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 ماه مننام کتاب : 

 پرستو.تنویسنده : 

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 

 

 

https://telegram.me/romancity
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http://instagram.com/_u/roman.city
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 به نام خدا

 

 

 

 

 

 رمان ماه من

 

 : پرستو.ت سندهینو

 

  یتیانجمن رمان س عضو

 تلگرام انجمن یدیآ
@romancity 

 

  نییاز پله ها اومدم پا عیسر

 ینجوریراجب من هم کنهیفکرم یخدا االن چ یبردارم که چشم توچشم مادرم شدم ا خواستمیبه تلفن رسوندم م وخودمو

 ماتش برده بود 

 شما برو به کارت برس دارمیزدمو گفتم مادرجون من برم یلبخندالک هی

 کرد ودورشد دییاشاره سرتا با

 رهاکردمو تلفنو برداشتم  نفسمو

 :الو؟-

 اون پشت تلفن بود  داشتیمنو باش حاال اگه مامان تلفنو برم شانس

 حاال زمیتو سرم بر یسراغ مامانوگرفتو منم به سمت اتاقم رفتم چه خاک خاله

 جمش کرد  شدیجوره نم چیزده بودم که اصال ه یگند

 مامانم ببره شیمنوپ یکنه ابرو یوتالف رهیانتقام بگ خواستیم حاال

 شدهیکه چ نیکنجکاو شد حاال

 به مامانم بگه که من دوس پسردارم خوادیرابطه پسرخالم با دوست دخترشو بهم زدم حاالاونم م من

 

 ترالنم  خودم بگم من از

 گند زدم اما لو نرفتم  یلیتا حاال خ نیدونیساله م پونزده

 حد نیبشه درا یجد کردمیقصدم خنده بود فکرنم نبارمیا

 تا اونم فکرکنه با چند نفربوده  دمیپسرخالم ادکلن زنونه با رژلب کش رهنیپ یبود رو نیکارم ا حاال

 سرم اومد که نگو نپرس ییبهتره بال شدینگم چ اصال

که کال همه  میزده من دختر گمیچون مخ چند تا دخترا د ستیگرچه بازم براش مهم ن کنهیم دیکه هرشبم منو تهد میبگذر الحا

کنه  دیرفت که واسه خونه خر یعصربود مام زنمیم میپارکا ولم؛ بعد کالس زبانو ومدرسم که ج نیاز بس که تو ا شناسنیمنوم

دهنم وصدامو  یافتاد حوله رو گرفتم جلو رمیخوب گ تیموقع نیپشت خط بود ا خالمشانسم بود که تلفنو برداشتم پسر نیا

 ماجرا رو گفت  زیر زبهیمامانم کردم خالصه شک نکرد ور عیشب
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مامان خراب کنه اه دست بردار  شیهرجور شده منو پ خادینشان ندادم که  تعجب کرد حقه باز م یمنم واکنش هیموزمار عجب

  کارکنمیچ چونمینداشتم که بپ یراه گهین که دخونتو امینبود گفت م

 قطع کردم کل خونه رو چرخ زدم  تلفنو

 رمیبود که از دوس دختراش کمک بگ نی:اها تنها راه ا-

 بود  گهیحرف زدم وبهونه تولد پسرخاله رو گفتم که چن روز د شونیکی با

 دهیدردسر بگو المصب همش کاردستم م هینگو ما انیشا پسرخاله

 

 برداشتم ستایخر دست بردارن نیاومد ا میبازم اسمش رو صفحه گوش شب

 بود پشت تلفن من بودم خودش ول کرده بود انگار دهیفهم یوا

 راجب من بهش گفته یور یمشت در هیکرده  دای)دوست پسرم(رو پدیخبردار شدم که سع یول

 نبرده ییخداروشکرکردم که مامان از ماجرا بو که

 م که کات کرد دیسع با

 ول شدم تو پارکا بازم

  گذشتیروزام م یجور نیهم

 هیدلهره داشتم  کمیبود که  یبار نیاول نیپنجشنبه بود که از کالس راه افتادم تک وتنها دوستام با مامانشون رفتن ا عصرروز

 کنم برم که جلومو گرفتن  شیگرفتم چشمامو درو میبودند تصم واریلشکرپسر اون طرف د هیداد  یزدم خلوت بود اما ا یدید

 زبون بازکرد شونیکی

 :به به خانوم کوچولو-

 ستادیرام ا یرد شم که جلو خواستمیم

 زوده  یلیواسه رفتن خ یکنی:فکرنم-

 :از سررام برو کناروگرنه-

 قطع کردوگفت حرفمو

 ؟ی:وگرنه چ-

 با پوزخند گفت شونیکی

 هیبق یبه مامانت بگ یخای:نکنه م-

 خنده  ریز زدن

 شاهللیا نیرو آب بخند:-

  کردمیفقط خدا رو صدام رزبونمیبه سمتم اومد فقط چشامو بستم وز یدست هی

دست طرفو محکم فشارداده بود نگام به  دهیورز کلیه هیرو حس نکردم چشامو بازکردم  یچشام بسته بود دست یا قهیدق

 طرف صورتش رفت 

 بود یگری:چه ج-

 

 ومدیاز دستم برنم یبودم کار یکردند منم همونجا تماشاچ یشد کتک کار یوضع عی

 دهن بازکنه منو محو کنه از خجالت نیزم خاستیزدشون که از ترس فرار کردن نگاش که به من افتاد دلم م یحساب

 منو نشوند وروبه روم نشست وگفت یصندل یرو

 شدیم یکه معلوم نبود چ دمیرسی:اگه من نم-

 :ممنون-

 پسرهست مردم ازار  یکل نجایا ستیرفتن به خونه ن یبرا یا گهید ی:راه-

 یباهاشون روبه رو بش یالبته ممکنه خودت عمدا بخوا که

 ستین یکارخوب

 نگاه  هیعاشق شدم با  گمیکردم نم دایبهت پ یحس خاص هی دمیتا تورو د من

  هیالک یفکرکن که

 بهت بگم  تونستمینم گهید دیشا ینامناسب حرف زدم ول تیموقع نیکه توا دیببخش یمال من باش خامیم یول

 میبهم بگه منم چرا قبول نکنم از اون روز باهم بود نویا ادینفر ب هی هویبگم  یچ دونستمیلحظه نم اون



Roman-City.ir 
 ماه منرمان  

 

https://telegram.me/romancity 5 

 

خبرنداشت  انیاز رابطه منو را یکس کردمیم رییکم کم داشتم تغ میکردم که چجور دختر فیمن تعر میگذشت ما باهم بود روزا

 وبهمیفابم بود وهمه چ قیهفته باهام حرف نزد اخه رف هیخالصه  دیدوستم منو توکافه باهاش د نیبهتر میااونروز که مرت

 گذشتیسه سال از رابطه ما م کینزد رکردمیینقدرتغیکه من ا کردیتعجب م نخامش کردم او امیزبون نیریبا ش میگفتیم

 بودم من یشعوریچه آدم ب نمیبیم کنمیحاال که به قبلنا فکرم کردمیخودموواسه کنکور اماده م دیبا

 

  مالهیم رهینفرو ش هیب سرپسرخالم اومده سرومر گنده هرروز سر ییچه بال نیبدون نیخایم حاال

 من درس بخونم  زارهیاخه مگه م میکنیتا خودصبح باهم چت م انیمنورا

 دستم هالک افتادم رو تخت  رمیبگ مویوشگ قمینتونستم دود نیبراهم میمهمون داشت یروز کل اون

 داد اون االن منتظرمنه  یا

  خوابهیمنو نشنوه نم ریشب بخ تا

 برداشتمو نتموروشن کردم  ویگوش

 من فداش بشم یا

 ام داده بود  یتا پ ده

 خوابم برد یگوش یپا میخود صبح حرف زد تا

تحمل  شویدور تونستمینم نکهیچک نکرده بود باا مویبرداشتم خداروشکر گوش مویفورا با دستم گوش دارشدمیمامانم ب یباصدا

 کال وقتموبه درس خوندن اختصاص بدم گهیکنم با خواسته خودش قبول کردم که د

اون ازمن نگرانتر بود من  دادیدمیبود که بهم ام یبودمش که باهاش روبه رو شدم تنهاکس دهیهمون روز ازمون کنکور ند تا

از  کی چیمن از ه یشمیبود سکته کنه که بغلش کردمو گفتم تا تو پ کیتظاهرکنم که افتضاح دادم نزد خاستمیاما م خوب دادم

 امینم رونیبازنده ب میزندگ یامتحان ها

 آغوشش فشارداد شترتویزد ومنوب یلبخند

 

ازخانواده عادت کنم از اون روز که خبر  یکه کم کم به دور شدمیاماده م دیجواب کنکورم اومد وقبول شدم با نکهیبعدا

 دیشدم شا الیخیب گرفتینم یدردسترس نبود ازمنم خبر زدمیبهش زنگ م یازش نشد هرچ یدادم خبر انیدانشگاهمو به را

  کردمیدخالت م دیداشت که من نبا یمشکل خانوادگ

 ادرمن مگه من بچمم گمیم یکردهرچ حتیقربون صدقم رفتونص یاز دستم آس بودکل شهیکه هم مامانم

 خوادیحقم داره به هرحال صالح بچشو م یکه باورکنه من بزرگ شدم ول ستیگوشش بدهکارن اما

 وگذشت گذشت

 نقدریا شدیعوض شده بودباورم نم انینظرم نسبت به را گذشتیبهم خوش م یلیکردم اونجا خ دایودوست پ یهمکالس یکل

 مرده ایزندم  نهیبب رهیتماسم نگ هی یمعرفت باشه حت یوب الیخیب

 

 غرق افکارم بودم که ینجوریهم

 : میمر

  یی:ترالن کجا-

 فقط... یچی:ه-

 ویتوگفت یچی:آره ه-

  شدهیباورکردم بگو چ منم

 سنگدل  نقدری:اخه آدم ا-

 شو  الشیخیب یشنویاز من م یگیم ویک دمی:فهم-

 شترازاونهیب اقتتیتول

 کاردارم کمیبرم  من

 ؟ی:چه کار-

 گمیبعدا نقشمو بهت م ارمیبرم تاتوشو درب خامیتختش کمه م هی دمیکه شن نطوریاومده تو دانشگاه ا دی:استاد جد-

 که پوسمیم نجایا امی:منم باهات م-

 می:بزن بر-

 دونیوبرد وسط م دیدستمو کش میلشکر آدم بودن مر هیراهرو  داخل
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 بنده ترالن  دیجد قیرف شونی:خب خب ا-

 بهم رفت یغره ا چشم

 نان:من ک من

 تونیی:خوشبختم ازآشنا-

 یباش دیها با تیتو همه موقع یی:از االن تو جز ما-

 یش تیتاحما یکن کمک

 کردم دییرو تا میزدم وحرف مر یلبخند

 

 *انیرا

 چکسیتورو باه یتارمو هیمنم  یفهمیقتومیمقصرمنم نامردمنم اما باالخره تو حق یکنیحاال تو فکرم ت،یسخت بود دور یلیخ

 .یدانشگاه بر یخوشحالم که تونست کنمیعوض نم

 *ترالن

  میروززندگ نیخودش برد خاص تر یحال وهوا یبازکردم خط قرمز منوتو مویتقو

  کردمیاومد مدام خودم رو سرزنش م ادمیبه  یقبل یبازهم فکرا انیتولد را ستمیباهاش ن گهیامسال د که

 خاطره ازاو درکنارم باشد  کی گهید خوامینم یحت

 را پاره کردم  میتقو برگه

 را گرفت میچشمها خون

 ترالن حالت خوبه ی:وا-

 پاره شده انداخت وگفت یبه برگه ها ینگاه

 خورد نکن خودیب یزای:اعصاب خودتوواسه چ-

 

 میبر ایب گهید خب

 از دستم گرفت به خودم اومدم میکه مر یشدم بابشگول خکوبیراهرو چشمام که به استادافتاد سرجام م داخل

 با پوزخند میمر

 یتو نگاه اول عاشقش شد نی:بب-

 بهش زدم باخشونت یپست گردن هی

 یگیم یچ می:حرف مفت نزن مر-

 یگی:باش توراست م-

 به خودم زدم  یلیس هی

 ایترالن به خودت ب وگفتم

 اونروز اماراستاد رو دراورده بود میمر

 من گفت روبه

  ی:خب پارسا زارع-

 سانسیساله فوق ل٧٢

 که ازدواج کرده وخودشم مجرد  خواهرداره هی

 بهتر نیازا یچ گهید

 میمر خارهی:تنت م-

 :بدجور-

عطر حواسو ازسرم برده  یرفت بو یاهیلحظه چشمام س هیتموم شد خودش با خنده گفت الفرار دنبالش رفتم که  گهید صبرم

 بود

 دادبرمن یا دمیکش رونیازبغلش خودمو ب عیسر

 ازخجالت آب شدم استادبود

 کردم یعذرخواه یرزبونیز

 دمیشن که

 ستین ی:مشکل-
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 برم که گفت خاستمیم

 د؟یهست نجایا ی:شما دانشجو-

 :بله-

 دی:پس شاگردمن هست-

 برم بااجازه دیمن با ی:بله ول-

 دهنشو گرفته بودتا نترکه یجلو میبازکردم که رد شد از اونطرف مر راهو

 رفتم سمتش عیسر

 :کار تو بود؟-

 دم بو ختهینقشم ر ی:نه ول-

 توبغلش یرفت یخودت کارمنو سبک کرد که

 

 من یدونیتوکه م یشعوریب یلیخ می:مر-

 یقبول کن یخوایتو نم یولت کرد ول انیکه را یدونینگو خودت بهترم یچی:ترالن حرف نزن لطفا ه-

 یفراموش کن خامیم من

 میدار دهیکالس با اون استاد جد میبر ایب حاالم

 سمینداشتم موقع تدر یکرد نگاهش که به من افتاد قفل موند احساس خوب یخودشو معرف میاحترام استاد همه بلندشد به

 درسا نداشته باشم یتمرکزرو شدینظرداشت که باعث م ریحواسش به من بود ومنو ز

 کردیمسخرم م یکه ه ممیمر

 که االنه که صدات کنه بهت شماره بده گفتیوم

 خفش کنم خواستیم دلم

 بود که استاد صدام زد یکاریب موقع

 گفت میمر

 درست دراومد مینیب شی:پ-

 گهیم یچ نمیچرت نگو برم بب یکرد وونمید می:مر-

 انداخته بود شروع کرد نییپا زدسرشویم رونیب نمیداشت از س قلبم

 کارتون دارم نیبعد کالس صبرکن ی:خانم زمان-

 رفتم سرجام عیحبس کردم سرموبه نشونه قبول کردن تکون دادمو سر نفسمو

 درگوشم گفت میمر

 .میدونستیما نم هیطونی:ش-

 بهم زدو رفت  یچشمک مینزدم بعد کالس مر یحرف

 منو استاد میموند

 فضاکالسو دربرگرفت یسکوت

 خودش شروع کرد شمیفرما نم شیمن پ دیفهم استادکه

 ازدواج بدم شنهادیبهتون پ خواستمی:راستش م-

 ازشما خوشم اومده من

 ینجوری:اخه االن اونم ا-

 دیمطلع ش خواستمیفقط م دیفکرکن دمی:من بهتون فرصت م-

 کنمی:باشه فکرم-

 برم که  خاستمیم

 گفت

 شمارتونو داشته باشم که خودم ازتون بپرسم شهی:م-

 رونیازکالس زدم ب عیبرگه نوشتموسر داخل

 

 اومد وگفت شمیپ میدادم تپش قلبم تندترشده بود مر رونیب نفسمو

 بود نه؟ زدمیکه م ی:همون حدس-
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 گفتم اره زدمیکه نفس نفس م یدرحال

 یبده جواب بخواد چ امیبدم اگه بهم پ یجوابشو چ دونستمیبود که نم نیا فکروذکرم

 افتاده بود میصفحه گوش ینکنه اونه خداروشکر اسم مامانم باال ایهوا خدا دمیزنگ خورد دومترپر میگوش که

 :الومامان -

 چخبر زمیذره شده عز هیدلم برات  ی:ترالن خوب-

 یکنیکارمیشما چ یمامان چطور نطوری:منم هم-

 یایچند روز ب یتونی:م-

 دانشگام خبربده به

 افتاده یشده؟اتفاق یزی:چ-

 رهی:نگران نباش خ-

 فعال خداحافظ زمیعز خب

 شده  یچ ینی

 بود که از استاد دورباشم میهرحال فرصت خوب به

 گفتم به دانشگاه بگه  ممیفرداش نرفتم به مر از

 افتادم  راه

 زنگ زد میمر دمیهنوز نرس که

 :هنوز نرفته دلت تنگ شد؟-

 رهیگیسراغتو م ی:ترالن زارع-

 ه؟یک ی:زارع-

 گهی:استاد اسکلمون د-

 دست به سرش کن ستای:دست بردار ن-

 کردیاعصابمو اروم م میقطع کردم وخاموش کردن گوش تلفنو

 بودم دهیخوشحال ند نقدریمامانموا چوقتیه

 اتاقم تنگ شده بود  یبرا دلم

 برام زنده شد اما  یخاطرات

 کرد شترناراحتمیب

 میزدیساعت باهم حرف م کیکنارپنجره وفقط  ومدیقبل غروب افتاب م شهیهم انیرا ریبخ ادشی

 فرستادمیبراش بوس م ومن

 کنه فیمامانم اومد که برام تعر باالخره

 دخترم:خب -

 مامان هیچ هی:قض-

 :برات خواستگاراومده-

  یک اونم

 پسرخوب باکماالت  هی

 خانواده دار باوقار

 پدرام پسرعمت

 ؟پدرامی:چ-

 تیسرخونه زندگ یبر دیتوهم با زمی:اره عز-

 برگردوندم وگفتم رومو

 درس بخونم  خامی:من م-

 نکن فکرشم

 :اخه..-

 :نه مامان لطفا تنهام بزار-

 

 یخواستگار انیخبردار شدم که قراره ب صبح
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 با نظرمادرم  اونم

 گرفتیم میمن بود اما مادرتصم یزندگ اون

 تحمل کنم  مجبورشدم

 انیشد ازم زیصبرم لبر خاستیمشکوک بودم مادرم جواب ازمن م میبودم با پدرام که صحبت کرد یعاد یلیخ دمیخودم نرس به

 بهم زد یلیو س دیمامان دستمو کشجمع بلندشدم وسمت اتاقم رفتم تو راهرو 

 نداشتم توقع

 دیپدر رس که

 یبود کرد یچه کار نی:خانم ا-

 زنهی:رو حرف من حرف م-

 کنمیبا پدرام ازدواج نم چوقتیمنه من ه یزندگ نی:مادرا-

 منوگرفت پدرطرف

 سرحرف خودش بود  امامادر

 رمیخونه م نیمن ازا یستیدخترمن ن گهید ی:اگه جواب رد بد-

 میمتعجب به مادر زل زده بود نطوریپدر هم منو

 میگفتن نداشت یبرا یوحرف

 نیفکراتونو بکن نیکه گفتم دوروز وقت دار نی:هم-

 رفت رونیاتاق ب از

 تخت نشستم دستان پدرم را برشانه ام حس کردم دستانش را انقدر فشاردادم تا ارام شوم یرو

 

 کند یداشت مرا راض مینظرش عوض شد وتصم پدرم

 ماندینم میبرا یزیرا ندارم اگر مادرم را هم از دست بدهم چ انیمن را کردمیکه فکرم االن

 کنمیم قبول

 زد  میشام صدا یبرا مادر

 کنمینظرمواعالم م همونجا

 بود  نییپا سرم

 کنمی:مادر من باپدرام ازدواج م-

 درومد  یاز پکر دیشن نویا تا

 وبلندشد

 من برم خبربدم یگرفتیم مویتصم نیهم دیدرسته از اولم با یلیخ متی:دخترم تصم-

 زدم از سرشام بلندشدم یتلخ لبخند

 گفت پدر

 غذاتو بخور نی:بش-

 نوش جان دیندارم شما بخور لی:اشتهام کورشد م-

 میآوردند ونامزد شد میعجله داشت شب همان روز حلقه برا یلیخ مادرم

 یعروس دیخر میبر وقرارشد

من  دینوبت به کارت دعوت رس دیشوخریپدرام کت داماد کنمیاما من سرد برخورد م دهیم تیبهم اهم یلیخپدرام  شییخدا

 زدنیخوشگل بودنوبرق م یلیخورد خ جاتیگردنبند وبدل نیترینشستم چشمم به و نیهمراهش نرفتمو توماش

 دمیخر دیگفتم بزار برم شا باخودم

 از پشت سرم گفت ییاز همشون خوشم اومد مشغول بودم که صدا نیتریپشت و از

 :مبارک باشه-

 آشنا بود برام یلیخ صداش

 دنشیچشمام درشت شد با د برگشتم

 :تو؟-

 ادینم ادتی:اره منو -

 انی:را-
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 :چه عجب-

 یکرد بیماروتعق هی:واضح بگو منظورت چ-

 ادیپدرام م برواالن

 زد وگفت یپوزخند

 یخوشحال یلیکه خودت خ نمیبی:پدرام؟!م-

 خوبه؟ یمنو ول کرد ی:تو خوشحالتر-

 پسرخالت منو دست به سرکرد یخبرندار یبگ یخایم یعنی:ترالن بسه -

 سمتش برگشتم

 ؟ی:پسرخالم؟تو؟چ-

 یگیم یچ شدهیخبرندارم چ من

 فردا ساعت پنج کافه سحر باش یرو بفهم هیقض یخای:پدرام اومد اگه م-

 محو شد پدرام به شونم زد هوی

 برو بخر ادیاگه خوشت م زمی:عز-

 من کنان گفتم من

 میبر خادی:نه؛نم-

 

 بمونه دایخر هیبق قرارشد

 که با دوستام قراردارم چوندمیاما من پ میگفت همون فردا بر مامانم

 بودم  دهیرس انیاز را زودتر

بود  یخاطرات رومرور کردم چ نیگزاشتم وکل ا یصندل یه سرمو روزده باش یوحرف ادین دیاصال شا گفتمیطرفم باخودم م هی از

 شدیوچ

 دمیصداشو شن که

 نکردم رکهی:د-

 رو به روم نشسته دمیبلندکردم که د سرمو

 :سالم نه-

 ؟یخوریم ی:چ-

 منتظرم بشنوم ادهی:واسه خوردن وقت ز-

 رو صدازد گارسون

 یشکالت کیوک ی:دوتا قهوه فرانسو-

 بود که گفت رهیخ نیزم به

  میومدیهروقت م ادمهی:-

 یدادیسفارش م نویشاپ هم یکاف

 سراصل مطلب میبر

 یازدواج کن ی:تو چرا قبول کرد-

 یدادیجواب نم زدمی:ماجراش مفصله من هربار که بهت زنگ م-

 منتظرت بودم یلیمن خ یومدین شممیپ یحت

 :حاال بزارمن بگم-

 سرراهمو گرفت وگفت یبر نکهیروز قبل ازا هی پسرخالت

 خوادیوبر ترالن نباش اون تورو نم دور

 خاستمیآرامش تورو م منم

 یسوال ازخودم بپرس هی یتونستی:نم-

 نبود ینطوریا اصال

 انتقام گرفت پسرخالم

 کرد یاخه چرا سرتوخال اما

 باخبرشدم قتیوچخوب که منم ازحق یبدون خواستمیحاال م الیخی:ب-
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 میکارکنی:حاال چ-

 کرد شهینم ی:کار-

 باال آورد وبه حلقه دستم اشاره کرد دستمو

 یشد گهید یکیمال  گهی:تو د-

 

 بهم بزنم ویهمه چ تونمیمن م ستیرنی:نه هنوزم د-

 شهینم چوقتیه گهید شهی:نه نم-

 یخوایمنو نم گهیپس تو د انی:را-

 تو آرزومه ی:نه من خوشبخت-

 که پسرخالت گفت یتورو خوشبخت کنم همونجور تونمینم من

 یکنیفکرو م نی:چرا ا-

 میاومد رونیاز کافه ب هردومون

 باشه یما باهمه ترالن بزار باخوشحال دارید نیاخر نی:ا-

 قبول یهست یاما چون تو راض کنمیرو شروع م یجهنم یقبول درسته دارم زندگ یخوایم نوی:حاال که تو ا-

 میباهم کرد یتلخ یخداحافظ

 دمشیرومو برگردوندم ند یاونقدر دور که وقت میورشدد گهیراه همد برخالف

 شده سیصورتم خ دمیفهم االن

 

 بهش ندارم یعالقه ا چیکه ه یبکشم اونم با ازدواج با کس یبود من سخت نینداشت اون ارزوش ا هیارزش گر اما

 بود  میبه صدا درومد مر میگوش زنگ

 :الو-

 شده یزی:سالم ترالن صدات گرفته چ-

 کنمی:من دارم ازدواج م-

 ؟ی؟چجوری؟باکی:چ-

 بگم یمن به پارسا چ حاال

 :باخواسته مادرم-

  یازدواج اجبار هیمن زنده به گورشم با  خوانیهمه م نیبب حاال

 ستمیبهم ثابت کرد من اصال براش مهم ن انیرا

 شدهیبفهمم چ دیامروز با نیخونتون هم امی:ترالن من م-

 فهممیازحرفات نم یچیه

 

 ازهمه گذشتم ازعشقم من

 میازخوشبخت

  قتیکردم به حق رو

 کردمیم یسع گهیمن نباشه منم که د ریگیپ گهیپارسا رو روشن کرد که د فیتکل میمر کنمیبا پدرام شروع م مویزندگ من

 پدرامو دوست داشته باشم و ازته دلم خوشحال باشم وسنگ تموم بزارم 

  شدینم باورم میبود رونیکه اومد هرروز ب میمر

 رفتن باشه رونیوب حیاهل تفر نقدریا پدرام

 کردم فیهمجا برد ک مویمر منو

 روز انداختن  هیتو  میعقد وعروس مراسم

 میودعوتشون کرد میداد الیبه اقوام وفام میکه اماده شد باهم رفت مونیعروس کارت

 بودم المیمشغول جمع کردن وسا یقبل از عروس شب

 کردم دایجعبه کوچولو پ هی که

  انیمنو را یکه برام زنده شدن عکسا یبازم خاطرات اه

 تو قهوه خونه شیکی
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 روز تولدم شیکی

 عاشقونمون بودن  یقسمت از زندگ هیط به مربو هرکدوم

رو روشن کردم عکسا  نهیشوم دادیبهم دست م یاحساس بد کردمیبهشون نگاه م یوقت یبرام نداشتن حت یحس چیاالن ه اما

 رو دونه به دونه پاره کردم وسپردمشون به آتش که فقط خاکستر پس بدن

 

 اومد پشت سرمو گفت دیکشیکه وارد اتاقم شد فقط بو م میمر

 یروشن کرد شیآت ادیم هییچه بو نی:ا-

 عکسو برداشت کهیخورد خم شد وت نهیکه به شوم چشماش

 کرد وگفت روبهم

 یشیبزرگ م یدار زنمی:حدس م-

 وبغلش کردم دمیخند

  گهید میبخواب می:خب ترالن بر-

 میکار دار یکل صبح

 شگاهیبرم آرا میقرارشد با مر دارشدمیکه ب صبح

 باشم شگریاون آرا ردستیچند ساعت ز دیخدا االن با یا

  نمیرو صورتم کار کرد باالخره اجازه داد خودمو بب یساعتها که ه بعد

 مشده بود یگریچه ج عجب

 منم نیا

 یترالن یی:آره تو-

 رسهیآقا دومادم م االن

 اومد نشیبوق ماش یصدا

 یدی:بفرما د-

 افتاد گهیبه همد نگاهمون

 جذاب شده بود یلیاون کت وشلوارخ یتو

  چیه گهیباال زده بود که د موهاشم

 صورت پدرام گرفت یدستشو جلو میمر

 ستیاالن وقتش ن یبه عروست نگاه کن ریدل س هی ینیبش یوقت دار یاقا پدرام تو فازش نرو کل یه ی:ه-

 میگرفت خواستویکه م یچنتا عکس گرفت ماهم ژست ها دعکاسیخجالت کش پدرام

 ارمین رشیمگه گ کردیمنو از اون طرف مسخره م میمر

 گهید رسهیخودشم م یعروس

 

 ما آژانس گرفت ورفت یراحت یبرا میمر

 بامزه گفت که ازخنده اشکم دراومد  یزایعروس پدرام از بس چ نیماش تو

  میدیدرب تاالرکه رس به

 اومدن وپشت لباس عروسمو که دنباله داشت گرفتن وپشت سرم راه افتادن نیماش یجلو لیفام یخورده ها بچه

 میعروس وداماد نشست گاهیودر جا میگذشت یتیجمع انیازم دیسرمو بوس مادرم

 دمیدستم د یبودند ناگاه دستشو رو دنیپرشد وهمه در وسط تاالر مشغول رقص یوشاد غیتاالر از ج یبعد فضا یا قهیدق

 نگاهش کردم به دسته گل دستم اشاره کرد

 را پر پر کرده بودم شیها گل

بود ترالن  دهیپر یرنگم حساب ییبلند شدم ورفتم دستشو عیسر مینجوریزده بود من چرا ا خیدهنم رو قورت دادم دستم  آب

 نکن  هینه گر یه فراموشش کرده بودنه االن؛نه تو ک

 بود خط چشمم کل صورتم را گرفته بود رشدهید

  زدیقهقهه م شتریاوب کردمیم هیگر شتریبه حال روزم هرچقدر ب دیخندیروبه روم م انیرا

 :ترالن-

 زدم  یپلک
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 :بله؟بله؟-

 یستین ایدن نیاصال تو ا زدمیصدات م یهرچ ی:خوب-

 دارم یاالتیمن چه خ ایزدم خدا یلبخند

 دادم جواب

 :نه خوبم-

 

 ازدواج تموم شد مراسم

شده بود از  یکردم مامانم احساسات یکردن از مادروپدرمم خداحافظ یخوشبخت یدانشگاهم که دعوت بودن برام آرزو دوستان

 بوددالبته یخوشحال یرو

 محکم تو بغلم فشارش دادم دیرس میبه مر نوبت

 یخوشبخت بش شاهللی:ا-

 نمیتوم بب یعروس میمر ی:مرس-

 بترکونم

 :فداتشم-

 میکرد یبرام فرستاد وخداحافظ بوس

 مشترک ما شروع شد یگذشت وزندگ میعروس شب

 زاشتیدانشگاه م یخبرها انیهرلحظه منو درجر میمر

 باشم نجایاالن ا شدیباورم نم شتریدلشون برات تنگ شده راستشو بگم من ب ایلیکه خ گفت

 گذشتیبود اما م یمعن یب نکهیبا ا میزندگ گشتیتا شب برنم رفتیپدرام م صبح

 واریسرمو بزنم تو د خواستیدلم م یکاریکاناپه لم داده بودم از ب یرو

 بازشم نکردم دمشیکه خر یاز وقت بایکمد انداختم تقر یرو یبه کتاب آشپز ینگاه

 کتاب درست کنم  نیگرفتم از رو ا مینپخته بودم تصم کیتاحاال ک نکهیا با

خوردمش  یخودم دو لپ گهیالبته م کیجز ک دادیم یدرست کردم که شکل همه چ یکیک شیچند سال پ گفتیمامانم م ادمهی

 نشم عیضا نکهیا یبرا دمیشا

 

 که مال من  ومدیکش م عیما دیاخرش با یرفت ول شیخوب پ یباال زدم همشو باهم مخلوط کردم تا حد نیآست

 ه بودسفت شد مانیس مثل

  دیبگم فهم موبهشیناراحت لیدل نکهیبدون ا دیخدا همون موقع پدرام رس یا

 جامو گرفت واومد

 باال زد وگفت نیاست

 رخانومیبگ ادی:نگاه کن -

 وگفت دیداخل فر گذاشت مشغول شستن ظرفا بودم که پدرام دستمو کش کویک

 کارا نیوقت هست تا ا میرو بخور کیک میبر ای:فعال ب-

 واقعا خوشمزه شده بود کیک

 رونیپدرام از حموم اومد ب دمیخوردن لباس خوابمو پوش کیک بعد

 خوب من هنوز نتونستم کامل قبولش کنم ینگفته ول میچیه چارهیبشه ب کیشب ازدواج نزاشتم بهم نزد بعد

 کرد که مانع شدم وگفتم کیتختخواب نشستم دستمو گرفت صورتشو به صورتم نزد یرو

 ادی:خوابم م-

 یبخواب زارمینم یبوس بده تا ند هی:پس الاقل -

 یشناسیکه م منو

 جلو آورد لپشو

 رو سرم دمیبوس تند ومختصر کردم وپتو رو کش هی

 میمشغول صبحونه خوردن بود صبح

 باهام تماس گرفت میمر که

 دادم  جواب
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 ترالن ی:چطور-

 ی:خوبم توخوب-

 یایم بنظرخوشحال

 کنمی:دارم ازدواج م-

 :مبارکه بختت بازشدا-

 هست یاون مرد خوشبخت ک حاال

 

 .گمیبهت م ایحتما ب می:امروز تو دانشگاه جشن دار-

 سهیاومد که نتونست وا شیبراش پ یمنو رسوند کار پدرام

 ورفت

 کرده بود یخواستگار میاز مر یاستاد زارع همون

 گفتم میمر روبه

 یماروبهم برسون یکردیت تو تالش ماون از اولم از توخوشش اومده بود اونوق می:مر-

 میتنهاشد میبازهم با مر یصحبت با استادزارع بعد

 رک گفتم میکه چه عرض کنم منگل بود نتونستم زبونمو نگه دارم وبه مر کمی

 می:مر-

 :جان-

 تختش کمه ها هی:شوهرت -

 دهول از دورخوش است یچندان باهاش ارتباط نداشتم صدا قبال

  میخوبترهم مگه دار نیترالن اتفاقا از ا یکنیم نی:به شوهر من توه-

 زدم وگفتم یپوزخند

 روز بهش گفت منگل نیبود اول ی:ک-

 فرق داشت هی:اونموقع قض-

 :بعله-

 روز بعد منم 

 خوشگل شده بود  یلیخ میرفت شگاهیتا آرا میمر با

 ستیمه چون ول کن نبفه میمر خواستمیخوب بود که تا بعدشام حالت تهوع بهم دست دادنم یلیخ حالم

 ییرفتم دستشو دورازهمه

 دوبار حالت تهوع داشتم  کینزد یآخر عروس تا

 میدیدیم گرویرهمدید ربهید گهیکردم د یخداحافظ میتموم شد با مر مراسم

  شدیبراش تنگ م دلم

 میدیبه خونه رس تا

  رهیرفت دوش بگ پدرام

 پدرام  رونیکه اومدم ب ییسراغم اومدن از دستشو یقبل یتهوع ها حالت

 گفت

 ی:ترالن خوب-

 :اره-

 خوبم

 یبود ییتو دستشو قهیپنج دق کی:نزد-

 ستین میزی:نه چ-

 گهینم نوی:انکار نکن ظاهرت ا-

 :حالت تهوع دارم-

 ؟ی:ازک-

 مارستانیب مـیبابر
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 زد یلبخند نهیبرد دکتر بعدازمعا مارستانیمنو ب بازور

 گفت پدرام

 شدهیدکتر چ ی:اقا-

 دیشما صاحب بچه شد گمیم کی:تبر-

 دیسررس ینیریماتم برده بود به دکتر زل زده بودم که پدرام با بسته ش من

 دکتر روبه

 دیکن نیریدکتر دهنتونو ش یاقا دیی:بفرما-

 زارمی:مچکرم تنهاتون م-

 داخل دهنم گزاشت ینیریکنارم نشست وش پدرام

 خوشحالم یلیترالن خ ی:وا-

 انیپرن میزاریاگه دختر شد اسمشو م نیبب

 انیپسرشد پو اگه

 زدم وگفتم  یپوزخند

 ری:عجبا نخ-

 بود آرشام پسر

 الیبود ن دختر

 ی:چشم خانوم-

 هوامو داشت یلیمرخص شدم پدرام خ مارستانیدوروز از ب بعد

 

 رفتیمن فقط نصف روز روسرکارم بخاطر

 ماهم بود  هی تازه

  کردیم یلحظه شمار پدرام

 بچه مشخص بشه مادروپدرم عمه وپدرشوهرم رفته بودن مسافرت  تیوجنس میبر گهیسه ماه د تا

 وخبرنداشتن

 بخورم یفست فود وخوراک یغذا زاشتینم گهید پدرام

  دمیخریدورازچشمش م یول

 به خوردم داده بود انگارمن  یاهیگ یبود غذا یروز سه

 نزاشته بود رونیپاشم ازخونه ب گوسفندم

 زنگ خورد شیکه گوش بایبود تقر دهیفهم افممیق از

 گفت 

 فکرشم نکن. یول گذرهیم یتوذهنت چ دونمی:ترالن م-

 جواب بده شوینگفت ورفت تا گوش یچیه

 که برگشت گفت قهیچند دق بعد

 گردمیبرم رمیم عی:از اداره باهام تماس گرفتن من سر-

 بکشم از ظاهرمظلومانه جواب دادم غیدرون دوست داشتم ج از

 :باشه برو-

 نمیانداختم که رفتنشوبب یپنجره نگاه ازپشت

 سردادم یغیج وسپس

 خچالیسمت  ورفتم

  یبستن اوم

 دیچسبیم شتریهم مونده بود که سرد ب شبید یتزایپ

 شروع کردم به خوردن نشستم

 دمیسرکش ویمشک نوشابه

 اولم نشستم االنا بود که پدرام برسه یکردمو سرجا یتمام آشغاال روخال دمیترک یوا
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 کردوبا لبخند گفت دروباز

 من حالشون خوبه ی:عشقا-

 دمیشکمم کش یزدم ودستمو رو یلبخند

 یتوخوب میشیبهترنم نی:منو بچم ازا-

 :قربون بچم برم-

 نکردم؟ رکهید

 تا غذا رو بکشم نیبش ای:نه ب-

 کنمیمن آماده م نی:توبش-

 رمیلو م نهیسطل آشغال افتادم االن بب ادیحاال  یوا

 زدم داد

 کشمیخودم م ای:ب-

 کار ازکار گذشته بود  که

 رو بلند کرد وروبه روم گرفت تزایپ کارتن

 انداختم نییخجالت سرمو پا از

 دور ازچشم من نیچ نای:ا-

 یدیخر یرفت

 هوس کرده بودم اخه یول دی:ببخش-

 وگفت دیغوش کشواومد کنارم نشست منو درآ اخماشوبازکرد

 ستیخوب ن یرو ادهیز خامی:خانومم من صالح توروم-

 دوران نیتو ا اونم

 کردم یخواه معذرت

 دادیبدنش بهم آرامش م یگرما

تا سرشو روبالشت گذاشت  ومدیخسته بنظرم یلیپدرام خ دمیتختخواب درازکش یخبرنداشتم رو میبود از مر یوقت چند

 خوابش برد

 اومد میصفحه گوش یرو میمر اسم

 عوض شده بود صداشم

 ؟یهست ی:سالم عشقول-

 ممیمر

 نشناسمت شهی:سالم مگه م-

 :مسافرت بودم نتونستم بهت زنگ بزنم-

 :قربونت-

 :خب چخبرترالن-

 که یبود دهینخواب

 داری:پدرام خوابه منم ب-

 خبردارم برات هی

 :اتفاقا منم -

 :خب اول تو بگو-

 :نه نه توبگو-

 :من باردارم-

 ؟ی:چ-

 چنان گفت که گوشم پاره شد میمر

 خوشحالم مبارکتون باشه یلیخ ی:وا-

 قسمت شمام بشه شاهللی:ممنون ا-

 یخاستیم یتوبگو چ خب

 یبگ
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 گمیبعدا م یچی:ه-

 گهی:عه بگو د-

 ؟یناراحت نش یدی:قول م-

 :قول-

 دعوتت کرده از من خواست بهت خبربدم  شیواسه عروس انی:را-

 ؟یایم

 جواب دادم یشوکه شدم ول کمی

 چرا که نه؟ می:اره مر-

 :واقعا؟-

 :اره -

 دنبالتون میای:باشه پس خودمون م-

 فعال

 پدرامم بگم  به

 اون منو دعوت کرده  اصالچرا

  میهمراه مردزندگ میمن قو رمیم ستین یغرورم شکستن من

 گرفتم سرشام بحث رو مطرح کنم میتصم

 ازکجا شروع کنم دونستمیونم

 مکردیم یباز باغذام

 پدرام گفت که

 ؟یبگ یخوایم یزی:غذاتو بخور چ-

 :آ آره -

 دمی:خب بگو گوش م-

 بهم گفت که دعوتت کرده  میمر امهیازهمکالس یکی:راستش ازدواج -

 زمیعز میری:چه خوب م-

 خستم یلیبرم بخوابم خ من

 نشستم کنارپنجره

 یاونو گرفت ینه که تو جا ایدرسته  نیا دونمیبود نم یاون ک یدونیتو که نم پدرام

 من بود یزندگ اون

 شیعروس رمیدارم م حاال

 اومد میبعد پدرام سرکاربود که مر روز

 گرفت میتو بغلش گر یچرا ول دونمینم

 باز یترالن آبغوره گرفت شدهی:چ-

 کردم  ناله

 شدچرا ینجوریچرا ا می:مر-

 :قسمت-

 باشه  ینجوریا دی:قسمت چرا واسه من با-

 مینر یخوای:اگه م-

 حتما میری:نه م-

 رسهی:آماده شو االن پارسا م-

 اد؟یم پدرامم

 ؟یگفت بهش

 مهیگفتم همکالس ادی:اره م-

 خنده داره نه؟ یلیخ

 :لطفا بسه-

 به سالم به
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 :سالم اقا پدرام-

 نیخانوم خوب هست می:مر-

 :ممنون-

 م؟یبر نیهست آماده

 رسونمتونیم

 :ترالن

 ؟یای:پدرام خودت نم-

 دنبالت امیم یدارم ول:نه تو اداره کار -

 شما به کارتون برس  میری:پس اقا پدرام ما با پارسا م-

 :باشه پس ترالن مواظب خودت باش-

 دیاقا پارسام رس نکهیبرم مثل ا من

 بهشون بکنم یسالم برم

 شدم نیسوارماش نکهیاول ا از

 دنیخندیوم گفتنیوپارسا م میمر

 من.. اما

 عشقمو نشناسم یدستا شهیدستاتو بردار مگه م انیرا

 یعشقتو فراموش نکن چوقتی:ترالن قول بده ه-

 :قول-

 :ترالن-

 میسمت مر برگشتم

 تو خاطرات ی:بازم رفت-

 پارسا گفت که

 میدی:رس-

 به تاالر خورد نگاهم

 :چقدر باشکوه ومجلل-

 بودم معذب

 میبود دهیررسید انگار

 بودن دهیمهمونا رس همه

 گشتمیعروس ودامادم دنبال

 دشونیگذشتم چشمام د تیاون جمع انیم از

 بود رکردهییچقدرتغ

 شده بود پیخوشت یلیخ یاون کت وشلوارداماد تو

 نگاهش به من افتاد ازجاش بلندشد تا

 گرفته بود بغضم

 حس منو داشت نیهم اونم

 دیبه دستم کوب میمر که

 گردمیساعته دارم دنبالت م هی یی:کجا-

 افتاد انینگاهش به را که

 میبگ کیتبر میبر ای:ترالن ب-

 بنداومده بود زبونم

  گمیم کیتبر انی:اقا را-

 نیخوشبخت بش شاهللیا

 گفت  کشویتبر میمر

 عروس اشاره کرد یخال یجا به

 :پس عروس خانوم کجان-
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 شروع کرد انیرا

 یایب کردمی:فکرنم-

 برام آسونه ی:فکرکرد-

 :چرا-

 جوابن ی:ما سوالمونه اما ب-

 شد یاشک ازچشمام جار قطره

 خانوم شما چخبر می:خب مر-

 زده بود خیگوشه تاالر نشستم دستام  هی

 سرما بخاطر

 دونمیآدمهابود نم یسرد ای

  دیرس انیازدواج به پا مراسم

 خوشحال بود  یلیخ عروس

 بود دهیهرحال طعم تلخ عشق را نچش به

 

 واز سالمت بچمون خبرداد میرفت یچهارماهم بود با پدرام به سونو گراف دیروزموعود فرا رس باالخره

 میپسرکوچولو شد هیپدرام صاحب  منو

 میاونروز به پدرومادر وخانواده خبرداد بعد

 خوشحال شدن یحساب که

 که سنگ تموم گذاشت  مامانم

 گشتیبرم رتریبود ود شترشدهیروزا کار پدرام تو اداره ب نیا

 گرفتم دهیاما ناد کردیدردم ردلمیز کمیتو بازاربزنم از اولش  یدور هیکردم برم  هوس

  رفتمیم شیکه پ نطوریهم

 گرفتم وافتادم جهیسرگ

 ازمردم دورمو گرفتن یکه جمع دمیفهم فقط

 دمید مارستانیکه اومدم خودمو رو تخت ب بهوش

 کردیکارمیچ نجایبود اون ا ستادهیکنار دکتر ا انیکابوس بود را نیا ای دمیدیم درست

 چشماش به من افتاد نکهیا تا

 حالت خوبه؟ ی:بهوش اومد-

 ؟یکنیکارمیچ نجای:تو ا-

 رونیب یحالت اومد نیچرا با ا ی:پس باردار-

 مارستانیرسوندمت ب ییتو دمیمردم جمع شدن وفهم جای دمیبودم که د ابانیموقع تو همون خ قاهمونیدق من

 :ممنونم-

 برو زنت منتظرته تو

 یی:االن مهم تو-

 که باشم  یتیتو هرموقع گفتمیبهت م ادتهی

 ستیمهم ن رخودتیغ یچیه

 میکه مال هم نشد فیح

 رونگو نایا گهی:لطفا د-

 یستیعاشق من ن گهی:پس تو د-

 بسه انی:را-

من سروسامون  خواستینبود بلکه خواسته مادرم بود که فقط م لمینشد من اون ازدواج به م بمینص یچیه یزندگ نی:من تو ا-

 تا بره خارج رمیبگ

 ندارن یبه من ربط گهید نای:ا-

 تو ی:همه منو دست کم گرفتن حت-

 برو نجای:ازا-
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  دمینگاهش ترس از

 رفت یحرف بدون

 بگم یچ دونستمینم

 

 سرزنشم کرد یلیاز اونطرف خ پدرامم

 رسوند دم اپارتمان وخودش رفت اداره منو

 نزارم  رونیکرد که پامو ازخونه ب دیوتاک

 ما ییروبه رو واحد یبود اثاث کش ییراهرو خبرا داخل

 به درانداختم که دیکل

 دمیاز پشت سرم شن ییصدا

 میشد هیپس همسا یینجای:عه شمام ا-

  برگشتم

 تو؟ انی:را-

 میشما روگرفت یی:واحد روبه رو-

 بهتر گهید خب

 نگفتمو درو بستم یچیه

 درمانگاه  میبچه رفت تیواسه وضع دوباره

 دفعه مثل قبال نبود  نیا

 تا تنها باهام حرف بزنه اما قبول نکرد رونیپدرام خواست بره ب از

 نیدکتر لطفا بگ ی:اقا-

 باشه لشیممکنه دل کمیضربه کوچ هی ستیمشخص ن لشمیهمسرتون خطرناکه دل یبرا یباردار نیپدرام ا یاقا دینی:بب-

 نشه احتمال مرگ هم هست نیسقط جن یاگه اقدام برا اما

  نیگیم یدکتر چ ی:اقا-

 کنمیبچمو سقط نم من

 :نه ترالن وقت واسه بچه دار شدن هست من جون تو واسم مهم تره -

 زور پدرام قبول کردم به

 چاره نبود یبود واسه هممون ول یحس بد یلیخ

 

 شد ورفت نیکه سوارماش دمیهراس داشتم اونروز همسرشو د نجایا انیاز وجود را کمی حاال

 مسافرت رفت نکهیا مثل

 زنگ دراومد یتنها بودم مشغول مجله خوندن که صدا خونه

 بود انیرا

 :سالم-

 دیی:بفرما-

 به خونه انداخت یپشت سرم نگاه از

 :امرتون؟-

 ن؟یدار ازیپ دی:ببخش-

 ارمیاالن براتون م دی:صب کن-

 دهنمو گرفت یکه دست ارمیب رفتم

 شدم هوشیوب ومدیداد بزنم صدام باال ن خاستمیم یهرچ

 بود  انیرا دادیصورتمو نوازش م یکس انگار

 بلندشدم

 :من کجام-

 مییدورفقط منو تو یجای:-

 رسمیدارم به اهدافم م منم
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 یمال من تو

 شهیباورم نم یشد ینجوریتو چرا ا انی:را-

 همش شکست خوردم  نیکه دوستشون دارم تالش نکردم واسه هم یزای:واسه چ-

 نه گهیحاال د اما

 کنمیم یهرکار واسشون

 یهرکار

 شهی:نه لطفا نم-

 افتاده؟ یواسه بچت اتفاق ی.راستشهی:چرا م-

 ستیدرکارن یبچه ا گهی:د-

 همون ضربه ازدستش دادم بخاطر

 بزار برم توروخدا

 :حاال که بدستت اوردم-

 یبر بزارم

 گرفتیم میداشت گر گهیمن د دیخند

 تکون دادم وگفتم دستامو

 یخوایازجونم م یچ یبست دستامم

 اشق؟اون ع یبود تو

 تا بهش برسه کنهیم یکه واسه معشوقش هرکار ی:عاشق-

 وگرنه  زمیفکرت به فرارکردن نزنه عز چوقتیه

 ؟یپست ؟چقدریبکن یکار یخوایم ؟بازمی:وگرنه چ-

 فتهی:جون پدرام به خطرم-

 ومن نشناختمت یبود نی:تو ا-

 وگفت دیخند بلند

 امی:من االن م-

طرف  هی کردمیکارمو م دیبا ومدیچاقو برنده کناردستم بود تا اون م هیجواب بدم  یزنگ خورد فکنم پدرام بود اه چجور میگوش

 برداشتم که قطع شد پدرام بود ویدستم گوش هیشد وبا  دهیطناب بر

 ییخوندم نوشته بود کجا جشویمس

 نوشتم

 کجام کمکم کن دونمی:من نم-

 دیسررس انیرا که

 گزاشتم پشتم دستمو  فورا

 جعبه جلوم گزاشت ودرشو بازکرد هی

 :خوشگله نه؟-

 ه؟یچ نی:ا-

 :لباس خوابت-

 امشب واسه

 گفتم باخودم

 خدا نه یوا

 یگیم ی:احمق چ-

 یا وونهید

 تو ی وونهی:اره د-

 پرکرد وانویبا دوتا ل یبطر

 م؟ی:بزن-

 نه ؟نهی:چ-

 ؟یخوری:نم-
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بشه  یادرویز دمیترسیطرفم م هیچون پدرام مخالف بود از  یوقت بود مشروب نخورده بودم از دوران مجرد یلیطرف خ هی از

 وبد بشه

 ؟یخوریم ینگفته بود انی:را-

 میدونفره بخور نباریا ایوقتش نشد بخاطرمن ب چوقتی:ه-

 دستم داد وانویل

 کردم قبول

 بازم؟ یخوری:م-

 :خوب بود بده-

 ی:ترالن عشق من-

 بسه خورمینم گهی:نه د-

 انی:بخاطر را-

 کجام دمیفهمیم بایمن تقر یازمن خورد توحال خودش نبود ول شتریب انیرا

 کرد پاهام توان نداشتن بلندم

 خمارگفت یباچشما

 :بغلت کنم؟-

 تونمی:عه نه م-

 نیبود بخورم زم کیپامو کج گزاشتم که نزد هی

 یتونیم یلی:بعله خ-

 ودرو بست میدیرس اتاق هیکرد تا به  بغلم

  یکنیکارمیزدم پس فترت چ نشیاومدم وبامشت به س رونیشدم و از بغلش ب اریهوش تازه

 ومدیواون جلوم رفتمیعقب عقب م کردیگوش نم اصال

به سرش زد وافتاد که  یزدم که دست یبلند غیسرش وج یرفت ومحکم زدم تو زیم یدستم به گلدان رو دمیوارچسبید به

 محکم بغلش کردم  دیپدرام از دررس

  دیرفت هنوز زنده بود اسلحه راسمت پدرام کش انیبه را نگاهم

 دادزدم

 :پدرام-

 یشد وبه کمر پدرام اصابت کرد من ماندم با دوزخم کیشل ریت

 دیسررس سیپل که

 کدام یبرا دانستمینم

 زمیبر اشک

 ترفیکه جونم براش درم یکس میکنم عشق زندگ کیشل انیچطور تونستم به را من

 

 که بهم داد یعمل پدرام دکتر با خبر تلخ بعد

 شد یسرم خال یرو یخیسطل آب  انگار

 بگم هیبه بق دیبا یچطور دونستمینم

 چارهیب فتهیبه عمه بگه پس ن یمادرم خبردادم وگفتم طور به

سکته کرده مراسم  دهیعمه هم تا شن چارهیبمونه صبح خبردار شدم ب ششینبود پ یکس انمیموندم را مارستانیصبح تو ب تا

ارزوشو نابود کردم بخاطر جون من از  میخوب بود منتظر بچه بود باسهل انگار یلیپدرام بودم خ ادیکفن ودفن برگزارشد به 

 ارزوش گذشت وحاال خودش....

 بهش گفتم انویکه برگشت جر انیرا زن

 نگفت ومن شرمنده شدم یچیبود ه یزن خوب چارهیب

 رفته بود کما انیرا

 وزم شده بود دعاکردنر شبو

 یبود لحظات مختلف زندگ یخال یلیپدرام خ یجا توخونه

 کردیدرست م کیتواشپزخونه ک یوقت
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 زدیلبخندم یوقت

 ارنیاشکمو درم هرکدومش

 زمان به عقب برگرده خواستیم دلم

 کردم تنها  یخونمون زندگ تو

 منو قبول کنن وخودمم معذب بودم که بازم بشم بار دوششون تونستنیمادروپدرم نم گهیچون د مستقل

 ازش خبرنداشتم گهیاومد وحالش خوب شد د رونیماه ازکما ب کیبعداز انیشدم که را خبردار

 وتا اخرعمرم عاشقانه دوستش خواهم داشت مونهینگرد اما تا ابد عشق اولم م یکار خوب درسته

 دارمینگه م میتو قلبم وزندگ پدرامو وخاطراتشو تا ابد یها یادگاری و

 

  نیشناسیمنوکه م ممیمر

 ترالن هیمیصم دوست

 سال گذشته ستیب گمیخاطراتو م نیکه دارم ا حاال

 دمیفهم ویاز ترالن نداشتم واز زبون مادرش همه چ یادیمن خبرز دیروز خوش ند کی چارهیبود ب اهیس یلیترالن خ سرنوشت

 مادرش وترالن که چارهیب

 به اجبار ازدواج کرد وازعشقش گذشت اول

 ازدست داد  بچشو

 عذابو تحمل کرد  یکل

 گهیوم مونهیکه پش شنومیاز مادرش م حاال

  ومدینم شیبعدش پ یها یگرفتار ینجوریانجام بده ا لشیبرخالف م یکه کار کردمیمجبورش نم کاش

 پدرام انویرا یریدرگ وبعدشم

 مرگ پدرام بود جشمینت که

 ازبس غصه خورد چارهیبراثر سرطان فوت شد ب شیال پپنج س ترالن

 کرد ودرکنارش بود شیتا دم مرگ همراه انیرا

 هم زنش درتصادف فوت کرد انیرا

 دخترشد هیصاحب  انیرا

 ط دارمپسر که االن باهاشون ارتبا هیترالنم صاحب  و

 کرد فیمرگ پدرشو براش تعر هیکنجکاوم هست ومادر ترالن قض یاز بچگ رکهیفرز وز یلیپسر ترالن خ راستش

 رهیکه انتقام مرگ پدرشو بگ نهیسالم که گذشته بازم هدفش ا چند

 گرفتم برم ودردودالمو بهش بگم میکه نرفته بودم سرخاک ترالن تصم یچندوقت بعد

 گلو پرپرکردم دسته

 ی:سالم ترالن جان خوب-

 گلومو گرفت بغض

 یدرآرامش

 نمرد تا جون خودتو گرفت چوقتیکه تو قلب تو بود ه یعشق گرفتمیم دهیکه عشقتو ناد دیببخش

 شدن لیبه ناله تبد حرفام

 شده واسه خودش ی:نگران پسرت نباش مرد-

 فراموشت نکرده چوقتیازغم تو ه انمیرا

 زود بود پنج سال ازنبودنت گذشته یلیواسه رفتنت خ ترالن

 دوست دارم یلیخ قمیرف

 سنگ قبرش گذاشتم یرو سرمو

 سخت بود یلیازش برام خ یخداحافظ رفتمیکه م هربار

 پسرترالن شیاون رفتم پ بعد

 خوندیدرسم م یاداره ول یبود تو یماشاهلل کار پسر

 گرفتیحرمت منو م یلیخ

 گفتم یمنش به
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 هستن  لیراح یخانوم اقا دی:ببخش-

 رونیخودش اومد ب که

 یریگیچرا اجازه م یسرمن جا دار ی:سالم خاله جان مگه نگفتم شما رو-

 یجان خوب لی:سالم راح-

 یجلسه داشته باش دیشا گفتم

 بفرما می:نه خاله مر-

  اریدوتا قهوه هم زود ب یمنش تو

 :خب چخبر خاله-

 زمیعز یچی:ه-

 یدانکردیپ ی:خاله راجب اون موضوع که بهت گفتم سرنخ-

 :کدوم موضوع-

 :مرگ پدرم-

 نکن رشیبهت گفتم که خودتو درگ ی:نه ول-

 یشناسینگو منو که م نویخاله ا شهی:نم-

 برم مزاحمت نشم دیبا گهی:مراقب خودت باش من د-

 :قهوه تو بخور الاقل-

 زمی:نه ممنون عز-

 کنه دایپ یسرنخ قاتیبود که نکنه باتحق ریدرگ فکرم

 

 رسمیرمیمن عجله دارم وگرنه د مادربزرگ

 لقمه روبخورگشنت نشه مواظب خودت باش  نیا اجونیآن صبرکن

 بزرگ :چشم مادر-

 دمیررسیمعمول د طبق

 گفتم دهیبر دهیبر

 استاد دی:ببخش-

 یی:دفعه آخر باشه خانم رضا-

 پسره اونطرف چشماش رو من ثابت مونده دمیکه د نشستم

 ه؟ی:چ-

 :نگاه کردن جرمه؟-

 :بله جرمه-

 :عجب-

 بود یشهرتش زمان نکهیعجبا ا یدختر چه

 به مرگ پدرم مربوط باشه دیشا ارمیتاتوشو درب دیبا

 شروع کنم دیپروندش تودانشگاه با از

 رفتم تیریحراست به دفترمد دورازچشم

 نوشته بود پرونده درست بود یاز پوشه ها زمان یکی یگشتم که باالخره رو یکل

 بود نیهم اره

 ستادمیا برسرراهش

 د؟ی:ببخش-

 ییسوال بپرسم خانوم رضا هیازتون  خواستمیکارمهم باهاتون داشتم م هی:-

 هستم یزمان من

 هستن؟ اتیح دیبدونم پدر شما درق خواستمیم

 ری:نخ-

 فوت شدن؟ شی:چندسال پ-

 شی:سه سال پ-
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  دیندار یامر

 :ممنون-

 دوسال بعد مرگ مادر پس

 

 کمکم کنه  تونستیم میخاله مر فقط

 :خاله؟-

 یاون ریتو دوباره درگ لی:راح-

 دمیفهم ییزایچ هی:-

 ؟ازکجا؟ی:چ-

  انهیهست  ایاسم دختر قاتل پدرم آن نهیمهم ا ستی:اونش مهم ن-

 ییرضا ایآن

 شناسهیرو ازکجام ایآن لیراح زدیتندتند م قلبم

 ؟یبگ یخای:خاله نم-

 خودت یفقط عواقبش پا باشه

 نکن یفقط کار گمی:صبرکن؛ م-

 داشت قتیمادربزرگ حق ی:پس همونه وحرفا-

 دوست داشتن گرویهمد یلیوترالن خ انیقراره که را نی:داستان ازا-

 پدرت ازدواج کنه  یعنیمادربزرگت، ترالنو مجبورکرد با پسرعمش  که

 دیکش یسخت یلیخ مادرت

کناربزاره  شویکه سادگ خواستیدست به کارشد م انمیاولش بچشو ازدست داد و را یکه مادرت درباردار یتا وقت گذشت

از اونطرف  دیسرخودش نبود مادرت گلدانو برسرش کوب انیبکنه همونجا بود که را یبه دست آوردن مادرت هرکار یوبرا

  دیپدرام رس

 کرد مادرت کیبا تفنگ به پدرت شل انیرا

 تا دم مرگ کنارش بود انیهم فوت کرد را یوقت

 

 بود که گفتم نیهم قصه

 تباه پدرش تاوان پس بدهبخاطر اش دینداره ونبا یگناه چارمیاون دخترب و

 نکن خاله ی:لطفا ازش طرفدار-

 من برم فعال

 رونیبکشه ب قتویخدا حاال تونست اززبون من حق یوا

 بکنم. یکار هی دیبا یول

 

 :ایآن

 شد ودستامو روشونش انداختم دهیکش میکالس که کوله پشت رفتمیم داشتم

 بهش افتاد  نگاهم

 فاصله یکم با

 :تو؟-

 :اره من-

 هیچه کار نی:ا-

 ومدیبدتر سرت ن نی:خداروشکرکن از ا-

 ی:توچرا دشمن من-

 یمن متنفر از

 نیمارو به باد داد یکه زندگ نیهست یمشت خانواده ا هی:اره ازت متنفرم چون همتون -

 گفت که همه نگاها به طرف ما جلب شد نویا یجور

 اروم تر  کمی:-
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 فهممیمنظورتونو نم کننیدارن نگاه م همه

 دمیم حیبراتون توض میبر نیای:ب-

 شنومیم دی:خب بگ-

 ما بهم مربوطه ی:گذشته زندگ-

 ترگفت یجد

 ؟یچ یعنی:-

 قراربود باهم ازدواج کنن یزمان هی:پدر تو ومادرمن -

 ؟ی:چ-

 ه؟یرفتار شما چ نیا لیدل

 :پدرت پدرمنو کشته-

 شدم خکوبیسرجام م ینطوریهم

 دیشک وترد با

 :کشته؟-

 نیگیم نیدار یچ

 نیخبر یب قتی:بله شما از حق-

  دیبرم ببخش دی:من با-

 نگفت یزیاخه چرا مادربزرگ بهم چ کردمیبه خونه خودمو سرزنش م دنیرس تا

 توقع نداشتم ازخاله

 دمیشنیم نیاز ا دیبا

 

 *میمر

 

 دخترم شدهی:چ-

 افتاده یاتفاق

  دیازم پنهون کن مویزندگ قتی:خاله واقعا ازشما توقع نداشتم حق-

 کارخودشو کرد لیراح

 گفت ویچ وهمه

 دیاتاقم باال رفتم که مادربزرگ به سرپله ها رس یاز پله ها تیعصبان با

  ایان شدهی:چ-

 نی:مادربزرگ شما چرا به من نگفت-

 وی:چ-

 پدرم ی:گذشته واتفاقات زندگ-

 یدی:تو ازکجا فهم-

 زدم ودر اتاقمو بستم یپوزخند

 شد ریپشت درنشستم اشکام سراز و

 هم زدم یکوتاه چرت

 خاله اومد در رو بازکردم یکه شدم صدا بلند

 تخت نشستم یورو

 شونم گذاشت یرو دستشو

 زدلمیعز یکنیخراب م ی:چرا اعصابتو الک-

 اون موضوع خوشحالم باشم دنیبعد شن ی:خاله نگو بازم انکار نکن توقع دار-

 تنهام بزار خاله

 ...ی:ول-

 :خاله لطفا-

  کردمیم یکار هی دیبا حاال
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 دست از انتقام برداره لیراح

 لی*راح

 

 دارمیمن دست از سرش برنم یول دهیترس چارهیبود ب ومدهین امروز

 یموقع بود که برم چاپلوس نیکار مهم بهش سپرده بود بهتر هیواستاد هم  میداشت یعلم یاردو امروز

 دمیمن کارشو انجام م ومدنیکه ن یی:استادخانم رضا-

 دیده بودشما به اون سپر چرا

 ....اون

 :سالم استاد من هستم-

 استاد گفت ستادوروبهیکنارم ا دیرس یچه موقع اه

 کارتون انجام شد نمی:ا-

 ید یس نیا یمقاله ها رو کل

 هست

 ممنون شدمیم دیداشتم ناام یی:خانم رضا-

 رفت  استاد

 من روبه

 که نقشتونو خراب کردم دیببخش یزمان ی:اقا-

 

 ازکنارم ردشد دویخند

 باش الیخ نی:به هم-

 چک کنه وید یکه فرصت نکرده س دوارشدمیام رونیاستاد از دفترش اومد ب نکهیازا بعد

 خام جاش بزارم ید یس دیبا حاال

 برداشتم ویاصل ید یس

 کردم مشیاز وسط به دون و

 تمام زحمات به باد رفت یی:خب خانم رضا-

 برسه ییودم که به خانم رضاکه استاد واردکالس شد کسل بود منتظرب میبود سرکالس

 کارتون  دارم دییایب یی:خانم رضا-

 

 *لیراح

 وفتهیدختره از چشم استاد ب نیفقط ا رسمیدارم به هدفم م والیا

 کنهیپروه انکار م یلیدختره خ نیا کردمیاصال فکرنم یوا

 امتحان کرد وید یجلوش س استاد

 نوبت منه حاال

 شده یزی:استاد چ-

 دیهست دخالت نکن ییمنو خانم رضا نیموضوع ب هی ری:خ-

  کنهیم عیاستادم مارو ضا نیا عجبا

 نشست با تمسخر گفتم اونطرف

 شدیاون ادم درستکار پس چ دیشما بود یی:خانم رضا-

 انداخت یچپ نگاه چپ

 را برگرداند شیرو و

 شد لیکه تعط کالس

 *استاد

 یزمان ی:اقا-

 دیدار ی:جانم استاد امر-

 یمن اریبه بعد تو دست نی:از ا-
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 ؟یکنیم قبول

 زده وهول شدم وگفتم رتیح

 کنمیمن چشم بسته قبول م نیبگ ی:چرا که نه شما هرچ-

 دمیخودمو خفه کنم باالخره به هدفم رس تونستمیدرون که نم از

 *ایآن

 منو ازچشم استاد بندازه خادیم رسراونهیبه اون پسره مشکوک بودم همش ز بازم

 دیبود که همون پسره رس نشیدم ماش استاد

 عه چرا سوارشد عه

 دیهدفش رس به

 دستم حس کردم یرو تو دیدرد شد هی

 دستم ی:وا-

 یوحش ییتو الی:ن-

 درد گرفت عشقم ی:اخ-

 :کوفت-

 شده؟ی:چ-

 :اعصابم خورده از دست اون پسره-

 نهیشیکه کنارت م ی:کدوم همون-

 :اره-

 یزمان لیراح یگیم لوی:راح-

 اره همون لهی:اها پس اسمش راح-

 

 بابا بزار دلش خوش باشه بچه الیخی:ب-

 میدیباهم خند یکل

 قانع شدم منم

 استاد همه شاگردهاشو به رستوران دعوت کرد روزبعد

 میوخوند میخوب بود تو اتوبوس ما زد یلیاما به هرحال خ دونستمینم مناسبتشو

 تو اتوبوس ما نبود ختیر یب یبود که استاد واون پسره  نیا یعال بخش

 

 *لیراح

 رم؟یازش انتقام بگ خواستمیبود که م یازش چشم بردارم اون همون دختر تونستمینم کردیجذابش م یلیهاش خ خنده

 لیراح یکنیفکرم یبه چ ی:الوووو دار-

 من کنان گفتم من

 یچیه یچی...هی:م...من ه-

 ایمشکوک یزل زد ای:به آن-

 یگیم یچ امی:پ-

 ی:حاضرم شرط ببندم عاشقش شد-

 تو دهنتا  زنمی:م-

 یاریباال ب خون

 گهیتلخه د قتیحق ی:باشه باشه؛ول-

 بهش چشم دوختم بازم

 

 یخایسمبوسه م ای:آن-

 اره عاشقشم ی:وا-

 الیبده کو ن زود

 ارمی:صبرکن االن برات م-
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 برداشتم چشمم به سس کچاپ خورد یا سمبوسه

 شهیکه نم نیا بدون

 تا دانشگاهو بدوه دمیم ایبه خورد آن نویاالن ا ولیا

 

 ایاآنی:ب-

 از سمبوسه زدم یوگازبزرگ دمویلبم کش یرو زبونمو

 

 دیخندیبهم م الین نطوریهم

 گرفتم شیکمک آت الین ی:وا-

 لبو نهویا یخدا قرمز شد یوا افتوی:ق-

 

 ییخانم رضا شدیچ ی:وا-

 ولت وصل کردن٧٧٢لحظه دستم با دستش برخورد کرد انگار دستمو به برق  کی در

 

 *امیپ

 :بعد بگو عاشق نشدم-

 

 گفتم باخودم

 ستیعمرا ممکن ن ؛نهییهوی:من عاشق اون بشم اونم -

 چرا خوشحال بودم که اونم اونجا بود  دونمیرفتم نم کیرفتن اتوبوس استاد پرشدومن با اتوبوس شماره  موقع

 

 *ایآن

 دیهامون بر یخوش الین

 :عه چرا؟-

 نجاسیپسره ا نی:ا-

 :نبابا بزن-

 هوی که

 گفت

 نیخلوته شلوغش کن یلی:بچها خ-

 لبام نشست  یرو یلبخند

 :دمت گرم-

 دمیدینم راونویغ یچکیه دمیشنیصداش رو نم ریغ ییصدا چیه

 من عاشق شدم آره

 اون عاشق

  دیخندیوم گفتیدانشگاه م یاز پسرا یکیکه شدم با ادهیپ

 هیک نی:اه چرا ا-

 نمیسمت خودم که صورتشو بب دمشیپسره رو گرفتم وکش قهی ناخودآگاه

 بود امیعه؛پ

 وسط دیپر ایبهم زد که آن یچشمک

 ه؟یچه کار نیا یزمان ی:اقا-

 بنداومده بود زبونم

 گفت ایروبه آن امیپ

  قمهیجان رف ای:آن-

 میدار یشوخ باهم
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  شمی:پس مزاحمتون نم-

 بااجازه

 

 *لیراح

 یکردیم عیمنو ضا یداشت اه

 امتحانت کنم خواستمی:م-

 :اره من عاشقشم دوسش دارم-

 کف زد وگفت امیپ

 یبا زبون خودت اعتراف کرد ولی:ا-

 :حاال برو بهش بگو-

 ؟ی:چ-

 تونمینه من نم نه

 

 قراربدم انیداشتم خاله رو درجر میتصم

 خوشحال شد وگفت یلیخ دیشن تا

 به عشقشون برسن دیبچه هاشون که با یول دنیوترالن بهم نرس انیدرسته را هی:عال-

 شه؟یم یعنی:-

 :چرا که نه-

 بگو بهش

 :اخه....-

 میاخه اما اگر ندار س،ی:ه-

 :چشم خاله-

 

 ازکنارم رد شدکه صداش زدم ادیاسترس داشتم داخل راهرو دانشگاه منتظر موندم ب روزبعد

 گلوش شدم با اعتماد بنفس جلوتررفتم بکیشدن س نییباال پا متوجه

  یی:خانم رضا-

 برگشت

 :بله؟-

 بزارم ونیرو باهاتون درم یموضوع هی خاستمی:م-

 دیی:بفرما-

 شهینم نجای:ا-

 

 گهید دیبابا بگ ی:ا-

 بگم ی:خب راستش.... چجور-

 

 :سالم دوستان-

 که مزاحم نشدم بدموقع

 گفت الیزد وروبه ن یلبخند ایآن

 دهیکالس تا استاد نرس می:نه بر-

 وقتش بود نیادماس ا نیاز ا کشمیم یبابا هرچ ی:ا-

 روصدا زدم الین

 نمیبب ای:ب-

 لیراح شدهی:چ-

 به نقشه هام یتا گند نزن یکل ماجرا روبفهم دیحتما با الیکنه ن کارتی:خدابگم چ-

 ی:چه نقشه ا-
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 :من به دوستت اون....-

 یگیروم ای:اها آن-

 یدی:تو ازکجا فهم-

 واقعا یعیضا یلی:خ-

 دهیخودش نفهم یدی:تو فهم-

 دونمیبهش بگم نم یچجور

 :من بگم از طرفت-

 میرمستقیغ

 هیاالنشم ازدستت عصبان اون

 به تو ربط داره مید یس یکرده که ماجرا وشک

 :اره کارمن بود-

 مشکوک شده بهت ایآن دونمی:منکه م-

 

 بکن تحمل ندارم یکاری:-

 ها رهی:عجب االن جونت براش درم-

 اینکن یخرابکار الی:ن-

 نه تابلو نباش ی:اگه تو گند نزن-

  میبر

 داد یکاریبعد درس وقت ب استاد

 گفتیبا اشاره م لیراح

 شروع کن که

 شروع کنم چاخان گفتن که  خاستمیصاف کردم م صدامو

 داد اشاره

 رفت رونیب و

 کردینگاه م بهم رتیانداختم که باح ایبه آن ینگاه

 بگم خواستمیم زهی:چ-

 چقدر رفتارش باتو عوض شده لیراح یدید

 ه؟یک لی:راح-

  یشناسیتو نم یعنی:-

 یزمان یآقا همون

 ی:خب که چ-

 منظور؟

 هیبگم پسرخوب خامی:م-

 

 :مبارکه صاحبش-

 به من داره یحرفا چه ربط نیا اصال

 استاد گفت که

 میبرنامه دار رونیب دیبر نی:دوستان بلندش-

 ارمیرفتم که ازنقشه سردرب ابرسهیآن نکهیازا قبل

 جمع شدن اطیح یدانشجوها تو همه

 *استاد

 میگرفت میدوستان ما تصم خب

 بود یزمان لینظر آقا راح نیالبته ا میبرنامه جالب براتون بزار هی

 کردیبه من نگاه م قایبهش انداختم اونم دق ینگاه

 زد یلبخند زدنیبرق م یازخوشحال چشماش
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 کردمو ونگاهمو ازش برداشتم یاخم

 می:مسابقه رقص دار-

 ودونفره یتک

 دیدستمو کش الیبرم که ن خواستمیم

 یبر ی:حق ندار-

 کنهی:حوصله ندارم سرم دردم-

 کنمی:بهونه قبول نم-

 دنیرقص ینوبت همه

 نوبت من شد که

 بودم اما معذب

 دیاهنگ  موردعالقه ام به گوشم رس یصدا نکهیمحض ا به

  دمیرقص ناخوداگاه

 

 هیعال نیا لیراح نی:بب-

 ام  قهی:حقا که من چقدر باسل-

 بارهیهنرم هیدارم از هرانگشتش   یهنرمند زن

  یاهنگ موردعالقشه ازبچگ نیبهم گفته بود ا ای:البته خود آن-

 رقصهیباشه م یاریاخت نکهیبدون ا دنشیشن با

 زدیپشت سرگزاشتم نگاهم بهش خورد که برام دست م ویچه مرحله سخت دمیکه تمام شد فهم کیموز

 

 باهاش برقصه. خوادیکه م ستهینفر با هیبره کنار  یهرک دیرس ی:خب نوبت به رقص دونفر-

 دمیند ویکس لیراح رخودمویانداختم تک غ ینگاه

 روبه من گفت استاد

 نیکنی:چرا وقت تلف م-

 

 دست به کارشدم من

 

 جلوبردم وگفتم دستمو

 نیدیم:افتخار-

 کردم قبول

 میهماهنگ بود یلیخ

 به چشماش افتاد  نگاهم

 کردیمرا نگاه م عاشقانه

 را ازچشمانش گرفتم  نگاهم

 رهیقراربودجونمو بگ روزیبود که از د یهمون ادم نیا

 از دانشجوها برامون دست زدن یکه تموم شدجمع رقص

 اومد جلو روبه هردومون گفت استاد

 نیایهم بهم م یلیخ نیبود یعال یلیخ ی:جدا ازشوخ-

 انداختم لیبه راح ینگاه یرچشمیانداختم ز نییتعجب سرمو پا با

  ییپسره پررو چه

 کرد یشوخ هیبازه حاال استاد  ششین

 میکه تنها شد یدونفر

 ستادمیا نهیبه س دست

 :کجا -

 ستیخبرا ن نیپسر به دلت صابون نزن از ا آقا
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 خانوم؟ ی:چ-

 چپ بزن ی:خودتو به کوچه عل-

 هیچ قتیحق یبفهم یخوای:پس م-

 قت؟ی:حق-

 خبر باشم؟ یهست که ازش ب میزیبازم چ مگه

 من بهتون عالقه مند شدم ییرضا ای:خانم آن-

 دوستون دارم یلیخ

 راحت شد؟ التیخ

  ومدیباال نم صدام

 رفت عیگفت سر نویا تا

  دیرس المیبلندم به ن یخنده ها رمیخندمو بگ یجلو تونستمینم

 گفتیازموضوع باخبر بود وبه من نم الین

 دونستیخالم م تازه

 شدمینفر ازخبرا باخبرم نیاخر دیطرف من بود من با یک دونمینم اصال

 بود یپسرخوب بنظرم

 

 نرفته ادمی ویقبل یهنوز اتفاقا یول

  میباهم بود شدیم یوخاله قبول کردم چندماه الین ینظرا با

 یخواستگار ادیقرارشد ب که

 میکرد یآورد ودستم کردند که نامزد حلقه

 تا ازدواجمون مونده بود گهیچند هفته د فقط

 منه یهمون مرد زندگ نیا کردمیفکرنم

 بهم گره خورده بود  شیسال پ یلیما ازخ سرنوشت

 باهم آشنا شدن انیکه ترالن ورا یزمان

 گرفتیم میگر

 سپرد شیگفت که ترالن آرزوهاشو به آت خاله

 عکساشونو نگه داشته بود اما

 دمیدیعکساشونو م یوقت شدیم شیر شیر دلم

 برآورده نشدن چوقتیکه فقط آرزو بودن وه یتک آرزوها تک

 بغلم کرد  خاله

  دیرس لیبرو راح ای:آن-

 رونیب نیبر قراربود

 پاک کن اشکاتم

 :چشم خاله خداحافظ-

 

 سراغ دفترخاطره خاک خورده ات رفتم به

 سالها برگ برگشو خوندم نیدفتره که ازت مونده ومن ا نیا بعد رفتنت ترالن

 دمیخند

 به عکسش زدم یا وبوسه

 ترالن  ینیبی:م-

 انیبا دختر را پسرت

  یداشت توقع

 هاتون بهم برسن! بچه

 نیشما مال هم نشد نکهیباا

  یخوشحال یلیاالن خ بندمیم شرط
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 برگه دفترخاطرات رو بازکردم نیاخر

 کردم به خواندن شروع

 

 دیشا سوءتفاهم

 باشد خیکلمه تار نیتر تلخ

 دوستت دارم یوقت

 یتو هم مرا دوست دار کنمیم الیخ و

 ....یمردانه ات پنهانش کرده ا یپشت آن غرور دلربا اما

 سوءتفاهم

 روزها  نیا

 جامعه باشد.... تیواقع نیتلخ تر دیشا

 ...یتو هم مثل من دلتنگ کنمیم الیخ یوقت

 ! یمن گذاشته ا یرا برا لتیتو هم متن پروفا ای

 سوءتفاهم

 ظاهر به

 کلمه است,  کی فقط

 آورد یداند که چه به روزگار آدم م یخدا م اما

 بگو یزیچ پس

 یعاشقم بود بگو

 سوءتفاهم بود نگو

 تَوهمِ عاشق بودنت را زده ام.... یتمامِ روزها را اشتباه نگو

 قلمبه سلمبه عادت ندارم،  یجمله ها نیبه ا من

 .ستیها سوءتفاهم ن نیا

 ییهم که بگو هرچه

 هم نخواست یاما سرنوشت مارا برا یدوستم داشت بازهم

 متفاوت باشد ندهیآ دیشا

 

 ماه بعد.... دو

 

 بچه ها نیبر ییجا نییخوای:م-

 بهشت زهرا میبر مییخوای:اره خاله م-

 ننتونیبب شنی:خوشحال م-

 امیباهاتون م منم

 

 بودند ادتانیبه بچها انداختم هنوز هم عاشقانه به  ینگاه

 برگشتم

 کردیرا دنبال م انیعاشقانه نگاه را زدویاز آن دور لبخند م ترالن

 

 انیپا
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