخترا هیبا کمک بق دهیکرد و  ش ل ست تو ما ش ون زدن و بد نین
 دو تا بوق رفتن.. یحت

 خوش ریبا ام دهیاگه من برنگشتتته بودم..االن ستتپ دیبراش ستتوخت..شتتا دلم
گه من  ریام یبود..ول ته بود..شتتتاده..چون من هستتتتم..ا خودش بهم گف

 زهر.. شدیتلخ..م شدینبودم..اونم م
بهمون  یباز شتتتد و قوم مغول خانوادگ شتتگاهیبودم که در ارا االمیفکر و خ تو

با هم شتتروع  هویبا هم اومدن تو.. الیو تک دایو شتت میو مر یهانحمله کردن..
 نی..چقد خوشحال بودم که ادنیو نقل پاش ختنیو شاباش ر دنیکردن کل کش
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کردن  رمیغافلگ ینطوریا نکهیچهار تا خواهر و دارم..دوستتشتتون داشتتتم..از ا
 ذوق کردم.. یلیخ

 ..یگفت_نکبت چه خوشگل شد غیبا ج یهان
 ک*ث*ا*ف*ت..چشماش و نگاه.._اره..میمر
 نازم و نگاه.. ی..ابجی_الهدایش

 ..یرسیمنم نم یبه گرد پا یهم بکن ی_خب هر کارالیتک
 ..ووننیچهار تاشون د نایخدا..ا یا

 رهشگیهم رفت با ارا یشنلم و انداخت رو شونم و صورتم و پوشوند و هان میمر
 دیگفت بر یهشتتوهرت کشتتتمون  گهیگفت_بدو د الیحستتتاب کرده و تک

 ..گهید دشیاریب
 منتظرمون بودن.. انیو شا ری..امزدی..قلبم تند تند منییپا میاومد

شت ریکه بگردم..چه ام یاله شلو نیبهش گفتم ا یشده بود..ه پیخو اره کت 
تو  یلیخ زنهیکراوات نم یکراوات بزن..المصتتتب وقت هیگفتم  یرو نپوش..ه

شم م شلوار کرم از ا هی..ادیچ ش نیکت  شگال و پو دونه بلوز مر هیبود با  دهیخو
ست دیسف صرا ار..هر چقد بهش تو بازرونیاز کتش زده بود ب ناشیکه ا ر کردم ا

..البته اخم و ادیمن بدم م یدونیتو که م گفتیم دیخندیم یواستتته کراوات ه
با اومدن  ی..خب همونم خودش کلهیگفت فقط تو اتل دیتخم منو که د بود..

بود منو نگاه  ستتتادهیچوب ا نیکه ع ریمشتتغول کارش شتتد..ام لمبرداریمن ف
و  دی..خندستتتادیا برومبه خودش اومد..اومد رو انیکه با ستتقلمه شتتا کردیم

 بحال صاحابش.. ه؟خوشیهلو خوشمزه ک نیخدا..ا یگفت_وا
 ..یمردم دار یو گفتم_چکار هلو دمیخند
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ا هم ..نامردا..بومدنین دیایباهام ب تونیکیگفتم  دایو شتت میو مر یبه هان یهرچ
 ..گهیبا همد ییجا هیقرار گذاشته بودن برن 

 یکیاز عروسا تموم شد و  یکی شهیارا کردکهیداشت رو ناخنام کار م یدختر هی
بود رفت به جاش..داشتتتم به اون عروستته که  یکه دختر چشتتم عستتل گهید

من  نه که حم کردم ایخوب شده  نمیکه بب کردمیتموم شده بود نگاه م ششیارا
سه رو م نیا سمیعرو ست..ولشنا شنا سم ا  شیاراهمه  نیا ریز ی..نگاهش وا
ت لبخند کمرنن نشس هینبود..اونم زل زده بود به من..اول با تعجب و بعد  دایپ

 رو لبش و اومد نشست کنارم..
 است.. دهیسپ نکهی..انیا

 ..شد که یرانیا لمینشست کنارم و گفت_ف یلبخند اروم با
 ..ی_خودت

 _فکر کنم..دهیسپ
 ؟ی_ازدواج کرد

 ..امشب..گنیم نطوری_ادهیسپ
 ..یهست ی..راضیباک ی..کگمیم کیزدم و گفتم_تبر لبخند

کار هی فت_هم نن کنج لبش نشتتستتتت و گ نده کمر ..دکتر بایتقر میخ
 ..مهربون و اهلهی..مرد خوبمیها با هم اشنا شد ناریاز سم یکیروانپزشکه..تو 

 کار..
 بود..مهربون و اهل کار.. نیازش بده..هم تونستیکه م یفی..تعرنیهم

 ..ستی..شاد ن شیشب زندگ نی..تو بهترستیشاد ن کردمیاحساسم

http://www.roman4u.ir/


 685 گلشیفته

 ..دهیگذاشتم رو دستش و گفتم_سپ دست
 گه؟ید یریکرد و گفت_با ام نگام
 اره.. یعنیو اروم تکون دادم.. سرم

 ..ی_خوشبخت بشدهیسپ
 ..؟ی_تو هست

گاه غمگ هی با ته  هیکه مطمئن بودم  ییو صتتتدا نین بغض توش نشتتستت
 ساله.. 36مرد  هیمرد ساکت و اروم.. هیگفت_ساکته..

 سال اختالف سن.. 10 یعنی..36تعجب نگاش کردم.. با
 دونمیکنم..م یباهاش جوون تونمینم دونمی..مفهمهیحرفامو نم دونمی_مدهیسپ

ش از دونمیساکت باشه..م دیبا شهیخونمون هم دونمیزود بچه دار شم..م دیبا
خار چیه قت ب نداره..ول رتیغ ادیز دونمی..مادیدر نم یو مرد  یو تعصتتتب 

 ..هیخوب
 ؟ی_تو..تو چکار کرد

 ..نییو انداخت پا سرش
 بغض گفت_دوستم داره.. با
 لرزونم سرش و اوردم باال.. یدستا با

 ؟ی..دوسش داری..دوستت داره..تو چنی_هم
 شیاومد صتتداش زد که بره واستته ارا شتتگاهیارا یاز دخترا یکیموقع  همون

 هی..ی..تو هر رابطه اشتتتهیبهم انداخت و گفت_هم نینگاه غمگ هیموهاش..
..تو ریام یبغضتتا لی..دلریواستته بغض کردن هستتت..تو رابطه من و ام لیدل

 ..یبود
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 شیرو درستتت کنن واستته عروستت دهیستتپ یموها خواستتتنیکه م یتو اتاق رفت
 که زنش دوسش نداشت.. یمرد ی..واسه عروس شدنش برا

نکردم که عذاب وجدان  یمنکه کار یمنم..ول ریو ام دهیسپ ییجدا لیدل یعنی
 داشته باشم..من..فقط بد موقع اومدم..

سپ هی نکهیا با سه  شحالم که  نی..با ا دهیغم بزرگ رو دلم بود وا حال چقد خو
 کهنیجوونه ا نکهیشتتاده..ا نکهی..استتتیروم نستتاکت و ا ریام نکهیو دارم..ا ریام

شم و جوون شاد با ست داره منم  سش دارم...ا یدو ستم داره دو  نکهیکنم....دو
من واستتش مهمم و منو واستتته خودم  یعنی نی..اشتتتهیحال رتیتعصتتتب و غ

 ..یفقط مال من باش خوامی..میعنی نی..اخوادیم
م خود جانیچکار کنم..ه خوردیکه تو سرم وول م یهمه حس نیبا ا دونستمینم

 ..دهی..غم سپریواسه امشب..داشتن ام
 خوب فکر کنم.. یزایکردم به چ یو بستم و سع چشمام

تادهیا نهیا یروبرو نهید نیبودم و ع ستت ندا یها ه وو دختر کش  یبخودم لبخ
شتم..کم مونده  یلی..خی...ووزدمیم ست دا شده بودم..خودم و دو شگل  خو

به دختر تو ا هادیپ نهیبود  بدم..عروس خود شتتت شتتتن تهیازدواج   ی..ولف
نداشتتتت..اراشییخدا کارش حرف  نده  شی.. و رو صتتورتم خوب خوابو

ش حیبود..مل ساریمگو چ شمم دود یها هی.. شت چ شت هیو  یو نقره ا یپ  یم
رنن و رژ گونه همون رنن..موهام و مدل باز و  یبود..رژ لب گوشت گهیرنن د

 ریرو موهام خوابونده بود که از ز هم یبستتته درستتت کرده بود و تاج قشتتنگ
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پا شیتور بلند که بلند هیموهام  رده ک زونیبه موهام او دیرستتیزانوم م نییتا 
 ..ردکیم ییهم که ست لباس و تاج بود و هم تو گردنم خودنما ی..گردنبنددبو

که شتتوهرش اومد دنبالش..از  یخوشتتگل شتتده بود..موقع یلیهم خ دهیستتپ
سالن که به ب شرف بود د رونیپنجره تو  ود قد متوسط ب ی..از نظر ظاهردمشیم

ها تهیکه وستتط ستترش ر ییو مو رو چشتتمش  یفرم یب نکیبود و ع خ
شم خ صورت ن زد و لبخند کمرن هی..فقط دهیسپ دنیبود..با د یمعمول یلیبود..

براش باز  و نیفقط در ماش رهیدستش و بگ نکهیلب گفت و بدون ا ریز یزیچ هی
سپ شونیفام یدخترا هیقبا کمک ب دهیکرد و  ش ل ست تو ما ش ون زدن و بد نین

 دو تا بوق رفتن.. یحت
 خوش ریبا ام دهیاگه من برنگشتتته بودم..االن ستتپ دیبراش ستتوخت..شتتا دلم

گه من  ریام یبود..ول ته بود..شتتتاده..چون من هستتتتم..ا خودش بهم گف
 زهر.. شدیتلخ..م شدینبودم..اونم م

بهمون  یباز شتتتد و قوم مغول خانوادگ شتتگاهیبودم که در ارا االمیفکر و خ تو
با هم شتتروع  هویبا هم اومدن تو.. الیو تک دایو شتت میو مر یحمله کردن..هان

 نی..چقد خوشحال بودم که ادنیو نقل پاش ختنیو شاباش ر دنیکردن کل کش
کردن  رمیغافلگ ینطوریا نکهیچهار تا خواهر و دارم..دوستتشتتون داشتتتم..از ا

 ذوق کردم.. یلیخ
 ..یگفت_نکبت چه خوشگل شد غیبا ج یهان
 _اره..ک*ث*ا*ف*ت..چشماش و نگاه..میمر
 نازم و نگاه.. ی..ابجی_الهدایش

 ..یرسیمنم نم یبه گرد پا یهم بکن ی_خب هر کارالیتک
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 ..ووننیچهار تاشون د نایخدا..ا یا
 رهشگیهم رفت با ارا یشنلم و انداخت رو شونم و صورتم و پوشوند و هان میمر

 دیگفت بر یشتتوهرت کشتتتمون ه گهیگفت_بدو د الیحستتتاب کرده و تک
 ..گهید دشیاریب

 منتظرمون بودن.. انیو شا ری..امزدی..قلبم تند تند منییپا میاومد
شت ریکه بگردم..چه ام یاله شلو نیبهش گفتم ا یشده بود..ه پیخو اره کت 

تو  یلیخ زنهیمکراوات ن یکراوات بزن..المصتتتب وقت هیگفتم  یرو نپوش..ه
شم م شلوار کرم از ا هی..ادیچ ش نیکت  شگال و پو دونه بلوز مر هیبود با  دهیخو

ست دیسف صرا ار..هر چقد بهش تو بازرونیاز کتش زده بود ب ناشیکه ا ر کردم ا
..البته اخم و ادیمن بدم م یدونیتو که م گفتیم دیخندیم یواستتته کراوات ه

با اومدن  یهمونم خودش کل ..خبهیگفت فقط تو اتل دیتخم منو که د بود..
بود منو نگاه  ستتتادهیچوب ا نیکه ع ریمشتتغول کارش شتتد..ام لمبرداریمن ف

و  دی..خندستتتادیا برومبه خودش اومد..اومد رو انیکه با ستتقلمه شتتا کردیم
 بحال صاحابش.. ه؟خوشیهلو خوشمزه ک نیخدا..ا یگفت_وا

 ..یمردم دار یو گفتم_چکار هلو دمیخند
هلو دل منو  نیکه ا یدونی..نمخوادیهلو م نیگوشتتم گفت_منم دلم از ا کنار

 برده..
سه ا و شت..ا میشونیپ ینرم رو یاروم ب*و* ش یعنی..تیحما یعنی نیکا ق ع

 ..تمیتا عمر دارم پا یعنیگاه.. هیتک یعنی..یواقع
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سوار کرد و ف انیشا ش هیهم با  لمبرداریدخترا رو  ش نیما  نیاومدو ما هم با ما
تو جاش  یاهنن شتتاد گذاشتتته بود و ه هی ری..اممیروس خوشتتگلمون اومدع

 جنتلمن و امشب رفتار کنه.. هی نیع تونستی..اصال نمخوردیوول م
 که نگرفتن.. یی..خدا مرگم بده..چه عکساهیاتل میرفت
نه در هر  ریام نه نز واستتته عکستتتا کراوات زد و اووف..نگم بهتره..کراوات بز

 ..پهیصورت خوشت
باغ  هیمختلف..همونجا هم  یمختلف و مدال یها هیمختلف..تو زاو یعکسا

ز و هم سب یفضا یلمایکار..عکسا و ف نیداشتن که درستش کرده بودن واسه ا
 یبزن دیاز پشتتت درخت با هویکه  ایباز یهند نیاز ا ادی..اه..انقد بدم ممیگرفت

سرونیب شتن امادش م ی..عک سه  کردنیرو که همون موقع دا سفره عقد  سروا
شنن بود.. شمام  یعکم تک هیکه  شیکیق از خودم بود و باالش هم عکم چ

 بود..
و بود..منم رفته بودم ت نیو رو به دور ب واریداده بود به د هیتک ریعکم هم ام هی

 بود و دستتته گل نییپا زونیدستتتم او هیدستتتم رو شتتونش بود.. هیب*غ*لش..
سنییافتاده بود پا سرم رو  ست  هیبود.. نیرو به دورب مرخمیبود و ن ریام نهی.. د

 هم دور کمرم حلقه شده بود.. ریام
 بود.. یفوق العاده بود..در واقع عکم با احساس یلیخ نمیا

و با کالس  کیشتت یلیهتل خ هیبود..جشتتن تو  7 یکایتاالر نزد میدیرستت تا
ست  دمیدر چه خبر بود..بوق بوق کنان رس یبود..جلو سمون د دم در..همه وا

جو هتل  می..حاال شانم اوردیقاط یو کل و صلوات و خالصه همه چ زدنیم
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شون وگرنه م ستنیگرفته بود سفند ب خوا سر ببرن و  ارنیگو و  ونخدم هتل مرم 
 ..یزیخونر

 ی..داداشتتام چی..الهیتیشتتد..چه جمع ییاهویاومدنمون تو ستتالن چه ه با
لحظه هم  هید..همه  ی..حستتام..فرالی..تکیان..هدای..شتت میدورم..مر کردنیم

 یکیبودن.. دنیهمه وستتط در حال ر*ق*صتت لیفام یتنهام نذاشتتتن..دخترا
و  میهمشتتون دستتت مر نیو گرفته بودن که داداشتتم از ب انیدوتاشتتون دور شتتا

تانه ف ی..وادایاز کنار ش کندی..حسام هم دل نمدیر*ق*صیبود و باهاش م فتهگر
مده بود..ا باالخره منو ام نهیبب کمیبذار  ی..ولشتتشییهم او م به ریبستتوزه..

س سرمون چقد حرف زدن..که معلوم نمیدیر شت   دختره تو ستی..بماند که پ
مجبور شتتدن و ..ما  نایو خام کرده..ا ریاومده که ام یخونشتتون چه قر و اطوار

 بگن.. خوانیم یهم اصال واسمون مهم نبود..بذار هر چ
شنگمون..م یعال یچ همه سفره عقدق سرو زیبود.. شام که چهار  میسلف 

 ..ینیریو ش کیو ک وهیم نیشده بود..بهتر دهیمدل غذا روش چ
هان ر*ق*ص که ام دایو شتت یچاقو رو  قدم  جام دادن..چ که  ریان و تل

 کردن..نامردا..
لد نبود  یریر*ق*ص دونفرمون بود..ام یاصتتل زیستتوپرا یوا که اصتتال ب

تانگو خوردیجاش وول مبر*ق*صتتته و فقط ستتر  چه ر*ق*ص   ییحاال 
له..کار شتتتا دمیو فهم رونیب دمیزبونش کشتت ری..از زرفتیم و حستتتام  انیب

 ..ستین ایباز یقرت نیبوده..گفتم شوهرم اهل ا
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ستم ع اون صال نتون سنگ هی نیشب ا ش هی نیرنگ نیعروس  قد وول ..چنمیجا ب
 ..دمیخوردم..ر*ق*ص

خت دم ب یو به دخترا میگفتیو خوش امد م میترفیمهمونا م یزایستتر م ریام با
 ..میدادیم میدرسشون کرده بود یخوشگل یبسته ها یکه تو ییپودر قندا

باهاشتتون  یداشتتتم..وقت یدورم بودن حم خوب انیشتتهاب و شتتا یوقت چقد
صیم ستم و م دمیر*ق* ساس مگرفتنیو اونا مردونه و برادرانه د ارم د کردمی..اح

 که منم داداش دارم..خونواده دارم..کم و کار دارم.. دمیو پز م گمیبه همه م
شاباش ر یخوب حم سرم  شام رو  سرم ختنیبود..چقد دادا سام هم رو  ..ح

 هم به خودم داد.. ختیر
ست ام اخر ست منو تو د شن بابا و عمو اومدن کنارمون و د شتن و در  ریج گذا

به ام با پ ریواقع منو  با  نمیبیم یتو گفت_وق دیو ب*و*ستت میشتتونیستتپردن..
 بخند بابا.. شهی..همشهی..از بار عذاب وجدانم کم میخندیم

 ..مراقبشستتپارمشیگفت_گلم و اول به خدا بعد دستتتت تو م ریرو به ام بابا
 باش..

و  ریام یشتتونیخواستتت دستتت بابا رو بب*و*ستته که بابا نذاشتتت و پ ریام
 ..دیب*و*س

 سام_رو چشمم.. ریام
 ..باشه بابا..یگیکرد به خودم م تتیو گفت_اذ دیمنو ب*و*س یهم رو عمو
 ..دیو عمو لپم و کش دمیخند
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س هیاز  بعد که چقد خوش  یبود..وا یباحال نوبت عروس گردون یلیخ یعرو
چه  میشتتد..خودمون یو برداشتتته بود و هوو..چ نیستتقف ماشتت ریگذشتتت..ام

 ..ومدنیپشت سرمون م یبا کالس ینایماش
ماشتتت از ب نیتو هر  بودن  مده  تا کمر او تا پستتتر  ندر رونیستتته  ب  یو 
لشتتگر  اهیاز کجا اورده بود..احتماال ستت یرو ک نایا دونمی..نمدنیر*ق*صتتیم

 بودن..
 و کردیشتتاد و انتخاب م یهم اهنگا ریو ام مینشتتستتته بود نیتو ماشتت ریام منو

ندگ به ران ند از ب شیحواستتشتتم  ند ت د و ر دیکشتتیم ییال نایماشتت نیبود..ت
نه ک نهویع دیو فر انیحستتام و شتتا نیا ی..ولچونهیمثال بپ خواستتتی..مشتتدیم

سرا که پ مونکه ه میبود ستادهی...پشت چراغ قرمز ا نمونیبودن به ماش دهیچسب
ش ش ادهی..پرونیزده بودن ب نیتا کمر از ما دن و بو ستادهیا نمونیشدن..دور ما

 ریکه عمرا ام ارنیهم ب ریام خواستتتنی..تازه مدنیر*ق*صتتیم ابونیوستتط خ
 ..میدیخند یباحال بود..کل یلیخ ی..ولرفتیم

 امشب و؟ یگفت_دوست داشت ریکه ام میخونه بود یکاینزد
 بود... میشب زندگ نیکردم و گفتم_بهتر نگاهش

 ؟یگل شهیسام_هنوزم باورم نم ریام
 تا باورت بشه.. رمینشگونت بگ یخوای_م

 ..ینشونم بد یتونیهم م یا گهی..جور دزمیرفت و گفت_عز طونیخنده ش هی
 مشت زدم تو بازوش و گفتم_پسر بد.. هی

 عسلش... زیر یپسر بد قربون مشتا نیو گفت_ا دیخند
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 ر؟ی_ام
 سام_جانم؟ ریام
 یلیو یلیهردفعه گفت جانم دل من ق نی..اشتتتهیخدا..چرا من عادتم نم یوو

 ..رهیم
 کنم..؟بخاطر امشب.. میاهنن بهت تقد هیو گفتم_ دمیخند

 ..ی..اعصاب واسم نذاشتستیکه ن هیسام_مثل اون قبل ریام
 تخت..باب امشبه.. التی_نه خ

 داره واسم.. یخانمم چ مینیسام_بذار ب ریام
تا رستت همه به اهنن مورد نظرم..متن اهنن و  دمیاهنگا رو عقب جلو کردم 

 یبفهمه حرفا ریبود که دوستتت داشتتتم ام ییدوستتت داشتتتم..همشتتون حرفا
 دلمه..

 دایو ز نیهم سرعت ماش ریتو صورتمون و ام خوردیکردم..باد م ادیو ز صداش
 کرد..

 انگار واسه من عادته.. دنیرو هر روز د تو
 ..تهیاهم یتو واسم ب ریغ یچ همه

 صدات بگذرم.. دنیتونم از شن ینم
 قشنن خنده هات بگذرم.. ریتصو از
 ..یمیکه تو زندگ یاتفاق خوب هی تو

 ..یمیشگیعشق هم یخبر دار خودتم
 ..ستیدوستم نداره مهم ن یچکیه اگه
 ..ستیمنو تنها بذاره مهم ن ایدن اگه
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 رفتیو م خوندیاز اهنگه خوشتتش اومده بود خودشتتم بلند بلند باهاش م ریام
 ..میکن یعمر با هم توش زندگ هیکه قراره  یسمت خونمون..خونه ا

 روزا.. نی...ایادمی...هر لحظه به یقرارم یب یلی...خیتو کنارم نهیا مهم
 نیاز خودم ..ا شتتتریب یعاشتتقت شتتدم...حت یلیگلم...خ یتو شتتد نهیا مهم

 روزا..
 گلم... ی..تو شدکردمیم میبهت تقد دیکه من با نویبلند داد زد_ا ریام

 ..تهیواقع هی..با تو بودن واسه من شبتهیاهم یتو واسم ب ریغ یچ همه
دوستتت  تیو بد ی...تو رو با تموم خوبستتپورمیوجودم و به دستتت تو م همه

 دارم..
 مال منه.. ایدن هیرو دارم انگار که  تو

 من ..عاشق کنار تو بودنه.. دل
 ..ادمیببرم ..تو رو از  تونمینم
 دل به تو دادم.. نکهیخوشحالم از ا یلیخ
 و بلند داد زد_دل من ..عاشقه کنار تو بودنه... دیدستم و فشار داد..خند ریام
 ریروزامو با ام نیشتتش ماه بهتر نی..اگذرهیستتام م ریمن و ام یماه از عروستت 6

 ی..ولمیو داد داشتتت غیبود..ماهم ج یناب یهمش لحظه ها گمیگذروندم..نم
 ..ادیبه چشمم م شتریبود..ب شتریخوبش ب یروزا

 سه تا خبر خوب.. دو
ستگار میاز مر انیشا نکهیا یکی با ذوق همون موقع گفت  ممیکرد و مر یخوا

شب پ سه  شون بود..خدا از ا شیبله..دو  ص نیهم بله برون سا ن س بیعرو  یک
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شوهر ند ش ششین ی..هدهینکنه..اه اه..دختره جلف.. رم ب گهیم طونهیباز بود..
 ..واال..میخواهر شوهر شیتو قالب خب

دم رشته خو ی..من کاردانمیهردوتامون دانشگاه قبول شد دایمنو و ش نکهیا دوم
 معدن.. یمهندس یکارشناش دایو ش

سهراب باالخره پ نکهیا سوم شده عمو  که از عمو  یشد..دختر داشیدختر گم
فقط من و خاله و عمو  هیقضتت نی..البته از ادمشیستتهراب و مهربان بود..منم د

ستی..و جالب امیخبر دار شکل من نجا صال   ..و جالبترستیمادرش ن ای که ا
 ..گهید شوهرخواهر  هی یسام داره..وا ریبه ام یادیز یلیکه شباهت خ نجایا

را ازش العالج گرفته و دکت یضیمر هیمهربان  نکهیکه بمونه...مثل ا ومدهین البته
 دایو هم پدرش و پ رهیبگ تیفرستتتاده هم حالل نویشتتدن..مادرشتتم ا دینا ام

 داغون یلیمهربان..وضتتعش خ شی..عمو و خاله رفتن پکایکنه..قراره بره امر
 ..کنهیکه دوروز بعد تموم م یبوده..جور

 ..دهیو خرج کفن و دفنشم م رهیگیمراسم ابرومند م هیواسش  عمو
 تخواسی..مشدینم یراض یهم به مهال دخترش اصرار کرد که بمونه..ول یلیخ

باز کرده کایبره امر براش پول  انهیو ماه..و رفت..عمو هم واستتش حستتتاب 
 باهاش در تماسه.. ی..و تلفنزهیریم

 ببرم واسه اقامون.. زمیریم ییمن دارم چا االنم
لب ستتوز خ یچا هی تاق پ یخوشتتمزه گل یلیلب دوز   شیپز..رفتم تو ا
سابریام شون ح شرکت سرش تو پرونده بود.. شون  ی.. شده بود و کار معروف 
 ..ادیز

 دستش و گذاشت رو دستم.. یلند نکرد..ول..سرش و بزیو گذاشتم رو م ییچا
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 ؟یریکنارش و گفتم_ام نشستم
 ..ادی..بدم میرینگو ام گمیسرش و بلند کرد و گفت_بهت م ریام

 و گفتم_چرا اونوقت.. دمیخند
گه ..خب میکنیحسابدارمون و صدا م یلیفام یدار کنمیسام_بابا حم م ریام
 ریجون..ام ری..امیستتام جون ریچشتته..ام رمیستتام چشتته..ام ریچشتته..ام ریام

 قربونت برم..ها..چشونه مگه..
 ..یو گرد کردم و گفتم_رو دل نکن چشمام

 و گفت_نترس تو.. دیو کش لپم
 .پخته. ییپا کدبانو..چه چا هیو گفت_خانمم  دیسره سر کش هی شوییچا

 ؟یکنیکردم و گفتم_مسخره م نگاش
 سام_نه بخدا.. ریام

ظهر غذامو ستتوزوندم..خب مگه من چند بار غذا  یاریبه روم م ی_چرا..دار
سم نبود..امروز هان صد که نبود کردیتلفن و ول نم یسوزوندم..اونم حوا ..از ق

 خب..
ش هینگام کرد و  رهیخ رهیخ ریام شوند و  دیدفعه منو ک تو ب*غ*لش و رو پاش ن

 ..زمیباالخره عز یریگیم ادیزدم.. یحرف یگفت_قربون بغض کردنت..من ک
 ؟یگیچشماش نگاه کردم و گفتم_راست م تو
 ..دیریگیم ادی..با هم  شاللهیا یاری..عروس مزمیگفت_اره عز یجد یلیخ ریام
 ..ریو داد زدم_ام دمیکش غیج هی

http://www.roman4u.ir/


 697 گلشیفته

پاهام و گردنم و بلندم کرد انداخت ستترتخت..از  ریهم دستتت انداخت ز ریام
 بهم زد و .. یطونیلبخند ش هیهمون باال..و 

 ..یسال بعد..از زبان راو چند
سته بود تو تراس خونه و یگل ش ستاره ها نگاه  ییالین شون و به ماه و  و پر درخت
 نده بود..گذرو ریکه با ام یچند سال نیتو فکر بود..به ا یول کردی..نگاه مکردیم

باالخره سر و سامون گرفتن و بچه دار شدن و کار  اشونیهمه دور و بر نکهیا به
 و ... یو زندگ

سه تا بچه داد.. نکهیا به شون  سم ام هیخدا به سر به ا ال بعد س کیکه  یعل ریپ
شون گل شد و نه ماه بعد ام یاز ازدواج اورد..دو تا هم  ایرو به دن یعل ریحامله 

..هردوشون نیلیاومدن..شاداب و شا ایسال بعد به دن 5دختر که دوقلو بودن و 
شون  شون بودن..فقط تفاوت ششکل مامان شونتو رنن چ شاداب رنن ما  بود..

به باباش و عمو  یادیهم شتتباهت ز یعل ریچشتتماش به مامانش برده بود..ام
 حسامش داشت..

ته دغدغه..و الب یاروم و ب یزندگ هیکه چقد خوشتتبخته که  کردیفکر م نیا به
 عاشقانه داره..

 ریواستته ام رهیبگ ندهیو در ا میو مر انیدختر شتتا دیکه شتتا کردیفکر م نیا به
 ..یعل
و چقد خوشبختن و بچشون  انیچقد بهم م دایکه حسام و ش کردیفکر م نیا به

 قراره بشه.. یک هیکه تو راه بود و همه منتظرش شب
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هان نیا به نهینم یفکر کرد چرا  چه دار بشتتته و ا گهید تو پستتر  هیهمون  ایب
تونه هستتت که ب ادیانقد ز دیو فر یهان نی..و البته مطمئن بود عشتتق بشتتهیکاف

 عاشق بچه بودن.. دیرو بپوشونه..چون هردوشون شد گهید یکمبود بچه ها
 کایامر که یبدون خونوادش..خونواده ا نجایا ستیسختش ن الیتک ایا نکهیا به

شهاب و تک یگرم یبودن..البته زندگ شتن ارزو الیکه  شون دا سر  یو دختر و پ
 بود.. ایلیخ
پدر و مادراشتتون باال ستترشتتون  هیود که ستتاو خوشتتحال ب کردیفکر م نیا به

 هست..
 ادیستتتالها درد و بحش و مشتتکالت ز نیکه همشتتون تو ا کردیفکر م نیا به

 حل شد..گذشت.. یداشتن..ول
کنن و  دایپ بود و دهیرو دزد یکه گل یکه باالخره نتونستن کس کردیفکر م نیا به

سر نخ میپل یحت شت..ول یهم  شون ندا سال  9 نیدلش..از ا..ته یگل یاز
 نشسته بود.. ریعشق ام یدور نیناراحت نبود..چون تو ا یلیخ دیشا یدور

ظه تاب لح یهنوزم عاشقانه دوسش داره..هنوزم ب ریام ایکه ا کردیفکر م نیا به
 ..شهیم شیدور یها

 بود ..مثل هرشب.. ریاومد..از ام امیپ هی واسش
 بود.. نوشته

 ..کردیعشقت مرا باور نم اگه
 کرد.. یسر نم تیبه پا یعمر دلم
 عاقبت پروانه ها را.. شدیم چه
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 ..کردیشمع خاکستر نم غرور
همه ستتال هنوزم  نیکه بعد از ا ریبه گردنبند ام دیلبخند زد و دستتت کشتت هی

 خوب.. یبو هیتازه و شکالت.. یگال یاومد..بو ییبو هیگردنش بود..
جلو روش قرار گرفت و چند بستتته  دیستتف یدستتته گل از رزا هیشتتد که  بلند

 بود.. ریشکالت که کار هرشب ام
حلقه شتد ..سترش و اورد کنار گوشتش و گونش و  یدور کمر گل ریام یدستتا

 لب اروم زمزمه کرد_سالگرد ازدواجمون مبارک گلم.. ریو ز دیاروم ب*و*س
 ..یگفت_خوب ری..ام دینگاه کرد..خند ریام یبرگشت..تو چشما یگل
_خسته و گفت ریکت ام قهیبه  دیاره تکون داد..دست کش یسرش و به معن یگل

 ..ینباش
 ..یزنیو خسته باشم..حرفا م نمیسام_تو رو بب ریام

 بود؟ ادتی_فتهیگلش
مه  دنیبره..رستت ادمی شتتتهیستتتام_م ریام عد از اون ه به عشتتقم و...ب

 ..شکالت تلخ..یدیشکالت م ی..چقد خوبه که هنوز ..بوی..گلیدور
 ..دیو اروم خند ریام نهیسرش و گذاشت رو س یگل
 یی..جا دیبا ی..وقتشتتمیو گفت_اروم م دیرو ب*و*ستت یگل یموها یرو ریام

 ..یکه االن هست یباش
شتتد و  رهیخ ریام یحلقه کرد..تو چشتتما ری..اروم دستتتاش و دور کمر امیگل

 گفت_دوستت دارم..تا ابد..
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یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  69سحربانو از  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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