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 شرکت عشقنام کتاب : 

 بیتا منصورینویسنده : 

 کاری از رمان سیتی

 ما : تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام :

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 
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 به نام خدا

 

 

 

 

 رمان شرکت عشق

 

 یمنصور تای: ب سندهینو

 

  یتیانجمن رمان س عضو

 تلگرام انجمن یدیآ

@romancity 

 

کم  یشرکت بعدشم خونه دو روز در هفته هم  که دانشگاه هستم اوف خسته شدم ول شهیشدم طبق معمول هم داریخواب ب از

زدم خب  یرسم یپیحاضر شدم ت ستین تامیتو موفق یسد چیمن ه یسه تا شرکت برا یثابت کنم که اداره  دیمن با مارینم

شرکتم بدون خوردن صبحونه از عمارت خارج شدم سوار بنز  سیرئ هاسپرت برم بالخر پیکه با ت شهیشرکت نم رمیدارم م

 قرمزم شدم وبه سمت شرکت حرکت کردم 

 وارد شدم  یشگیهم یبا همون جذبه  دمیکت رسساعت به شر مین بعد

 وار شدن من همه بلند شدن وجلوم خمو راست شدن وسالم کردن ومن به تکون دادن سرم اکتفا کردم . با

 خ..... یلیخ یلیخ نیکرد یگفت:سالم خانوم با قدماتون شرکتو نوران ی(با چاپلوسمیکه پرستو)منش دمیدر اتاقم رس یجلو

 فتم: پرستو حرفو کشش نده برو سر اصل مطلبکردمو گ حرفشوقطع

 تکان دادوگفت: یسر

 

 

 

 یکیشما  زتونیجدا کردم گزاشتم رو م ناشویکار بهتون دادن رو نگاه کردم و بهتر شنهادیکه پ ییشرکت ها یپرونده ها خانوم

  رمیکه  من با شرکت تماس بگ دیوبه من اطالع بد دیرو انتخاب کن

 قم شدم اتا یگفتم وراه ییا باشه

 معدلش هم باال باشه تا راحت باشم.  دیبزن اوف با یبه پرستو بگم اگه دیشرکت دو هفته است حسابدار نداره با یوا

تاپ  هیرفتم تو اتاقم و لباسامو با  میشدم به سمت عمارت روندم  مستق نمیهرروز وروز مره سوار ماش یاز کارها بعد

راه بره  تونهیواالن نم دهید بیسال تصادف کردم و نخاعش آس کیداداشم  نایوشلوارک عوض کردم  رفتم سمت اتاق س

 داخل شدم با خنده گفت: مدر زد زنهیجز من حرف نم یحاد گرفته وبا کس یافسردگ

 

 

 

 پرنسس داداش سالم

 یخوب یزدم وگفتم:سالم داداش یلبخند
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 عسلم چه خبر اره

  یسالمت

 شرکت چه خبر از

 هیشرکت عال اوضاع

 خوشگلم یابجبه  نیافر

 یزدم که گفت:حسابدار هم خودت لبخند

 کنمیبابا وقت نم نه

 گهینفر د هیدست  یرو بسپر یحسابدار یخوایاونوقت م یهست یاضیر یتو نخبه  یابج یوا

 سرم ختهیکار ر یکل شهیوقت نم یداداش اخه

 یت ینشسته جلو یزننده ا شیمانم با اراما دمیکه د نمیبب لمیزره ف هیتا  یو یرفتم سمت ت نایساعت صحبت با س کیاز  بعد

  هیچه وضع نیکردوگفت:ا یاخم قهیدق کیسالم کردم برگشت وبه من نگاه کردوبعد از  یو

 کجاست بشیع نمیبیتوش نم یرادیسرو وضعم نگاه کردمو گفتم:ا به

 یگردیلباس تو خونه م نیانوقت تو با ا ادیخواستگار برات ب خوادیم امشب

 خنده وگفتم:حتما پرهام اره  رینگاه کردم اما بعد زدم ز تعجب به مامان با

 کم داره دختر یپرهام چ مگه

دوسش  خوامشینم میاومده خواستگار یسر ۵بابا  یفهمیسرخره سرخر م ستیخواستگار ن گهیگفتم:مامان پرهام د تیعصبان با

 ندارم وبه سمت اتاقم حرکت کردم.

 

 

 

سالم کردم به  یالیخیبا ب نییبود که گشنه ام شدم با همون لباسا رفتم پا ٩دم ساعت شرکتو انجام دا یاتاقم شدم کارا وارد

شد برگشتم پرهام بود بهش  دهیکش یکه دستمو توست کس کردمیجمع م لویسمت آشپزخونه رفتم شاممو خوردم داشتم وسا

  میکشونیدنبال خودت م یکه ه ستمیمن خر تو ن تایب نیاخم کردم اخم مخصوص خودمو که گفت:بب

پرهام دست از سر من بردار من زن  یخر یلیخ گفتمیاتفاقا امروز داشتم بع مامانم م یدیگفتم:هه چه خوب فهم یبلند ادیفر با

 شمیتو نم

 من دوست دارم یول تایب

 اره بارتوام یکه نصف شرکتا وپنج دونگ از خونه به اسم شد عاشقم شد یزدم وگفتم:از وقت یصدا دار پوزخند

اگه  ییودا ییزندا دینیگفتم:بب ستادمویا مییودا مییواز آشپزخونه خارج شدم روبه زندا دمیاز دستش کش یه محکمب دستمو

 دیایمن ن یخواستگار گهینکنم د رونتونیغرورتون نشکنه واز خونه ب گهید خوادیم

 نیا تایا اومد تو وبا خشم گفتْ:بباز شد باب یدر به تند قهیزره اروم شدم بعد ده دق هی شیسرعت به سمت اتاقم رفتم اخ به

 بود یچه کار

  دیدیکه االن د یکار همون

 بزنه که دستشو تو هوا گرفتمو گفتم : یلیودستشو باال برد تا بهم س یعوض یخشم اشکار گفت:دختره  با

 

 

 

اده کنم پنج دونگمو من اگه ار یمن بلند کن یدستت رو رو یکه بخوا تیا غهیص یحسام من نه مامانم نه اون زنا یاقا نیبب

 از حدت جلو نرو  یادیپس ز نطوریشرکتم هم یدرباره  زارمیدونگ تنها م هیوشما با پول  فروشمیم

 از اتاق خارج شد  دیشد تیشده بود با عصبان یعصب یلیخ

 بود که خوابم برد. دهیو به سه نرس دمیخسته بودم رو تخت دراز کش ختیاعصابم بهم ر دوباره

 مانتونو بپوشم  نیحرص دادن بابا تنگ تر یگرفتم برا میشدم تصم داریب که از خواب صبح

وشال قرمز وکفش پاشنه بلند قرمزم  یرو با شلوار جذب مشک دادینشون م ینقصمو به خوب یب کلیکه ه مویمشک یکت مانتو

 کردماب پرتقال رو به عنوان صبحونه خوردم وبه سمت شرکت حرکت  وانیل هیبرداشتم  مویگوش دمیپوش

رو  نایپسره نشسته بود اونجا زل زده بود بهم اعصاب پسروا هیبا همون اخم خاص خودم وارد شدم  دمیشرکت که رس به

 اومدن یحسابدار یمصاحبه  یتو اتاق که گفت:خانوم برا میبا پرستو رفت نیهم ینداشتم برا
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 بفرستشون داخل یکی یکیباشه -

 گفتم در باز شد . یدیتو درو زدن بفرما انیب شونیکیتا  سادمیوا پنجره یگفت ورفت بلندشدم رفتم جلو یچشم

 

 

 

 ایآر

 ایآر خوانیاخه به مامان زنگ زده که تو شرکتمون حسابدار م نمیبب ویکن دختر بابا من نخوام کار کنم ک لتیپرستو خدا زل یا

 .  یات بازنشسته است حاال نوبته توه که کار کنباب ییپسرم تو االن مرد خونه ا یبر دیداد که با ریمصاحبه مامانم گ یبرا ادیب

 شدم. دمیسف دمیو سوار پرا دمیپوش ویرسم یمامان گفتو گفت تا بالخره قبول کردم کت وشلوار مشک انقدر

...استغفراهلل یاخه به تو چه دختره  کردمینحسم پرستو رو خفه م یدختر خاله  نیهمونجا ا یزاشتیاگه م یبه شرکت وا دمیرس

 دمیوسط حرفش پر شیگرفت کالفه شدم از پرحرف لمیتحو یباز جوابمو داد و کل شیتم و بهش سالم کردم با نگف یا

 اومده سیوگفتم:رئ

  ومدهینه هنوز ن-

  ادیتا اون ب نمیشیباشه پس من م-

داشتم  ینجوریکه اونجا بود حرکت کردم وروش نشستم هم یاز سمت پرستو برم به سمت صندل یمنتظرجواب نکهیا وبدون

مخشو  دیبا یحتما منش نیبود ا ییوارد شد چه تو دل برو یبا اخم خاص کلیخوشگل وخوش ه یلیدختر خ هیکه  کردمینگاه م

 از پرستوو دخترخوشگله  نبود یبه اطراف نگاه کردم خبر یرفت و وقت دربزنم انقدر به دختر فکر کردم زمان ومکان از دستم 

رفت پرستو اومد سمتم  یاومد ک یک دمشیاومد من ند سیرئ یعنیوا  رونیاومد ب سیرئپرستو از اتاق  قهیاز ده دق بعد

 اومده  سیپاشو رئ ایوگفت:آر

 اومده درو باز کردم یدیبفرما یزدم صدا یرفتم ودر سیگفتم وبسمت اتاق رئ یا باشه

 

 

 

اره همون  حتما دست راست  دمیر دکه جلو د یهمون دختره  نینکن ا سایوا سایوا یکلیبود عجب ه فرلوپزیگاد جن یاوما

 .کردمشیداشتم دست راستم م یکارمند نیهمچ هیمعلومه منم  سهیرئ

 کجاست ؟؟ سیباز گفتم:سالم خوشگل خانوم رئ شیبرگشت سمتم که با ن 

 هست یخودم هستم اقا مشکل-شد وگفت ظیغل اخمش

 کنهیم یه شوخسالش باشه نه حتما دار ٨١ ادیز ادهیدختره ز نیخدا مگه ممکنه ا ای

 خوامیمعذرت م دونستمیمن اخه نم دیتته پته گفتم:عه ببخش ای گهید سهیمگه مرض داره حتما رئ ایآر

کارمو گزاشت  یکه رزومه  کردیداشت بهش نگاه م قهیلطفا بهش دادم ده دق دیکارتونه رو بد یتکرار نشه بعد گفت رزومه -

 یخب اقا-ودستشو درهم قفل کردوگفت زویرو م

 یاجهانیهستم آر ایآر-

کارو  انتیافراد وفا دارو خ نیهم یکه اومدم برا شهیم یدوماه هی بایمن چون تازه وارد شرکت شدم تقر یجهان یاقا-

 یمن وفادار طیشرا یول بایتقر دیکار مناسب هست یخوبه وبرا بایمعدلتون تقر دیشما دست راستم باش خوامیم شناسمینم

 دیکن انتیاگر خ یول ستین یپول اردیلیم ٠٢٢ یمن حت یچون برا ماستضرر ش هی دفقطیکن انتیشماست من اگه شما به من خ

 قبوله دیریاز خودم بگ دیداشت ازیاگه پل ن دیدار یتاوان بد

 قبول کردم. نیهم یپس برا هیهم عال یلیاره خ دمیفکر د قهیزدم وبعد دودق یلبخند

 

 

 

 خانوم... ممنون

 من.....-

ماس  یزدم تا همه چ یژکوند یگفتم لبخند یبهم غضبناک نگاه کرد خب مگه چ سیکه رئ دیفتم بفرمادر اتاق اومد گ یصدا

 بشه  یمال

 رو بفرستم ینفرات بعد ایقبول  ایخانوم آر تایب-اومد تو وگفت پرستو
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 قبول شدن  شونیا ستین یازین-

 

 تایب

 تونیخوشبختم از اشنا-وروبه من دستشو دراز کرد وگفتْ بلندشد  یجهان یذوق کرد وبا ذوق از اتاق خارج شد اقا یلیخ پرستو

 خانون تایب

 کردو رفت. یگفت خداحافظ یچشم دیاز فردا کارتون رو شروع کن-تکون دادم وگفتم یسر

 یخوب شیتیسرخوش من سپهر اومد سالم سالم ب یپسر عمو  نیانجام دادم وخواستم اماده شم برم  که باز ا کارامو

 چته تایندادم گفت ب یجواب

 حضور نداره الزم به ذکره  نجایا شیتیبه اسم ب یکس یول ستین یزیچ گفتم

 امشب یخنده گفت باشه بابا تو هم اومده بودم دعوتت کنم به پارت با

 خب؟؟ یگفتم که گفت چ یاوف

 یچ یبرا یپارت یچیه-

 یدورهم-

 ه؟؟یتمش چ امیباشه م-

 نیج-

 ندارم  دیخر یحوصله  نیخداروشکر ج-

 باشه ایبترکون پتیامشب با ت دیباز با تایب یول-ْْ

 کنمیم مویسع-

 یکار دارم پس فعال بوس بوس با یخوشگلم من برم که کل یقربون دختر عمو یا-

 خداحافظ-

اش به  هیمن وبق ینصف شرکت برا یبازم به عبارت یول ستین ادیشرکت سهمش ز یاز سهام دارا یکی رسرشیرفت خ سپهر

 سهام دار شرکتم. نیمن بزرگ تر یعنیوپسرش سپهر هستش  دهیوعمو سام ودخترش سپ نامیاسم بابام داداش س

 

 

 

تک  زیچ هیدنبال  کهیبوت هیخودش  یکه برا ستیدوستم کمد ن نیتر یمیصم لویخونه در کمدمو باز کردم بقول ن رفتم

بودمش  دهینپوش ییبود تا حاال هم جا برام فرستاده ی هیاز ترک لوین نویافتاد ا میسرهم نیوخوشگل بودم که چشم به لباس ج

موهامم ازاد دورم  دمیپوش دمیسف یمشک یو کتون یجذب مشک شرتیت هیخوشگل بود ازش خوشم اومد لباسمو با  یلیخ

 . شیو شروع کردم به ارا ختمیر

سپهر  یالیسمت وبرداشتم وب مویوگوش فیوک دمیپوش یاسپرت مشک یمانتو هیکم بود کارم که تمون شد  یلیدر حد خ شمیارا

 حرکت کردم .

و همه با ورود من  یجیکه د نکهیکارم ا ژیاز پرست یکی  دیرسیشلوغ گرفته بود صدا به صدا نم هیبازم پارت دمیرس الشیو به

 تروقشنگ تر بود . یاز همه عال پمیدادم طبق معمول ت لیمانتومو شالمو تحو نمیتا من برم بش کردنیسکوت  م

 نه انقدر یخنده گفت:گفتم تک باش ولاومد سمتم وبا  سپهر

 سالم-

 حالک؟؟؟ فیسالم ک زابالیپرنسس ا دیاخ ببخش-

 خوبم یاگه تو بزار-

به  مویهمه جا رو پر کرد و من با همون ژست مخصوص خودم تک کیموز یوبه سمت دوستاش حرکت کرد دوباره صدا دیخند

 مبل دادم

 

 

 

باال  یبزنم بکشمش از دستش راحت بشم ابرو گهیم طونهیخدا ش یهامه اپر نیبازم ا دمینفر کنارم نشست برگشتم د هی

خونه اتون  انیب یحت ستنین یراض گهیمامان وبابام د یانداختم واخم کردمو سرمو برگردوندم  که گفت:بالخره کار خودتو کرد

 ؟؟؟ میام چ افهیق پمیکم پولم ت میمن چ یزنیپوزخند م هی:چفتزدم که گ ییپوزخند با صدا یلگد به بختت زد
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مردونه وجذاب  یلیخ ی افهیوق یمشک یپسر با  چشما هیکم نداشت  یزیچ گفتیبهش نگاه کردم راست هم م برگشتم

 که ازدواج کنم پس خواهشا بسته. خوامیاما من نم یکم ندار یزیگفتم:پرهام تو چ

 ییکجا یترک یکرد یفارس  یسیلیانگ یبگم دوست دارم عرب یبه چه زبون تایب اخه

بهتروسر تر از من پس انقدر  یلیتو هست خ یهم برا یبهتر یدخترا یخوب یلیپرهام تو خ ییجایزدمو گفتم:ه ابمویکم لبخند

 اصرار نکن .

 ...تایب اما

 هیپرهام کاف کنمینداره خواهش م اما

 یدید یخواه یخودم یاخرش برا تایب تونمینم

 نکردم که خودش بلند شد ورفت. ییحرفش اعتنا به

 

 

 

 یدیپوشینم نارمیسرش خب ا ریاش اومد سمتم خ یوشورتک ل یل شرتیو ت شیتمام عمل ی افهیبا ق دهیبودم که سپ نشسته

 یجون چه خوشگل شد تایگفت:عه سالم ب شیشگیهم یوافاده  سیاومد و ف

 یممنون تو خوب-

  زمیاره عز-

 خداروشکر -

 یرفته همه  ونهید ی دهیسپ یخوشگل ول یلیسپهر هم خ سپهر بود هیخوشگل بود شب یلینگاه کردم خودش اول خ بهش

لنز  رفتمیوگرنه اونم م هیچشم خودش رنگ نهیا شیپروتز کرده مثل خواسته خوشگل بشه  خوب دونمیبدنشو بوتاکسو ونم

 .زاشتیم

اومد  میگوش یداسمتم ص انیپسرا از ترس اون نم نکهیپرهام ا ی هیتنها خوب کردمیفکر م نی.داشتم به ا ستیمهم ن الشیخیب

 سالم گوسفند من-برگشته.بهش زنگ زدن که طبق معمول جواب داد کایاز امر یعنیبود  لوی.برش داشتم اخ جون ن

 یدرست سالم کن یتونینم یابویسالم االغ -

 تو؟؟؟؟ ییکجا لینه گور-

 انترخان یفضول-

 عشقم بگو تایب-

 

 

 

 نوچ راه نداره-

 یینکن کجا تیعشقم اذ تایب-

 یخوایم یچ یسپهر برا یپارت-

 زودتر بگو خب یریدرد بگ یا-

 خب کاریچ یخوایم-

 ییکجا-وگفتم  دمیکش یفیخف غیج رانیبرگشتم ا-

 ام میخاله مر یمن االن خونه -

 بزن باشه نیج پیاهان اومدم دنبالت ت-

 به چشم یا-

تو بغل  میدیو پر میدیکش غیهم ج دنیدبا  دمیساعت رس میبعد ن لوین یخاله  یبنز خوشگل ام شدم ورفتم سمت خونه  سوار

که من از خودمم بهتر  لوهیهست ن یطونیش  یخلق وخو هیمن تو وجودم  دونهیکه م یتنها کس میکرد غیج غیج یهم وکل

 انقدر دلم برات تنگ شده بود که نگوووو یچند وقته که نبود نیشتر ا-رو بهش گفتم شناسهیم

  مونیدلم برات تنگ شدم م یلیمنم خ-

 میورفت میخوشملم شد نیسوار ماش یابراز دلتنگ یبعد کل الصهخ
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 منو نیشتر بب-گفت لوین

 اورانبوتان هیچ-

 زره شده بود هی رانیا یدلم برا میدورو برا بچرخ نیهم یپارت مینر  گمیم-

با سرعت  ینیکوچه ماش هی یاز تو کدفعهیخلوت بود که  ابونایبه خوندن خ میوشروع کرد میاهنگ گزاشت هیباشه چه بهتر  و-

 قشنگم زد. نیاومد وبه ماش

شخص روبه رو  دنیبود سرمو بلند کردم که با د دیکه به من زده بود پرا ابوهیاون  نیشدم ماش ادیپ نیاز ماش غیوج غیج با

 چشمام از تعجب گرد شد.

 

  ایآر

که  میکوچه رفت هیاز داخل  میوجب بزنباال شهرو  یها ابونیخ نیزره ا هی میبر میگرفت میتصم میمیدوست صم نیراد با

 یها نبود برا ابونیتو خ یکس میرفتیهم  م یادیسرععععععت وبا سرعت ز- میوباهم گفت میبهم نگاه کرد نیمنو راد کدفعهی

بنز  هیباشه خوبه  یحاال چ نیاووووووووف ماش نیماش هیگروپ خوردم به  کدفعهیکه  کردمیجا توجه نم چیاصال به ه نیهم

دختره کنارش چشمام از تعجب  هیو تایب سمیرئ دنیبشن که با د ادهیهران منتظر بودم دوتا دختر عمل ازش پ یل مامانخوشگ

-خودشو نباخت ودوباره اخم کردو گفت یسرسو بلند کرد اونم به من با تعجب نگاه کرد ول تایب یپرتقال شد وقت هیاندازه  ادیز

 درشو پلمپ کنن دیداد با نامهیکدوم اموزشگاه به تو گوا یگناهم به کشتن بد یتا ادم بکه دو ابونیتو خ این یستیبلد ن یرانندگ

 

 

 

 تایب

نگاه کردم حق هم  نشیبه ماش دینگاه کن نمیمنم تاوان پس دادم اگه به ماش خوامیخانوم معذرت م تایدر جوابم گفت:ب ایار-

اره جون عمت -شدمو گفتم طونیش کدفعهیزکجا و چه جور ا دونمیکال خراب شده بود افتضاح بود نم نشیماش یداشت جلوبند

 خر االغ یعشق منو خراب کرد یزد یانقدر خوشحال بود یکرد دایدوس دختر پ

-وگفت دیخند ایآر کدفعهینزنه  نمیبه ماش خواستمی حقشه��توپ بسکتبال شده بود  یاز تعجب چشماش اندازه  ایآر

  میبگرد میبودم با دوستم اومده بود ومدهیدوس دختر ن کردن دایپ یذهنتون منحرفه ها من اصال برا

 جونم عشقم -بود جواب دادم نایتلفنم زنگ خورد س یهرچ-

 الو سالم پرنسسم -

 بله زمیسالم عز-

 خونه  یاینم-

 هم اومده لویچرا اتفافا ن-

  نیایپس زود ب یچه عال-

  یبا یباشه با-

 . لوین نطوریهم کردینگاه کردم که با تعجب نگاهم م ایآر به

 بود یک-گفت لوین

 یچکیه-

 عمرم تاااایب-

 بود نایلوس نشو لوس نشو س-

 یعرضه ها ندار نیتو از ا گمیداداشت بود م-پس کله ام وگفت زد

ودوستش  اینگفتم تازه متوجه آر یزیننه غلط کردم چ یوااااا-صورتش گرفت وگفت یکردم که دستشو جلو ینگاه غضبناک بهش

 نیرو بکش گهید یکی دینزن ینسریا دیدقت داشته باش نویاقا-شدم وگفتم

 ....یخسارت چ-زدوگفت یلبخند ایآر

 . میورفت میشد نیسوار ماش لویوبا ن ستیالزم ن-قطع کردمو گفتم  حرفشو
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 هیسلطنت زشینبوده همه چ یزیچ یپادشاه یبرا نجایزد وگفت ا یسوت لوین میدیعمارت که رس به

 مامان جونه ی قهیسل-

خب خونه هم کم کم ده هزار  اطشهیپنج هزار متر ح کهیخونت عجب بزرگه خب اره نزد یساخته ول یبود ها چ قهیوش سلخ-

 شترهیب ایمتر 

وشلوار  شرتیت هیجفتمون  میتو اتاق من تا لباسامون رو عوض کن میاول رفت میگفت وبا خنده وارد خونه شد ییخدا ای

در گوشم گفت  لویهم خوشگله ن یلیسالم که فداتش شم خ ٠٠داداش  نایاتاق س سمت میورفت میموهامونو بافت میدیپوش

 میلبخند زدوگفت:سالم پرنسس من و عشق زندگ دنمونیداخل اتاقش با د میورفت دمیخوشگل تره خند ییرای:اتاقتون از پذ

 زیعز یوگفت:خوب دیرو بوس نایرفت صورت س لویساله باهم دوستن وعاشق همن ن٣ کینزد لویون نایرفت بگوم س ادمی لوین

 دلم

 یبه من نگفت یاومد یک فداتشم

 یش زیخواستم سوپرا خب

 .گفتم

 

 

 

 نشسته ها   نجایاوهوم مجرد ا اوهوم

 اوعق زدن رو در اوردم  یوادا یچقدر لوس باز گهیخب بسته د گمیگفتم:راس م دنیخند جفتشون

 بزار نوبت تو بشه یشعوریب یلیزدوگفت:خ غیج لوین

 نترس شهیوگفتم :نوبت من نم دمیخند

چشماتونو  دینیبب یکه گفت:وا میتعجب بهم نگاه کرد ای لویمنو ن دیندیبراتون دارم چشماتونو بب زیسوپرا هیگفت: نایس

 که  خورمتونینم

دهنمون بود  سادهیجلومون وا نایس میدیکه د میچشماتونو  چشمامونو باز کرد دیگفت:باز کن  قهیکه بعد دودق میبست چشمامونو

 یگفتیتو که م شعوریکه گفتم:ب دیبلند خند نایسمت س میدیو پر میدیکش غیج لویمنو ن سادهیوا نجایچطور ا نایباز شده بود س

 گفتنیم نویماست دکتراتم ه یهمون قبل تمیوضع

 .دیش زیسوپرا خواستمیوگفت:م دیخند نایس

 نمیبیشکرت که داداشمو انقدر سالم م ایخدا رفتیراه م واشی واشی نییپا میرو برد نایس لویکمک منو ن با

 

 

 

 یکرد دایگلم حسابدار پ یگفت:چه خبر ابج نایکه س یو یت یمبل جلو یرو مینشست لویون نایس با

 ستین یشده ادمه بد دایپ یکیفعال که  یزدم وخورمشو گفتم:اره داداش یبرداشتم و گاز بیس هی زیم یرو یخور وهیم از

 دید میخواه ندیکرد در آ ینیب شیپ شهیالبتع نم

 گفت:دختره؟ لوین

 پسر نه

 کرخر شد  یتایحسابداره خر شد عاشق ب نیا دیشا نایکردو گفت جووون س نایرو به س لوین

 چته یوحش_دوگفتیکش غیخورد تو سرش ج میکه تو دستم بود پرت کردسمتش که مستق یبیس

 گفت چندسالشه لویاوردم که نوبعد اداشو در  یگند تر از دهنت حرف نزن یتا تو باش حقته

 یک

  رهیمخش بزنم که توروبگ امیب هیاسمش چ گهیحسابداره د رایبم عههههه

 سالش هم باشه٠۵فک کنم  یجهان ایآر یاسمش آقا خنگ

 .دیایبهمم م هیزدوگفت:پرفک عال یسوت

 شوخه برعکس من  طونویبابا اون کال تو هپروته ش گمشو

 تورو هم سرحال اورد دیشا خب

  لوووویزدم:ن غیج

 باشه ساکت شدم  باشه
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 گفت نایخنده که س ریز میزد همه

 

 

 

 تموم شد  گزرهیم یبدونم تو شرکت چ خوامیاقا جان اصال من نم دیزنیچقدر حرف م دخترا

 بعله میوگفت میدیخند لویمنون

 گفت چهاردستوپاتون نعلهههه طنتیبا ش نایس

 غیدر یول کردمیم نییماهوره رو داشتم باال وپا یسرجامون شبکه ها میشستو ن میکرد نایس یحواله  یمشت حساب هی هرکدوم

 .یدرست وحساب لمیف هیاز 

 من ینایگفت:س لوین

 عمرم جون

 هان؟؟ یخوب گهیتو هم که د میبگرد رونیب میبر

 شرط هیگرفتو گفت:قبول اما  یمتفکر ی افهیق نایس

 یچه شرط میباهم گفت لوین منو

نگاه  هیکه  میشدیحاضر م می.داشت میکه حاضر ش میزدن و بدو رفت غیبه ج میشروع کرد لویحاال منو ن یوا یشهرباز میبر نکهیا

 میو حرکت کرد میشد نمیوسوار ماش میحاضرشد عیانا سر ونهیهم د نایا میصبح االن اخه کجا بر ٣به ساعت انداختم ساعت 

 هنوز هم شلوغ بود. یشهرباز یلصبح بود و ٣ساعت  میدیخفن رس یشهرباز هیبه  قهیبعد پنج دق

به خونه رفتن  تیصبح بود که رضا ۵ساعت  میشد گهید یجانیه لیوسا یییصبا وکل یسالتو کشت نهیسوار سف نایوس لوین با

 . میداد

 خوابمون برد. دهیسمت اتاق خوابمون وبه سه نرس میهمه رفت میدیرس تا

 

 

 

 میبود رونیصبح ب ۵م امروز دانشگاه داشتم بعد انوقت تا ساعت سر ریشدم خ داریساعت هفت به بزور از خواب ب صبح

 . رفتمیشدم وبا حداکثر سرعت بسمت دانشگاه م نیحاضرشدم وسوار ماش

 دانشگاه بود ومن تازه دانشجو شده بودم. یجلسه  نیاول خب

دانشگاه   یاشتم که براسه تا شرکت انقدر استرس ند یاداره  یچرا من برا دونمینگران بودم نم یلیداشتم وخ استرس

بودن.واهلل  دهیسپ هیدختر تو دانشگاه فکر کنم من بودم دختر همه شب نیوارد کالس شدم ساده تر دمیاسترس دارم رس

 هستم  یسهراب امکینکردم که گفت:س یینشست اعتنا تمپسر بغل دس هینوناشون نشستم سرجام که  نیبخدا با ا

 هستم یرانیتاایب خوشبختم

 خانوم تایب خوشبختم

 نیهمچن

 چند سالتونه-دست بر دار نبود وگفت  ینزنه ول یحرف گهیبرگردوندم که د سرمو

 ا؟؟یداره آ یبه شما ربط نیا-بهش انداختمو گفتم یغضبناک نگاه

 تکون داد یمنف یتعجب نگاهم کرد وسرشو به نشونه  با

 دیکه به شما ربط نداره دخالت نکن یپس تو کار-

  مینزدم تا استاد وارد کالس شد اونروز دوتا کالس داشت یگفت منم حرفن یچیه گهید امکهیس

 گذشته وعصر برگشتم خونه. عیسر یلیخ کالسا

  کنهیم دادیکه داره دادوب دمیدر خونه که بودم پرهامو د یجلو

 شدم  ادهیپ نیاز ماش عیسر

 دشیاریمن کجاست ب یتای:بگفتیکه م دمیصد درصد مست بود صداشو شن خوردیجلو حالتش نرمال نبود تلو تلو م رفتم

 ابو باز کردم ابو گرفتم رو سر پرهام. ریبود برداشتم وش یباغبان یکه برا یدرو باز کردم شلنگ  یپشت اطیسمت در ح رفتم
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 تایب-هوا برگشت سمتم وگفت دیشوکه شد وپر پرهام

 حالت اومد سرجاش-گفتم  تیعصبان با

 شده من کجام یچ

 شده  یچ یگیحاال م یکرد دادیمن دادوب یخونه  در یجلو یاومد هه

 اخه دونمیمن نم تایب

 گمشوووووووو-گفتم  ادیفر با

 ...تایب یول

 شد و رفت. شیمشک یگمشو برو پرهام سوار سانتافا نجاینداره گفتم از ا یول

 پارک کردم  نگیبردم پارک نویماش

  ونرسرشیخ ایتالیداخل خونه هه باز بابا ومامان رفتن ا رفتم

 فرو رفتم. یقیعم یوبه خوا دمیتخت دراز کش یرفتم اتاقم ولباسامو عوض کردم رو یحالت زار با

اروم بلند  خوردیبود که به چشمم م دیباز کردم نور خورش یچشمامو به اروم کردیم تیوچشمامو اذ خوردیبه چشمام م ینور

 بودم. دهیشدم اوف چقدر خواب

  شدمیچقدر اروم م شیضر کردم ورفتم داخلش اخسمت حموم رفتم وان حموم رو حا به

 ناینکن س ینجوریا نایس یا گفتیکه م ومدیم لوین یکه صدا نایاومدم رفتم سمت اتاق س رونیساعت از حموم ب کیاز  بعد

 . زدیوقهقه م

 باز کردم یدرو غه تند کننیم یخاک برسر یدارن کارا نایخدا ا ایبه دندون گرفتم  لبمو

 

 

 

 عینگاهشون کردم که جفتشون سر یجوریمن جفتشون برگشتن سمتم که  هیبا ورود ناگهان دهیرو قلقلک م لویداره ن نایس

 شده پرنسسم یگفت چ ناینشستن سرجاشون س

 دیبش زیخواستم سوپرا یچینباختم گفتم :ه خودمو

 فکرت کجا رفته دونمیکرد وگفت :اره جون عمه ات من که م زیچشماشو ر لوین

 کجاگفتم: طنتیباش

قش  نایمحرفه ها  س یلیزن داداشم خ یداداش نایوگفتم:س دمیبالش رو از رو مبل برداشت وبسمتم پرت کرد بلند خند که

لنگون لنگون دنبالش رفت وبغلش  نایوبا حالت که مثال قهر کرده به سمت مبل رفت ونشست س دیکش غیج لویکه ن دیقش خند

 نازکش تر از داداشم. یو ک زره ناز کرد هی لوی.ندیسرشو بوس یکرد ورو

 گرفتم دو کفتر عاشقو تنها بزارم و اروم اروم به سمت اتاقم حرکت کردم. میخدا تصم یا

 الیخیاز پرهام ب  امیپاسخ وده تا پ یتماس ب ٠٨ یبه سمتش رفت وااااا زنهیداره چراغ م میگوش دمیاتاقم شدم که د وارد

 اومد سراغم. یلعنت ی هیکنجکاو حس نیشدم وخواستم همه رو پاک کنم که باز ا

 تایرو باز کردم سالم ب هیاول

 ییکجا هیدوم

 امروز  یاز کارها خوامیمعذرت م تایب هیسوم 

 .یشد یبد بوده که عصب یلیمعلومه خ یول سین ادمیالبته درس  هیچهارم

 یدیچرا جواب تلفنم رو نم هیپنجم

 یخوشگلم قهر هیشمیش

 عسلمممممم هیهفتم

 دوست دارم با من قهر نکن. شتریبشم من که از همه کس ب قربونت هیواخر

خاموش کنم  مویخواستم گوش ابوی ی کهیمرت هیادمه مهم یلیفکر کرده  خ رهیگیپرهامم چه خودشو دسته باال م نیبروبابا ا شیا

 بله پرهام-جواب دادم یپرهام بود با کالفگ دیتو دستم لرز یکه گوش

 یبالخره جواب داد زمیعز تایب-با ذوق گفت  پرهام

 که؟؟ تیمن تو اعصبان یشناسینداره م یپرهام حوصله اتو ندارم رو اعصاب من اسک-

 خانوم خوشگله ستیاره الزم به ذکر ن اره

 قطع کنم یندار یزدم پرهام کار غیج
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 ..یم یچرا عصب زمیعز نه

 حرفشو ادامه بده وتلفنو قطع کردم اه اه اخه ادم چقدر نچسب. نزاشتم

 

 

 

 ام. دهیرو تخت دراز کش رهدوبا

 یشرکت برا میبر نایوس لویشدم امروز قرار بود با ن داریاز خواب ب ٦خوابم برد صبح ساعت  دهیبه سه نرس ومدیخوابم م بازم

ست  یقرمز ام رو با شلوار وشال وکفش مشک هیمقدار به خودم برسم مانتو کت هیگرفتم  میخوشحال بودم تصم یلیخ نیهم

 کرد. لشیتکم زکم کردم که رژلب قرم یلیخ شیارا هیکردم 

 میگینم یزیما چ یکشیگفتم:تو خجالت نم لویبلند دادم و رو به ن یهم اماده ان سالم لویون نایس دمید نییرفتم پا حاضرواماده

 خونتون  یبر دیتو نبا

 مونمب نجایگرفتم ا میتنها خونه بمونم پس تصم تونمیمنم نم کایرفتن امر ییوبابا یمامان نوچ

 یاز بس که سرخر-

 ینیکمال همنش گهید هینیکمال همنش-

 .میبسمت شرکت حرکت کرد هیمشک یکمر هیکه  نایس نیوبا ماش میداد تیوبالخره رضا میخورد یرو با خنده و شوخ صبحونه

 . میدیبه شرکت رس قهیبعد از ده دق رفتمیم یادیسرعت ز با

 .میبه سمت شرکت حرکت  کرد  انیو س لوین ایپارک کردم و نگیتو پارک نویماش

 

 ایآر

خودم  یبگم که بعدا مشکل ساز نشه برا تایبه ب دیاز پول کم شده .با ونیلیم ستیب کینگاه انداختم نزد ییادار یحساب ها به

 کم شده بود ونیلیم ٠٢دوباره چک کردم درسته درست بود  زویهمه چ

 کدفعهیپسر وارد شدن  هیبودم و دهیبا همون دوستش که اونشب د تایب دمیحرکت کردم. که د تایشدم و به سمت اتاق ب بلند

 . دیخند تایب

 . ستیبلد ن دنیباشه اون اصال خند تای.بعد با شک گفتم فک نکنم ب شهیتر م یخواستن خندهیم یدختر وقت نیخدا چقدر ا یواا

 بود به خودم تشر زدم نیریبلند کردم نه خودش بودو چقدر ش سرمو

خودم  یحرفا خودمو اروم کردم ول نیو با ا هیدختر مثل بق هی نمیا یدیتاحاال دختر ند کنهیفک م نهیبب تتویوضع یکی ایآر چته

 من. یحداقل برا ستین ی هیدختر مثل بق نیا دونستمیخب م

  دییاتاقش شدم در زدم که گفت:بفرما کیرفته نزد تایب دمیکه جمع کردم د حواسمو

  دمیجوابشو هم شن اتاق شدم سالم کردم که وارد

 تونیاز اشنا-زدم وباهاش دست دادم وگفتم یشرکت هستن لبخند یاز سهام دارها یکیبرادرم  شونیخان ا ایآر-گفت  تایب

 مفتخرم

 خان ایآر نطوریمنم هم-لب داشت گفت یکه رو یلبخند با

 از پوال کم بود ونیلیم ٠٢ کیحساب ها وپول ها رو حساب کردم ونزد یخانوم من همه  تایب_کردمو گفتم تایب روبه

 داشتم  ازین یکار هی یخان اونو خودم برا ایدارم آر خبر

 دیمنم فقط خواستم گفته باشم که بعدا ناراحت نش بله

 شد شتریاعتمادم بهتون ب دیکه گفت دیکرد یکار خوب-زدوگفت یلبخند

 

 

 

 نکهیداشت درست مثل من خوشحال از ا یطونیش ی هیبرعکس خودش بود روح تایزدمو از اتاق خارج شدم داداش ب یلبنخد

 بهم اعتماد کرده به سمت اتاقم رفتم. تایب

 

 تایب

  شوننیخان ا ایرفت گفت بعله بعله پس آر ایآر نکهیبعد از ا لوین

 یپرسیم یچ یبرا اره
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 یدل خوش یبرا

 االن دلت خوشه یعنی اهان

 عشقم نایس-دوگفتیخند

 جونم عمرم-

 یپسندیم ایهم دامادتون آر نیا-

 بعله-دوگفتیخند

حقتونه تا شما -گفتن فکرمو به زبون اوردمو گفتم یبرداشتم وپرت کردم سمتشون حقشونه جفتشون اخ زیخودکار از م دوتا

 دیمنو دست ننداز دیباش

 ستایوا دیشینشون شما عاشق هم م نیخط ا نیا ایب-گفت  دویانگشتشو کش زیم یرو لوین

 ستادمیوا-

 یسکوت بشکن قهیبعد چند دق لویشد ن یحرص شترینثارش کردم که ب ییهم رفت که لبخند دندون نماب یچشم غره ا لوین

 ه؟؟ینظرتون چ میریبگ نایپارت به مناسبته خوب شدن س هیزدوگفت:بچه ها امشب 

 ام هی:من پانایس

 ام  هیمقدار فکرکردمو با خنده گفتم:منم چهارپا هی من

 نایارکات بدوبدو ستد یبرا میبر نای:پس منو سلوگفتین

 خانومم اومدم باشه

 کردن ورفتن. یمن خداحافظ از

گرفتم بلند شدم وبسمت اتاقش حرکت کردم در  مویتصم نیا یج یشد وبرا یچ دونمیرو هم دعوت کنم نم ایگرفتم آر میتصم

 داخل شدم. دییزدم که گفت:بفرما

 بود؟ یخانوم امر تای:سالم بستادوگفتیمن ا دنید با

 داداشم دعوت کنم هیامشب به پارت یتورو برااومدم  نه

 لیزدوگفت:بله حتما با کمال م یلبخند

 دیاونجا باش ٦زدمو گفتم:پس ساعت  یلبخند

 حتما بله

 خونه شدم. یبرداشتم وراه مویگوش فمویاتاق رفتم ک بسمت

 

 

 

صدا از  هیبپوشم  یبود که چه لباس انقدر برام مهم یمهمون نیچرا ا دونمیکردم نم  رورویرفتم تو اتاقم کمدمو ز میمستق

 گفتیدرون م

 شد ینجوریا ادیب خوادیهم م ایآر یدیتا فهم یریکه جو گ بس

 حرفا خودمو اروم کردم. نیاست وبا ا نایاست اره بخاطره س نایس یفقط چون اخه برا ستین ینجوریا رینخ

 دم تنم کردم.کر دایپ شویبا دامن بلندوخوش حالت اب یمشک یتنه  مین هیلباسم  نیب

 لباسا. نیبشم با ا یزیتنم که محشر بود عجب چ تو

 .رونیگرفتم واومدم ب کساعتهیدوش  هیاول رفتم  نیبود خو وقت دارم بنابرا٧ساعت نگاه کردم.ساعت  به

فر موهامو  نیهم یلباس موهام صاف باشه برا نیبا ا ومدیموج دارم صاف صاف شده بود  خوشم نم یخشک کردم موها موهامو

 درشت درستش کردم.

 نییتنم بود از پا تیف یکار لباس رو تنم کرد اخ نیرو صورتم زدم وبعد ا کردیچند برار م مویبایدختروته که ز حیمل شیارا هی

 .ومدیم نایاهنگ کف زدنو ا یصدا

کفش من  یبا صدا بود میبودم خداروشکر ساعت نه ون یکردم عال نهییبه ا گهینگاه د هی دمیپاشنه بلندمو پوش یمشک کفش

من نشستم دوباره  یکس به سمت مبل رفتم ونشستم. وقت چیدوباره اهنگ قطع شد و همه ساکت شدن بدون توجه به ه

 .دیدخترا به گوش رس یها غیج غیاهنگ وج یصدا

 

 ایآر

 ؟یندار یکار رمیمامان گفتم:مامان من دارم م روبه
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 مادر فدات شه کلتیاهلل پسرم ماشاهلل به قدوهوگفت :ماشا دیاومد صورتمو بوس رونیآشپزخونه ب از

 خدانکنه مامان -

حرکت  نایا تایب یالیشدم وبسمت و نیپژو پارس بود حرکت کردم سوار ماش هیبابا که  نیکردم وبسمت ماش یمامان خداحافظ از

 کردم. 

وهمه وهمه قطع شد  یف هااهنگ وحر یبود وارد شدم تا وارد شد صدا میساعت نه ون دمیرس میساعت ون کی کینزد بعد

 مقدار رفتم جلو هیهمه به سمت پل ها بود  یچشماها

 بود . ریناپذ فیبود انقدر ناز شده بود که توص تایبود اره اون ب یچ ایبود  یخدا اون فرشته ک یوااا

 دوباره صدا اهنگشو در اورد. یج یمبل نشست ود یرفت ورو چکسیتوجه به ه بدون

چرا  یبسته بود محو صورتش شدم خدا یا هیچند ثان یمبل گذاشته بود چشماشو برا یم سرش رو رواروم به طرفش رفت اروم

 خان؟؟ ایچشماش باز شد وگفت:آر کدفعهینقصه اخه خدا  یدختر انقدر ب نیا

 تته پته گفتم با

 

 

 

 با لبخند گفتم چون؟؟؟قشنگه چون حرفشو ادامه نداد  یلیزدوگفت:اره خ یلبخند یچه جشن قشنگ زهیچ یس سالم خو...ب س

 خان ایآر یخودت خوب ستیمهم ن یچیبودگفت ه یچ دونمیکه نم یحس هی با

 ایآر

 ایخان نه بگو ار اینگاهم کرد که گفتم ار باتعجب

 تایباشه پس تو هم به من بگو ب-دوگفتیخند

 تایب باشه

 یخوشگل شد یلیخ-کنارش تمام جرئتمو جمع کردم وگفتم نشستم

 عاشقش شدم   شتریه ده برار بزد ک یخوشگل لبخند

از دهنم  یلقمه  گهید یلیخ تایدختر مغرور امکان نداره تازه ب هیامکان نداره عاشق بشم اونم عاشق  ایشد عاشقش من آر یچ

 بزرگتره 

 رقص دو نفر بود. یزدم اهنگ زدن که برا یتلخ لبخند

 کدفعهی.؟ ومدهیاف اش ن یته بود تو دلم گفتم حتما بکه کنارم نشس تایبجز ب دنیرقصیاطراف نگاه کردم همه داشتن م به

 ومده؟؟ی:دوس پسرت ن دمیسوال منم بدون اراده بود پرس ستین یکه اراد دنیبدون اراده مثل نفس کش

 بهم کردو گفت:من اصال دوس پسر ندارم یبد یلیسمتم ونگاه خ برگشت

 .شهیدوس پسر نداره من واقعا باورم نم یعنی،مغرور وپولدار وقار ،بایکلی،خوش ه یخوشگل نیامکان نداره دختر به ا گهید نه

 دیدیرقص دونفره رو به من م هیخم شدمو گفتم افتخار  تایب یاومدم وبلند شدم وجلو رونیفکر ب از

 زدوگفت لبخند

 

 تایب

 که شب قشنگمو خراب کنه.  ومدهیبودم که پرهام ن نیتو فکر ا 

 گفت ایسرمو بلند کردم که آر میدیجلوم د یدست کدفعهیکه   کردمیهزار مرتبه خداروشکر م ده

 د؟یدیرقص دونفره رو به من م هی افتخار

 چرا که نه -زدمو گفتم یلبخند

 ٨١تو عمر تایحق هم دارن من ب کردنیهمه با تعجب نگاهم م میرقص حرکت کرد ستیگذاشتم تو دستش و به سمت پ دستمو

 .کردمیبودم خودمم تعجب م دهینرقص یپسر چیسال که از خدا گرفتم تا حاال با ه

 بود ایار یشونه  یمن هم رو ی گهیدسته د هیدستش تو دستم که بهم قفل شده بود و هیرو کمرم بود و ایدست ار هی

 

 

 

 وقشنگه فینح یلیخ کلتیه تایب

 نظر لطفته  ممنون
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 دمیقدرت تو ند نیبه ظرافت تو وهمچن یتا حاال دختر گمیم یجد

 هیعاد زهیچ هیدخترا  یهمه  یبرا نیم:اوگفت میچرخ زد هی

 فرق هیاما تو با بق-

 ؟؟یچه فرق-

 دمیهنوز هم خودم نفهم دونمینم-

گرم  یگردنم بود هروم ها کیهم خم شده بود سرش نزد ایکه ناگهان خم شدم ار میدیرقصینگفتم با اهنگ هماهنگ  م یزیچ

 دم .داغ کرده بو شدیکل بدنم مور مور م خوردینفسش که بهم  م

 .دنیوهمه شروع کردن به دست زدنو هورا کش ستیدورمون ن یکس دمیکه د میحالت اول خودمون برگشت به

 .ایدن یرقاص ها نیاز بهتر یکی شیبودن پ دهید سیلیهم نبود من اموزش رقصمو تو انگ یکم زهیچ

 .مینشست میرفت ایار با

 یرقصیم یحرفه ا یلیگفت:خ ایار

 دمیاموزش د سیلیانگ یرقاصا نیاز بهتر یکی شیاخه پ اره

 میدیکدوم هنرتو ند گهید یرقاصم که هست یکه هست وتریوکامپ یاضیر یبهم زدو گفت:ماشاهلل دختر نخبه  یلبخند

 دید یحاال خواه گفتم

 نگفت. یزیزد و چ یا قهقه

 من بود. یبرا زیشب خاطره انگ هی اونشب

 جونم عشقم-زد جواب دادم خاله اش .بهم زنگ یببره خونه  لویرفته بود ن نایس

 یترسیتنها که نم پرنسسم

 باشه میهم بخواب شیپ ییدوتا ایدل تو ب زیعز نه

 عشقم باشه

 ادیبابامه که با فر دمی.سرمون بلند کرده ام د دیشد یلیقطع کردم برگشتم عقب که سمت چپ صورتم سوخت اونم خ تلفنو

تو  یلیخ ییهرزه ا یلینصبت به تو ندارم خ یتیمسول چیه گهید یرداشغال جون پنج دونگ خونه به اسمته فکر ک یدختر-گفت

قورتش دادم  یاشک تو چشمام جمع شد بغض کردم ول یپسرا خوب بود هیابهم خو یدختره که فقط برا هی یاز اول هرز بود

اخه من اگه هرزه  یلعنتشد وگفتم  ادیبه فر لیکه تاحاال با پسرا دوس نبودم من  صدام کم کم تبد یمن من هرزه ام من-وگفتم

 نهیتماسا نشونش دادم وزدم تخت س نیباز کردم رفتم تو تماسا اخر مویگوش کردمینبودم االن شرکتو اداره نم نجایبودم االن ا

برداشتم ورفتم  مویوگوش چیمانتو برداشتم و سو هیبه سرعت  یول دیبغضم ترک کدفعهی ستمیمن هربه ن یاش و گفتم لعنت

  نییابام  سرشو انداخته بود پاحسام هه همون ب

 هرجا که مقصدم باشه. رفتمیکجا فقط م دوستمیشدم ورفتم نم نمیسرعت سوار ماش به

 

 

 

  ایار

 دونستمیم یول یک دونستمیشده بودم نم تایمطمعن شده بودم من عاشق ب تایب ریشده بود درگ ریذهنم بدجور درگ یپارت بعد

 .شناسمشیکه م ستیهفته ن کیاز  شتریها عاشقش شده بودم چون  ب یبه تازگ

 اونجا ومدمیبا خودم خلوت کنم م خواستمیم یکه عاشقش بودم و وقت ییاطراف نگاه کردم تو دره ا به

دختره منو جذب برگشتم سمت  یصدا قهینکردم که بعد از چند دق ییبنز قرمز اعتنا هی دمیاومد برگشتم د نیماش یصدا

 .تاینبود جز ب یدختر اون دختره کس

 

 تایب

کنم  هیتا خودمو تخل زدمیم غیج اریاخت یدره شدم وب کیدره بود نزد هیبود خلوتو اروم  یقشنگ یشدم عجب جا ادهیپ نیماش از

خستم خستم خدا از همه خستم از خودم خسته ام از  اااااااااای:خدااااااااااگفتمیدست خودم نبود م گهیکه د یواشک ها غیبا ج

 گهینفر د هی دیخودم نباشم چرا با دیاز تو ناراحتم چرا خدا من چرا با یبا خسته ام از همه خسته ام ولپرهام خسته ام از با

 کردمیم هینشستم وگر نیحرفام شد همونجا رو زم ی.سوزش گلوم واشک هام مانع ادامه خوامیخدا نم خوامیباشم من نم

 یدفاع از خودم کار نیهم یبرا شتمال بوکس داحرکت زدم من مد هیشونه ام نشست به سرعت بلند شدم و یدستش رو

 برام نداشت 
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 کردیم کاریچ نجایا ایچشمام گرد شد ار مییفرد روبه رو دنیبزنم که با د گهید یکی خواستم

 یکنیم کاریچ نجایتو ا-دمیپرس

 زدوگفت اومده بودم با خودم خلوت کنم  یلبخند

 .دادیمعصوم ومظلوم نشون م یلیو خر افهینگاه کردم با حالت ملتسمانه که مطمعنا ق بهش

 کردم. هیو شروع به گر دیبغلم کرد دوباره بغضم ترک ایار

 دلم  زیاروم باش خوشگلم اروم باش خودتون ناراحت نکن عز ــــــــــسسسسسسی:هـگفتیوم کردیاروم موهامو نوازش م ایار

 من بخدا ستمیمن من هرزه ن اینگاهش کردمو گفتم :ار مظلوم

 تاینکن ب هیگر ییمعصوم ا یلیتو خ یپاک یلیدلم تو خ زیعز دونمیم-وگفت دیم بوسارو سرمو

اش که  یمشک یکه غرق چشما کردمیخاص نگاهم م جوری کردیدستمو گرفت بهم نگاه م ایاروم اشک هام تموم شد که ار اروم

 به رنگ شب بود شدم .

 تایدوست دارم ب-نشوند وگفت میونشیپ یرو ییچشمامو بستم که بوسه ا شدیم کیاروم اروم نزد سرش

دل  یگفت؟؟؟برا یشوخ یگفت دروغ گفت؟؟برا یبه من چ ایشد ار یچ یچ نیتند باز کردم وبهش با بهت نگاه کردم.ا چشمامو

 یگفت یچ-من گفت؟؟گفتم یخوش

 دوست دارم قشنگم-زدوگفت  یلبخند

 بگم االن من؟؟ یچ-خوش اومدن گفتم هیبود. در حد نبود اما کم هم ن ادیمنم دوسش داشتم عشقم ز ایفکر فرو رفتم ا به

 دیگویهر چه دل تنگت م-دوگفتیکش لپمو

 یشیم یخواستن یشیناز م یلیبخند که خ شهیهم-که گفت دمیخند

 -وگفتم دمیکش شیمشک یبه موها دست

 میکنم سعیمو

 

 

 

 ینگفت-نگاه کردو گفت بهم

 ؟؟ ویچ-

 حست به منو-

  ادیم نمخب ازت خوش-وگفتم دمیاروم خند-

 ادیازت بدم هم نم-کرد که ادامه دادم  اخم

 تایب یول-وگفت دیسرمو بوس ایتو اغوشش اروم شدم ار دیعاشقتم ومنو تو اغوشش کش-حرف من گل از گلش شکفتو گفت با

 هم بهت بدم ندهیرو تو ا یکه االن دار یاون زندگ تونمیمن نم یادیمن ز یبرا یلیتو خ

 یاتاق هم باهات زندگ هیوارد دوست داشته باشم حاضرم تو  ونهیاگه عاشقت بشم اگه د-وگفتم قیعم یلینگاه کردم خ بهش

 کنم

 یمن هیزندگ-وگفت دیبوس سرمو

   خوامینم ضیمن خانوم مر یخوریسرما م میپاشو پاشو بر-گفت  یبه شوخ ایبه بدنم افتاد که ار ییا لرزه

 .میوبسمت خونه هامون حرکت کرد میخودمون شد نیدوم سوار ماشسرم هرک دنیوبلندشدم بغلم کرد وبعد از بوس دمیخند

اتاق  یتو ییکه صداها رفتمیداشتم بسمت اتاقم م می.وارد خونه که شدم مستق دمیساعت به خونه رس کی کینزد بعداز

 توجه ام رو جلب کرد. ییرایپذ

  کنهیلحظه ام به موندن فکر نم هی گهیبفهمه د تای:حسام اگه بمامان

 بدونه دیبابا بزرگه با تیوص نیکنم ا یکار تونمینم یول دونمیم الیل دونمی:مبابا

 شو تا بعدا الشیخیپس ب یچکینامه خبر داره ه تیاز وص یک-

 ...یول الیل-

 میکار بش ینکن تا بعد ممکنه خودمون اواره وب سکینداره فعاال ر یول-

 شهیم یچ نمیباشه تا بب-

 کاریچ دونستنینم یچون اگه بود مامان وبابا از خوشحال ومدیفکر کنم ن نایبود س رینم درگذه یلیبدونم خ دیشده که من با یچ

 کنن.
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افتاده که انقدر   یشده چه اتفاق یچ یعنی. چرخهیشد هه تو دهنم راحت تر م الیحسام ول یحرفا ریسمت اتاق ذهنم درگ رفتم

 بود . ریذهنم درگ یلیهم عمارتو .خ کنمیهم شرکتو ول م دنشیمهم که من با فهم

 فرورفتم. یقیزدم وبه خواب عم یلبخند ایبا فکر کردن به ار اما

 شدم . داریکه از خواب ب صبح

 .ایار یخوشگل کنم برا یلیخ خواستمیم امروز

که از پشت گرش زده بودم موهامم بافتم  یکوتاه مشک یروسر هیو یبلندمو با شلوار مشک یمشک یمانتو هیسمت کمدم  رفتم

 یگریکرم زدم وبا رژلب ج هیوفقط  میشیارا زیپام کردم رفتم سمت م ممی.کفش پاشنه بلند مشکرونیبغل انداختمش بواز 

 شدم. شرکت یخودم فرستادم و راه یبوس برا هیتمومش کردم.

 . زنهیکه بهم چشمک م دمیرو د ایتو اتاقم که ار رفتمیبود داشتم م شهیهام بلندترو استوار تر از هم قدم

 نثارش کردم وخرمان خرمان به سمت اتاقم رفتم . یدلبخن

 بفرما-در اومد با فرض کنه پرستو گفتم یمبل که صدا یاتاقم شدم نشستم رو وارد

 -شد وپرستو اومد تو گفتم درباز

متم زدم واومد س یبود بهش لبخند ایار نکهیشده بود ا دهیبعد باشر.... حرف تو دهنم ماس اریپرونده ها رو برام ب پرستو

 سالم خوشگلم-وگفت

 ؟؟یسالم خوب-

 کنارش باشه بعد بدم باشه ؟؟ شیوبد بود ادم زندگ دیتورو د شهیمگه م-

 دوست دارم-نه مثال حاال االن من از پشت بغلم کرد وتو گوشم زمزمه کرد-خنده جواب دادم با

 دوست دارممنم -توش نبود نگاه کردمو گفتم یزیچرخوندم سمتش وبه چشم هاش که صداقت چ سرمو

 ناموسا-گفت یذوق نگاهم کردوبا لحن کوچه بازار با

 اخراجم نکنه سمیمن برم سر کار که رئ-وگفت دینگاهش کردم که غش کرد از خنده گونه امو بوس یعصب

 رونیگفت و به سمت ب یخورد به گردنش که اخ میومنم خودکار پرت کردم سمتش و چون پشتش به من بود مستق دیخند

 رفت.

 

 

 

به تمام  گهید زهینفر دوست داشته باشه بخوادت بخاطر خودت  نه چ هی نکهیکه چقدر خوبه حس ا کردمیفکر م نیبه ا شتمدا

 داشته باشه. تونهیادم م هیکه  یصداقت وحس

 نباشه؟؟؟ هیمثل بق نمیراسته؟؟؟؟باورش کنم؟؟؟ا ایآر یحرفا ایا اما

مزه اشو  هیجور امتحان تو زندگ هی نمیبار اعتماد کن باور کن ا هی ستین هیمثل بق نینه ا -از اعماق وجودم گفت ییصدا هی

 بچش.

برامون  یشیلوازم ارا یاز شرکتا یکیمقدار اروم بشه.اونروز از  هی دیسرمو با دست فشار دادم تا شا دیترکیداشت م سرمو

 کار اومده داشتم اونارو برداشتم وحاضرشدم تا برگردم خونه. شنهادیپ

 

  ایآر

 منه . ی هیمن شده وزندگ یبرا تایخوشحال بودم که ب یلیخونه .خ دمیرس یرخوشس با

 سالم سالم گلتون اومده -بلند گفتم یرفتم تو خونه وباصدا یشاد با

 ست؟؟یبهتر ن میخلمون بگ-دختر گفت یصدا هی

 به صورت رزا. دمیدنبال کردم تا رس صدارو

حرف بزنم اصال از دلربا خوشم  ینجوریدوس نداره ا تایپولدار ب دیببخشدارن  هیهم ما یلیرزا دختر عمه ام بود که خ هه

 نچسب بود. یلیخ ومدینم

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-اخم گفتم با

 اومدم سر بزنم بهتون بده مگه؟ موییدا یاوال سالم دومن خونه -

 نکردم وبسمت اتاقم رفتم. ییتوجه ا بهش
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 .گهیمنه د هییقض ادیسرش م ادیبدش م یادم از هرچ گنیراسته که م یخدا

 دلم شدم. زیمشغول حرف زدن با عز یاس دادم وچند ساعت تایبرداشتم.به ب مویگوش

 شام که بود مامان صدام کرد. وقت

 .نییعوض کردم ورفتم پا یراحت یجذب وشلوار ورزش شرتیت هیبا  لباسمو

 .یصندل یو شلوار نشسته بود رو یبا به تاپ بند دلربا

 نچسب . ادم چقدر اخه

 که از شانس گندم فقط کنار دلربا جا بود. نمیبش رفتم

دلربا ست بهش بد  دمیپام قرار گرفت به پام نگاه کردم که د یرو یلحظه حس کردم دست هینشستم و شام خوردم که  کنارش

 عشوه گرانه بهم زد. ینگاه کردم که لبخند

 م.جام بلند شدم و پس از تشکر از مامان به اتاقم برگشت از

 

 

 

 تایب

 ییبغلش عاشق دا دمیوپر دمیکش یبلند غیاحسان ج ییدا دنیوارد شدم که با د ومدیم ییصدا ها ییرایخونه.از تو پذ دمیرس

 احسان بودم .

 دوسش داشتم . نایس یسالش بود ومن اندازه  ٠٧

 .کنمیکه  براش انقدر ذوق م یتنها کس یباهاش راحت بودم و برا یلیخ

 خانوم تایاال بح-وگفت دیبوس سرمو

 ؟؟یخوبم احسان تو چطور-

 که گوشمو ول کرد. دمیکش غیج ییمگه من به تو نگفتم به من بگو دا ی:خوبم ولدوگفتیگوشمو کش-

 یشعوریب یلیاحسان خ-گفتم

 بودن خنده داره؟؟ شعوریب-خنده به تعجب نگاهش کردم وگفتم  ریزدز که

 پرو بودن تو خنده داره رینخ-دوگفتیکش لپمو

 ؟؟یبرگشت کایاز امر یاحسان ک-گفتم دیدراوردم که دوباره خند شوادا

 امروز نیهم-

 یپالس نجایبه بعد ا نیاز ا یعنیکه چقدر ناراحتم  یوا-

 هستم در خدمتتون. یچند ماه هیبگم بعله  دیوبعدش با دادیم تیزدن خبر از ناراحت غیاره ج-

 کنم. باشه؟؟ تا من استراحت نجایباشه تو ول بگرد ا-وگفتم دمیخند

 پرنسس خانوم برو باشه

تا شام  نییکردم وبعد رفتم پا یاس ام اس باز ایبا ار یلپشو بوس کردم وبسمت اتاقم رفتم لباسمو عوض کردم چند ساعت 

 سالم احسان-بخورم. کنار احسان نشستم وگفتم

 زابالیسالم پرنسس ا-

 یوا تو زشت از اون فاصله دار-مظلوم کرد که گفت امو افهیمنم زشتم ؟؟؟ وق یعنیزشت بود  یلیاون که خ شیا-

 ییهجده ا یتو خودت نمره -زدم که ادامه داد  لبخند

  جدهیچرا ه-

 دماغت ؟؟-

  ادیتو در ب یهم خوشگل ورو فرم تا چشما یلیدماغ خ رینخ-

 احسان ؟؟-دمیکه پرس میمنو احسان خورد یرو با کل کل ها شام

 جانم-

 ؟؟یکجاست؟؟خبرندار نایس-

 رونیرفتن ب لویچرا با ن-

 گفتم ودوباره رفتم تو اتاقم تا درسامو مرور کنم. یاهان-
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 حاضر شدم وبسمت دانشگاه حرکت کردم. یشدم با خواب الودگ داریکه از خواب ب صبح

 داشت. ریساعت تخ میکه  استاد خان ن میساعت نشسته بود میدانشگاه رفتم سر کالس نشسته ام ن دمیرس

 خوابم برد. یشتم نه برداشتم از شدت خستگنه گذا منم

 چشمامو باز کردم. یکی یاشنا یصدا با

 ؟؟یکنیم کاریچ نجایاحسان ا ییدا-احسان گفتم ییدا دنیبلند کردم وبا د سرم

 دینیسرجاتون درست بش شهیمن استاد شما هستم اگه م یرانیخانوم ا-

 تعجب نگاهش کردم . با

 ��شده؟؟احسان استاد من  ییدا یعنی یعنی

 استاد منه. ونهید نیکه االن ا کردمیفکر م زایچ نیتو بهت بودم وهمش به هم یلیخ شهیبابا باورم نم نه

 ؟؟یکنیم کاریچ نجایاحسان تو ا-که تموم شد رفتم پشت سر احسان وگفتم کالس

 طونکیش گهیاستادتونم د-

 ادیخوشم نم طونکیاه به من نگو ش-

 گه؟؟یبه چشم خب د یا-

 ؟؟یواقعا تو استادمون فقط یچیه

 خب سواله؟؟ هیچ-وچپ چپ نگاهم کرد که طلبکار گفتم  سادیوا

 استادتونم  گهیخب معلوم د یکرد یسوال چرت یلیخ-

 یراست یراست-که گفت رفتمیم داشتم

 بله-

 کنم یتورو هم بهشون معرف خوامیم انیامشب دوستام م-

 گفتم واز اونجا دور شدم. یا باشه

 

 

 

 یلیشد خ دایازش پ ایار کدفعهی.که دمیدر دانشگاه د یرو جلو یی.که پژو رفتمیموم شد داشتم با احسان مکه ت دانشگاه

احسانو  ی غهی دیحاال مگه گوشش بدهکار بود.بهمون رس ای.با چشمو ابرو بهش اشاره کردم ن دیاش خشن بود رنگم پر افهیق

 یهست یتو ک کهیگرفتو گفت:مرت

 ام؟؟ یکه من ک  دیمنو گرفت ی غهیگفت:شما  یواروم متینداشت با مال رو دست یکه تو صبور احسان

 مهم  نشیا یدار کاریتو با نامزد من چ-

ول کن خاک برسرم شد احسان ول  ایدادم نبودم که ار غیاهل ج زنهینامزد که داره حرف مفت م میشد یک نیبرسرم منو ا خاک

 بود که  سادهیوا لکسیکن ر

 ستین یکس تایکه جز ب نجایمزدت ابا تعجب گفت:نا  احسان

  زنمیحرف م تایب یهه خب منم دارم درباره -

وروجکو  نیمرد جوان ا-سرمو باال نگه داشته بودم که احسان گفت کشمیخجالت نم چوقتینگاه کرد ولبخندزد منم که ه احسان

 .دیمن خندازش خبر نداره نباش ورو به  چکسیمنه نگران نامزدت که ه یخواهر زاده  ینیبیکه م

 احسان جدا کرد. ی غهیدستشو از  یوبعد احسان کرد وبه سست کردمینگاهش م یبا تعجب به من که غضب ایار

 با نامزدت برو خوشبگذرون-وچشمک زدوگفت دیاومد لپمو کش احسان

 سمت پورشه اش. ورفت

ماس  خواستیلبخند مثال م هیگفت وبا ن یزیکه چ ایبرگشتم سمت ار تیاحسان رفت با عصبان یکردم وقت شیبا نگاهم راه منم

 کنه. شیمال

 شد. نیاومد  سوار ماش یکه از بهت خارج شد  به تند نیشدم خودش که از کار من تعجب کرده بود بعد از ا نشیماش سوار

 گفتم:برو سمت اون دره  عیسر میروشن کرد که بر نیماش

 عسلم باشه

 نگفتم  یزیچ

 شد. ادهیاز من پ تیاونم به تابع شدم ادهیپ میدیرس یساعت هیاز  بعد
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 یییلیخ ایار یخرررر یلیخ-مانند گفتم هیگر یجوریبلند و یصبرم تموم شد وبا صدا گهیجلو د اومد

فکر  یاالن احسان راجبه من چ ایبگم بهت؟؟ ار یاخه چ یبه باد داد میسال زندگ ٨١منو تو  یداشتو نداشته  یابرو

ومبهم  دهیچیپ زیانقدر همه چ یندار یاطالع یخبر ندار یزیاز چ یچرا وقت-دم اش وادامه دا نهیتخت س کنه؟؟وزدمیم

 ؟؟هان؟؟یکنیم

 نمینوازش کرد وگذاشت پشت گوشمو گفت:چون دوست دارم طاقت ندارم بب رونیکه از شالم زده بود ب ییدستش موها با

 کنارته  یکی

 بود؟؟ یاسمش چ تییتو هم به حق بده دا خب

پرنسسمو ازم  دمیوهم پولدار ترس پیزد وادامه داد:احسان بود اره اون هم خوشگل بود هم خوشت یکنبش هیاب چند ثان بعد

 گرفته باشه

 ریباال تقص رهیضربانش م نهیبیصاحبه که هر لحظه تو رو م یدل ب نیا ریتقص-وبه قلبش ضربه زدوگفت ستیمن ن ریتقص خب

 ؟؟یفهمیم تایتو تعصب دارم ب یومن رو یمنعشق  یمن یمالم تو برا یدارم رو رتیمنم مردم غ نهیا

نبودن  شمیهام بخاطر پول باهام بودن بخاطر خودم پ یدوربر یکه تا االن همه  یمن یبود برا یبیاروم شده بودم حس عج کمی

 ایرخب ا-نشون بدم ارومم وحرفشو قبول دارم گفتم نکهیا یخوشم اومد برا شتریب ایچند جمله حرف چقدر از ار نیومن با هم

 یلیپسرعموم سپهر خ نیمثال هم الیکنم فام کاریچ میدار ادیپسر ز لیخب ما تو فام یکردیکارو م نیا دیتو هم قبول کن نبا

 شه؟؟یکه از خانواده ام دست بکشم م شهیخب نم کنهیخطاب م یوابج کنهیاست وهمه جا منو دعوت م ونهید

 

 

 

 عسلم باشه؟؟ یه فقط بهم حق بده وباهام  قهر نکنحرفو زدم گفتم ک نیا یدلم من ک زینه عز-گفت ایار

سوار  قهیبعد از چند دق دیباشه تکون دادم که سرمو تو آغوشش گرفت وسرمو بوس یبهش زدمو سرمو به نشونه  یلبخند

  تایب-شم که صدام زد  ادهیمنو به خونمون که رسوند خواستم پ میوبسمت خونه حرکت کرد میشد نیماش

 جانم؟؟-بود که ناخداگاه گفتم نیریرامش دهند وشصداش برام ا انقدر

بگم همه اش سو تفاهم هان  تییبه دا امیمن ب یکشیاگه خجالت م گمیقربون جونت بشم من م-زدوگفت نیریش یلبخند

 ؟چطوره؟؟

اش  بوس رو گونه هیشک نکن وبا  کشمیوقت خجالت نم چیمن بخاطر  تو ه-انداختمو گفتم یوطوالن قیبهش نگاه عم برگشتم

 گفت:نامزدت کجا رفت؟؟ طنتیشدم و وارد خونه شدم که احسان با ش ادهیاونو تو شک گذاشتمو پ

 فضول برن جهنم -کرده ام وگفتم زیسمتش چشمام ر برگشتم

 نمیکن بب فیبرا تعر ایب-وگفت  دیخند

 میایباشه لباسامو عوض کنم  م-

 دمیجذبمو پوش یگرم وشلوار مشک راهنیپ هی نیهم یبود برا مقدار هوا سرد شده هیگفت ومنم بسمت اتاقم رفتم  یا باشه

 .نییورفتم پا

 کردم فیبراش تعر زینشستم وهمه چ ششینشسته بود که رفتم پ نییپا احسان

 

 

 

 کایمامان وبابات رفتن امر یکل ماجرا رو براش گفتم  گفت راست نکهیبعد از ا که

 نیوضوع بعدش ادامه دادم:عه پس جاتونو عوض کردداست به م یچه ربط نیدون زدم پس کلش وگفتم.:ا هی

 پرهام خواستگارته دروغ بود؟؟ گفتیمامانت که م ی:راستدوگفتیخند

  ستین هیمدت هیخداروشکر  یاون سرخر هنوز هم هست ول ییدا نه

 تامیبا ب میکه بهش زنگ زدم گفت مشغول تدارکات عروس شیگرفتو گفت:چندروز پ یمتفکر ی افهیق احسان

بهش  یمن خودم نامزد دارم وچشمک ینیبیترم شد حاال که م ونهیبود د ونهیبه احسان نگاه کردمو گفتم:نه بابا پرهام د جبباتع

 زدم که باعث شد بخنده.

 دمشینامرد چندروز ند کنهیاز من نم یادی گهیپاش خوب شده د گهیکجاست د شعوریب ینایس نیبه احسان گفتم:ا روبه

بازم احسان نه  ایواومد سمتم وبغلم کرد که گفتم :نامرد شد گهید دیپرنسسم بشم ببخش یفت:فدااومد که گ نایس یصدا که

  شمهیپ کسرهیبازم احسان که 
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 قلبش وگفت :چاکر شما  یدستشو گذاشت رو احسان

 میباعث شد همه امون بخند که

 پرنسس؟ یدیگفت:بخش نایس که

 وگفت:قربونت بشم. دیحرف سرمو بوس نیکنم که با گفتن ا کارینبخشم چ-

 بود. ییبایوز یقشنگ یلیشب خ هیو میدیخند مویوکل گفت مینشست ییتا سه

 نایس-گفت یاشکار طنتیشام احسان با ش یسفره  سر

 ؟ییدا جونم

 نه واحسان  ییدا-گفتم عیسر

 جانم احسان؟؟-اصالح کرد نایوس دنیجفتشون خند که

 اهان درس شد-

 نایو شروع به سرفه کردم س رونیب ختیاز دهنم ر خوردمیکه داشتم م یحرف اب نیا که با یدید توینامزد ابج-گفت احسان

 نامزد نداره که؟؟ تایب-وبعد گفت دیاومد پشتمو مال

 خوشگلشم داره دونهیچرا داره -گفت احسان

 کنهیم یشوخ کنهیم یشوخ-احسان گفتم روبه

 ن نامزد کردههست تو شرکتتون با او ایآر کنمینم یاصال هم شوخ-احسان گفت که

 نامزد؟؟-گرد شده گفت یبا تعجب وچشما نایس

  ندهیدر ا شاهللینامزد نامزد هم که نه ا-گفت احسان

 درست از اب در اومد  لویپس حرف ن-وگفت دیناخندیکه س دادمیوار به احسان فش م زمزمه

 ؟؟یناراحت نشد نایس یعنی-گفتم

که بدون  کنمیعشقو درک م یخودم عاشقم ومعن یوقت یول شدمیهم م یبود عالوه بر ناراحت شدن عصب لویاگه قبل از ن-

 پس چرا ناراحت بشم.  ستیادمه ودست ادم ن اریاخت

 بهم زد که متقابل جوابشو دادم. یولبخند

 

 

 

خدمتکارمون در خونه رو باز کرد که سه تا پسر اومدن تو  میاهان دوستام اومدن مر-خونه بصدا در اومد.احسان گفت زنگ

 ٨٠از    شتریب اینفر  ٨٠که حداقل  ییشرکتم بارها وبارها تو جمع پسرها یجمع پسرونه باشم برا نینداشت که ب یم فرق.برا

سالم بروبچ وبا همشون گرم سالم داد -مهم نبود اومدن تو که احسان گفت برام نیهم ینفر بودن نشستو برخاست کردم برا

برعکس  یوسرد سالم دادم ول یرسم یلیخ دیکردن تا به من رس کیهم سالم وعل نایومنم باز رفتم تو جلد دختر مغرور . با س

 گرم بهم سالم دادن. یلیاونا خ

 نی،حسیدوستام ارتان ،عل کنمیم یخب معرف-گفت احسان

 خوشبختم- نایس

 نطوریما هم هم-تاشون سه

 نایوس تایهم خواهر زاده هام ب نیا-روبه دوستاش گفت نایس وبعد

 میتخوشبخ-تاشون سه

 نیوهمچن-وسردگفتم یرسم یلیخ

 برو درو باز کن شیتیب-که زنگ بصدا در اومد واحسان گفت زیسر م میبود نشسته

 ااااایدونیخودت م شیتیب یبه من بگ گهیبار د هیعمته احسان  شیتیب-

 چشم ملک....-باال برد وگفت میبه نشون تسل دستشو

 الل شدم  نکهیستش ضربه زد به نشون اشد وبا د دهینگاه غضبناک من حرف تو دهنش ماس با

 سالم ودرود-نحس پرهام اومد که گفت یصدا

 درد ومرض-لب گفتم ریحرص ز از

فکر -جلوشو گرفتمو گفتم  عیپرهام اومد سمتم وخواست صورتمو بوس کنه که سر دنیخندیم یرکیز ریوز  دنیهمشون شن که

 یسمنو ببو یرو بهت داده باشم که بخوا یحد نیهمچ کنمینم

 دادیلب بهش فش م ریکن وز تیجمع رعا یجلو یدونیپرهام جان حدو اندازه اتو بدون حداقل اگه نم-با خشم گفت نایس
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 شد. دایام تازه راحت شده بودم از پرهام که باز سروکلش پ هیخنده ام گرفته بود هم گر هم

 یترسناک دار لمیف تایب یابج-که ارتان گفت  یو یتو اتاق ت  مینشست مویو رفت میبلند شد زیاز خوردن شام از سر م بعد

 اره دارم -زدم وگفتم یلبخند

گذاشتم تو دستگاه پخش  لمی. فکنمی+خخ دلتون خوش من  که نگاه م21ترسناک که زده بود یلیخ لمیف هی لمویف نیرفتم از ب و

 کننده  .

بود وقسمت  لمیف یمن نشسته بود وسطا شروع شد پرهام کنار لمیف میاورد ونشست الیخدمتکارمون هم برامون پف عسل

 یکنیبا من ازدواج م پرسمیبار ازت م نیاخر یبرا-که پرهام گفت  شیجانیه

 نه  دمیبار بهت جواب م نیاخر یبرا-

 تا باهات ازدواج کنم  یفتیبه دستو پام ب کنمیم یکار دید میباشه باشه خواه-

 م .نشست یوعل نایس نیبه حرفش زدم وبلندشدم وب یپوزخند

 

 

 

 حرفا بود که بخواد بره. نیپرهام پرو تر از ا یدادن ورفتن خونه اشون ول تیاحسان رضا یدوستا بالخره

 چطوره؟؟ نجایا ادیبه نامزدت اس بده ب تایب-تو سرش گفت یزیچ هیکه معلوم بود  احسان

 باشه باشه االن -گفتم  یواقع یخوشحال با

زن من بشه محرم من بشه نه  تونهیم تایغلط کنه نامزد داشته باشه فقط ب تایب-گفت پرهام روبه رو شدم که ادیفر یبا صدا که

 . ییا گهیکسه د

 داداش بخاطر من ولش کن. نایس-پرهام گرفت رفتم سمتشون وگفتم ی غهی هیعصب یلیکه معلوم بود خ نایس

 گفتم ولش کن-زدم غیبه حرفم عمل نکرد ج که

 صله گرفتن.تکون خوردن واز هم فا هیجفتشون  که

 هان؟؟ یکن فیوتکل نییمن تا یکه برا یهست یتو ک-پرهام گفتم روبه

 .گمشوووووورونیگمشووو ب-؟؟دستمو به  سمت در گرفتم وگفتم ستمیمگه با تو ن-بردم باال وگفتم شترینداد صدامو ب جواب

 مینیبیم یشیفردا نامزد من م یخودت خواست تایب-برداشتو گفت شویگوش پرهام

 زدم وپرهام هم رفت. یپوزخند

 .میدیخواب میوبعد منوراحسان هم رفت دیرو اروم کردم که رفت خواب نایمقدار س هی

.مطمعن شده بودم که  نمیرو بب ایار نکهیا یشدم دوس داشتم هر چه زودتر به شرکت برسم. برا داریکه از خواب ب صبح

 رد.وتوجه اش به من منم عاشق ک اشیوخوب اشیعاشقش شدم با مهربون

از من  یلیاحساس کنه خ ایدوس نداشتم ار کردمیم نیماش نیا یهم برا یفکر هی دی.با نمیحاضر شدم. رفتم سمت ماش عیسر

 شدم وتا شرکت رو اواز خوندم. نیسوار ماش یبخرم.وبا لبخند قشنگ وپر معن ٠٢٦ ایپژ  هی دیتره با نییپا

 که تو شرکت لبخند بزنم وارد شدم.بود  دیکه از من بع ی. با لبخندمیدیبه شرکت رس یوقت

 گرم دادم. یبه دور از چشم پرستو واسم بوس فرستاد که جوابشو با لبخند دیمنو د یوقت زنهیرو که داره با پرستو حرف م ایار

 اتاقم شدم. وارد

 سالم بر عشق من -اومد تو وگفت قهیبعد ده دق ایار

 دلم زیسالم عز-لبخند گفتم با

 .... نگفتم بچه ام تعجب کرده.زموعشقمویمثل عز یهم کرد خب اخه تا حال بهش کلمه ابا تعجب نگا ایار که

 

 

 

دلمات  زیاون عز یمن فدا-بود گفت دایکه تا حلقش پ  یدلم در اومد با لبخند گل وگشاد زیعز یاز شک کلمه  نکهیاز ا بعد

 نرویب میبر یاینازت بشم امروز م یاون چشما یگفتن عسلم عشقم خوشگلم فدا

 زمیمثال کجا عز-

 ییجا یپارک ای یرستوران-زدوگفت یمثال اوممممممم بشکن-

 قبول عشقم-زدمو گفتم یلبخند

 ؟؟یگیم یازالک ایواقعا عشقتم -وگفت دیگونه امو بوس کیکنه که اومد نزد کاریچ دونستیاز ذوق نم گهید
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 یلیخ یلیدوست دارم خ یلیواقعا خ ایار-

 ستیدوست دارم که نکه من  یاندازه -کردوگفت بغلم

 هم هست شتریب-گفتم یلجباز با

 نوچ کمتره-

 خوبه شترهیتو ب یباشه باشه عسلم برا-وگفت دیاصال من قهرم که خند-بازوش وباحالت قهر گفتم یرو زدم

 هههیعال-زدم وگفتم یگند لبخند

 خوبه میبر ٦ساعت -

 میبر ٧نوچ -

 گفت ورفت. یچشم-

 .  کارامو انجام دادم ادیز یانرژ با

 .میاومد صدام کرد که بر ایبود که ار ٧ ساعت

 .نییپا میرفت ایرو جمع وجور کردم وبا ار الیگفتم و وسا ییا باشه

 تا؟؟یب-گفت ایار

 جانم؟-

 ه؟؟ینظرت چ نهیدوست داره تورو بب یلیمامان خ گمیم-

 چرا که نه -لبخند گفتم با

 تو چطوره؟؟ نیخونه شما با ماش میخونه وبعد بر میمنو بزار نیماش میاول بر گمیم ایار-روبهش گفتم  دیخند

  میکرد باشه گلم ببر دایاخالقت من عاشق وش نیهم-زدوگفت یلبخند

 . نایایار یبسمت خونه  میوبعد رفت نگیگذاشتم تو پارک نمویخودش ماش نیسوار ماش ایخودم شدم و ار نیسوار ماش من

 خونه میبپر بر-نگاه داشت بهم لبخند زدوگفت یاب یدر اهن هی ی.جلو میدیرس نیمحل متوسط نش هیساعت به  کی بعد

 شدم. ادهیزدمو پ یلبخند

 .میوارد خونه شده ا باهم

 که نفس پسرت اومده ایعشقم ب-صدا کرد ایار

 زدم . یلبخند

 

 

 

 ییپس عروس گل من تو-تو بشم من وبعد روبه من گفت یسالم پسرم فدا-خوش رو ومهربون اومد وگفت رزنیپ هی

 منه هیزندگ تایب هیمامان عروست چ-گفت ایزدم که ار یلبخند

داره  سادهیمن وا یپرو پرو جلو یکشیزره خجالت نم هی میقد ینوچ نوچ دامادم دامادها-زد پس کلش وگفت دونهی ایار مامان

 وبه من چشمک زد که باعث خنده ام شد. کنهیگل م میمن حس مادرشوهرباز یگینم گهیاش م ندهیاز زن ا

 .ایداره ار یمامان باحال جبع

 یکردیاز من دفاع م دیاالن با یاریدر م یمادرزن باز شتریدستت درد نکنه تو ب-گفت دیسرشو مال ایار

 خنده  ریز میزد ایکه منو مامان ار میقد ینوچ مادرشوهرم مادرشوهر ها نوچ

 کجان یریکبیا یمامان بابا واون دختره -گفت ایداخل که ار میرفت ییتا سه

 رفت لباسشو عوض کنه ماهم ایاز دوستاش رفتن دوردور ار یکیدلربا هم با  رونیب رنیبابات که امشب با دوستاش م-

 د؟؟یکنیم یدخترم شما کجا زندگ- دیپرس ایمبل که مامان ار یرو مینشست میرفت

 منطقه امونو گفتم  اسم

 نهیاوف اونجا که محل ثروتمند نش-چشماش گردشدوگفت که

 بله درسته-

تو نازونعمت  گهید یتونیرو نم تیتو خونه بخره وزندگ یتو اون مناطق برا تونهینم ایکه ار یدونیدخترم م-گفت یبا مهربون بعد

 دید یهم خواه یسخت یبگزرون

 خانوم... دونمیم-

 سایپر-

 دوسش دارم ایاز ار یزیچ چیجون من بدون درخواست ه سایپر دونمیم-
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که  دمیخند ستین ییوافاده ا سویف سیخرپول ف یدخترا نیواز ا یهست یم دختر خوبمعلو-وگفت دیبه روم پاش یلبخند

دانش  هینگم بهتر فقط  یچیبود که اصال ه یواهلل من خودم معلم بازنشسته ام تو اون منطقه ها هم درس دادم دخترا-گفت

  ادینم ادمی شیلیفام تای....بتایاسمش ب سایوا شبود اسمش اسم یدختر مودب وزرنگ یلیاموز بود که خ

 نبود؟؟ یرانیا-تعجب گفتم با

 شیشناسیتو از کجا م یخود خودشه ول-زدوگفت یجون بشکن سایپر

 اخه خودمم-

 .نهیبیتعجب بهم نگاه کرد خب واقعا تعجب هم  داشت بعد چند سال دانش اموزشو که عشق پسرشه م با

 

 

 

 دلم زیعز یچقدر خانومو وخوشگل شددختر،  یتوچقدر بزرگ شد-جون بغلم کردوگفت سایدفعه پر هی

دخترم  یستیتو عروس من ن-زد تو سرمو گفت دونهیها که  دیاریدرب یمادرشوهر باز دیاالن شما با-زدموگفتم یلبخند اروم

 نباشه کمتر هم دوس ندارم . ایاز ار شتریمن تورو ب

 دل به دل راه داره-محبت خالص گفتم با

چرا -گفت  ایخنده وار ریز میسمت خودت که جفتمون زد یدیکش یمامان زن منو دزد-از گفتما با دهن ب دنیکه اومد با د ایار

 شده  یچ دیبه منم بگ دیخندیم

 اره؟؟ یکرد تیبه به مامان پس زن منو تو ترب-گرفتو گفت یمتفکر ی افهیکه ق میکرد فیماجرا رو براش تعر ی همه

کردم که دوباره زنگ زد اروم جوابشو  جکتیزنگ خورد پرهام بود ر میبگو بخند من قصد رفتن کردم که گوش یبعد کل خالصه

 ؟؟؟ هیدادم چ

 باغ من  ایب تایب

 اونوقت؟؟ یچ یبرا هه

 . خواستیکه کمک م ومدیم نایس یصدا

 اونجا چه خبره ؟؟-گفتم باترس

منو رسوندم با عجله خواستم  ایرکردم .ا یجون خداحافظ سایاز پر عیتو دلم افتاد .سر یرو قطع کرد ترس بد یو گوش نیبب ایب-

 شده؟؟ یزیچ تایب-بشم که گفت ادهیپ

 باشه؟؟ کنمیم فیبعدا برات تعر ایار دونمینم-

 فردا تو شرکت بگو باشه؟؟-زدوگفت  یلبخند

 باشه -

 شدم وبسمت باغ پرهام که خارج از شهر بود حرکت کردم. نمیرفت سوار ماش ایشدم وتا ار ادهیپ عیسر

 اه تا باغ پرهام بود.دوساعت ر حداقل

 به باغ پرهام. دمیشب بود که رس ٨ ساعت

 وارد شدم در باغ باز بود با ترس رفتم تو. یشدم وبه تند ادهیپ

 سر دادم. یبلند غیروبه روم ج یصحنه  دنیشدم که باد الیباغ بزرگش عبور کردم و وارد و از

 

 

 

 . ین واونارو بسته بودن به صندلبود یبا سر صورت خون لوین ناوی،مامانم ،بابام ،س احسان

وقد بلندش  شیورزشکار کلیبخاطر ه یبا پرخاش به سمتش حمله کردم چند حرکت بهش زدم ول رونیپرهام اومد ب کدفعهی

 دستمو گرفت وبزور نگه ام داشت. ومدین رونیهم از دهنش ب یاه

 تفنگ گرفتن. هیسر هر کدوم  یرفتن باال سر همشون ورو یلیگور یها کلیتا مرد با ه پنج

 .ریپرهام ولشون کن منو بکش منو بگ کنمی.خواهش م یدار کاریپرهام ولشون کن تو با اونا چ-دنیکش غیکردم به ج شروع

 ؟یدیفهم کشمشونیم یوزنم نش یاالن با من عقد نکن نیدلم تا هم زینه عز-زد وگفت یقهقه ا پرهام

دست  ایاز ار تونستمی.نم تونستمی.نه نمایار میاز عشق  زندگ ییود با جدابا بغض بهشون نگاه کردم ازدواج با پرهام برابر ب-

 ؟یچ نای؟س یچ لوین ؟یمامان وبابام چ ؟یاحسان چ یبکشم ول

 وگرنه  چیکه ه یاگه جواب اره داد شمارمیتا سه م-گفت پرهام
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 ووووو٠ ٣معکوس  شمارش

 ولشون کن توروخدا با سر به مردا اشاره کرد که رفتن . مکنیباشه باشه پرهام باهات ازدواج م-تند تند تکون دادم  سرمو

 تو دستش اومد داخل. یمرده با کتاب بزرگ هی

  زمیعز نیعاقد بش نمیخب ا-گفت پرهام

-گفتیعاقد که م یپام اومد و صدا یکه رو یکردم که با فشار هیوشروع به گر دیزور نشستم که عاقد شروع کرد بغضم ترک به

 لمیوک ایا مپرسیبار اخر م یبرا

 بله-گفتم شدیتموم نم گهیکه د ییها هیگر با

 نیمن االن زن پرهام بودم نه نه خدا من ا یعنیجواب بله رو داد بزور اون دفتررو امضا کردم پرهام هم امضا کرد. پرهامم

 اومدن از چشمام شد. نیینخواستم خدا ودوباره اشکام از سر شروع به پا خوامینم

 

 

 

فکر کردن به طالق معادل -. پرهام در گوشم گفتنییهمه اشون باز کردن وپرتشون کردن پا  یت دست وپابلند شدورف عاقده

 باشه ادیبا مرگ خانواده ات 

 خودمون. یسر خونه  میریو م میریگیجشن ازدواجمون م تایمن ب گهیهفته د هی-بلند گفت وبعد

بد شد  یلیرفت و حالم خ جیسرم گ نیشدم تو ماش نمین سوار ماشپر از اشک  دنبالم  اومد یبلند شدم واونا هم با چشما بزور

 مطلق فرو رفت. هیکیشدم که چشمام تو تار ادهیکه زدم رو ترمز پ شدیچشمام داشت تار م

من اونا  دنیهمشون اومدن داخل وبا د هیگر ریدوباره زدم ز شبیاتفاقات د یاداوریچشمامو باز کردم صبح شده بود با  یوقت

  نمینب یخوشگلتو بارون یکه چشما شاهللیمن فدات بشم ا-بغلم کرد وگفت لویکردن ن هیه گرعم شروع ب

که  خوامینم ااااایاز ته دل زجه زدم خدا کدفعهیرو دوس دارم .و ایمن ار خوامیبا پرهامو نم یزندگ لوین خوامینم -بغض گفتم با

 حال خودم بدتر شد.

 شد وبه خواب رفتم. نیاومدن بهم ارام بخش زدن که دوباره چشمام سنگراه انداختم که پرستار  دادیداد وب انقدر

 

 ایار

 .میکن یرابطه امونو رسم واشی واشی گهیبگم د تایشده بود بهم گفت که به ب تایعاشق ب مامان

 جواب نداد. شیزدم به گوش زنگ

 تایب سالاااام عشقم-جواب دادم  یبهم زنگ زد با ذوق وسرخوش تایبود که ب ۴ساعت  یعصر

  نمتیبب دیبا ایسالم ار-بغض جواب داد با

 بهت بگم  خواستمیم نویاتفاقا منم هم-

 دره باشه؟؟ ایب-

 باشه-

 حاضر شدم. عیوسر  وردمیخودم ن یبه رو یتعجب کردم ول یلیقطع کرد خ وتلفنو

 شدم وبسمت دره حرکت کردم. نمیکردم و سوار ماش پیخوشت یلیخ

 پشت به من بود.که  دمیرو د تایب دمیرس یوقت

 بهت بگم. یزیچ هی دیبا-رو بغل کرد م که پس ام زد .با تعجب نگاهش کردم که گفت تایجلو واز پشت ب رفتم

 نطوریمنم هم-

 تو اول بگو-

 نه تو بگو-

 نزاشتن که بشه منو از تو جدا کردن شهینم میتونینم گهیمنو تو د ایار-وگفت دیگفت وبغض اش ترک ییباشه ا-

 تایب یکنیم یشوخ-وگفتم دنیبعد شروع کردم به خند یهش کردم  ولتعجب نگا با

 ببخش منو منو ببخش  اینه ار-اش شدت گرفت وگفت هیگر

 از کنارم رد شد. و

 .کردمینگاه م تایب یخال یداشتم به جا ینجوریهم
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 ؟؟؟ی؟؟بخاطر ک یچ یبرا میجدا شد تایمنو ب یعنیشدم. تایب یمتوجه حرفا تازه

 تایمن ب ی هی.زندگ می.زندگ دمیکوبیفرمون م یکردم رو هیوشروع بع گر دیشدم بغض کردم ناگهان بغضم ترک نمیماش سوار

 رفت؟؟ یچ یرفت رفت اما برا

 شد؟؟ یپسرم چ-من گفت دنیوارد خونه شدم مامانم با د دمیخونه رس به

زجه  کردمیم هیم اومد سمتم بغلم کرد گرکردن مامان هیدر افتادم وشروع کردم به گر یجلو دیحرف بغضم ترک نیگفتن ا با

 خدا چرا من؟؟؟چرا من؟؟؟؟-داد زدم  زدمیم

 نمیکن بب فیشده تعر یپسرم چ-کرد وگفت هیحال من شروع به گر دنیبا د مامانم

 .لرزوندیزجه هام دل اسمون رو م یرفت.صدا تایگفتن نزاشتن بهت برسم مامان رفت ب رمیرفت گفت م تایمامان ب-

 

 تایب

رفت.ناگهان  میرفت رفت از زندگ ایار میزندگ ایار ایبه خونه رفتم تو اتاقم درو قفل کردم . به اطراف نگاه کردم ار دمیرس 

 یوبه صدا زدمیزجه م دمیکشیم غیج نیزم یبود رو پرت کردم رو زمیرو م یهرچ دنیو داد کش دنیکش غیشروع کردم به ج

 .کردمیهم توجه نم نایاحسان وس

 ؟؟ خداااااااااااا هیبزرگ زهیچ خوامیرو م ایخدا خدا من ار خوامیرو م ایار من

 شد. کهیوهزار ت واریپرت کردم که خورد به د میگوش

 کردن بود. هیحال من پشت در درحال گر دنینداشتم با د یارزش چیکه من براش ه یمامان

 شده بودم . متنفر بودم از ترحم متنفر بودم االن به هردوش مبطالع هیکه از گر تایب من

 خداااا خوامیکه هر لحظه اش عذابه نم رویزندگ نیا خوامینم

 

 

 

 تخت خوابم برد. یکردم که رو هیگر انقدر

 و حاضر شدم  تا برم شرکت. وردمیشدم حالم افتضاح بود اما کم ن داریکه از خواب ب صبح

 بود.  شهیروح تر از هم یبه صورتم نگاه کردم ب نهییا تو

 رفتم سمت شرکت. شدم نمیماش سوار

 کنم. فیرو براش تعر یباشه و همه چ ایار نکهیا دیداخل به ام رفتم

 کجاست؟؟ ایار-تو به سمت پرستو رفتمو گفتم رفتم

 خانوم استفاع نامه اشو نوشتو رفت.-

 من رفت. یایمن دن یایبدتر شد آر حالم

 رفتم تو اتاقم. یحالت زار به

 رو از سرگرفته ام. هیو گر زیرمو گذاشتم رو موس شهینم تونمینم  ایبدون ار امنیخدا

 

 ایار

حرف  هینفسم عمرم با  گمیتموم شد زند میزندگ گرفتمیم شیبرام ساکمو حاضرکرد همشون ناراحت بودن داشتم ات مامان

 تموم شد.

 خبر دار نشه. خودمیب یاز زندگ یناراحت نشه تا کس یتا کس دادمیخوشحال نشون م خودم

 عموم . شیپ کایامر رفتمیم داشتم

 تا پروازمو اعالم کنن . میسادیفرودگاه وا میرفت

 رانیتهران ا یتو  میرو به آغوشم گرفتم وزندگ ختنیریاشک م یساعت پروازمو اعالم کردم مامانو بابا که هردو به اروم مین بعد

 تنها گذاشتمو رفتم.

 

 

 

 تخت خوابم برد. یکردم که رو هیگر انقدر
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 و حاضر شدم  تا برم شرکت. وردمیشدم حالم افتضاح بود اما کم ن ردایکه از خواب ب صبح

 بود.  شهیروح تر از هم یبه صورتم نگاه کردم ب نهییا تو

 شدم رفتم سمت شرکت. نمیماش سوار

 کنم. فیرو براش تعر یباشه و همه چ ایار نکهیا دیداخل به ام رفتم

 کجاست؟؟ ایار-تو به سمت پرستو رفتمو گفتم رفتم

 وم استفاع نامه اشو نوشتو رفت.خان-

 من رفت. یایمن دن یایبدتر شد آر حالم

 رفتم تو اتاقم. یحالت زار به

 رو از سرگرفته ام. هیو گر زیوسرمو گذاشتم رو م شهینم تونمینم  ایبدون ار امنیخدا

 

 ایار

حرف  هینفسم عمرم با  گمیندتموم شد ز میزندگ گرفتمیم شیبرام ساکمو حاضرکرد همشون ناراحت بودن داشتم ات مامان

 تموم شد.

 خبر دار نشه. خودمیب یاز زندگ یناراحت نشه تا کس یتا کس دادمیخوشحال نشون م خودم

 عموم . شیپ کایامر رفتمیم داشتم

 تا پروازمو اعالم کنن . میسادیفرودگاه وا میرفت

 رانیتهران ا یتو  میرو به آغوشم گرفتم وزندگ ختنیریاشک م یساعت پروازمو اعالم کردم مامانو بابا که هردو به اروم مین بعد

 تنها گذاشتمو رفتم

 

 

 

 از دستم در رفته بود . یزمان ساعت وهمه چ دمیرس کایبه امر یوقت

 تو مغزم بود که چرا منو رها کرد چرا؟ تایب فقط

 کنم. رونیاز ذهنم وقلبم ب دیرو با تایگرفتم ب میتصم گهید

 .کایبود امر هم بخاطر من برگشته دلربا

 .میورفت میقرمزش شد یگرم داد. سواد پورشه  یلیسمتش بهش سالم کردم که جوابمو خ رفتم

 .؟نجایا یایب یگرفت میشد تصم یچ-دلربا

 دلم خواست ینجوریهم-.

 راستش بگو-

 دلرباااا-

 باشه ساکت شدم -

 زد. یو نه حرف دیراه  نه سوال پرس انیدلربا هم تا پا گهید

 بود. ییالیو یخونه  هیشدم  ادهیدرشون پ یجلو میدیرس یوقت

 .یلینه خ یبود ول بزرگ

تو سفر بودن دلربا  کسرهیبه استقبالم اومدن.بچه نداشتن وچون عمه وشوهر عمه ام   نیوعمو رام ایکه شدم زن عمو در وارد

 .موندیاونا م شیپ

 حال جوابشونو ندم. یب یادیزبودم که  یکردن ومن فقط در سع یگرم بهم سالم دادن واحوال پرس یلیخ

 

 تایب

 .مونهیو االن  شب عروس گذرهیعقد منو پرهام م یعنیهفته از روز نحس  هی

خود پرهام  مویتمام .لباس عروس ختمیکردم موهامم لخت  کردم وازاد دورم ر شیخودم  خودمو ارا شگاهینکردم برم ارا قبول

 . رونیم اومد داخل بدون نگاه کردن بهش رفتم ببود که  پرها ٧گرفته بود. لباسم تنم کردم .ساعت 

 اهنگ  قطع شد. یدوباره صدا نییپا میاومد دنبالم رفت پرهامم

 .میعروس دوماد رفت گاهیاروم به سمت جا اروم

 .خوامینم ایرو بدون ار یزندگ خوامیرو نم یزندگ نیا خوامیمن نم یخدا
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 سال ها گذشته. یچند ساعته برام به اندازه  جشن

که  ییخونه .هه خونه امون خونه ا میبدون سروصدا رفت خواستمیهم نم نایرفتن بود عروس کشون ا ی.وقتدمینرقص اصال

 من باشه. لیباب م یتا خونه  کنمیهست که دارم روش کار م یچندسال گفتیپرهام م

 تهران. یمنطقه  نیسمت بهتر میرفتیم میداشت

 بوق زد سادویاو یو قشنگ یعمارت به چه بزرگ هی یجلو پرهام

 واسش باز کردن. درو

 پرهام بود. یعمارت برا نیکه ا دهیبوداما چه فا یچه عمارت خوشگلو بزرگ اووووف

 

 

 

 اتاقمون. میبر ایب گفتیباز م شیبا ن پرهام

 ؟؟یدیاتاق ما وجود نداره اتاق من واتاق تو فهم نیتکون دادم  وگفتم بب دیتحد یاشاره امو به  نشونه  انگشت

 اتاق و در اتاقو قفل کردم. نیرفتم سمت اول رونیردنش زده بود بگ رگ

 . ساده بود اما ارامش بخش بود.شدیباز م اطیدر داشت که بسمت باغچه وح هیبود  یعجب اتاق خوشگل یوااااااا

 پرهام پرهام-وصدا کردم  رونیتوش نبود در باز کردم و رفتم ب یچیباز کردم ه کمدو

 جانم جانم-کرد وبا خنده گفتباز  یبه تند یاتاق در

 ؟؟؟یمنو کجا گذاشت یلباسا-

 تو اتاق منه. ایب-شد وگفت یخال بادش

گردن احساس کردم  یپرهامو رو ینفس ها یکه گرم کردمیسمت اتاقش که و بسمت کمد رفتم .داشتم  لباسامو جمع م رفتم

 دوست دارم دوست دارم. تایب-گفتیکه زمزمه وار م

 پسش زدم . یمنم منم ازت متنفرم وبه تند-گفتم دخوریداشت بهم م حالم

 که دستم بود وبرداشتم وبرگشتم تو اتاقم. ییلباسا همون

کردم که با  هیکردم انقدر گر هیوشروع به گر دی.وبا فکر دوباره بغضم ترک یپرهام بود یکه تو االن جا شدیم یچ شدیم یچ ایار

 همون لباسا خوابم برد.

 

 ایار

 

 . دمیکشیم ینقاشاتاقم داشتم  تو

 خوشگل تو ذهنم بود فقط چشم بود. یلیخ یچشما هی

 خوشگل نگاه کردم. یکارم که تموم شد به اون چشما دنیکردم به کش شروع

 بود. تااایب یچشم ها چشما نیچشم اومد اره ا یجلو تایصورت ب کانیبود  یک یچشما اشنا بوداما برا نیا

  تایب-زدم ادیفر تایتابیب تایب تایب

 اونطرف . نطرفویا کردمیدم دستم بود رو پرت م لیوسا یکرد هرچ دنیاشکام شروع به بار دوباره

 چرا من ؟؟چرا ما؟؟؟ یخدا یخدا

 کردم. هیو زانوهام به اغوش گرفتمو گر ییگوشه ا هی ونشستم

 شد و دلربا اومد داخل  درباز

 شده  یچ ایار-نشست وگفت  کنارم

 ...نیهم یبرا کردمیم یخودمو خال دیبا

 

 

 

 از همه  ایدلربا خسته ام از خودم از دن-گفتم روبهش

 شده یمگه چ ایچرا ار-

 عشقم-

 شده؟؟ یعشقت چ-
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 رفته از کنارم ستین گهید-

 چرا مرده-

 دیببخش دیببخش-پرخاش برگشتم سمتش که گفت با

 من رفت  ینه رفت رفت  فقط از زندگ-

 ام شدت گرفت  هیبغلم کرد.گر دلربا

 زن براش دل بسوزونه هیکه  کنهیم هیمرد مگه گر ایخجالت بکش ار-تمخودم گف با

 تنها باشم خوامیدلربا م-پاک کردم وبلند شدم وگفتم اشکام

 رفت. رونیگفت واز اتاق ب ییا باشه

 .ستین گهیکه د یکنیوجود نداره تموم اگه هم وجود داشته باشه وانمود م یی تایب گهید ایار

 

 تایب

 .خورهیحالم ازش بهم م شتریسه ساله که با پرهام ازدواج کردم اما هر روز ب شهینم نیبدتر از ا میزندگ

اتاقم وزن  یایامشب م ایکرد که  دمیسالگرد نحس ازدواجمون تحد نیبهم دست بزن. تو اول یسه سال نزاشتم  حت نیا تو

 .ارمیم گهیزن د هی ای یشیم میرسم

 ا زن اومد خونه.که شب با سه ت اریبرو ده تا زن ب-گفتم منم

رو  ایوار ار وانهیگذشته اما من هنوز د ییپرهام نداشتم سه سال از اون اتفاق کزا یکردم اصال حال و حوصله  ییاعتنا یب

 دخترم تونمینم-دادیجواب م یرو بگو اما هر سر ایار یدرشون ومادرشو التماس کردم که جا یرفتم جلو یدوس دارم چند سر

 کردیسه سال خوشحالم م نیکه تو ا یزیهم ازدواج کنن.تنها چ لویون نایبعد قرار بود س یهفته  هیداشتم  یتکرار هیزندگ

 .کننیبود.که دوستم که مثل خواهر نداشته دوسش داشتم وبرادرم باهم ازدواج م نیهم

 اتاق خوشگلم نشسته بودم. تو

 اعصابم خورد شد ولپتاپو جمع کردم. کردمیم ینت گرد وداشتم

 ورفتم به شرکت سربزنم. دمیر رفته بود. مانتو وشلوارمو پوشام س حوصله

 شدم . لیهست که فارغ والتحص یماه هی

 گرفت خون دماغ شدم.  یدیسرم درد شد دمیشرکت که رس به

 شده؟؟ یخانون چ-بدو بدو اومد سمتم  وگفت  دمیجد یمنش میمر

 اریب یدستمال کاغذ میرخب م-حرفاست گفتم نیکم عقل تر از ا دمید یوقت ینگفتم ول یزیچ

 رو برام اورد. یحواسم نبود وبدو بدو رفت ودستمال کاغذ دیخانوم ببخش یوا-ترس گفت با

 گرفتم. مینیب یرو جلو یباال گرفتم ودستمال کاغذ سرمو

 شستم . ییخون دماغم بند اومد رفتم تو توالت و صورتمو تو روشو قهیدق ۵از  بعد

 سرم خدا من چم شده اخه. اخ

 

 

 

 اروم بشه اما نه قصد اروم شدن نداشت. دیرو سرم تا شا دادمیفشار م  دستمو

 مقدار اروم بشه هی دیبا کارم مشغول کردم که شا خودمو

 داده بود کپ کردم شاخ هم در اوردم. شنهادیکه بهمون پ یاسم فرد دنیکه با د کردمیپرونده ها رو چک م داشتم

بعد سه سال  ایخدا رنیرو از ما بگ یعیطب شیلوازم ارا یبرا ازیمورد ن لیده بودن که وسادا شنهادیپ یجهان ایو ار ینیحس دلربا

 .میتو زندگ ایب خوادیم ایدوباره ار

 

 ایار

 ییچند سال از شرکتا نیکه تو ا یمرد مغرور به وجود اومده بود با پول هی گوشیوباز طونیش یپسره  ایسه سال از من ار نیا تو

 .میبزن یشیشرکت صادرات لوازم ارا هیبا دلربا  میخواستیهام بدست اوردم م ینقاش وفروش کردمیکه کار م

 .میصحبت کن میباهاش کار کن میخوایکه م یشرکت یتا درباره  میشاپ قرار گذاشته بود  یکاف تو

 سالم سالم-اومد تو ونشست وگفت شیشگیهم جانیبا ه دلربا

 سالم-
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 ایار یخوب-

 ممنون-

 .نیپرونده اشونو بب ایفرستادم ب  رانیا یشرکتا نیاز بهتر یکیبه  شنهادمونیلب من پسر اصل مط میخب بر-

 تایب-نه امکان نداشت دروغ بود رو به دلربا گفتم یرانیا تاینوشته بود ب نجایا نیا نیرو ازش گرفتم و بازش کردم ا پرونده

 ؟؟یرانیا

 اره تکون داد. یچندبار به نشونه  سرشو

االن متاهل بود با  گهیاون د نمشیبب تونستمی. نه نمتایب تایوار دوسش داشتم ب ونهیهنوز هم دکه  یعشقم کس تایب

 ازدواج کرده. یپرهام بخش شییپسردا

رو کنار  یرو با اون پرهام عوض  تایب تونمینم تونمیکردم خدا نم ی.من چه گناهخوابیمن هرشب تو بغل پرهام م یتایخدا ب یا

 . نمییهم ب

 شهیشرکت نم نیبا ا شهینم-داختم وگفتمرو ان پرونده

 شه؟؟یچرا نم-با تعجب گفت دلربا

 شاپ خارج شدم. یوبسرعت از کاف گمیچون من م-

 .تونمیوضعف خودمو نصبت بهت نشون ندم نم نمتیبب تونمینم تایب

 تاوان کدوم گناهمه. نایانقدر عذاب بکشم. ا دیکردم که با کاریخدا من چ یا

 

 

 

 تایب

طرف  هیاز  دنشیواسه د زنمیطرف له له م هیکنم خدا از  کاریضعف خودمو نشون ندم .چ ایار دنیبا د تونمینم هگیمن د ایخدا

 خدا. شهیبرابر با مرگ خانواده امه نم نکاریاراده امو از دست بدم و ا دنشیکه با د ترسمیم

باعث  خوردینکردم حالم ازش بهم م ییاپرهام . بهش توجه  دمینفر اومد برگشتم د هیکفص  یمبل نشسته بودم که صدا رو

خودش ده   کردیازدواج با من م یچرا تالش برا دونمینبرده هه نم تیاز انسان ییکه بو یمن اونو .اون عوض یعذابا نیتمام ا

 .فهممیاصرارشو نم لیاز من ازدواج کنه اما دل یبهتر وسر تر یلیخ یاتونست با دختر یبرابر  من ثروت داشت و م

 یخوایبه تو چه به توچه نکنه م-حالم دست خودم نبود با پرخاش برگشتم سمتش وگفتم یکنیفکر م یبه چ-فتگ پرهام

ازت متنفرم تو تو -وگفتم  نشیکردم زدم تخت س هیگر کدفعهیشد  یچ دونمیفکرامو هم بهت بگم هان هان نم یمجبورم کن

 یستین شتریسگ صفت ب هیتو  یهمه عذاب من نیباعث ا

 خورهیازت بهم مداره  حالم

معذرت  تایب-کنارم نشست وگفت یونشستم رو مبل پرهام با نگران دمیکش یبلند غیج ادشیکه از درد ز دیکش ریدوبار ت سرم

 بازم خون دماغ شدم. یاحساس کردم وا مینیخون رو تو ب  یچت شد. گرم کدفعهیتوروخدا  خوامیم

 چته تو؟؟ تایب تایب-گفت یبا نگران پرهام

اخه  هیدیچه درد جد نیخدا ا یصورتمو شستم ا ییکنارش زدم ورفتم تو اتاقم به سرعت رفتم  تو توالت تو روشوپرخاش  با

 حال رفتم یوبا ب

 

 

 

 ایار

  یشنویم یصدامو دار دونمیم ایار-که دلربا گفت ریگ غامیبهم زنگ زد که جواب ندادم رفت رو پ دلربا

 نباش خودتو نباز باشه ؟؟ فیضعکه هست  یشده اما هرچ یچ دونمینم ایار نیبب

 بوق  اومد که نشون دهنده قطع کردن دلربا بود. یفردا جوابمو بده وصدا تا

 باشم. فیضع دینبا ایباشم من ار فیضع دیبا اون بود نبا حق

 باشه قبول-زدم به دلربا وگفتم زنگ

 نگفتمو قطع کردم . یزیکه چ دیخند بلند

 

  تایب
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که بهشون زنگ بزن  میرو امضا کردم ودادم به مر ایمربوط به ار ی.رفتم  تو اتاقم پرونده  گزرعیم اون پرونده دنیدو روز از د 

 .میتا قرارداد هامون ببند

 شرکت. انیتا فردا م-بهشون زنگ زد واونا هم گفتن  میمر

 کارمو انجام دادم . یخستگ با

 .دمید ایدر  مامان ار یکه بعد چندساعت خودمو جلو رفتمیفقط م رمیکجا م دونستمیشدم نم نمیبرداشتم وسوار ماش فمویک

 شدم بسمت ودر رفتم دستم به سمت زنگ رفت اما باز برگشت مردد بودم چشمامو بستم که زنگ بزنم که در باز شد . ادهیپ

اخم کرد  جمع وجورش کردو عیلبش نشست اما سر یرو یمن اول لبخند دنیبود با د ایار نکهیا نکهیاروم باز کردم .ا چشمامو

 ؟؟یکنیم کاریچ نجایتوا-وگفت

  شمیمن مزاحمتون نم الیخیب-وگفتم دمیکش  یبا سحر جون پوف خواسمیمن من م ایار ایار-

 هنوزم مغرور اره؟-رفتم که گفت نمیماش بسمت

 یخندوپوز ییایبعض یکه برا فیح فیاما ح ییو دلربا کلیهنوزم خوشگل وخوش ه -سمتشو بهش نگاه کردم که گفت برگشتم

 زد.

 .هیگر ریشدم و رفتم بسمت خونه بغض امونم نداد وزدم ز نیماش سوار

  ستیخدا از من بدبخت تر ن یا

 خونه دماغ شدم. دوباره

 برداشتم و دماغمو پاک کردم. یخداااا دستمال کاغذ یا

 

 

 

 سمت خونه .لباسمو عوض کردم. رفتم

 . شهیاز راونم  زهیریموهام داره م دمیکه د کردمیشونه م موهامو

 شونه رو کنار گذاشتم . شمیاگه ادامه بدم کچل م یوا ختیریموهام م ینجورینکردم که هم یا توجه

 . دمیمقدار خواب هیرو انجام دادم ورفتم  یادار یکارا رفتم

 .کنمیمن درست م دینیخانوم خانوم بش-درست کردم که هلنا خدمتکارمون اومد وگفت  مرویواسه خودم ن شب

  دمیجون خودم انجام منه هلنا -

خون  دیکش ریزدم وخواستم برم که سرم ت یپوزخند ومدیپرهام با چندتا دختر م یکه خوردم بسمت اتاق رفتم که صدا غذا

مطلق  یکیو چشمامو تو تار دمینفهم یچیه گهید یول ومدیکه بسمتم م دمیچشمام تار شد پرهامو د دمیکش یغیدماغ شدم ج

 فرو رفت.

  کننیم هیباال سرم نشسته ان و گر نایس لوین دمیکردم دکه باز  چشمامو

 شده ؟؟ یچ-گفتم  باترس

 پرنسسم یچیه-جواب داد نایس

 نایبگو س-

 تو تایتو ب تایب-کنان گفت هیگر لوین

 ؟؟یمن چ-

 یدار یتومور مغز-

که  یزندگ نیمنو از دست ادوسم داره که داره  یلیخدا خ-وگفتم  دمیدارم بلند بلند خند یگفتن من تومار مغز یشد چ یچ-

 ممنونم ازت خدا ممنون. کنهینداره راحت م یچیبجز عذاب ه

 

 ایار

 توننیخانوم نم تایب یول دیببخش-اومد وگفت یکه منش میتمام وجودمو گرفته بود.نشسته بود یشرکت استرس بد میرفت

 ارنیب فیتشر

 هست یشده مشکل یچ-گفت دلربا

 داره یمغز یتومار نگیخودمون بمونه م نیدلربا جون ب-

 رفت وازحال رفتم. یاهیداره چشمام س یتومور مغز تایب تایگفتن عشق من ب یچ
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 چشمامو باز کردم هنوز تو شرکت بودم. یوقت

 ایحالت خوبه ار-گفت یبا نگران دلربا

 میبر نجایاز ا شهیاره اره خوبم م-

 .سمت خونه میورفت میشد نشیبه کمک دلربا سوار ماش میباشه بر-

داره  تایب میتمام زندگ تایب تایوارد اتاقم شدم ودر اتاق هم قفل کردم .ب یبدون توجه به کس یول میداخل شد میدیرس یوقت

 . رهیمیم

 .با افکار بچگانه ام خودمو اروم کردم . کنهیعمر م یتا هزار سالگ تایب یالل بش شاهللیا ایار خدانکنه

 به درد نخورم لعنت فرستادم. ی هیزندگ نیدم ونشستم وبه او لباسامو عوض کر دمیگوشمو مال ی قهیشق

 

 تایب

 فردا. یعنیانداختن جلو  شونیبخاطر من عروس لویون نایس

 کشمیمن خودمو م یبخدا اگه عمل نکن تایب-گفت نایعمل کنم که س خوامی.نم ومدهیوتا االن خونه هم ن دمیند شبیپرهام از د 

 . خورمیقسم م

 که عمل کنم . قبول کردم نیهم یبرا

 ندارم ببرش لیهلنا م-گفتم نیهم یبه شام نداشتم برا یلیشاممو اورد اما م هلنا

 اما خانوم-

 گفتم ببرش-

 چشم خانوم-

 .شدیسال م لمیف نیتر نیدرست کنم غمگ لمیچقدر ماجرا داشت هه اگه ازش ف میزندگ

 اومد . ییپا یصدا

 تایب-اومد کنارم نشست وصدام کرد پرهام

ببخش منو ببخش  تایب-پرهام گفت کنهیم هیبا تعجب نگاهش کردم پرهام اون مرد مغرور گر هیگر ریندادم پرهام زد ز جوابشو

دوست دارم هر  تابخدایدوست دارم ب ینامردم ول یلیبدم خ یلیخ دونمیبخاطر من بوجود اومده م تیتمام اتفاقات بد زندگ

 دوست دارم  شتریب میاز خودم از زندگ تایچرا اما دوست دارم بکنم  اجازدو تونمینم یکنیفکر م یچشمم یلحظه جلو

 

 سمتش وگفتم. برگشتم

 

 

 

من بود نه خودت  یخوشبخت تتیاولو ینزار عشق تو اگه عاشق بود تویپس اسم اون حس لعنت یمنو دوس نداشت چوقتیه تو

 دونمیدبرابر بشه وگرنه من که مطمع هم هست که ثروتت چن دیاه ببخش ستین یشتریب زهیحس فقط هوس هوس چ نیپس ا

 پس تمومش کن . ینصبت به من ندار یحس چیتو ه

 نکبت بار بر نگردم. هیزندگ نیتو نزار به ا یول کنمیعمل م نایمن بخاطر س ایورفتم تو اتاقم خدا بلندشدم

 .ایار یعکسا دنیبرداشتم وشروع کردم به د مویگوش

رو  چکدومینازشو ه یمشک یداشت اون موها نیدلنش یقشنگشو که اوا ینره صدا ادمیاش از  افهیمرگم حداقل ق بعد

 فراموش نکنم .

 خدا منو واقعا شفا بده. یا کنمیهم فکر م ییها زیبه کل عقلمو از دست دادم دارم به چه چ گهید

 لبام . ینشست رو یاز مدتا لبخند تلخ بعد

که  تایمنم ب نیلبام خشک شده بود وترک ترک شده بود.هه ا . زدیم یبه خودم نگاه کردم صورتم به زرد نهییتو ا بلندشدم

 افتادم. ییا افهیق ختویزبان زد همه بود االن به چه ر شیبایز

شده ام به  ونهی.گفتم که دخوندمیکردن خودم شعر هم م شیو شروع کردم بع ارا شمیخود دستم رفت سمت لوازم  ارا خودبه

 .یکل

 ببارن. خواستنیمزاحم م  یاشکا نیهم ا باز
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 .دمیاسپرتمو پوش یبلند شدم ومانتو 

 جانم-کنم راننده هم که نبود.پرهام صدا زدم که اومد گفت یرانندگ تونستمیخودمو نم یبرم دره ول خواستمیم

 یجای یمنو ببر شهیم-

 ؟؟یهرجا که تو بگ میکجا بر-گفت یقیلبخندعم با

 دره-

 .دمیادرسشو بهت م ایب-نگاهم کرد که گفتم باتعجب

 گرم بود. بایتقر یبود وهوا زییپا لی. اوادیپوش شرتیشلوار وت هیورفت تو اتاقش  امیباشه باشه االن م-

 .دیفهم ییادرسو بهش گفتم که سر میسانتافاش شد سوار

 به دره. میدیدوساعت رس بعد

 بغض کرده بودم چه جور. 

 .ادمسیدره وا یشدم  رفتم جلو ادهیپرهامم اونجاست پ نکهیتوجه به ا بدون

 که زدم. یغیبارش اشکامم هماهنگ بود با ج دمیکش غیج کدفعهی

زره زره عذاب  دیکه با میانقدر عذاب بکشم من محکوم به چه گناه دیخداااااااااا چرا من چرا من با-زدمیم غیوج کردمیم هیگر

 سخته  ییلیسخته خ ایبکشم تا جون بودم خداااا

 یحت چکسویه خوامیرو نم یزندگ نیا خوامینم اااایخدا-گفتمیم زدمیوزجه م کردمیم هیگر نیسست شد وافتادم زم پاهام

 .خوامیخودمم نم

 

 

 

شده بود  سیکل بدنم خ قهیبود که تو دو دق ادیکرد. انقدر  شدتش ز دنیهام اسمونم به اشک اورد اسمون شروع به بار زجه

 .کردیم هیمن گر ینفرم پرهامم داشت پا به پا هی لحظه حس کردم تو بغل کی. که دمیکشیم غیج زدمویزجه م ینجوریومن هم

 ولت کنم. تونمینم ستیدست خودم ن یببخش منو  ول تایمنو ببخش ب-گفتیم پرهام

 .میبارون بود ریساعت بود که ز میحداقل ن دیلرزیاشکام نداشتم بدنم داشت م یرو یاصال هم کنترل کردمیم هیگر

سوار  یعقب گذاشت. خودش به تند یهال یصندل یبغلم کرد ومنو رو دیال بدمو دپرهام که ح سامیپاهام وا ینداشتم رو جون

 شد.

رو خاموش  یپرهام بخار-گفتم سوختمیداشتم م رختمیفقط عرق م قهیروشن کرد داشتم سردم بود بعد ده دق نویماش یبخار

 سوزمیکن دارم م

.در عقب باز شد  میسادیوچرا وا میکجا نمییل نداشتم بحا سادیساعت وا میبعد ن یتشنج کن دیشا شهینم یتب کرد تایب یوااا-

نبند چشماتو  تایب-گفتی. پرهام مموندیباز نم گهیچشمام  د میمارستانیب دمیتوجه کردم د رونیبه ب یو پرهام بغلم کرد. وقت

 نبند

 مقدار باز شد . هیپرهام چشمام  ادیفر یصدا با

 چشماتو نبند. تایب تایکه پرهام صدام زد ب شدیته مسرد.چشمام داشت بس زیچ هی یمنو گذاشت رو پرهام

 گرمه یلیپرهام گرم خ-

 فقط چشماتو نبند  شهیدلم االن خنک م زیعز-

  هینرمال زهیمن کل مثل جهنم داغ چ یپرهام زندگ-

 شلوغ بود. یلینا اشنا بودم خ یجا هیبسته شد.  چشمام

 

 

 

 بودن. دهیبود همه لباس شب پوش یعروس

 عروس دوماد اومدن. همه با شوروشوق پاشدن منم بلند شدم.-وگفتبچه اومد  هی

 استیار نکهیا نکهیوارد شد ا داماد

 خودشه . یکه مشخص بود رنگ موها ییطال یوموها یدختر  چشم اب هیکنارش  هیاون دختره ک پس

 یجون خوش اومد تایجون ب تایب-گفت دنمیو دختر با د کردیبا پوزخند نگاهم م ایار
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نامرداااا نامرداااا ازت متنفرم پرهام ازت متنفرم - دمیکش غیتر کرد که ج قیپوزخندشو عم ایار شناسهیمنو از کجا م نیا خدا

 .دیزنیکه نمشناسمت از همه اتون متنفرم حالمو بهم م ییتو

 .انمارستینبود فقط پرهام بودوب یچینبود ه یعروس گهیچشمامو باز کردم د کنهیکه صدام م ومدیپرهام م یصدا

 .یبالخره چشماتو باز کرد-گفت  یبا خوشحال پرهام

 اره -

 .یبود ومدهیبه هوش ن شبیاز د کردمیداشتم سکته م-

 .ناستیس لوین هیعروس میپرهام بر-

 .امیحساب کنم ب هیتصف یباشه بزار برم کارا-

 باشه -

 .میبر میپاشو حاضرش-ساعت پرهام برگشت وگفت میبلند شدو رفت. بعد ن پرهام

 شه با-

 .رونیب میوبا کمک پرهام رفت حاضرشدم

 

 

 

 ؟یریکجا م-دمیپرس رفتیبه سمت خونه نم پرهام

 پاساژ رمیدارم م-

 ؟؟یشب لباس دار یبرا-

 نه -

 میبخر میریخب م-

 . میشد ادهیبا پرهام پ میدینگفتم به پاساژ که رس یزیچ

 چطوره؟؟ نیا تایب-که پرهام گفت کردمیبه لباسا نگاه م داشتم

 . یلباس مشک هیخوشگل بود  یلیبود خ یباس نگاه کردم عالل به

 که بهمون داد. میخوایاز کدوم لباس م میخانوم مسند بود بهش گفت هیفرشنده  میپرهام وارد مغاز شد با

 امیمن ب یعه چرا نگفت-پرهام گفت رونیرفتم ب یبود ازش خوشم اومد درش اوردم که وقت یتو تنم عال دمیلباسو پوش رفتن

  نمیبب

 قشنگ بود-

 . دیخر ییکت وشلواز  سرمه ا هیپرهامم  رونیب میورفت میدیودنبالم اومد لباسو خر دیکش یپوف پرهام

 کنم. یرو بهت معرف هیرانیکه ا کایخوبه امر یاز نقاشا یکی خوامیامشب م-گفت  پرهام

 باشه -

 تو چرا... تایب-

 یمن چ-حرفشو بزنه وباخشم گفتم  نزاشتم

 ؟؟ینشو خواستم بگم چرا انقدر خوشگل یعصب- وگفت دیخند

 هه بروبابا-

 نگفت . یزیچ دویخند

 درست کردم  یزیچ هیخونه هلنا حتما  میبر ستیفست فود برات خوب ن تایب-که پرهام گفت میبخور جیساند میبر میخواست

 یرینم شگاهیارا-پرهام گفت  خونه .ناهار خوردم که میتلخم زدمو قبول کردم با پرهام برگشت یبه زندگ یتلخ لبخند

 نه-

 ؟؟یچ یعه برا-

  میریپرهام نم-

 یریگیباشه چرا همش پاچه م-

 من ینکن تو کارا یبه تو چه فضول-

 خانوم  تایباشه ب-

 .رونیدوش گرفتم واومدم ب هیرفت ومن هم رفتم تو اتاقم  پرهام

 کردم. شیبه ارا شروع
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 که تموم شد رفتم سراغ موهام. شمیارا

 

 

 

 قشنگ درستش کردم ولباسمو به تن کردم. یلیکردم بعد خ میرو برداشتم و رو سرم تنظ یرنگ یمشک یسیگ کاله

قرمزو  یکت ینبودم. مانتو شهیبد نبودم خوب بودم اما مثل هم سادمیوا نهیا یوحاضر جلو دمیپوش مویپاشنه بلند مشک کفش

 من حاضرم - پرهام اماده نشست بود منتظر من گفتم نییو رفتم پا دمیپوش

 ؟؟یخوشگل شد-زدوگفت یمن لبخند دنیبلند شد با د پرهام

 .ستمین گهیبودم اما د-زدمو گفتم یپوزخند

 ییچرا هنوز هم خوشگل وتودل برو-

 .کنمیبا عجوزه ها مقابله م گهیهنوز چند وقته د یگیم یدار-

 با تو کل بندازم. تونمیمن نم-وگفت  دیخند

 سمت تاالر. میفتور میرنگش شد یاب یفرار سوار

 .میدیموندن بالخره رس کیساعت تو تراف کی بعد

 یاروم رفتم سمت رختکن.مانتومو در اوردم موها کننیم تیرو رعا نیداخل اهنگ قطع شد هه هنوزم دارن قوان میرفت

صدقه رفتن  قربون یگفتم وبعد از کل کیبهشون تبر نایوس لویاول از همه رفتم سمت ن رونیدرس کردم ورفتم ب مویمصنوع

 .مینشست می.رفت

 م؟؟یبا نقاشه اشنا ش ایب-نشستم که پرهام گفت  اروم

 ش؟؟یشناسیمگه خودت نم-

 اونم از طرف من دعوتش کرد. کردیم فینه محمد ازش تعر-

 اهان -

با صورت  که محکم کردمینم یجلو به اطرافم توجه ا میبود اروم اروم رفت یکدوم خر دونمیسمت نقاش که نم میپرهام رفت با

 ییبنده خدا هیرفتم تو شکم 

 کنم که...... یبلند کردم که معذرت خواه سرمو

 

 

 

 یکنیم کاریچ نجایتو ا- گفتم

 بپرسم  نیهم خواستمیمنم م-

 برادرمه  هیکه عروس دیببخش-

 ندارم یمن با تو شوخ تایب-تعجب بهم نگاه کرد وبعد تک خنده زدوگفت با

  ایندارم آر یمنم شوخ-

 ؟؟ لویبا ن ناستیالن عروس سا یعنی-

  شونهیبله عروس-

 ومدمیوگرنه نم یک هیبه من نگفت که عروس شعوریمحمد ب-

 نگفتم ورفتم. یزیچ

 راحت منو فراموش کرده. چقدر

 .یشیچرا انقدر ناراحت م یریبم یخوایخودتو ناراحت نکن تو م تایب

 هان؟؟ ؟؟یدار جایاز تو جدا شد؟نه پس  چرا انقدر توقعه ب ایار مگه

 پرهام کجا رفته ؟؟  نیا کرد؟یم کاریچ نجایا ایبود.اخه ار ختهیبهم ر عصابم

  ا؟یخدا بازم ار ایاها همسرم اومد پسر برگشت -گفت  دنیپرهام با د زنهیداره حرف م یپسر هیکه با  میدید پرهامو

 پرهام خواست بغلم کنه که کنارش زدم. ششونیپ رفت

 یجهان ایار یاقا کاینقاش امر نیبهتر نمیا-گفت وروبه من گفت یاوف پرهام

  یکنم به خوش کاریچ-

 مقدار شوخ هستن  هیهمسرم -گفت  دویخند پرهام
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 .ستمیمن اصال شوخ ن یبپرس یتونیدروغ نگو از همه تو مجلس م-

 تاااایب-با حرص گفت پرهام

 نداره. یمن به تو ربط یپرهام صددفعه بهت گفتم کارا گهیزهردرد ولم کن د-

 ادمیاصال  ادینم ادمی دمیکجا د نویمن ا یاب یداشت با چشم ها ییطال ی.چقدر اشنا بود دختره موها ایدختره اومد کنار ار هی

 .وردمیبه مغزم فشار ن ومدینم

 سالم دلربا هستم دلربا حسینی-گفت دختر

 یکنیم کاریچ نجایتو ا-گفتم  

 بپرسم  نیهم خواستمیمنم م-

 مه برادر هیکه عروس دیببخش-

 ندارم یمن با تو شوخ تایب-تعجب بهم نگاه کرد وبعد تک خنده زدوگفت با

  ایندارم آر یمنم شوخ-

 ؟؟ لویبا ن ناستیاالن عروس س یعنی-

  شونهیبله عروس-

 ومدمیوگرنه نم یک هیبه من نگفت که عروس شعوریمحمد ب-

 نگفتم ورفتم. یزیچ

 راحت منو فراموش کرده. چقدر

 .یشیچرا انقدر ناراحت م یریبم یخواینکن تو مخودتو ناراحت  تایب

 هان؟؟ ؟؟یدار جایاز تو جدا شد؟نه پس  چرا انقدر توقعه ب ایار مگه

 پرهام کجا رفته ؟؟  نیا کرد؟یم کاریچ نجایا ایبود.اخه ار ختهیبهم ر عصابم

  ا؟یخدا بازم ار ایبرگشت  اها همسرم اومد پسر-گفت  دنیپرهام با د زنهیداره حرف م یپسر هیکه با  میدید پرهامو

 پرهام خواست بغلم کنه که کنارش زدم. ششونیپ رفت

 یجهان ایار یاقا کاینقاش امر نیبهتر نمیا-گفت وروبه من گفت یاوف پرهام

  یکنم به خوش کاریچ-

 مقدار شوخ هستن  هیهمسرم -گفت  دویخند پرهام

 .تمسیمن اصال شوخ ن یبپرس یتونیدروغ نگو از همه تو مجلس م-

 تاااایب-با حرص گفت پرهام

 نداره. یمن به تو ربط یپرهام صددفعه بهت گفتم کارا گهیزهردرد ولم کن د-

 ادمیاصال  ادینم ادمی دمیکجا د نویمن ا یاب یداشت با چشم ها ییطال ی.چقدر اشنا بود دختره موها ایدختره اومد کنار ار هی

 .وردمیبه مغزم فشار ن ومدینم

 .ینیلربا هستم دلربا حسسالم د-گفت دختر

 

 

 

 یرانیا تایخوشبختم ب-زدمو باهاش دست دادم  گفتم یشرکت بزنه لبخند ایبا آر خواستینبود که م یمگه همون نیعه ا عه

 هستم 

 سهام دار شرکت لوازم... تایشما شما ب-گفتم مگه دختر گفت یبا تعجب بهم نگاه کرد وا چ دختره

 بله خودم هستم -شتم گفتم همه تته پته رو ندا نیا ی حوصله

  تونیواقعا خوشبختم از اشنا-دستمو محکم فشار داد وگفت دختر

  نطوریمنم هم-

 شرکتتون ؟؟ میایقرارداد ب یما فردا برا-

 . دیاریب فیبله حتما تشر-

 .دیکار کن تایبا ب نیخوایشما م ایار یاقا-گفت پرهام

  بایتقر-

 ودلربا رفتن. ایساعت حرف ار کی بعد
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 ایار

 . میوپرهام رفت تایب شیاز پ یوقت

  ایار یواااااا-گفت دلربا

 شده  یچ-

 کردمیحدو واقعا فکرشو نم نیکننده اس اما تا ا رهیخ شیبایبودم که ز دهیچقدر خوشگله از دوستم شن تایب-

 نگه داشته بود . رهیهمه رو خ تایب ییاییز نیزدم باز ا یلبخند

 ا؟؟یار-گفت دلربا

 بله -

 داره؟؟ یواقعا تومور مغز تایب گمیم-

 .ختیتومور داره اعصابم بهم ر تایکه ب نیبا فکر کردن به ا باز

 گنیحتما داره که م -دادم جواب

  ایزنیمشکوک م-مشکوک نگاهم کرد وگفت دلربا

 نه اصال -

 اخر نگو بهم  فهممیاره جون عمه ات که مامان من باشه هست خودم م-

 کار بچگانه اش بمونه .اف نیبهش نگفتم تا تو هم یزیچ

 افتادم. دمیرقص تایکه با ب یسر نیاول ادی شدنیپا م یکی یکیرقص تانگو شد همه  یاهنگ برا یوقت

 میبرقص میبر-گفت دلربا

 میبر-

 .کنهینگاه کردم که با بغض نگاهم م تایوسط که به ب میدلربا رفت با

 از صورتش گرفتم تا  محو اون نگاه مظلومش نشم  چشم

 .میدید

و من  دیرقص گهیمرد د هیکه دلربا رفت با  دمیرقصیبا دلربا داشتم م شدیعوض م یرقاصا ه یبود که جا یجور هی رقصشون

 ....دکهیکش مویدست دختر کنار

 

 

 

 توپ بسکتبال شده بود. یهم که اندازه  تایب یشد برا سیتوپ تن یچشمام اندازه  تایب دنید با

  ادیبهت م یمشک یمو-م که در گوشش گفت میدیرقصیم میداشت

 . زهیریموهام م یهمه  گهیتا دوروز د سیکاله گ-که تو صداش بود گفت یبغض با

 نشو خودتو نباز دیناام-گفتم گرانیکه کارت فقط ازار د یریبم یا

 راحت ترم هستم . ینطوریتازه ا رمیخستم چرا نم یزندگ نیمن از ا-

 نیا چوقتیه تایب-که تو ذهنم بود گفتم یزینداره اما بر خالف چ یبرام معن یندگز گهیمنم د یرینگو تو بم ینطوریا تایب یوااا

 حداقل بخاطر من رهیگیحرفو نزن خدا قهرش م

  گمینم گهید ایباشه ار-

کرواتمو شل کردم.  شدمیاهنگ هم تموم شد ومن از همه گرما و راحت شدم داشتم خفه م نیعوض شد بالخره ا تایب یجا

 خدا.  یه ستهینمیقلبمو سرجاش وا رمیگیم شیات شهیباهاش گرمم م دنیرقص تایب دنیهنوز هم با د من بکش چرا ایخدا

 . یبرگردون یزندگ نیرو به ا تایکه ب نهیارزوم ا تنها

 جشن تموم شد و وقت عروس کشون بود. بالخره

 

 تایب

 شدن وسرو صدا راه انداخته بودن. ناشویعروس کشون بود وهمه سوار ماش وقت

 چه دل خوش دارها. نمیا زدیفرمون ضربه م یاهنگ رو تمیبا ر امپره

 لیها رفتن وفام بهیکردن غر یتو بغل مامانش با همه خداحافظ لوین یوزار هیگر یوبعد کل میستادیوا نایس لوین یالیدر و یجلو

 خود. یرکه رود خانه به عبارت نخود نخود ه میبه خونه برگشت یشب عروس یها ییبعد راهنما ستادنیوا کیدرجه  یها
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 تنم بود. ریدراوردم فقط لباس ز لباسامو

 حموم حرکت کردم. بسمت

 من خوب وقشنگ بود. یحس چقدر برا نیوا کردمیم یدوش احساس سبک ریرو باز کردم ورفتم ز اب

 یدر بصورت ناگهان نرویب میبودم ورفت دهیچیحوله دروم پ هیکردم. از حموم خارج شدم  زیساعت که کامل خودمو تم مین بعد

 پرهامه. دمیباز شد برگشتم د

 تایب-گفت یخمار ینوک پام تا فرق سرم نگاه کردکرد وباصدا از

 بله کارتون بگو وبرو-

 یجهان ایآر یدباره -تکون دادوگفت سرشو

 میتونیتش مهس یپسر با استعداد گمیم- کردمیپرهام گوش م یخب؟؟ بسمت کمدم رفتم تا لباسامو بردارم وهم به حرف ها-

 ؟؟ میازش استفاده کن

 دونمینداره تو رو نم ییجا یوطراح یمن که نقاش یتو کارا-

 کینزد نیاز ا شتری. نزاشتم بخوردیحال بهم زنش به گردنم م ینفس ها یگرم شهیم کیکه بهم نزد ومدیپرهام م یپاها هیصدا

 ند .بهش زدم که رد انگشتام رو صورتش مو یلیبشه برگشتم سمتش و چنان س

  تایب-گذاشت رو صورتش گفت  دستشو

از دست  یبرا یزیچ گهیکه د یمتوجه هست کشمتیم یبش یکیبهم نزد گهیبار د هیفقط  گهیبار د هیپرهام اگه فقط  نیبب-

 ؟؟؟یدیفهم ینش کمینزد گهیو د یدادن ندارم پس بهتره به حرفم گوش کن

 جواب داد.... پرهام

 

 

 

 باشم با تو باشم کتیدارم نزدمنم حق  یتو زن من تایاما ب-

 بدم  حیتوض ای یدیفهم ینسبت به من ندار یحق چیباشه تو ه ادتی-

 خودت  یخودت چه بدون خواسته  یحاال چه با خواسته  ارمیروز جسمت به دست م هی تایب-با خشم گفت پرهام

 فقط گمشو از اتاقم گمشو-

 .تونمیکه م دونمیم شونمشیم اهیبه خاک س کنمیبدبختش م رهیگازم ب میاز اتاقم خارج شد .پرهام اگه دخترونگ پرهام

 بود که خوابم برد. دهیبه سه نرس دمیتخت دراز کش یو رو دیخوابمو پوش لباس

 . ارمیکم ن یکس یهم کردم که جلو یکم شیبسرعت حاضر شدم ارا دارشدمیکه از خواب ب صبح

 .دمیموندن به شرکت رس کیساعت تو تراف کید از رفتم و سوار شدم. بسمت شرکت حرکت کردم بع نمیماش سمت

 کفش پاشنه بلندم کل شرکت رو گرفته بود . یصدا

 اروم واستوار بسمت اتاقم رفتم. اروم

 سالم خانوم -وارد شد وگفت میمر

 سالم بله؟؟-

 .دیجلس دار ینیوخانو دلربا حس یجهان ایار یخانوم امروز با اقا-

 خب؟؟-

  دیبنداز ینگاه هیبهشون  دیهست که با یادشنهیپ یبعد چندتا پرنده -

 خب؟؟-

 ن؟؟یاریم فیگرفتن که اخر هفته برن شمال شما تشر میعوض کنن تصم ییحالو هوا هیکارکنان شرکت  نیا یخانوم برا یراست-

 امیکه ب کنمیم یسع یعنیاره -با لبخند گفتم نیهم یاستفاده کنم برا یعمرم به خوب یاز اخرا دیبا خب

 انوم ممنون خ-

 نگفتم. یزیزدم وچ یلبخند

 اومده بودن. ای.دلربا و ار میساعت بعد جلس داشت مین

 بسته . دمیمنت کش یوا بدم هرچ ایار یجلو خواستمینم گهید

 .دیخوش اومد-کردم وگفتم درباز
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 خانوم تایب یمرس-با لبخند گفت دلربا

 ممنون-ایار

 میدار داتیخودمون تول یوساخت خودمونن وقت به اندازه  نیاهیمون گسر اصل مطلب ما چون مواد لوازم رمیم میخب مسق-

 براتون دارم گهید شنهادیپ هی نیهم یبرا

 نیشرکت رو توسعه بدم بهتر خوامیوقت به فکر شرکت چهارم هستم وم یلیمن خ -نگاهم کردن که گفتم یکنجکاو هردوبا

چهارم بهتون  کی یعنیسود ممکن  نینظارت از شما ومن با باال تر یاز کارمندا ول دیکه مواد از مواد تول نهیمن ا شنهادیپ

و  میکار نیما سال هاست تو ا یول دیجذب کن دیتونینم یمشتر یزود نیابه  دیچونکه اگه شما شرکت بزن دمیم شنهادیپ

 .دیرینفر بگ هیاز  دیتونیهست که م یشنهادیپ نیپس بنظرم بهتر میخودمونو دار یها یمشتر

 خوبه  یلیخ شنهادتونیپ یگفت عال یوشحالبا خ دلربا

 ندارم  یاگه دلربا قبول کنه من مشکل-هم گفت  ایار

 شرکت  دیایقرار داد بستن ب یپس فردا برا-

 از من بلند شدن باهاشون دست دادم ورفتم اتاق خودم. تیشدم اونا هم به تابع بلند

 .نیاز ا نمیراحت شدم خدا ا شیاخ

هم اضافه شده  مونیو سوده رفتیم شیتوش نباش کارها طبق روال پ یو چک کردم تا کم وکسرتو اتاقم پرنده هار رفتم

 بود.

 هم سر بزنم . گهیبه دوتا شرکت د دیبود با یشرکت که عال یکارا

 کارا رو انجام دادم. بسمت خونه رفتم. نکهیا بعد

 .میبر میخواستیفردا نه پس فردا م شدمیشمال هم اماده م یبرا دیبا

 اروم شونه کردم . یلیزره موهامو خ هیتو اتاق و موهامو هه موهام  رفتم

 

 

 

شکالت بودم  نینگاه کنم. عاشق ماف یاز کتاب اشپز دیهم بارم نبود با یچیکرده بودم خودم شام درس کنم البته ه حواس

 ی هیطرز ته نترنتیاشتم و تو اخانوم رفتم تبلتمو برد مینه ندار-که گفت  میدار یکتاب اشپز دمیواز هلنا پرس رونیرفتم ب

شو ومثل روح  یصورتم ارد یکل ختمیریداشتم اردو م یکردن وقت یبه اشپز ردمسخت نبود شروع ک ادیشکالتو زدم ز نیماف

خورد نوک  دمیکشیداشتم بصورتم دست م یزره خورد به انگشتم و وقت هیشده بودم شکالتو که داغ کرده بودم  دیسف دیسف

 نده دار شده بود چه جور.ام خ افهیدماغ ق

 ینسکافه برا ریش هیوخت گذاشتم گرم بشه وتا خودم  نیماف یتو فر تا بپزه وقت میذاشتڱها رو  نیکلنجار ماف یبعد کل بالخره

 .نمیکنم عاشق ماف کاری.چ نینسکافه برداشتم وچهارتا ماف ریش وانیل هیخودم درس کردم.

اسمش  یپسر عوض هیهم بخاطر  نایکاراسودا رو نگاه کردم.هه چه جالب ا لمیف نینالتو اتاقم و لپتاپ رو روشن کردم و ا رفتم

 . دنیبهم نرس ریبود اهان ام یچ

 .ادیز یالبته با تفاوت ها نداختیخودمون م ادیمنو  لمیف یکه پرهام نزاشت قصه  ایمنو ار مثل

 به خواب فرو رفتم. کدفعهیکه  کردمیداشتم فکر م دیکش دراز

 کجاست چقدر نازه  نجایا خدا یوااا

 ایبسمتش رفتم در زدم .در باز شد که ار دمیکلبه د هیسرد بود  یلیرنگارنگ خ یدرختو گل ها یجنگل بزرگ بودم با کل هی تو

 .دمیرو د

خوشگل من -پاهاش نشستم گفت یاونجا ومن رو یتنها صندل یشده منو کشوند تو خونه . نشست رو یخدا چ یکرد وا بغلم

 عشقم 

 ایانم ارج-

.تو نفس من میشیروز مامان وبابا م هیاول و اخر منو تو  میهم یرو بجز عشقمون قبول نکن منو تو برا زیچ چیه چوقتیه-

 من نفس تو یشیم

 ایار یاالنم نفس من-
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 یدونستیمحاله م یزندگ یتو نباش ستمیمنم ن یتو نباش یدونستیم تایب-

 عشقتم  ایرم عاشقتم اردوست دا شتریکه از جونم ب یدونستیتو هم م-

 بود عشقم یوخواه یمن هست هیزندگ شهیهم-وگفت  دیلبامو بوس ایار

 من محو شد دیرفت از د ایار کدفعهی

 

 

 

 .یچه طور ختمیریاوووف  خدا عرق م دمیاز خواب پر کدفعهیرفته بود  ایاما ار ایار ایار ایار کردنیم صداش

 باش. بانمیخودت پشت ادیم بقرار سر یداره چ یریخواب چه تعب نیا ایخدا

رو برداشت  یشد اما حس کردم دوس دارم نماز بخونم رفتم وضو گرفتم و جانماز یچ دونمیصبح بود  نم ٣شدم ساعت  بلند

 فقط نماز خوندم . ٦وشروع کردم به نماز خوندن تا ساعت 

 یکنیمتحانم ما یبگذرونش اگه دار ریبهش اما خودت بخ میراض یتپ برام صالح بدون یهرچ ایخدا

 داره. یصبر منم حد یول ستین یباشه حرف 

 حرف زدم که اروم شدم. انقدرباخدا

 شدم دست وصورتموشستم وحاضر شدم برم شرکت. بلند

 .اریقهوه برام ب وانیل هیمقدار صبحونه با  هی-گفتم میکردم روبه مر یدیحس ضعف شد دمیشرکت که رس به

 دارن فیداخل تشر یجهان یواقاخانوم دلربا خانوم  یخانوم راست چشم

 باشه

 زمیعز-دلربا در گوشم گفت  نایو ا کیوپس از تبر میبرگه ها رو امضا کرد عیکردم سر یباهاشون سالمو احوال پرس واردشدم

 ودته؟؟؟یفک کنم وقته پر

 ؟؟یدونیاز کجا م-

  فهیمانتوت کث-

 زمیعز یباشه ممنون که گفت یواااا-

 شرکت چهارم رو درست کنن.  یاگلم اونا رفتن تاکار خواهش

 دییبفرما-بود برداشتم و عوض کردمش در اتاق بصدا در اومد گفتم فمویکه تو ک یزاپاس یلباس ها یسر منم

 

 

 

 تو دستش. ینیس هیوارد شد با  میشد ومر درباز

  م؟؟یشده مر یزیچ-بود که گفتم سادهیهنوز وا زیم یرو گذاشت رو ینیس

 خانوم زهیچ-

 جون میبگو مر-پته شو نداشتم وگفتم تته ی حوصله

 سفر شمال دعوت کردم اونا هم قبول کردن بخدا فقط تعارف بود یرو با دلربا خانوم برا یجهان یخانوم من اقا-

نه من پس همش به خودتون ربط  دیسیسفر شما ها رئ نیدر ضمن تو ا یبه ما چ انیشده خب ب یدختر گفتم چ-گفتم دمویخند

 داره

 از اتاق خارج شد .زد و یلبخند

 نشستم صبحونه امو خوردم. منم

 سالم پرنسسم -بهم زنگ زد  نایس

 یداشت یجونم کار یسالم داداش-

 دکتر باشه؟؟ میدنبالت بر امیم ٠اره امروز ساعت -

 باشه داداش باشه-

وبسمت مطب  میشد نایشن سسوار ما نایوا یبوس وماچ واحوال پرس یاومدن دنبالم .بعد از کل لویبا ن نایدو بود که س ساعت

 .میدکتر حرکت کرد

 .میاریبعد ب یجوابشو تا هفته  دیبهم داد که با شیازما یکرد کل نهیومعا دیو ودکتر منو د میدیرس یوقت

 .میهارو داد شیازما میروز رفت همون
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 و خطرش کمتره . مهیدکتر تومورم خوش خ یگفته  به

  لویوعشقم ن یاداشد-خوشحال بودن بهشون گفتم یلیخ لویون نایس

 جونم-گفتن باهم

 دیایشمال شماها هم م میریشرکت م یما فردا با همکارا-

 اره اره -گفتن یخوشحال با

 . مینگ یزیقرار شد به پرهام چ یول دمیخند

 رو به شام دعوت کردم. لویون نایما وس یسمت خونه  میرفت

 . میدهلنا رو خور یخوشمزه  یوشام ها میسر سفره نشسته بود باهم

 .میدیوخند میگفت یکل نایوس لوین با

 شرفیب-که با حرص گفت دمیقاپ لویازدست ن نمکو

 رفت  شهیکون اقات ش یال-زدم وگفتم یچشمک

 .زدمیم غیبا حرص ج لویاز خنده ون دیترک نایس کدفعهیکه  کردنیبا تعجب نگاهم م جفتشون

 

 

 

 خفه شو  تایب-گفت  لوین

 عن پشه شو  لوین-گفتم  روبهش

 ناموسن-خودشو نباخت وگفت لوین یول رفتیم سیر ادیز یکه از خنده  نایس

 ننه ات وبابام چالوسن -زدمو گفتم یچشمک

 .میریبگ ادیداده بود برم باز ازش  ادیسپهر بهم  نارمینگفت ا یزیچ گهیود زدیم غیج لوین

 .میزره بخند هی ادیزنگ بزنم سپهر فردا ب-گفتم نایس لوین روبه

 بزناره زنگ -

 شد؟؟ یتهران شمال موندن ادیب خوادینم گهیاحسان د نیا-گفتم نایس به

  میزنیهم بهش م یسر هیاره بابا از اونجا -

 باشه-

 یبود دهیخواب تیرو گوش-بوق جواب داد گفتم نیسپهر زتگ زدم با اول به

 کارا دارم بابا من هنوز مجردم نیبه ا کاریکار من چ نیمنو ا ایح یب یا-

  ایح یش بساکت با-

 به من زنگ زده  زابالیافتاب از جنوب اومده که پرنسس ا-وگفت  دیخند

 ییا هیشمال پا میاقا قرار فردا بر رینخ-

 ام  هینه بابا من چهار پا هیپا-گفت وادامه داد یجووووون

 باشه؟؟ زنمیباشه پس فردا اماده باش بهت زنگ م-

 باشه-

 سپهر یراست-

 جونش-

 باشه یگینم یچیوپرهام ه دهیبه سپ-

 به چشم  یا-

 یبا یبا-

 یبا-

 شمال. یرفتن خونه اشون تا حاضر شن برا لویون نایبود که س ٨٢قطع کردم ساعت  تلفنو

 دیشا هیقشنگ وبزرگ یجا یلیشمال هم برداشتم .خ یالیو لدیک المیرفتم تو اتاقم و شروع کردم به جمع کردن وسا منم

 .میشیباشه همه جا م نجایدوبرابر ا

 پر کنه. خچالویزدم به مش کاظم وبهش سپرده ام اونجا رو مرتب کنه و  نگز

 چشم خانوم یگفت برو که

 بال عمو کاظم  یچشمت ب-
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شدم با نمازمو خوندم. بعد با همه  داریصبح ساعت پنج ب دمیشدم وگرفتم خواب الشیخیب دونمیهست نم یباز کدوم گور پرهام

 .مینجا حرکت ک هیبا هم از  میقرار گذاشت

 

 

 

 من خبر نداشتن. یماریاز ب یو حت ومدنیو حاال حاال نم ایمامان وبابا هم که رفته بودن سفره دور دن نیا

 بود. دهیتولدم بود که پرهام برام خر ی هیکه هد ینیالمبورگ زمیعز نیبرداشتم و رفتم سمت ماش ساکمو

اومد که  نایوس لویسپهر با ن نیا کیبودن بعد سالم وعلهمه اونجا  دمیرس ی...... وقتدونیشدم وحرکت کردم سمت م سوارش

 سانتافا بود. نایا نایس نیماش دمیبه مترسک شما بچسم خند امیب کنمیرو ول نم تایواهلل من عروس ب-گفت

  انیبا دلربا جون ب ایاقا ار دیصبر کن قهیدو دق-گفت میمن شد.مر نیکه سوار ماش سپهر

 بسمت شمال. میبودن.حرکت کرد یخوشگل یر پورشه سوا دنیاونا هم رس قهیده دق بعد

 یجاده که خلوت بود وبجز ما کس هیچه جور تو  دادیاهنگو تا اخرش کرده بود و واسه خودش قر م یصدا ونهیسپهر د نیراه ا تو

اهنگ  هیبود حاال  ادیز یلینصب بود صداش خ ستمی.من چون به باندم س سادنیهمه وا سادمینبود سپهر گفت نگه دار.وا

نگم  یچیکه ه دیرقصی.سپهر انقدر بامزه م دمیرقصیهمه وهنه م لویون نایبا س من میگذاشته ما هم که کورد شروع کرد یکورد

 میدیرقصیم میداشت ابونیوسط خ گهیهمه د دنیرقص یبه کورد میو شروع کرد وستنیهم که بودن به ما پ بهیغر نیچندتا ماش

 .رفتگیم لمینفر بود که داشت ف هیفقط 

 الیو یراه یواذر یرقص فارس یخالصه بعد کل گذرهیخوش م شتریب مینگم خوب شد سپهرو اورد یچیفاز داد که ه انقدر

 . میشد

 

 

 

تا اتاق داشت که فکر کنم به همه برسه البته با  ٨٠ شدیانقدر بزرگ بودکه ادم توش گم م میدیرس الیوکوفته به و خسته

 .ژهیو ماتیتقس

تا  ٦ یعنی موندنیاتاق م هیتو  ٧تا  ٧خانوما  یهمه باشه اول برا یجا برا دیوبا مینفر بود ٨٢٢ کینزد میردکیم میتقس میداشت

 کردن. میخودشون تقس نیکردن ب میهم مردا تقس گهید هیتا ٦اتاق کامل پر شد 

 ام بود خانوم فهیوظ-گفت یعمو کاظم ازش تشکر کردم.اونم با مهربون شیپ رفتم

 ست؟یدخترم هان بهتر ن یاگه دوست داشت ای تایگفتم به من نگو خانوم بگو ب یزار سرعمو کاظم بهت ه-

 باشه دخترم -زدوگفت یلبخند

همه دختر مجرد افتاده.نشست بود با دخترا  نیا نیب ریسپهر هم که جوگ نیحاال ا ییرایو رفتم  تو پذ دمیبه روش پاش لبخند

 . زدیحرف م

 کارتون دارم. دیوقت دار یرانیسپهر امکارم  خیجناب ش-سمتش وگفت رفتم

  ایب گهیوقت د هینه برو -

 نه؟؟ ای یشیپا م-زدم  غیشدم وج یجوش

 باشه باشه چرا خشونت -وسپهر گفت  دنیترس همشون

 . کنمیباهات مصاحبه م گهیوقت د هیخانوما من -دخترا گفت وروبه

 ورفتن  دنیخند دخترا

 بدو اتاقم.-گفتم  بهش

 با خودت  یفکر کرد یچ ستمیخاک بر سرم من از اوناش ن یوااا-گفت زنون کرد و صداشو

 سپهرر-دندونه هام با حرص گفتم نیبه دندون گرفتمو از ب نموییحرص لب پا از

  میباشه بابا بر-

 .مونهیمن م شیپ لویتا اتاق هست که ن ٨٠رفت بگم بجز اتاق من  ادمی یبود اها راست یاتاق من که اختصاص میهم رفت با

 .دمیدر بستم و رو نوک پاهام استادم وگوششو گرفتم وکش میشد داخل

 تایاخ اخ چته ب-

 افتاد؟ نجایمادر پدرشون اعتماد کردن که االن ا نایا یالس بزن نجایا یبا دخترا نمیسپهر نب-

 .کنهیبد هم افتاد فقط گوشمو ول کن درد م یلیاوهه خ-



Roman-City.ir 
 شرکت عشقرمان  

 

https://telegram.me/romancity 43 

 

 مورچه . یمغز اندازه  لمیف یاندازه  کلیول کردم ماشاهلل قد وه گوششو

 .....زابلیبا اجازتون مرخص بشم خانوم ا-کمر خم شد وگفت  تا

 .رونیبله اجازه صادر شد و از اتاق رفت ب-شده وگفت  دیمن تو دهنش ماس یبا نگاه غضب حرفش

 

 

 

 مویکه تو ابل ییجه هاکه دست به کار شدن وجو ونیکداقا وندیمیکه خواب بودن م نیزم رانیا یناهار بود وکدبانو ها وقت

 .دنیکشیم خیخوابونده بودن رو به س ازیوزعفران وپ

تر از باسنم بود رو با  نییمقدار پا هیکه تا  یبلند  خاکستر شرتیسو هیکرده بودن چه جور .رفتم تو اتاقم  ایکه حواس در منم

 . نییرفتم پاشال هم سرم کردم و  هیهم پام کردم  مویو کتون دمیخوشگل جذب پوش یشلوار ل هی

 ؟یریکجا م-دخترا گفتن که

 ساحل قدم بزنم . رمیم-

 امیمنم م امیمنم م-گفت دلربا

 .ایباشه بدو حاضر شو ب-

 .نییمن بود اومد پا هیشب بایکه تقر یپیبا ت قهیدق ٨٢بعد از  دلربا

 ؟؟ ومدهیپرهام ن یپس اقا کنمیسوالو م نیا دیببخش-که دلربا گفت  میرفتیاروم راه م اروم

 نه -

 باهات راحت باشم شهیجون م تایب-

 زمیاره عز-زدمو وگفتم یلبخند

 ؟ یتو تاحاال عاشق شد-

 اره -وگفتم دمیکش یاه

 حتما شوهرت پرهام اره؟-زدوگفت  یچشمک

 نه -

 زدم و شروع کردم به بازگو کردن خاطرات. یخندیتعجب نگاهم کرد که ل با

اموال رو به اسم من  شتریب نکهیهم داشتم بعد از مرگ پدربزرگم و ا یادیز یابود خواستگار میسالم بود تازه اوج جوون ٨١-

 پرهام بود. نیکرد خواستگارام دوبرابر شد که از همشون سرخر تر ا

 گهید شیدید کلیوخوشگل وخوش ه پیهم کم نداره همه پول داره هم خوشت یزیچ ییخدا شیچی.از ه ومدیخوشم نم ازش

 ؟

 ون داد.اره تک یبه نشونه  سرشو

دلمو  زیپرنسسم عز گفتیعشقم نفسم اونم به من م گفتمیمن بهش م یلیخ میباهام راحت بود یلیداداشم خ  لویشوهر ن نایس

 میتنها خونه بود نایکلمات چون مامان بابام سفر بودن ومنو س نیبا هم زدمیحرف م نایداشتم باس یمحرفا.اونروز بعد پارت نیا

 حرفا  نیوا متو بخوا بغل خوامیمن که م-بهش گفتم

که پشت خط دوس پسرم بهم ننگ  یکس کردنیفکر م یول دنیمن شن یوتمام حرفا دنیپدر مادر من هم تازه از راه رس نگو

 خواستمیکرده باشم اونشب بغض کردم  نم هیکه گر ادیم ادمیوبه ندرت  گذرهیسال از عمرم م ٨١که  یچسبوندن من یهرزگ

کردم   هیاونجا زجه زدم و گر دمیدره رس هیکردم تا به  یرانندگ وساعتد کینزد رونیونه زدم باز خ نیهم یغرورم بشکن برا

 چارهیمحکم به اون طرف زدم که ب یچندتا ضربه  کردمیشونه ام نشست چون من بکسر هم هستم وبکس کار م یرو یدست

 یدونستم چیبهش داشتم اونموقع نمنصبت  یبیحسابدار شرکت چندوقت بود حس عج دمیناقص شد سرمو که بلند کردم د

که اون خودش بهم گفت  یکه رفتم تو اغوشش واروم شدم حس کردم حسم بهش چ یاونشب وقت یول هیچ یهست وبرا

 دوسم داره. ایدن یدوسم داره اندازه 

 

 

 

  ادیازت خوشم نم-گفتم  منم

 هم. یو نفس ها یزندگ میاونجا بود که منو اون شد ادیازت بدم هم نم یشد ادامه دادم ول ناراحت
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که منتظرش بود رو بگم اما نشد اونشب که خونه  ییگرفتم به اون حرفا میمن تصم نکهیبود تا ا یعال یعنیخب بود  میزندگ

شدم  یبالخره راض نایا امینم-باغم گفتم ایبرگشتم خونه. پرهام بهم زنگ زد که ب عیبا تماس پرهام سر دیاشون مامانش منو د

خانواده اتو  ای یکنیاالن به ما عقد م ای-رو گرفتن و گفت  لویون نایوبابام داداشم س ساناح مییمامانم دا دمیه دورفتم باغش ک

 از دست دادن ندارم. یهم برا یزیچ برمیم نیاز ب

 میقبول کردم زنش بشم .باهام عقد کرد نیقبول کردم با اشک ونفر دمیمسمم بودن کارشو د یوقت یاول قبول نکردم ول منم

من  ییجدا نینزاشتن که بشه . ا یول میبش میخواستیم میبهش گفتم منو تو جفت هم نبود یفرداش با اون قرار داشتم وقت

 من هنوز هم عاشقم عاشق یول گذرهیسال داره از اون ماجرا م ٣بود 

 یرو به کس نایدلربا ا-ومدم وگفتما رونیاز بغل دلربا ب قهی. بعد چند دقختیریگونه ام م یمهار رو یبغلم کرد اشک هام ب دلربا

 نگو باشه؟؟

 هستم. یباشه نگران نباش راز نگه داره خوب-

 ؟یشناسیرو که م ایآر-زدم که گفت یلبخند بهش

 اره چطور؟-گفتم یکنجکاو با

عمو  شیوپ کایبدهکا  نبود و اومد امر ایگوش آر یکرد ول فیاز دختر دفاع کرد وتعر یلیدختر بود مامانش که خ هیاونم عاشق -

از  خوندیدختره اهنگ م یبرا کردیم هیموندن .انقدر عاشق بود وهست که هر شب گر شنیمن م ییوزن دا ییوزنموش که دا

هم  ایمن بود ار یجواب هرسر نینزاشتن دلربا نزاشتن و ا-ازدواج نکرد که گفت خترخب چرا با د دمیپرس ایمامان ار ییزن دا

 .ستیاصال خب ن نیره واوار دختر رو دوس دا ونهیهنوز د

 تو دلم روشن شد. یدینور ام هیشکرت  ایخدا ایهم هنوز من دوس داره خدا ایار یعنی یعنی

 .شستیبود به دل م یخونه دختره خوب میحرف زدن با دلربا برگشت یاز کل بعد

سر  مینشست نیافر نیبودن .افر پسرا سفره هم اماده کرده میشد الیرو گرفته بود.وارد و الیجوجه کل و یبو الیسمت و میرفت 

وفوق العاده تشکر  یعال یخدا چقدر خوشمزه بود.شروع کردم به خوردن.بعد از اون غذا یجوجه برداشتم وااا خیس هیسفره 

 کنم. تمقدار استراح هیکردم ورفتم تو اتاقم 

 

 

 

 نییدم. لباسامو عوض کردم و رفتم پاوضو گرفتم ونمازمو خون عیخدا نمازم سر یبود وا ۴شدم ساعت  داریاز خواب ب یوقت

 .یناام یاقا یکی ایار یکیدو نفر بود  هینفر رو مبل نشسته بود از پشت شب هینبود فقط  چکسیه

 است. ایار نکهی.سرشو بلند کرد ا دیشنوینم یناام یاقا-تر وگفتم کیجواب نداد رفتج نزد یناام یاقا یناام یاقا-گفتم

 بچه ها کجا رفتن؟ ستیمهم ن ادیز دیتهس یناام یفکر کردم اقا-گفتم

 بازار-

 پس چرا منتظر ما نبودن؟-گفتم باتعجب

 زنگ زدن به من که شما رو هم ببرم. دونمینم-

 اهان پس من برم حاضر شم.-

 دمیخوش بود رو پوش یلیکه خ یل نیو کفش ج یخوش رنگم و شال مشک یل نیبا شلوار ج یجلو باز مشک یمانتو هیباال  ورفتم

هم حاضر بود رو  ایار نییخوشگل رفتم پا یلیکه داشتمو بصورت فرق در اوردم و خ ییزره مو هیکردم همون  شیمقدار ارا هی

 .میبر میتونیمن حاضرم م-بهش گفتم

 .میحرکت کرد الیو روینگفت وبسمت ب یزیچ

 میهست یدست عیصنا یما تو مغازه-شلوغ بود زنگ زدم به دلربا که  گفت  یلیسمت بازار.خ میرفت میدلربا شد یپورشه  سوار

 مغازه است. نیسوم

 یبرداشتم که بخرم .واااا لیوسا یداشت. نرفته تو مغازه کل یناز یزایعجب چ یسمت مغازه وااا میرفت ایگفتم وبا ار یا باشه

 که نبود. یناز یزایچه چ

 نداشتم. یشدم به اطرافم توجه ا لیوسا غرقه

 .یوبرازندگ یدارندگ-گفت لوین

 کن. یکوت اسالمس-

 .دمیبه خودم بگه ودوباره رفتم سراغ خر ادیداشت ب ازیپول ن یهرک-بچه ها گفتم روبه
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خوشگل  یییلیکه خ میدید یکه  چندتا لباس محل میگشتیبرم میداشت دیخر یوبعد از کل دمیخر لیوسا یاول کل یمغازه  تو

 نگم. یچیکه ه دادیناز بود وانقدر خوشگلم نشون م یلیلباس من خ میریکه همه باهم عکس بگ میبودن با دخترا رفت

 

 

 

وهمه باهم عکس  دنیعکس گرفتم مردا هم لباس پوش لویو بعد با ن یچندتا عکس گرفت من با همه گرفتم و خودم تک یهرک

 .کردینگاه کردم که داشت به من نگاه م ایبود . عکسو گرفت به ار سادهیکنار من وا ایار میگرفت

من وخودم همه  ی هیهد نمیا-عکسا مونو داد که گفتم میلباس ها رو داد میبرداشتم ورفت شیوشگل مشکخ یاز چشما چشم

 عکسا رو حساب کردم. ی

 مشیخونه احسان بترسون میبر-هامون که رو به سپهر که ساکت بود گفتم  نیسمت ماش میبرگشت یخوشحال با

 میاره واهلل بر-وگفت دیخند

که نصفشون که خسته بودن رفتن و نصف  ادیدوس داره ب یهرکس مییاحسان دا یبربم خونه  میخوایبچه ها م-گفتم بهشون

خودش دروبازکرد به هممون با دهن باز نگاه کرد ودرو  میاحسان زنگ زد یالیسمت و میاشون هم باهامون اومدن رفت گهید

 . دیاز من بگذرتو خونه ندارم  یزیمن چ هللوا-که گفت میاز خنده دوباره در زد میبست غش کرد

  میبچه ها بر امیخونه ات نم گهیاحساااااان د-گفتم

 تایب-در باز کرد وگفت دیمنو که شن یصدا

 داخل  میصورتشو ماچ کردم ورفت یبغلش کل دمیوپر دمیخند

 ؟یخانوم خوشگله خوب-که گفت میشد الیو

 یمعرفت یب یلیخ یمرس-

 وا من نه-

 دارم یتومور مغزمن  یدونیکه نم یمعرفت یانقدر ب یهست-

 ؟یکنیم یشوخ-خنده وگفت ریزد ز قهینگاهم کرد بعد چند دق باتعجب

 نه-

 گهیم یچ نیا نایس-رو صدا کرد وگفت نایس

 گهیم یمگه چ-نایس

 دارم یتومور مغز گهیم-

 گهیراست م-وگفت دیکش یاه نایس

 گردمیبخدا بر م یم خودتو ناراحت نکنخوشگل ییدا زیعز تایب تایب-چشماش پر اشک شد ومنو تو بغلش گرفت وگفت احسان

 باشه؟ شتیتهران پ

 سود هم داشت. هیتومور  نیباز خوبه ا-زدوگفتم یلبخند

 خونه میبرگشت میخورد کیوک ییچا نکهیبعد ا خالصه

 

 

 

 . مینیبب لمیف میگرفت میشده بودن تصم داریهمه اشون تازه از خواب ب الیو میرفت

 . نمیبیم شتریرو که از سنم ب یترسناک هیلمیعادتمه ف شهیافتضاح ترسناک بود هم گذاشتم25ترسناک + لمیف ید یس هی

 درس کردن. الیبزرررررگ پف ینیرفتن پنج تا س پسرا

جن اومد تو صفحه وزنگ خونه هم بصدا در اومد انقدر هماهنگ بود که همه  هیکه  دمیدیرو م بمیف میوداشت میبود نشستع

سالم کوتاه دادن  هیاحسان با چندتا از دوستاش اومده اونارهم اومدن داخل و دمیز کردم که درفتم درو با میدیکش غیامون ج

 .میمخصوصا که المپارو هم خاموش کرده بود دمزه دا یلیباحال بود خ یلیخ یونشستن وا

 . جانیبود ومنم که عاشق ه یجانیه یلیتو بالشت خ کردنیسرشون م زدنیم غیدخترا ج نیا یه

 ریز میهمه زد ییمن برم دستشو سایوا ایبود دختر وحشتناک بود افتضاح بود حاال ب یچ نیا-د که دلربا گفتتموم ش لمیف

 خنده.

 بود جفت سپهر بود . یک گهید نیا

 دنیمونث باشه زدم تو سرش که همه خند دایشبا بغلم کنه اک یکی دیبا نمیبیمنم که کابوس م-گفت سپهر
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 که شب خوابم نبره خوامیعروسک هم م ییبرم دستشو سهیمیوا ادیم تایشب هم ب مونمیم نجایا دایمنم که اک-گفت احسان

 خر یلیاحسان خ-زدم  غیج

 .دیخند که

 .رفتنیم سیبچه ها از خنده داشتن ر گهید

 یسن بابابزرگمو دار یشد ریبابا پ ریزن بگ یخوایعروسک م یلیفرزندم خ- گفتم

 ه تو فکرشم هستم.ساکت باشه تاز-کرد وگفت زیچشماشو ر احسان

 

 

 

 عهههه پس لباس حاضر کنن-

 تو هم حاضر کن-.

 من نبودم دیشا-زدمو گفتم یتلخ لبخند

 زنمتایم یحرفو بزن نیا گهیبار د هیبخدا  تایب-با پرخاش گفت احسان

 گمیباشه نم-وگفتم دمیخند

 .میبزار یخوانندگ یصداش خوبه مسابقه  یبچه ها ک-گفت دلربا

 تایمن وب-احسان

 من -از کارمندا یکی

 و حامد  ایواحسانو ار تایب نیهم که محشره پس مسابقه ب ایار یصدا-دلربا

 .زدیم تاریرو خونده صداش به نسبت خوب بود. و حسام هم گ یلیاز همه حامد اهنگ وارث از شادمهر عق اول

 رو خوند واقعا صداش باحاله. یدیاز احمد سع ادیب ادتیاحسان اهنگ منو  بعد

 خوند یعل نیوناصر ز ریو سم شتازیپ یاز عل یگفتیبود که اهنگ تو م ایت ارنوب بعد

جدا  یگفتیتو م اتیروز نباشم تو رو هی یحت کردمیفکر م یوقت مردمیمن م اتیاز همه دن یگذریم یبخاطر من حت یگفتیتو م-

 .شهیرفتارمو سادگ نیدلت عاشق هم یگفتیتوم شهیساده م یدلت از چشمام وقت شهینم

 یفتینزار از چشمام ب ایب یگفت یرفته که چ ادینگو  یگفتیم نویکه ا یهمون تو-

 نزار از چشمات بفتمممم ایگفتم ب یچ نیبب شهیم ریداره د مردمیتو م یمن همونم که ب-

چرا  شمیصد سالم بگذزه من قانع نم یام حت شهیهم یتو سرم حرفا شهیباز تکرار م-مقدار کلفت کرد وخوند هی صداشو

دوباره  یرو یستین گهیبار د هی شبید دهیچشمام قرمزه چون نخواب نیبب شمینخواه که نم یازم جدا بش یخوایم شمیمت پندار

خسته  گهیپاهام  د یرفتم بستن حت یخسته از کارات واسه تو هر راه شمیمام باز  گهیفاز د یعکستو رو دمیدوباره د دمید

باشه  یتو حق ما کس دیبع یداستانا تو مگه نمگفت ریاس میشینم میالها ما هم گفتمد س یهست یگفتیراه ها تو مگه نم نیام از ا

 ادتی گهید یحت دیاسمن بع یپا بود بودمال  من ن چوقتیحس من ه  کنمیم تویخال یحاال من دنبال رد پاهاتو هم جا جا یرفت

 بوده قسمت نیحق با تو بوده ا دمیاسمم شا

 یکنیفاصله رو کم م یایازت جدا شم تو باز م یحت یگفتیتو م یکنیدرکم م یطیهرجا باشم تو هرشرا  یگفتیتو م-

 رهههیوداره م نهیبیکه پشت سرش اشکامو م یک نیپس ا رهیتابم مونهیم ییتو قلبم تو تنها یب یگفتیم تو

 یییفتینزار از چشمام ب ایرفته که ب ادتینگو  یگفتیم نویکه ا یتو همون-

 فتمینزار از چشمات ب ایگفتن ب یچ نیبب شهیم ریداره د مردمیتو م یمن همونم که ب-

 یفتینزار از چشمام ب ایب یگفت یرفته که چ ادتینگو  یگفتیم نویکه ا یتو همون-

 فتمینزار از چشمات ب ایگفتم ب یچ بنیب شهیم ریداره د ردمیمیتو م یمن همونم که ب-

 

 

 

 بود. از خواننده هم قشنگ تر خوند . بود صداش فوق العاده یبه دست زدن عال میشروع کرد همه

 نوبت من بود تا اهنگ بخونم. حاال

که  گمیم نارویا شمیپ یستیچند روز ن دونمیشد نم ینجوریشده که ا یچ دونمینم-اهنگ قرار نبود رو شروع کردم به خوندن 

دنبالتو بگردم  دیبا یتاک رمیم بمدوباره تو کوچه ها خسته بش دنیبه عشق د یتا ک شمیم ونهید  واشی واشیدارم  یفقط بدون

 رمیبگ سراغتو دیبا یاز ک رمیسراغتو بگ دیبا یاز ک
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تموم  ینجوریارزوم شه قرار نبود که ا دنتیبشه قرار نبود د سیقرار ن یبشه  قرار نبود هرچ سیمن خ یقرارنبود چشما -

 شهههه

چشمامو  یاشکامو چشمامو وا کرده امو رفته بود ینیام نبچشمام بسته  ییبزود امیاما م رمیم یاخر گفت یها هیثان ادیم ادتی-

 یییبودم رفته بود یوا کردم رفته بود

من  یقرار نبودچشما ییاخرشم کار خودت رو کرد یاز اولش کنار من نبود یو برنگرد یقرار نبود منتظرت بمونم قرار نبود بر-

 تموم شههه  ینجوریم شه قرار نبود که اارزو دنتیبشه قرار نبود د ستیقرار ن یبشه قرار نبود هرچ سیخ

  زدنیوهورا گفتن ودلربا و احسانم که سوت م دنیشروع کردن به کل کش همه

 شرمنده شد  یاصل یبه به به خواننده -گفت دلربا

  یریگ یخب حاال وقت را-که گفت دمیخند

 یرا تایمن به ب-که گفت دادیم ایار دیبود که با مونده یرا هیشده بود و فقط  یمساو  ایمنو ار یدادم را یرا ایخودم به ار من

  دمیم

 -شروع کردن به دست زدن دلربا گفت همه

 

 

 

 . دینظر من که جفتتون برنده ا به

 ....دیعاشقا با حاال

 اش. ندهیبه زن ا ایجون به همسرش وار تایمنظور عشق ب-که دلربا با تته پته  گفت میبا تعجب نگاهش کرد همه

 نه . ایمنو ار یول دنیخند همه

 خبردار شده باشه. یزیکه از چ دمیلحظه ترس کی واقعا

 دیرو بخون یتا ازم دور شد نیوگل آذ یحاال اهنگ توه دیخب شما جفتتون برنده شد یاز عشقو عاشق میبگزر-گفت دلربا

 خواهشا.

 هم موفقتشونت اعالم کردم. همه

 .کردنیفت مکه خبر داشتن تو دل من غوغاست مخال لویناونیوس احسان

 ندارم یباشه من مشکل-گفت ایار

 ندارم یمنم مشکل-منم گفتم نمیهم یبرا اریجلوش کم ب خواستمینم

 میهم اماده شده بود ایکرد ومنو ار میتنظ تارشویگ حسام

 شد شروع

 یشبام ارزو از فکرت درام پر شده از فکرت تونمیقلب گرفته برس به دادش نم هیخواهش   هیحرف  هیبالش  هیعطر  هی-ایار

 حاال ارزو شده عشقت برام. یول میهمه بود

دستاتم سرد شد نفسم بند  یتاازم دور شد-دوستاتم سرد شد نفسم بند اومد قلبم پر درد شد  باهم یتا ازم دور شد-من

 اومد قلبم پر درد شد

   شمیپ یایباز نم رمیدلگ ینیبیم میمریتو م یمن ب-ایار

 از فکرت درام تونمینم-من 

 یبدون من بمون یتونیتو هم نم یدونیم دونمیم-ایار

 از فکرت درام تونمینم-

 ییموندیکاش م ویرفتیکاش نم یمونیتو هم پش دونمیم ستیخوب ن یچیهمه بدم برام ه ستیخوب ن یچیه گهیبعد تو د-ایار

 عذابم نده  هیخونه طوفان یستیبدهههه ن ایدن نیحالم بده ا-

 از فکرت درام تونمینم-ایار

 دستاتم سرد شد نفسم بند اومد قلبم پره درد شد یتا ازم دورشد-مباه

 دستاتم سرد شد نفسم بند اومد قلبم پر درد شد یشد یابم دور تا

..... 

 برگرد ایب-

 آغوشم یتو نمتیبیباز تو گوشم م چهیپیبازم از تو دور شدم صدات م امیتا م-

 از فکرت درام تونمینم-من
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 وجودمو به تو دادم بدون تو من خراب حالم یرم همه که من به تو دا یاحساس-ایار

 از فکرت دارم تونمینم-من-

 دستاتم سرد شد نفسم بند اومد قلبم پر درد شد  یتا ازم دور شد-باهم

 دستاتم سرد شد نفسم بند اومد قلبم پر درد شد یازم دور شد تا

  یتا ازم دور شد-ای.ار

 سرد شد  دستاتم

 یازم دور شد تا

 د شد.سر دستاتم

 . دنیتموم شد همه شروع کردن به دست زدن وهورا کش اهنگ

باز  یبغض لعنت نیرفتم لب ساحل بغض ا رونی.بدون توجه به بچه ها بلند شدم رفتم ب نیبب ایبود که ب ییتو قلبم من غوغا یول

 . ختیریمهار رو گونه ام م یبود.اشکهام ب دهیامونمو بر

 مارو. یاستان زندگد یهه چه خوش گفت توه کردمیم هیگر

 بود. یهوا ابر شدیداشت محو م دیکه اونجا بود غروب بود خورش یمکتین یرو نشستم

 .کردمینگاه م ایتو آغوشم گرفتم و سرمو گذاشتم رو زانوم وبه در زانومو

 

 

 

 یظرت من چه گناهبن  لوین-گفتم لوکهیپا اومد چشمامو تند تند پاک کردم فکرکردم ن یصدا کردمیم هیگر صدایاروم وب اروم

 کردم؟

زره زره عذاب بکشم  دیخودمو بخونم با یزندگ ریکه تعب یکه دوسش دارم اهنگ یکس یجلو دیبا کنمیاما فراموش نم عاشقم

بهم دست نزده چون  یکه  پرهام تاحاال حت یدونیخودت م کردمیبا پرهام ازدواج نم چوقتیاگه مجبور نبودم ه یدونیخودت م

 نیا لوین خوامیمن نم کنمیخودم م یاگه به زور هم باشه جسمتو برا یروز هیکرد که  دمیش ندادم اما تهداجازه رو به نیمن ا

 .رمیبم خوامیم کنمیکن من عمل نم یرو راض نایبرو س خوامیرو نم یزندگ

نکنه نکنه  ییموهاش بور وطال ستین لوین نکهیا یکردن بهش نگاه کردم وااا  هیبغلم کرد شروع کرد به گر لوین کدفعهی

 دلرباست.

که  ییچندسر ییتو ایپس عشق ار-بود از زهر مار هم تلخ تره گفت دایسرشو بلند کرد.بهش نگاه کردم وبا لبخند که پ دلربا

 بودم. دهیاسم تو رو شن دیدیکابوس م

 ؟؟یشیهم عاشقته خب چرا از پرهام جدا نم ایبود.ار ایورد زبون ار شهیسه سال هم نیتو ا تایب اسم

 کشهیکردم که خانواده امو م فیرات تعرب-

 بگم؟ یزیچ هی یول یگیراس م یا-

 بگو -

 رو بزنه ایمخ ار رانیا ادیب خوادیدلسا م کمیکوچ یابج-

 که گول بخوره نگران نباش ستیانقدر ساده ن ایار-زدموگفتم یلبخند

 نگفت. یزیزد وچ یلبخند

 .میبا وارد خونه شداروم شدم وبا ودلر یلیمقدار با دلربا حرف زدم .خ هی

 .اینشسته بودن تو سالن بجز ار همه

 زدم که بغلم کرد. یبهش لبخند نمینازت نب یفدات بشم من غم تو چشما-که گفت. لوینشستم کنار ن رفتم

 سالم دلسا-بود زنگ خورد جواب داد ٦ فونیا هیدلربا که  یگوش

... 

 ؟؟ ییکجا-گفت یمتعجب وبلند ییباصدا

...... 

 .میشمال میستینما تهران -

...... 

 میایم گهیما دو روز د یایم یتو واسه چ-

...... 
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 سرم داد نزن دلسا حوصله اتو ندارم.-

...... 

 میسمونیرئ یالیتو و-

...... 

 یرانیا تایخانوم ب رینخ-

..... 

 باشه پس خداحافظ-

..... 

 زد یبه من نگاه کردم ولبخند تلخ دلربا

 

 

 

 شد.هه خوبه. یازب نیتو وارد ا ینیدلسا حس پس

با  زدیاون همچنان داشت زنگ م یزنگ خورد پرهام بود رد تماس دادم که دوباره زنگ زدو سه بار رد تماس دادم ول میگوش

 یشیچته چرا مزاحم م هیالو چ-رو برداشتم وگفتم یگوش یکالفگ

 ؟ییکجا-

 .هیپروژه اومدم ترک هی یواسه -

  یچرا به من نگفت-

 الزم ندونستم -

 عصاب من خورد نکن تایب-

 از دست  شمیچه بهتر راحت م یبکش یریخودمو بگ ینسریا یخوایحتما م یشیم یعصابت خورد بشه چ-

 من... تایب-

 پرهامو نداشتم. شعوریب ی کهیمرت نیقطع کردم.اصال عصاب ا تلفنو

 شدم رفتم اتاقم. بلند

 .میدیخواب میهم اومد باهم گرفت لوین

 

 ایار

 . تایب شهیهم تایب تایب تاید ببو تایب ریدرگ ذهنم

باشه نه  دیپرهام با یسواال نای؟چرا ؟ ا دیخندیاشک تو چشماش بود ؟چرا ناراحت بود؟ چرا نم یکنم چرا اون حلقه  کاریچ ایخدا

 ی.ابرمشیم دزدمیرو م تایب دمیدست خودم م یکار هیاخر  ایداره.خدا یحد هیمن اخه خدا منم عاشقم کنترل کردن خودم هم 

 .زدیحرف م یبود داشت تلفن دهیتو اتاق من خواب تایداداش ب نایبکن.س یکار هیدا خودت خ

 یکار یپروژه  هی یبرا میا هیترک-به پرهام گفت تایب دمیشن میا هیناراحت بشه پرهامم زنگ زد بگو ترک تایب ینزار لوین-

 باشه؟؟

..... 

اگه  شهینابود م تایکه اون راز بزرگ رو فاش کنن ب گردنیرن برموا ناینگو بهش خب بزار بخوابه پرنسسم بابا یچیه نیافر-

 نگو بهش یزیبفهمه پس چ

... 

  بوسمیخوشمزه اتو م یباشه عشقم لبا-

 . دمیهمون که شن یبرا زهیاما چون گوش من ت زدیداشت اروم حرف م یلیخ

 .گهیبود د یاش گوش نکردم ناموس هیبه بق گهید

من تو شمالم  زمیجونم.عز ایسالم ار-ناشناس داشتم .نوشته بود یشماره  هیاز  امیپ هیگوشم بلند شد برش داشتم  یصدا

 دنبالم.؟ یایب شهیکرده ندارم.م فشویدلربا انقدر تعر نیکه ا ییتایب یخونه  ی... ولدونیم

 ؟؟ییدلسا تو-فرستادم امیپ هی

 اره گلم منم-

 دنبالت. امیباشه االن م-
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  زمیعز یمرس-

 . نییبرداشتم و رفتم پا چمویسو مویدم و گوشسوشرت تنم کر هی

 دلربا شدم. ورفتم دنبال دلسا . یپورشه  سوار

 .یمن لبخند زد دنیاما با د دیپنجره زدم که از ترس پر ی شهیدلسا بود.به ش نی.ماشدمیبنز زرد د هی دونیم تو

 کرد. یشد بهم سالم داد وروبوس ادهیپ

 دسته منه. کسرهیدلربا  نیزشته ماش یلیبخرم خ نیماش هیخودم  دیا بادلرب نیشد ومنم سوار ماش نشیماش سوار

 

 

 

 زدن که عمو کاظم درو باز کرد. یبوق میدیرس الیبه و یوقت الیسمت و میدلسا رفت با

 جوابمونو داد. ییکه با خوش رو میکردم که مزاحمش شد یعذرخواه ازش

 خب من کجا بخوابم؟-. دلسا گفتمیدلسا وارد خونه شد با

 دلربا بخواب شیبرو پ-

  میاومممم باشه بر-

 گفتو رفت. ریشب بخ دیودلربا و چند تا از دخترا رو بهش نشون دادم که گونه امو بوس اتاق

 .هییپا افتاده ا شیپ یزایچ نایا کایتو امر ستیو با خودم گفتم دست خودش ن ادیکارا خوشم نم نیا از

 نیی. بکنهیم فیانقدر ازش تعر ییکه دلربا تایمد.اس ام اس  دلسا رو باز خوندم. بتو ذهنم او تایبخوابم. بازم ب رمیبگ رفتم

 کرد. دایکه تو دل دلربا هم جا پ نهیدلنش تایب نیچقدر ا

 فرورفتم یقیاروم به خواب عم اروم

 

 تایب

 نبود. داریب یشکیه نیینمازمو خوندم.رفتم پا دارشدمیاز خواب ب ۵:٣٢ساعت  صبح

 وز صبحونه درس کنم دست به کار شدم .امر هیبزار  گفتم

 بزرگ گذاشتم تا اب پز بشه. یقابلمه  یصدتا تخم مرغ تو حدودا

پوست کندن تخم مرغ ها  یرو تا ساعت هشت اماده کردم ول یهمه چ ریکره وخامه وعسل نون تست شده اب پرتقال و ش رویپن

 با خودشون.واهلل صدتا تخم مرغ پوست بکنم عمرا.

 هیازش  کردنیخوشگلم نگاه م یگرد شده به صبحونه  یشدن با چشما داریبچه ها ب واشی واشیکه  دمیگل چخوش زهیم هی

 عکس گرفتم.

 .میسر سفره و صبحونه امونو خورد میشدن نشست داریب همه

 تو جمع بود که برام نا اشنا بود. یدختر هی

 دهیرس شبیسا دخواهرم دل کنمیم یمعرف-گفت  دیکه فک کنم نگاه متعجبمو د دلربا

 یاخالقش هم همونطور ایاش خوب بود بد نبود.حاال ا افهیبهش خوشامد گفتن. منم به تکون دادن سرم اکتفا کردم ق همه

 بود؟؟

 شروع کردم به صبحونه خوردن. ستین مهن

 .گهید می.بگردمیخب بر میخونه بمون کسرهیشمال  میاومد تایب-از صبحونه سپهر گفت بعد

 یدمت گرم اج-جنگل بهم نگاه کردن ولبخند زدن وگفت-دلربا وسپهر باهم بشکن زدن وگفتن میاما کجا برباشه سپهر خان -

 یدل

 خواهش داداش سپه-

  دنیبهشون خند همه

 .رفتیدلربا وسپهر هستن وگرنه خونه تو سکوت مطلق فروم خوبه

 

 

 

 ردن .رستوران خوشگل که همه قبول ک هی میسهم خودشو بده بر یها گفتن هرک بچه
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ناف  یتا رو شرتیت هیزننده نبود.اما برعکس دلسا  پمیشده بودم اما ت گریج یلیهمه امون من که اوووف خ میخوشگل زد یپایت

زره.  هیداره  ینگم بهتره چون بد اموز یزیکه چ ششی.ارادهیهم پوش یجذب یبلند جلو باز شلوار ل یمانتو هیبود با  دهیپوش

دم گوش دلسا حرف زد  یما زده بود وهرچ هیشب پیبود وت یوخوب نیکه چقدر دختر سنگ ردمنگاه کافتضاح بود. به دلربا  یلیخ

 رو سر هم اورد. هیوقض دمیم ریتو گ دنیمگه من به طرز لباس پوش یاه اج-تازه اخر دلسا گفت یچیبه ه یچیه

کفش پاشنه بلند قرمز  هیرو خر کنه. دلسا  ایار افهیوق پیت نیعمرا بتونه با ا دمینگفت تو دلم به دلسا خند یزیچ گهید دلربا

 برداشت.

 . کردنیتو جمع پسرا داشتن بد به دلسا نگاه م نییپا میرفت

 میریرستوران هست اونجا م هیتر  نییپا ابونیچند تا خ میبر یعروس ستیدلسا خانوم ما قرار ن-اخم مخصوص به خودم گفتم با

لباساتونو عوض  عیپس سر شهیم تیمن هم رعا یبگم که قانون ها دیشمال با دیدوبا ما اوم دیبمون الیو نیتو ا یخوایاگه م

 ادیو ب دیکن

 من... یول-

 عیاما نداره سر یول-

سوار  یبود همگ لهیبهتر از قب پشیباز ت ییرایاومد پذ قهیبه سرعت رفت تو اتاق تا لباساشو عوض کنه بعد ده دق دلسا

 نسمت رستورا میوحرکت کرد میشد نامویماش

 

 ایار

اخه به تو چه من چه -سمت رستوران که دلسا گفت میرفتیم میخودش کرد نشستم . داشت نیمنو با اصرار سوار ماش دلسا

 ها رهیگ ستونیرئ  یلیخ پوشمیلباس م یجور

ش اتفاقا چقدر خانوم غوو که با احترام بهت گفت بعد-تاسف تکون دادم وگفتم یبهش نگاه کردم وسرمو به نشونه  برگشتم

گفت تو همرخجالت  یاونجور یزدندیتو بودرو بهت ننگ اووف م ینگاها پسرا رو که رو یوقت یاون مهم نه ول یبرا یفکر کرد

 ستین کایامر رانهیا نجایبکش ا

 نگفت. یزیبه رستوران چ دنیتا رس گهید دلسا

 

 

 

 تایب

 اره؟ یتو کال ولگرد-تمچقدر خوشگل بود. رستوران نبود که بهشت بود رو کردم سمت سپهروگف یواااا

 ـــسی-وگفت دیخند

 فرزندم یکم سخن گو-

 به چشم مادرم-

بود که بدو بدو  یمصنوع یحوضچه  هیاز تختا  یکیکنار  مینینازش ب اطیتو ح میگرفت میتصم میرستوران شد یمحوطه  وارد

 من نشست. شیسپهر واحسان اومدن پ نایوس لویاون ن یرفتم نشستم رو

 رشاتمونو گرفتاومد سفا گارسون

 .میامون کباب برگ سفارش داد همه

 همه اش حرفه؟ نیا-گفت نایس یگفت ول یحواسم نبود سپهر چ وردیدر م یباز دلقک باز سپهر

 کونت مثل برفه -زدوگفت یچشمک سپهر

 دلشو گرفته بود. ادیز یکه از شدت خنده  نایاز خنده خود س میما قش کرده بود حاال

 .کردیکه همه اشون برگشتن مارو نگاه م میدیخدا انقدر خند یوااا

 یگاو یلیخ-بهش گفت  نایسپهر س نیاز دست ا یوااا

 یخودت-سپهر

 گوه نخور-

  زنمیتو دست نم یمن به غذا-سپهر

 سپهرررر - میزد غیوج میامون به هم نگاه کرد همه

 یییلیسپهر خ یفیکث یلیخ-لوین

 چندش فیاشغال کث-من
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 فیگاو کث مونیم-احسان

 خودشم از اون غذا قرار بخوره  دینکن فیخون خودتونو کث-نایس

  دیحالمو بد کرد دیهموتن الل ش یلیخداوک-من 

 هرجا دوس داره بره. ی.قرار شد اونروز هر ک میخنده ناهارمونو خورد یبعد کل خالصه

 . یشهرباز میرفت ییپنج تا ماهم

 نگم که چقدر خوش گذشت. چیه

 .الیو میعشق وحال برگشت یو بعد از کل  میردخو چیساندو میاون با رفت بعد

 

 

 

 . میکه برگشته بود میبود یینفرها نیاخر الیو میدیرس یوقت

 تو. میورفت میدیخند شوندیخانوم جذبه وارد م هی طونیچهار ش-با ورود ما گفت دلربا

 هان؟؟ میکن یباز قتیجرئت حق دیایب دیحوصله امون پوک-گفت  دلسا

ومن از من  ایچرخص افتاو به ار نی.تو اول نییپا میوبرگشت میلباسامونو عوض کرد مین ما رفتاشون موافقت کرد همه

 قتیحق ای.جرئت دیپرس

  قتیحق-

 ؟؟یکه واقعا دوسش دار یحرف اول و دوم اسم کس-

 اولش الف دومش ر -نترس بگو از عشقت نترس تایاالن بگم.ب یعنیخدا  یواا

 شتن بگم اولش پ دومش ر .با تعجب نگاهم کردن انتظار دا همه

 نشست. ایار یلبا یرو یمحو لبخند

  قتیحق ایجرئت -گفت  طنتیبا ش-چرخش افتاد باز من و سپهر نیدوم

 جرئت.-

که پام بود در  میابر ییزدم ورفتم رو پاش نشستم دمپا یحیبعد لبخند مل یلبامو بوس کن با تعج ب نگاخش کردم ول ایب-

 دادیداد وب نیا زنمیم نویا یحاال من ه دیکش یادیفر نیلباش که همچ یزدم رو ییحکم با دمپاچشماشو بست م نیاوردم وتا ا

 .ندازهیراه م

 دیبوست چسب-گفتم تیمنو از سپهر جدا کردن با عصبان بزور

  نینوچ بوساتم مثل خودت وحش-گفت طنتیش با

  میمن تسل -نگاهش کردم که گفت  نیهمچ

 خنده . ریچه ها زدن زب میهردومون اروم شد نکهیا بعد

  یباز یسرمو برگردوندم که همه ساکت شدن .خالصه کل یحرص

 گفتم  یریاتاقامون.شب بخ میکه بر میبلند شد نیهم یبچه ها خسته شده بودن .برا گهیبه همه امون افتاد .د بایو تقر میکرد

 -گفتم لویرو به ن نیهم یبرا بردیبه اتاقمون.خوابم نم میبرگشت لوین وبا

 

 

 

 لو؟؟ین

 جونش-

 یکنیچه م یبا متاهل-

 دعا به جون تو -

 گهیعهههه مسخره نشو بگو د-

 منم همون کار یکنیم کاریتو چ-

 اما من که پرهامو دوس ندارم  یرو دوس دار ناینوچ فرق داره تو س-گفتم بارافسوس

بخواد وبهش  یزیناز اقا رو بکش که چ عسلم حواسم نبود خب بزار برات بگم لباس چرکارو بشور شام بپز ناهار بپز دیببخش-

 یند

 مثال؟؟-چشمک گفتم با
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 اریدر ن یمنحرف باز-

 ذهن خودت خرابه  نییگفتم من ب یوا مگه چ-

 تااااایب-

 جوووونم-

 خفه شو-

 چپه شد ریپاچتو بگ-

  یگرفت ادیاز سپهر  نمیا-

 نه بخدا اختراع خودمه-

 ؟؟یجفت سپهر بش یخوایپس م-وگفت دیخند

 ؟بده مگه-

 یهم عال یلیاصال خ-

 زره... هی ایزره شرمو ح هیخانوما  دیکم پشت سر من حرف بزن-اتاق به صدا در اومد و سپهر گفت در

 سپهررر-

 دیبرس ییباشه باشه شما به مساله زناشو-

و شکوندم دستمو وکمرم ینگاه کردم بدون در نظر گرفتن مکان بلند شدم ودرباز کردم قلنج گردن وانگشتا لویبهت به ن با

  کنمیم تیاالن حال-وگفتم

کار ساز سپهر  یضربه  هیمحکم وتند بود با  یلیضربه هام خ نطوریهم هم شعوریب نیدر مقابله ا نمینداشتم تا بب بیبکس رق تو

اخرش  دهیانجام نم یزیچ یعمل یچیه خندهیخودش فقط م نمیبهش ضربه زدم ا تونستمیشکمش و تا م یافتاد ومنرنشستم رو

 یستینیفال گوش وا یتا تو باش-گفتم مومو که افتاده بود تو صورتم کنار زدموها

. به کردیچپ چپ نگاهم م ایشده اصال ار ی.اصال حواسم نبود چ سادنیهمه رو پله ها وا دمیشدم خواستم برم اتاقم که د بلند

 بودم. سادهیباز و شلورتک جلوشون وا یلیخ یتاپ بند هیسر وضعم نگاه کردم خاک برسر با 

 برگشتن منم دررفتم تو اتاق عیکه سر دیهمه پشتتونو کن-گفتم  غیج با

 خدا ایامام  ایرفت  میخدا ناموسم رفت همه چ ای

 کردن رو در اوردم. هیگر یوادا

 .دمیشدم وگرفتم خواب الیخیب

 

 

 

دکترمو  یفعال برگردم تهران ول خواستمیمن نم ی.واااامیجمع کرده بودن که بر لشونوی.بچه ها وسادارشدمیکه از خواب ب صبح

که هر جا  میکرد یاز هممون جا همه از هم خداحافظ نیجمع کردم و گذاشتم تو ماش لمویمنم وسا نیهم یکار دارم برا یکل نایا

 دلش خواست بره.

کم مونده بود  یچند سر ادیز ی.اقا من بگم از خنده  میگرفته بود واسه تهران باهم برگشت یسپهر بار احسان که انتقال منو

 .شهیتصادف کنم باورتون نم

 بودن. یکیتر از اون طونیش یکیاز  یکی نایا

 جان یجان ا یجاان ا یا-گفتیم یسپهر ه خوندنیم  ونیحامد هما  ییدایش اهنگ

 درد یدرد ا یدرد ا یا-من

 . میدیخند مویکل راه گفت تو

 یکه بالخره از سفر برگشته بودن.باهام روبوس نایبابا ا یه کردم .واحسان بردم خون ادهیدرشون پ یسپهر جلو میدیرس یوقت

 موهات چقدر کم پشت شده. دهیدختر چقدر رنگو روت پر-کردنو که مامان گفت

 سیمهم ن-زدمو گفتم یتلخ یلبخند

 دونن؟؟یمامان بابات نم-با تعجب گفت احسان

 نه تکون دادم. یبه نشونه  سرمو

 ؟شده یشده چ یچ-گفت یبا نگران مامان

 افتاده ؟ یاتفاق تایب-بابا

 ستیمهم ن ادینه بابا ز-
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 .ستیمهم ن ویدار یتومور مغز سیکه مهم ن یچ یعنیساکت شو -احسان

 کردن. هیدخترم وبغلم کرد وشروع کرد  به گر-مامان پر از اشک شد وگفت یتو سکوت مطلق فرو رفت چشما خونه

 مامان ولم کرد اونم بغلم کرد. نکهیاز ا بغضشو قورت داد وبعد یمردونه بغض کرد ول یلیخ بابا

 خونه. امیانقدر اصرار کردم که گذاشتن ب یبرم ول زاشتنیمامان وبابا نم خالصه

 شدم بسمت خونه حرکت کردم. نیماش سوار

تاقم بد دود والکل از ا یبه سمت اتاقم رفتم که بو میخودم درو باز کردم وارد خونه شدم مستق دیبا کل دمیبه خونه رس یوقت

 .رونیبد از اتاق بره ب یراه داشتو باز کردم در اتاقم باز کردم تا بو یپشت اطیبه ح ی.اتاق از دود پر شده بود دررونیاومد ب

 پرهامه.  نکهیا نکهیورفتم عقب اما خودمو نباختم ورفتم جلو ا دمیکش نینفر رو تختم ه هی دنید با

 مشروب بود. یها شهیش گارویمن و س یکه دورش پر از لباس ها پرهام

 حال زارش؟؟ نیداره؟؟؟اونم با ا کاریمن چ یبا لباسا کنه؟؟یم کاریچ نجایشده؟؟ ا ونهید نیا

دلم  زیعشق من عز تایب-گفت دویبه صورتم دست کش ونهیمن مثل د دنیشد.با د داریدونه زدم به پهلوش که از خواب ب هی

 استیبازم رو ای یبرگشت

 من  یبرا اریباز در ن یواسه من هند رونیپاشو برو ب-خشم گفت با

 بالخره  یاومد تایب یپس خودت-وگفت دیخند

 بالخره انگار ده سال رفتم خارج دو روز بود. گهیم جوری-در اوردم گفتم اداشو

 رفت شیکارات خوب پ-

 کدوم کار؟؟-تعجب گفتم با

  گهید هیکار ترک-

 ه همه اشو انجام دادم اومدماره ار-گفتم یماس مال یدادم برا یخاک بر سرم سوت یوا

 لجن هاتم  جمع کن وبرو  نیا-خواست بره که گفتم پرهام

 جمع کنن. انیب گمیباشه االن م-

 

 

 

 .رمیبگ شمویازما یکرد و  رفت منم حاضر شدم برم جوابا زیاومد اتاقمو تم هلنا

بدم.از شانس خوبم سردکتر خلوت  شیزماا یگرفتم ورفتم سمت دکتر تا جوابا یکی یکیبنز عسلم شدمو رفتم.جوابارو  سوار

 یرانیخانوم ا دیبفرما-که دکتر گفت یدکتر.سالم کردم واحوال پرس شینفر رفتم پ نیبود وسوم

 کردمو نشستم. تشکر

 نیبهتر تا هم کنهیرشد م یلیتومور داره خ یرانیرک بگم خانوم ا-انداخت وگفت یهارو بهش دادم. بهشون نگاه شیازما جواب

 . دیعمل کنچند روزه 

 ؟؟یمحمد یاقا یک-

 دوشنبه -

 گهیدوروز د یعنی-

 بگم تونمیکه م هیوقت نیبله بهتر-

 خبر دار بشه من عمل دارم یکس خوامینم یول نجامیدکتر من دوشنبه ا یباشه اقا-

  دیدونیهرجور خودتون صالح م-

 دمیشب چرخ ٧تا ساعت  نمیبیباشه که تهرانو م یربا نیاخر نیا دیتهرانو دور زدم شا نیکردم .رفتم با ماش یدکتر خداحافظ از

بود  دهیپوش یجذبه ا یتا ارنجش تا زده بود و شلوار پارچه ا ناشویجذب که است راهنیپ هیپرهام  دمیوبعد برگشتم خونه که د

 ؟؟یبه سالمت جاک-نشسته بود.روبهش گفتم پیخوشت

 ؟ یتو چرا حاضر نشد-سمتمو گفت برگشت

 حاضرشم؟؟ دیچرا با-

 مامانت وبابات شام دعوتمون کردن بدو حاضر شو -

اسپرت   یو مانتو دمیپوش یخی یشلوار ل هی دمیپوش یجذب مشک شرتیت هیمانتوم  ریگفتم وبسمت اتاقم رفتم ز ییا باشه

 .نییکردم ورفتم پا شیکوچولو ارا هیهم سرم کردم  یسرم بستم وشال مشک یموهامو باال  دمیپوش مویکوتاه  مشک
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که همه انگشت به  سازهیبرام م یزندگ هیعاشق پرهام بودم مطمعن بودم که پرهام  ایار یانداختم اگه بجا یپرهام نگاه به

 بود نیا یمن دوسش نداشتم مشکل اصل یکم نداشت.ول یچیه شییدهن بمونن خدا

 .نایباباا یوبسمت خونه  میشد یفرار سوار

 همه بودن  دهیاا سپتا ریبگ نایهمه هستن از س دمید میدیرس یوقت

 .یکردم به چوب لباس زونیکردم. و رفتم مانتوم وشالمو  در اوردمو او یکردم وباهمشون روبوس سالم

 برامون. ارنیجمع که بعدا حرف در ن ینگفتم تو یزیشونه ام چ یکنار پرهام نشستم که دست انداخت رو رفتم

 .شهیم تایکه مربوط به ب زنمیمهم باهاتون حرف م یمسئله  هیه بعد راجب میشام بخور میاول بر دیخب خوش اومد-گفت بابا

 نگفتن. یچیزدنو وه یتعجب بهشون نگاه کردم که لبخند با

 غوغا به پا کرده بود. میسر سفره بازم مر میرفت

ناز وعشوه  ام که با دهینگم.سپ یچیکه ه خوردنیچنان با اشتها غذا م هیبق ی.ولدمیغذا نفهم یاز مزه  یچیه مینشست سرسفره

 .خوردیداشت غذا م

 یشکالت نیقهوه ماف میکه مر ییرایتو پذ مینشست میمن گذشته تازه بعدش رفت یدوسال برا یاندازه  زیساعت سر م هی اون

 .میگیبعد م میبخور نویا-اورد که گفتن

 شروع کردم به خوردن. نیکه عاشق ماف منم

 سر اصل مطلب میخب بر-گفت بابا

 .امیبزنم به شارژ وب مویمن گوش دیلحظه صبر کن هیعمو جون  یواا-گفتمزاحم  ی دهیسپ که

 ومزاحم. شعوری.اخ ادم چقدر بدهیاون لحظه فقط دوس داشتم برم دستمو کنم تو حلق سپ یعنی

 نگم. یزیبه زور خودنو کنترل کردم که چ به

 

 

 

  یکه متوجه شد نجاشویتا ا خب

 قیاره دق-

کردم اقا بزرگ خوشحال گفت چه  دایپ ینشون هیزنگ زد به اقا بزرگ وگفت  گشتیختر مهمدان دنبال اون د یکه تو یکس-

طرف خوشحال  هیپسرتون دوتا دختر داره .اقا بزرگ از  یعنیدخترا دوقلو ان -اون پسر که اسمش حامد بود گفت  ییا هینشون

 نکردن داشونیهنوز پ کهطرف ناراحت  هیبود که نوهاش دوتا هستن  از 

نامه  هیتو اتاق سام  یدیتو اون ناام یبشن ول دایپ ییعمرا اون دوتا دختر افسانه ا گهید میگفت میشده بود دیه ناامهم گهید

دختره رو دزده حاال چرا اونو  یکیاز زنا اون یکیاونجا متوجه شدن  دنیرس یدخترا رو داده بود .وقت قیکردن که ادرس دق دایپ

به همه به دختره  نکهیا یبرا نیهم یاز دخترا هم چشماش سبز بودبرا یکیو  داشت یزسب یچون خود زن چشما دهیدزد

 بود دهیخودمه اونو دزد

 کردن بوداا دایپ نویهمه اش دزد-زدموگفتم یلبخند

 با تعجب  یشده بود تو بود دایکه پ یدخترم اون دختر-گفت بابا

 میشدیبچه دار نم یعاشق  دختر بود ول الیچون زن من ل- گفت اون بدون توجه به حال من گفت یاالن چ نیبابا نگاه کردم ا به

و طبق اخالق اون  یاون بود شیپ شهیاز اول اخالقت به اقا بزرگ رفته بود خب مسلم بود هم میتورو ما بزرگ کرد نیهم یبرا

 . فتادیاز دهنش نم یابج یتو شد وابج یونه ید گهید یکه از بچگ نایس یبزرگ شد

 یرانیا الیول یرانیحسام ا یمن بچه  یعنی فتادهیکه ن یشده چه اتفاقا ت یچ ای.خدا کردمیهمه نگاه مدهن باز داشتم به  با

 . ستمین

 رفت واز حال رفتم. یاهیرفت چشمام س جیگ سرم

 

 

 

 چشمامو باز کردم همه باال سرم بودن . یوقت

 خب االن خواهر وبردارم کجان؟؟-تمخودمو نباختمو گف یچشم هام گذشت ول یبه سرعت از جلو شیچند ساعت پ اتفاقا
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 هم هستن. شیپ میدونیفقط م میندار یازشون خبر-عمو گفت دیاخ ببخش بابا

 بود وخودم خبر نداشتم. یلمیمن عجب ف یزندگ نیا ایخدا

 کنمیچند روز تنهام بزار خواهش م کنمیپرهام خواهش م-رفتم پرهام اومد دنبالم که گفتم نگیبلند شدمو سمت پارک اروم

بهم داد ورفت تو منم به سمت دره  نویماش چیگفت وسو ییباشه ا کنمیسخته خواهش م یلیهمه اتفاقات برام خ نیهضم ا

 کنم. هیخودمو تخل دیحرکت کردم با

 

 ایار

 .ستادیبا سرعت ا یفرار هیکنم. یمقدار خال هیدره تا خودمو  امیعادتم هرشب م طبق

شدم تا  میکه اونجا بود قا یبود پشت سنگ بزرگ تایبود.نکنه نکنه واقعا ب تایب هیشب کلشیشد.از پشت که ه ادهیدختر پ هی

 .تاستینه انگار واقعا ب نهیدختره منو نب

 یلیخ شهیسخته م یلیامتحانات داره خ ایمن خدا  یها برا یسخت نیبازم من بازم تمام ا ایخدا-وگفت ختیریاروم اشک م اروم

تو  ادیبخدا هر لحظه  تایبنده اتم ب ستمین سیمن ابل ایحاال بازم انقدر اتفاقات خدا یزو گرفتا امویتحمل کنم اول که ار  تونمینم

 ایانقدر اعذاب بکشم خدا ستیحقم ن گهید یبدون گناهم ول گمیگناه رو انجام ندم نم یکترها از یلیکردم خ یبا من بود سع

 کردن. هیبسته امه. ودوباره شروع کرد به گر

 دیشدن اون شوهر داره متاهل شا مونی.خواستم برم سمتش اما پش نمشینب ینازش بشم که بارون یاون چشما یفدا من

 .کنهیم هیگر ینجوریبخاطر اون داره ا

 بابا شدمو برگشتم خونه. یقدم به عقب برداشتمو سوار پژو هی

 کمکش کن . ایمن انقدر عذاب نکشه خدا یتایکن ب یخودت کار ایخدا

 

 

 

 تایب

 تو دره نشستم وبعد برگشتم خونه.دوساعت  کینزد

خانواده هاتون که با سر قبول کردن.به دکتر زنگ زدمو  شیپ نیخدمتکارا گفتم امشب بر یخونه به همه  یرفتم تو میمستق

برم  خوامیچون من دوشنبه م هیبهتون زنگ بزنم که فردا وقت بهتر خواستمیفردا عمل بشم که گفت خودن م شهیوگفتم م

 باش نجایصبح ا ٧ساعت  المان پس فردا

 گفتم و تلفنو قطع کردم . یا باشه

 . دیبرگردم نگرانم نباش دیشا ییجا هی رمینامه نوشتم که م هیحاضر کردم  لباسامو

 کردم وخودمو به اون سپردم. ازیخودم راز ون یشدم با خدا داریب ٦وصبح ساعت  میخواب

 حرکت کردم . مارستانیب بسمت

 تا حاضر شم. یاتاق هیم اسممو گفتم فرستادن تا

  یرانیخانوم ا دیخوش اومد-تو دستش وروبه من گفت نیماش هیکه دکتر اومد تو با  دمیپوش مارستانویب یلباسا

 ممنون

  میما انجام بد ای دیدیخودتون انجامش م-گرفت سمتم وگفت نویماش

 خودم-زدمو گفتم  یتلخ لبخند

 .سادمیوا نهییا یلورفت موهامو باز کردم ج رونیگفت وب ییا باشه

 

 

 

 . شدیموهام اشک هام چند برابر م ختنیرو سرم و ر نیشدن ماش دیروشن کردم و شروع کردم با هر بار کش نویماش

 که موهاشو که عاشقشونه رو با دست خودش از ته بزنه  یهر دختر ایسخت بود واسه من  یلیخ

 دن.ساعت اومدن دنبالن ومنو به سمت اتاق عمل بر میاز ن بعد

 خواستم وبه سمت اتاق عمل رفتم . تیهمه تو دلم حالل از

 هست . ۵٢ ۵٢احتمال مرگم  نکهیبحث دکترا وا دنیترسناک بود د یلیخ شدنیرو تخت دکترا داشتن حاضر م دمیکش دراز
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 میز زندگکردم ا یپرهامو اونم خوشبخت بشه خدا من خداحافظ نطوریرو خوشبخت کن هم ایبهت گفتم ارزومو خودت ار ایخد

 بود . یسالگ ٠٨عمر منم تا  دیشا

 ٨ ٠ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ١ ٩ ٨٢چشماتو ببند  شمرمیاومد گفت تا ده م یهوشیب دکتر

 خدا سپردم. یبود رفتم وخودمو به دستا شهیهم یبرا دیکه شا فیعم یاروم اروم بسته شده و من به خواب چشمامام

 

  ایار

زنگ بزنه  تای.به دلربا گفتم به بادین تایسر ب یینکرده بال ییفکر بودم که خدا نیداشتم همه اش تو ا یدیشد یدلشوره  امروز

 به جونم افتاده بود  یبودم ترس بد دهیترس یلیشده البته اگه جواب بده انا جواب نداد خ یچ نهیبب

 بلهه-ناشناس بهم زنگ زد جواب دادم  یشماره  هیشب بود کهر ٩ ساعت

 یجهان ایار یاقا دیببخش -

 خودم هستم بله-

  یرانیا تایب یاشنا-

 بله بله خودمم -

 کرده اما حالش االن .... یقلب ستهیعمل ا یخانوم تو تایب-

 شد. یچ دمینفهم گهیرفت ود اهیمن رفت چشمام س یتایب یعنیبرا گنگ بود . زیهمه چ دمیشنینم ییصدا گهید

 

 

 

 ایار

 کجاست خدا. نجایام ابرام نااشنا بود من کج رونیب یکه باز کردم فضا چشمامو

 یروز ب هیفکر من نبود که اگه  سادیاون قلب تو بشم چرا وا یکرده.من فدا یقلب ستیخانوم ا تایاون پسره افتادم ب یحرفا ادی

 یبخدا نباش تایب تای.بیپرنسسم اخه عسلم من هنوز دوس داشتم چرا رفت ی.کجا رفترمیمیم یاگه تو نباش کنمیتو باشم دق م

 .امیمنم م ستمینم نم یرفته باش

 .ریرو ازم نگ تایب یخدا

 .رختمیاروم اشک م اروم

 مارستانه؟؟یجام بلند شدم ورو به دلربا گفتم:کدوم ب از

چرا -شد فقط خودمو به تو رسوندم.بعدشم تلفنوربرداشتمو گفتم یچ دمینفهم یتو چنان از حال رفت دونمیواهلل بخدا من نم-

 نیزنگ زد نیبه ا

 همسرشون باشن دیو نوشته بودن عشقم گفتم شاچون اسمشون-گفت

 فدات بشم من. یقربون اون عشقت گفتنات ا یقربونت بشم من ا یا

 کجان. نیفقط بب یهرکس نایس ایپرهام  ایزنگ بزن  لویبه ن-شدمو گفتم بلند

 جونش که برد هوش وحواس از جونش یجونش دل-جواب داد یبا سرحال لویزد به ن زنگ

 دیمارستانیبشما کدوم  لوین-

 م؟یباش مارستانیب یچ یرستان؟؟برامایب-تعجب گفت با

 اما اروم باش باشه؟ گمیجون م لوین نیبب-اروم گفت  نیهم یمتوجه شد که خبر ندارن برا دلربا

 باشه-ترس گفت با

-نداره گفت یخوب یتیکه معلوم بود وضع یبا صدا لویوسط عمل ...حرفشو ادامه نداد که ن نکهیامروز عمل داشته ومثل ا تایب-

 شد؟؟ یوسط عمل چ

 شد مرد اره؟ یزد :باتوم دلربا وسط عمل چ غیج لویجواب نداد که ن دلربا

به ماهم  مارستانهیکدوم ب نیدیاالن خوب شده باشه اگه فهم دیشا دونمیکرده نم یقلب ستهیا-رو از دلربا گرفتمو گفتم یگوش

  دیخبر بد

 .زدیرو صدا م نایوس دیکشیم غیوفقط ج گفتینم یچیه لوین

 قطع کردم. تلفنو

 نیاز ما کرد یادیخان  ایبه سالم  ار-زدم به پرهام که جواب داد زنگ

 سوال داشتم؟ هیسالم پرهام خان -
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 جانم بگو؟-

 امروز عمل داره تایب نیشما اصال خبر داشت-

 ؟؟ی؟؟ک تایعمل؟؟ ب-گفت یبلند یصدا با

 ازتون بپرسم. مارستانویاسم ب خواستمینداره فقط م یمنم اطالع-

 

 

 

 حالش خوبه  تایب نمیمن برم بب دمیتازه از تو شن یمن از کحا بدونم وقت ایار

 کرده. یقلب ستیا-

 و تلفنو قطع کرد. یگیدروغ م یدروغ نگو دروغ نگو تو دار-ساکت شد وداد زد قهیحرف من پرهام ساکت شد چند دق با

 کنم اما نبود که نبود. دایرو پ تایب تونمیم نمیببتا  مارستانایزنگ زدم به چند تا از ب منم

 .تایب یواا تایب تایتخت ب یرو پرت کردم رو یگوش یعصب

 .ستیخنگ که ن گهید تامیمن عاشق ب دهینداشتم االن دلربا هم فهم شک

 .دمیقبول کردم.ولباسامو پوش یبا خوشحال میبگرد میحاضرشو بر-نشستم که دلربا گفت یعصب

 .میا شدباب یپژو سوار

محکم خورد بهم. چون حق  هینیماش هیطرف خلوت شد که با سرعت ازش گذشتم حق . هیتهران  کیتراف نیلعنت به ا یوااا

 شدم. ادهیشد منم پ ادهیحرکت با من بود مرده پ

 ؟یداغون کرد نمویماش یزد ارویچته -طلبکار گفت مرده

هان  رمیخسارتمو بگ مهیاز ب میاریکالنتر ب میتونیحرکت با من بود محق  کهیمرت یهوو-گفتم نیهم یبود برا زاریب ییزورگو از

 ؟چطوره؟

 االن خسارتتو بدم نیهم شهینه داداش خب م-گفت شهیم شیکه حال ستیکه نه فقط خودش ن دیفهم یوقت مرده

 برم دیخسارت من فقط با خوامینم-

 کمکت کنم بگو. تونمیاگه م-زد رو شونه امو گفت دستشو

 .یکمکم کن یفکر نکنم بتون مارستانهیتو ب گردمینفر م هین دنبال نه داداش م-

 من دکترم  یاتفاقا چپه فکر کرد-

 فرهنگ لغاتت انقدر خرابه؟ یدکتر-گفتم باتعجب

 .ادیاز دستم بر ب یکار دیمن شا مارستانیب میبر ایبپر ب-وگفت دیخند

 .زنمیشد به تو زنگ م دایپ یزیخونه اگه چدلربا جون تو برو -ازش تشکر کردم رفتم سمت دلربا وگفتم یلیخ

 امیمنم م ایخب ار-

 دلربا جان توبرو-

 یچ یعنی امیم گمیم یوقت-

 باشه زنمیتو برو خونه بخدا بهت زنگ م ندازمیدلربا بعدا باهات کل م-

 . وبا قهر رفت.رمیمن م شعوریباشه ب-

 

 

 

 .مارستانیسمت ب میدکتره شدم ورفت نیماش سوار

 داداش؟ هیمت چاس-گفت دکتره

  ایآر-

 باهات داره؟ یام طرف حاال چه نصبت نیمنم ارت-

 عشقمه؟-

 دوس دخترت؟ یعنی-

 نه-

 گه؟یزنت د یخ-

 نه -
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 مامانت؟-

 نه-

 شه؟یم تیپس ک-

 که ازش گذشته اما بازم عاشقشم شهیچهارسال م کیکه االن نزد یکه نزاشتن بهش برسم عشق یگفتم که عشقم عشق-

 انقدر بروبرو تا دختره رو بهت بدن هان؟ شیستگارخوا یریخب چرا نم-

 اونم هنوز دوسم داره یگذشته شوهر داره ول نایکار ما از ا زمینه عز-

 پس چرا ازدواج کرده ؟-

 دونمیخودمم نم لشویدل-

 شما نیهست ییعجب عاشق ها-

 نگفتم. یزیزدمو چ یتلخ لبخند

 .مارستانیبه ب میدیرس

 .  تایاسم ب هیاز  غیمختلف به همه جا زنگ زد اما نبود که نبود در یها مارستانیه دوستاش تو بتو اتاق دکتر زنگ زد ب میرفت

 زنگ بزنه. گهید یها مارستانیداداش نگران نباش به دوستامم سپردم به ب-گفت نیارت

 تو؟یخوب نیجبران کنم ا یممنون داداش چه جور یلیخ-

 نیدعوت کن تونیسعرو یمنم برا نیدیهروقت بهم رس-زدوگفت یلبخند

 .کنمیحتما دعوتت م کنمیباشه دعوت م-زدمو گفتم یتلخ لبخند

 ؟یدیپرس مارستانیب نیاصال از ا-گفتم نیبرم که رو به ارت خواستم

 میبپرس اینه ب-خاروند وگفت سرشو

 حضور داره؟؟ نجایا یرانیا تایبه اسم ب یماریب دینیبب یخانوم اسد-گفت نیکه ارت رشیسمت پذ میرفت

 .کنمیاالن چک م یمراد یاقا دیبر کنص-

 هستش. نجایا یرانیا تایبه اسم ب یماریب یمرد یبله اقا-گفت قهیدودق بعد

 االن حالش چطوره خوبه؟-گفتم ینگران با

 عملشون سخت وحساسه . یلیهنوز اتاق عمل هستن خ-

 زنده است؟ یعنیاالن -

بغل کردم که  نویارت ادیز یهنوزم تو اتاق عمله از خوشحال یت ولبعد با شک که بهش دادن برگش یداشتن ول یقلب ستیاره ا-

 .رونیب ادیسالم از اتاق عمل م حویصح شاهللیاروم باش داداش ا-زد رو کمرمو گفت

  شاهللیا شاهللیا-

 بودن. سادهیزن ومرد مسن اونجا وا هیو نایوس لویپرهام ون دمیدر اتاق عملش که د یرفتم جلو یخوشحال با

 وسالم از اتاق برگرده.  حیصح شااهللیوگفتم که ا شونشیپ رفتم

 .سادمیگوشه وا هیتشکر کردن  ازم

 .امیاالن م امیاالن م-دلربا زنگ زدم که گفت به

 

 

 

 اقا همسرم چطوره حالش خوبه؟- دیکه پرهام پرس میهمه به سمتش رفت  رونیاونجا .که دکتر اومد ب میسادیوا

 انیبه هوش م گهین فردا دشکر خدا بهتره امشب  رو بگزرون-

 نگفت ورفت. یا گهید زهیچ دکتر

 تروخدا دی.بگکنمیوگرنه سکته م دیخوبه توروخدابگ تایشده ب یشده چ یچ-ساعت اومد وگفت هیبعد  دلربا

 خداروشکر خوبه میگفت-

بده تو هم  گهیم مکرد هیخب نگران بودم خودمو تخل هیچ-بهش نگاه کردم که گفت سادیگفت واومد کنارما وا یشیاخ اونم

  زنمتاینگاهم نکن م یاونجور

 نگفتم. یچیزدمو ه یلبخند

 خونه. مینمونه که شوهرش پرهام موند همه برگشت شترینفر ب هی-همه خواستن بمونن که دکتر گفت اونشب

دتر از من عاشقو دل موند.مامان ب دارینماز خوند.قران خودن دعا کرد کل شبو ب کردیم هیگر تایب یخونه مامان هم داشت برا تو

 بود. تایب یداده 
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 .در اتاق به صدا در اومد. رفتیم ومدویم یکی یکیتو ذهنم  تایرفتم تو اتاقم تمام خاطراتم با ب من

  زمیحالت خوبه عز-داخل شد اومد کنار تخت نشست وگفت دلسا

 خوبم  دلسا کارتو بگو-

 حالش بهتره ؟ تایب ستونیرئ ایار زهیچ-

 اره خداروشکر.-

 بگم یزیچ هی خواستمیخب خداروشکر م-

 خب بگو-

 باشه؟ یو ناراحت نش یاما قول بده عصب گمیم-

  کنمیم مویباشه سع-

 .دمیبگو قول م-

 دلسااااا-

 .گمیباشه م-

 دلسااا-حرفاشو گوش کردم با گفتن حرفش دهنم باز موند وگفتم به

 

 

 

به اسم خجالت تو وجود تو  یزیچ یدیبه من م شنهادیپ نیوا یترتو دخ یکشیدلسا واقعا خجالت نم یکشیخجالت نم-بهت گفتم با

 ستین

 دوست دارم ایاخه دوست دارم آر-گفت دلسا

 از تو نه یانتظار داشتم ول یدوسم داشته باشه از هرکس اهیصد سال س خوامینم-

 فقط گفتم... ایگفتم آر یمگه چ-

 نجوربیکه همه برات له له بزنن نه که ا یباش یافتنیودست ن انقدر ناب دیبا یتو دختر-حرفشو بزنه گفتم یادامه  نزاشتم

 انقدر سبک 

 برام نموند. گهیراه د یندازینگاه هم به من نم هی یتو حت یکنم خب منم دوست دارم وقت کاریچ یانتظار دار ایآر-

 من پوووف دلسا واقعا برات متاسفام  یعنیدلساااا واقعا که -

 به طور کامل گفتم. یکه اگه قبول کن یکار نیمن احساستم تو ا یسف باشنزدم که برام متا یمن حرف بد-

 رونیدلسا بسته واقعا بسته برو ب-

 .کشمیخودمو م ای یکنیقبول م شنهادمویپ ای ایآر رمینم-

 توقع رو نداشتم. نیاز تو ا گهیبسته دلسا بسته د-

 . ایآر کنمیخواهش م ینیبیم کنمیمن دوست دارم بخدا عاشقت م ایآر نیبب-

  رونیبرو ب-

  رمینم میریتا جوابمو نگ-

 داغون هست تو داغون ترش نکن یکاف یعصبابم به اندازه -

 دهیجون م مارستانیجونت عشقت داره تو تخت ب تایچرا چون ب-

 گفته اون عشق من؟ یدرست صحبت کن در ضمن ک-تعجب وخشم گفتم با

 نیاشو هم نیهم میهم که بود کایامر یکردیابت همش اسمشو صدا متو خو میروز از شمال برگشت هی ستیالزم به گفتن ن-

 کاسه بود.

  کدفعهیکه  دادمیداشتم به خودم فش م یتایبه اسم ب یعاشق دختر دوننیهمه م یتیضرف یکه انقدر ب ایبرسرت آر خاک

رفت اون  ادمیبده؟اهان  امکلم؟صدیام؟بد ه چارهیروبیکمتره زشتم؟؟فق تایاز اون ب میمن چ ایآر-وگفت هیگر ریدلسا زد ز

 مثل اون من فقط گفتم که...... یکیشم یتو قبول کن م ای.آر ستمیباجذبه است اما من ن

 

 

 

 هان؟؟ میشیاگه نه که از هم جدا م یول میکن شیدائم میریکه م ی.اونم موقعت شش ماه اگه عاشقم شد میکن ازداوج

 . دمیه بهم وقت بده جوابتو مهفت هیمقدار با خودم خلوت کنم. هیدلسا فعال برو -
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 کنمیماه من قبول م هیباشه باشه تو بگو -

 ماه هیخب -

 تعارف بود  یاون برا-شد وگفت یخال بادش

 خب منم قبول کردم-

عاشق بشم جوابش وضعه  تایبعد ب تونمیخداواقعا م یرفت.ا رونیوسرخوش از اتاق ب خوامیازت جواب م گهیهفته د هی رینخ-

 ازدواج کرده من چرا ازدواج نکنم. تایکنم ب کاریچ ایخدا یول تونمینه نم

اگه  یول رومیالل بشه از کنارمو رفت منم باهاش م شاهللینکرده زبونم ا ییخدا تایفکر به ذهنم اگه ب هیکنم من. کاریچ اوووف

 نه. ایحاضر از پرهام جدابشه  ایکه ا پرسمیازش م رمینه م

 فرو رفتم. یقیوباره به خواب عمد تایب ادیکار وبا  نیبهتر نیا اره

 نیارت یخوشگل وگرون هم برا یلیساعت خ هیرفتم  مارستانیبه سرعت حاضر شدموبه سمت ب دارشدمیکه از خواب ب صبح

 گرفتم به عنوان تشکر.

 مینشست یاحوال پرس  نیبا ارت کیزد بعد سالموعل یما لبخند دنیبا د نی.ارتمیدر اتاقشو زدمو وهمراه دلربا وارد شد رفتم

 رفت. رونیکرد وب یدلربا زنگ خوردعذرخواه یکه گوش

 دلربا خواهرته؟- دیازم پرس نیارت

 نه دختر عمه امه -

 .ریعمر خ یبرا میایب میخوایهم اجازه بدن م نایازش خوشم اومده اگه عمه ت یلیمن خ هیچ یدونیم زهیچ-

 .یتودوجلسه عاشق شد-گفتم باتعجب

  هگید میکن کاریچ-وگفت دیخند

 .گمیبهت م رانیاگه اومدن ا زنمیحرف م نایباشه با عمه ا-

  یداداش یکنیم یبردار-

 بدمو برم. نوینکن اومده بودم ا یچاپلوس-زدمو گفتم یلبخند

 من از تو کادو خواستم؟ یخر یلیخ-ازم تشکر کردوگفت یلیبهش دادم بازش کرد.خ وساعت

 دوس داشتم برات بخرم -

 .رونیکردمو اومدم ب یشدمو ازش خداحافظ وبلند

 یبرا ادیدر نم یشد که چرا صدا یعصب زدیم یه زدی.به شکم من م دیدیخواست در بزن صورتش اون ور بود ومنو نم دلربا

 یچیه گهیحواسم نبود د ییتو ایآر-بزنه.از درد خم شدم که خانوم تازه متوجه ما شد وگفت دیکه نبا ییبا لگد زد جا نیهم

 .شعوریب یدختره  تنگف یچیه دیفهمیم یچینه ه یدینگفت نه ببخش

 

 

 

 دلربا خانوم؟-که تو راه گفتم میسر بزن تایبه ب میرفتیم میداشت

 ؟یخوایم یچ هیچ-

 ؟یکه عاشق شد دمیشن-

 گفته دروغ گفته تازشم منو چه به عشق؟ یهرک-گفت باتعجب

 عاشقت شده؟؟؟ یکیفعال که خدابهت رحم کرده و-

 ؟یک-

  نیارت-

 کنم کاریخب چ-خودشو جمع کردوگفت عیسر یول یلبش کج شد یبعد گوشه  یگاهم کرد ولمتعجب ن اول

 تیخواستگار ادیخوادبیم-

 هااااان -دهن باز گفت با

 .کنمیکه باور نم ادیهان نه نگو که تو ازش خوشت نم-

 ادیباور نکن چون ازش خوشم م-

 .؟ امین رونیجالت بکشم ده روز هم از خونه بخ یخواستینکن م هیچ-من با دهن باز نگاهش کردم که گفت ینسریا

 رو هم نداشتم. ییهمه پرو نیتوقع ا ینه ول-

 اقا  یداشته باش دیبا-
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 نگفتم. یزیزدمو چ یلبخند

 .تایبه اتاق ب میدیرس یوقت

 نبود. یچکسیه

 دکتر حالش چطوره؟ یاقا-اومد گفتم رونیکه ب دکتر

مقدار شک وخون واز  هیاما بعد از  میدونستیم ٩٢ما احتمال مرگشو باال که یلحظه حالش افتضاح شد به طور هی شبیخب د-

 .میدونیدرصد م ۵ نییکه ما االن احتمال مرگش پا یشد بطور یحرفا حالش عال نیا

 عشقم حالش خوب شده. یعنیزدمو خداروشکر کردم واز دکتر هم تشکر کردم  یلبخند

 . نایا نایدن.از سپهر گرفته تا ساوم تایب یالیفام یهمه  کدفعهیاونجا که  مینشست

پسر که مجرد هم باشه تازه فقط  هیبودم و نایا یلحظه با خودم فکر کردم اگه من جا هی.میسادی. کنار وامیکرد کیسالم وعل ما

 کردم؟؟یم یهمکاره دختره باشه چه فکر

 دیمژده بد دیگفت مژده بد رونیاومد بفراون  یوشاد یکنم که دکتر با خوشحال یمن اونجا درست نبود خواستم خداحافظ حضور

 شده؟؟ یچ-بلند شد وگفت پرهام

 .شهینم دیند یتا مژده گونه ا-که از نفس افتاده بود گفت دکتر

انقدر ارزششو داشته  یبگ یخوایکه م یزیالبته اگه چ  کنمیمهمون من غذاشونومن حساب م مارستانیامشب کل ب-گفت پرهام

 ه؟شد یچ نمیباشه خب حاال بگو بب

 گفت..... دکتر

 

 

 

 خانوم به هوش اومدن  تایب

 یگیدکتر جون من راست م یگیراست م-گفت یبا خوشحال پرهام

 گمیاره اره راست م-

 دراورد وبه دکتر داد. یتومان ۵٢ده تا تراول  بشیارزش داشت و از ج نایاز ا شتریخبرت ب-دکتره رو بغل کردوگفت  پرهام

 اشون شاد خوشحال بودن. همه

 .وردمیبال در م یناگفته نمونه که من داشتم از خوشحال تهالب

 باشه؟ میزنیباشن ما بعدا بهش سر م ششیفعال بزار خانواده اش پ میدلربا ما بر-بازم خودمو کنترل کردمو گفتم یول

 میباشه بر-

 .نمشونیبیم میایبعدا م- میوگفت میکرد یخداحافظ ازشون

 .میحرکت کرد به سمت خونه مویشد نیسوار ماش میورفت

 

 تایب

 اخه . دهیفکر کنم مردم همه جا سف یسرم من کجام وااا یسرم ا اخ

هم  یزخم ایخونه.مگه ادم تو اون دن نکهیرواحساس کردم بهش نگاه کردم .ا یزیچ یدفعه سوخت وگرم هیکه  دمیکش دستمو

 .؟؟شهیم

دست از  نیهم یم بلند شم اما حسش نبود براخواست رفتیخون ازش م ینجوریوهم سوختیتوجه به دستم که داشت م یب اخ

 .دمیو گرفتم خواب دمیتالش کش

واقعا دختر عمو  دهینه سپهر وسپ یمن هستن ول یدروغ یکه خانواده ها نایچشمامو دوباره باز کردم ا یعده ا هی یبا صدا که

احسان  نیشوهرم با من نداشت همچن جز ینصبت چیه یباباشو ومامانشون عمو وزن عموم بودن.هه پرهام ول نیهام بودن همچن

 . دمشونیپرسدیکه انقدر عاشقشون بودم و م نایوس

سال بزرگ کردن  ٠٨اونا تو رو  ارنیب ایتورو به دن یعنیمگه مادرو پدر بودن  ینمک نشناس یلیتاخیب-گفتیحس از درونم م هی

اونا بود که پدرومادرت  ریقهر هست مگه تقص یابر یلیگفتن حاال چه دل قتویبهتم حق یو حاال انقدر قدر نشناس دنیبهت رس

 ومثل بچه ها رفتار نکن . کنپس بستش  ستیاونا ن ری؟نه تقص ستنین

 یگفت خانواده  شهیپس نم دمیجونمم م نایس ی.برانایس نینباشه من عاشقشم همچن ممییاگه دا یبا حسم بود .احسان حت حق

 دختر بالغ رفتار کنم. هیر کنم پس بهتر مثل که قه ستمیدو سه سال هم ن یبرام بودن بچه  یبد
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 .دیبازمو د یبود که چشما ینفر نیاول نایس

 پرنسسم خوبه ؟عسل داداش خوبه؟ -و بغض گفت یشاد به

 .کنهیدرد م یلیفقط سرم خ یخوبم داداش-زدمو گفتم یلبخند

 اون سر ناز تو بشم یمن فدا-

 خدانکنه داداش.-

.؟خب به یگفتیبه منم م  یمردیمن ده تا سکته ناقصو رد کردم.م یخر یلیخ-بغلم کردو گفت کردیم هیکه گر یهمونجور لوین

 .گفتیبه من م دیبا یول یگفتینم یچیه

 اورنبوتان گاو خر. مونیبزنم بکشمت اخه م خندهیتازه داره م یخر یلیخ-که گفت دمیخند

 گفتم. یمانند غیج بایدونه زد به سرم که اخ بلندوتقر هیتر شد و ینگفتم که حرص یزیچ

  دیببخش هینجوریبخدا اصال حواسم نبود که سرت ا دیشد ببخش یچ-با نگران برگشت سمتم وگفت  لوین

 .ستیحواست ن دمیدختر؟ فهم یکشینداره چرا خودتو م بیع یواا-با درد زدمو وگفتم یلبخند

 .یراحت شد که ناراحت نشد المیباشه خ-گفت یشیاخ

 .گذرهیاومدم م مارستانیه از بک یروز داره از اونموقع۵

 جانم؟-جواب دادم یبود با خوشحال ایار یزنگ خورد عشقم.وااا تلفنم

 تایسالم ب-

 افتاده؟ یسالم بله؟اتفاق-

 ؟ مینیبب گرویامروز همد شهینه م-

 اره اره اما کجا؟-

 دره خوبه؟؟ ایب-

 اونجام گهیتا دوساعت د هیعال-

 ادیکه موهام درن یبستم و چادر سرم کردم تا وقت یحجاب مویحاضر شدم.روسر عیگفت وتلفنو قطع کردم سر یباشه ا-

 .مونمیم ینجوریهم

 شدمو به سمت دره حرکت کردم. نمیماش سوار

 به دره. دمیدوساعت رس بعد

 شدم. ادهینگه داشتمو پ نیماش

 برگشت سمت من. ایآر

 .یفرشته ها شد هیشب-زد وگفت یکرد ولبخند ینگاه بهم

 ممنون نظر لطفته-رو لبام نشست وگفتم یحیمل لبخند

 .میباهم حرف بزن نیبش ایب-

 من هنوز دوست دارم. تایب-کنارش نشستم که گفت رفتم

-به خودم اومدم وگفتم قهیشد بعد از دو دق بالیتوپ وال یتعجب کردم وچشمام اندازه  نیهم یبود برا یناگهان یلیخ حرفش

 خب منم هنوز دوست دارم.

 میسازیاز نو م مونویماهم زندگ ؟خبیتو هم منو دوست دار یوقت یریگیرت طالق نمپس چرا از شوه-

که جز عذاب  یزندگ نیاز ا ستمین ینه راض م؟؟یراض یزندگ نیاز ا یفکر کرد-وگفتم ختیگونه ام ر یمهار رو یهام ب اشک

که من  یباش نشونیتو هم ب دیشا یحت دنیتاوان کار منو م ایلیمجبورم مجبورم تحمل کنم وگرنه خ یمن نداره.ول یبرا یزیچ

 .تونمیاالن نه نم یول رمیگیم القازش ط یزمان هی یروز هی.اما خوامینم نویا

 چند هفته باش نیتو ا ییباشه اما منتظر خبرها تایباشه ب-

 ؟یچه خبر-

 حرف سوار پژوش شدورفت. یوبدون کلمه ا دیفهم یخواه-

 

 

 کردم.نشستم وبعد بسمت خونه حرکت  قهیدق چند

 از دست تو. تایب یوااا-خنده وگفت ریمن زد ز دنیبود.با د ییرایپذ یپرهام تو دمیخونه رس به
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 کردم مگه؟ کاریچ-

 .قایدق یاومال شد هیپوششت شب نیبا ا یواا-

از مانتو.درضمن  شتریب ییلیچادر حرمتش خ نیا یول میی.من خودمو مانتونهیبیرو چپ م یمشکل تو که چشمات چپه همه چ-

 غلط. یدرسته چ یچ فهممیهستم م یخودم دختر عاقل بالغ

 اتاقم حرکت کردم. وبسمت

 .رهیکنم از من طالق بگ یکار هی دیتحملش کنم با تونستمیپرهام شتره رو نداشتم ونم نیا یحوصله  اصال

 

 ایار

 خونه. رفتم

که من تورو  انیب نایهمه بابات میریگهم جشن ب گهیتا دوسه  روز د دیبا یقبوله ول شنهادتیپ-رو صدا زدمو گفتم دلسا

 باشه؟؟ میگیم طمونویکنم بعدش شرا یخواستپار

 .رسنیم گهیمنم توراه هستن تا چند ساعت د ینایباشه باشه بابا ا-گفت  یبا خوشحال-

 بودن بسته. تایب ی چهیبسته باز گهینگفتمو بسمت اتاق رفتم.د یزیچ گهیخوبه د-

 .ندیرس نایاومد وگفت مامانم دلسا

 .امیباشه االن م-

کردم.اول قبول  فیرو براش تعر هییقض یکنار وهمه  دمیحرفا مامانم کش نیکردم وا یوبا عمه و شوهر عمه روبوس نییپا رفتم

 من قبول کرد ورفت با عمه حرف بزنه. ینکرد اما با اصرار ها

. ما شش ماه  عقد یمثل جشن عروس میریجشن بگ هی گهیتا دوروز د-اونا هم که قبول کردن و موند مراسما که من گفتم بالخره

 .رهیراه خودشو م یوگرنه هرک کنمیم شیدائم میاگه باهم تفاهم داشت کنمیم یوبا هم زندگ کنمیموقعت م

اماده  یاماده  یعنی. لشیبا وسا میگرفت یکوچک ونقل یخونه اپارتمان هی دیخر یبرا میقبول کردن.از همون روز با دلسا رفت همه

 بود ودلسا خوشش اومد. یشکر دکورش هم عالخدارو

 .میدیلباس عروس هم خر میرفت

 متفرقه. لیهم وسا بعد

 خونه. میوبرگشت

 نداشتم. یتوجه ا چیعجله نکن هم ه ایدلربا که ار ی.به حرفامیکه فردا پخشش کن میها رو هم نوشت کارت

 

 

 خانواده اش که دادم دلربا ببرتش.و  تایب ی.فقط موند برامیکارتارو پخش کرد یبا دلسا همه  فردا

 و ما هم منتظر فردا بشه. زیها تاالر و.... خالصه همه چ ینیریها ش وهیم یهم حاضره غذاها زیوهمه چ مونهیفردا عروس بالخره

 بگم؟ یزیچ هی-وگفت کردیبه صورتمم نگاه نم یحت گهید دلربا

 یروز هی ینزاشته پرهام دست بهش بزنه که وقت شهیلشه داره مسا ٠٠هم  بایتقر گهیچهار سال که د نیتو ا تایب یدونستیم-

 ییکه با دلربا فمیمن انقدر پست وکث یعنیگفتو رفت. نویازت متنفرم ا ایار یپست یلیبا تو ازدواج کرد هنوز دخنر بوده باشه خ

 .دمیشنیم فاروحر نیا دیبود با میمیکه دوست صم

 .دونمینم کنم؟خودممیم یدارم کار درست یعنی ایخدا

 

 تایب

 چشم. یقدمت رو ایب زمیباشه عز-خونتون کارت دارم.گفتم امیب خوامیزنگ زد که م دلربا

 باشه؟ یخودتو کنترل کن دیخبر بد برات دارم فقط با هی تایب-اتاقم .که گفت میورفت میکرد یاومد باهم روبوس یبا ناراحت دلربا

 ا؟یآر-ترس گفتم با

 اونه یاره خبر درباره -

 افتاده؟ یشده اتفاق یچ-گفتم یاننگر با

 .کنمیم فیتعر یاگه اروم باش-

دلسا رو از مامان بابام  ایباباومامانم از سفر برگشتن و ار روزید-در درون غوغا بود گفت یاروم نشون دادم ول خودمو

 کرد. یخواستگار

 حالت خوبه؟-گفت یگرفت دستمو گذاشتم رو قلبم که با نگران یدرد بد قلبم
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 امه اشو بگواره اد-

 همه موفقا و فردا هم ...-

 گذاشت جلوم. یکارت عروس هیادامه نداد و حرفشو

 شونه؟یعروس-

 اره-

 خانواده ام نگران نباش. یبا همه  امیبشن فردا حتما م ریهم پ یبه پا شااهللیمبارک باشه ا-گفتم یمصنوع یخنده  با

 هیوشروع کردم به گر دیدلربا رفت بغضم ترک یزدم وقت یالیخیبه بومن خودمو  دادیم میموند ودل دار شمیچند ساعت پ دلربا

داره ازدواج  ایکرده بودم که پرهام طالقم بده.بعد ار داهیپ یخدا من که تازه راه یا دیکردن.پس بگو چرا اون سواال پرس

 .رهامکان ندا شهی.نه خدا باورم نمکنهیم

 

 

 یکیفقط ناراحتمپ بست. مهمونا  یعروس نیمن تو ا یول شنید خوشحال مکه توش عروس وداما یروز مهیامروز روز عروس ایار

لحظه فکر کردم  کیکه  یلخت و مشک یبا اون لباس خوشگل قرمزش و موها تایاومد.ب تایب ی.واااومدنیداشتن م یگریپس از د

 د.از دلسا هم خوشگل تر شده بو یبود فوق العادع خوشگل شده بود حت یعیخودش انقدر که طب یبرا

اومدن.احسان هم اومدبود. واقعا تعجب کردم  یکی یکیشوهراشون  نیاومد و همچن یلباس مشک هیبا  لویاشون اومدن ن همه

 اومد اونم انقدر خوشگل وناز. تایکه ب

 .دنیقر دادن ورقص یرفتن وسط وکل لویون تایب زاشتیاهنگ م یجینشسته بودن سرجاشون ود همه

 بود که نگو. الیخیمن انقدر شاد وب هیانگار نه انگار عروس تایب

 فته؟یبه دستو پات ب ادیب یخواستینکن م یخر یلیخ ایار

 .. ینه ول-

 پس انقدر بهش فکر نکن. یالیخینداره اونم خودشو زده به ب یول-

ه خبر اخه لباس دوخت چ شدیکشور م هی یدامنش برا یلباس گرفته بود که با پارچه  هیکنار دلسا بزور نشستم رفته بود  رفتم

 .یانقدر پوف پوف

 یشدم ول یعصب یلی.خدنیرقصیدرخواست داد که بلند شدن رفتن وسط و م تایبه اهنگ تانگو شد پرهام به ب لیتبد اهنگ

 .دنیرقصیوسط نرفت و فقط اونا داشتن م یکس گهیومحشر اونا د یرقص حرفه ا دنی.با د کردمیخودمو کنترل م دیبا

 

 .تایب

رو  ایچشمم ار یوسط از گوشه  ومدین یکس گهیکه د میدیرقص یحرفه ا یلیالبته در ظاهر با پرهام خ یالیخیبودن به فاز ب زده

 .ستین ری.هه اصال مهم نبود خود کرده را تدبخورهیکه داره حرص م دمید

نکنه که  هم درد شگری.دست ارادمیدرخشیمثل جواهر م ییجورا هیاون جمع لباسش قرمز بود من بودم و یکه تو یکس تنها

 خودم باشه. یشک کرد که موها لوین یگذاشته تو سرم که حت یطور سویکاله گ

 .دمیدور با پرهام رقص هی نکهیا بعد

دوباره دوباره  گفتنیوهورا که م غیکه صدا دستو ح میجدا شد عیپرهام رو احساس کردم سر یلبا یقطع شد که گرم اهنگ

 نداره. دهیباد فا هیدوباره 

 فقط سایوا کشمتیبه پرهام اس ام اس دادم پرهام م مینشست میورفت دمیخند

 چرا-

 ؟یدیچرا منو بوس-

 دوس داشتم -

 شهیباشه معلوم م-

 

 

 ادیخونه دلربا خانومم که با اقا دکتر جونش برگشت .فردا دکتر قرار ب میمزخرف تموم شد .همه برگشت یاون عروس بالخره

 خواستگارش.روانپزشکه طبق گفته دلربا.

 شهیامشب معلوم م-که در اتاق باز شد و پرهام داخل شد وگفت کردمیخونه داشتم لباسامو عوض م میدیرس یوقت
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بود اومدم با گلدون بزنم  دعیفا یب زدمیدستو پا م یوپرتم کرد رو تخت هرچ کمیکه اومد نزد شهیمعلوم م یچ-باتعجب گفتم-

تنم  یلباس چیچشمامو باز کردم.ه ی.وقتدمینفهم یزیچ گهیشد ود نیسرش که سرمو محکم کوبوند به تخت که چشمام سنگ

خدا من چرا انقدر بدبختم بزور رفتم حموم خودمو شستم لباسامو هم تنم کردم  یا شهی. باورم نمدمیکش یبلند غینبود   ج

 خورهیبهم ماشغال حالم ازت  یلیخ یفیکث یلیخ-.پرهام اومد تو اتاق که هلش دادم وگفتمدنیوداد کش غیشروع کردن به ج

 .وبدونشمیکه جدا م خورمیقسم م شمیازت حدا م

 شدم. نیبرداشتم ورفتم سوار ماش چمویدر نظز گرفتن وقت وساعت سو 

 کجا. دونستمیاما نم رفتمیداشتم م فقط

 .کنهیم بمیشدم که داره تعق ینیماش هیکه متوجه  رفتمیرو م ابونایبود که فقط داشتم خ یساعت مین

 جلومو گرفت. هینیماش هیکوچه که  هیبه  چمیاما دست بردا نبود خواستم بپ کردم ادیز سرعتمو

 د؟یکنیم بیمنو تعق هیبله امرتون چ-شدم وگفتم ادهی.منم پرونیدوتا مرد گنده اومد ب نایهر کدوم از ماش از

 .یهم که هست یاوه دختر زبون باز وشجاع-گفت شونیکی

 داره؟ یبه تو ربط-

 که فکر کنم شکست. چوندمشیاست منو بزنه که چنان زدم به دستش وبعد پوخو  کنمیم تیاالن حال-

 کردیبود داشتم با دوتاشون دعوا م ادیز یلیها خواستن بگرتنم که زدمشون زورم خ یکیو اون کردیوداد م غیج مرد

 .کیشد و همه جا تار نیدهنم که چشمام سنگ یرو گذاشت جلو یدستمال هی یکیکه اون زدمشونیوم

 

 

 افهیپسره اومد داخل ق هیدر باز شد و  یو چندش بودم ومنم بسته بودن به صندل فیاتاق کث هیچشمامو باز کردم تو  یوقت

 .یعل جیکار گ نیچرا اومده تو ا دونمیمدل بشه نم تونستیم افهیو ق کلیه نیاش باحال بود.کم بود عقل با ا

 سالم خانوم خوشگله-دهنمو باز کرد وگفت پسر

  نیدیتازه سالمم م نیدیدرد وسالم منو دزدکوفتو سالم -

 هم سن خودم باشه خوردیبهش م یبامزه وناز بود ول یلیاش خ افهیدختره هم اومد داخل ق هی

 گه؟ید ایارتان چه خبرته بدو ب-گفت دختر

 جان نخور منو خواهر کتایباشه -

  نیشما خواهر برادر-دهن باز گفتم با

 .اره تکون دادن یبه نشونه  سرشونو

 ه؟یاسمت چ-که فک کنم اسمش ارتان بود گفت پسره

 .یشیلوازم ارا یتاجرها نیاز بزرگتر یکی میرانیا تایمن ب یدیدزد ویک یدونینم جتیخاک برسر گ-

 یرانی..ایا تایب ی...اونم ب تاستی..ب یب ی..بیتو تو تو اسمت ب-گفت کتایبا بهت به من نگاه کردن  هردوشون

 اره -

 .نگفتن ورفتن یزیچ

 .کردمیکه دارم فکر م یتو اتاق تنها موندم و داشتن به شانس قشنگ منم

 بودن. لیگور هیشب ایشده بودم که در باز شد ودوتا مرد گنده اومدن تو خدا کالفه

 کردن. زونمیسقف او از

 پاش لب گور بود. هیبود  ادیسنش ز یلیداخل شد اوف خ رمردهیپ هی

 .یباش یتوقع نداشتم انقدر ها هم خوشگل یول بودن دهیشن تیبایاز ز یرانیا تایب-

نصف اموالشو به نام تو کرد وفکر  بایکه انقدر اقا بزرگ دوست داشت که تقر یهست یتو تنها کس-نگفتم که ادامه داد یزیچ

 ازجمله اون الماس یرازهاشو بدون یکنم همه 

 کدوم الماس؟؟-

 هوا رفت. غمیشالق بع کمرم زد که ج هیحرف حس کردم کمر سوخت اون مرد گندا با  نیگفتن ا با

 اون الماس کجاست؟ پرسمیم گهیبار د هی-

  دونمینم-

جفت پاهات لبه گوره بعد انوقت  دنبال  هیپات چ هیاز سنت خجالت بکش -گفتمیم زدنویم غیدوباره شالق رو زدن به کمرم ج که

 خرفت. رمردیخجالت بکش پ یمال وثروت
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 محکم تر بزن اصغر.-اد زدتر شد ود یحرفم عصب نیا با

 زدم. یبه چه بلند اویفر هیچ غیاون اصغر چنان زد رو کمرم که ج که

 الماسا کجاست؟-وگفت سادیپسر اومد جلوم وا اون

داشت تار  گهیهمه رو خبر کرد چشمام د غمیهم از کمر وهم از شکمم چنان زدن که ج ینسریکه ا دونمیهاف هافو نم رمردیپ-

 بهادر اون......-اومدن وجلوشونو گرفتنو گفتن  تاکیکه ارتان و شدیم

 فرو رفت. قیعم یکیو چشمام تو تار دمینشن یزیچ گهید

 وارتان باال سرم بودن. کتایباز کردم  یوقت چشمامو

 کج شدن لبم بود دادم. هیشب شتریلبخند که ب هیلبخند زدن که جوابشونو با  بهم

 حالت خوبه؟-گفت کتای

 اخ اره بهترم -

 الماسا کجاست.؟ دونمیم یبگ نکهیا یخالص بش نجایوجود داره تا از ا یتنها راه تایب نیبب-گفت نارتا

 دومیمن نم یول-

 کجاست دونمیم یگیبه دروغ م دونمیم دونمیم-

 .دهیدروغ گفتم که بدتر شکنجه ام م نهیبب یخب وقت-

  یاوک نحایالماسا کجاست تا ا دونمیکه م یگیتو م نینه بب-

 اره -

 . گمیکه اون خودم بهت م یدیدرو افتاده رو م یجا هیعد بهش ادرس ب-

 خب-

  کننیم رشونیاونجا ودست گ انیم سایکردن الماسه پل دایبعدش تا اون مشغول پ-

 چرا بهتون اعتماد کنم؟-

 .میهست یچون ما مامور مخف-درگوشم گفت کتای-

 ساکت باش. یمعنا به زاشتڱ شینینگاهشون کردم که ارتان انگشتشو رو ب باتعجب

 بهم بگن نقش رو. انیوگفتن فردا م رونیرفتن ب اون

 وداستان به درد نخور.  الیخ یکه رفتن من موندم وکل اونا

 اومد داخل . ینیس هیبه  گهید یمرد گنده  هیباز شد و در

 رو کنار زدم. ینیشدم س الیخیبود جز اب ب هیشب یزیاب که به هرچ وانیل هینون خشک بود و  کهیت هی ینیس تو

 نیغذاها عادت ندار نیشما به ا دونستمینم دیببخش-گفت مرد

 .کردمیعادت م ینون درستو حساب کهیت هیو نیوردیچرا اگه واقعا اب م-

 یجلو انداختم حاال چه غلط یوا ٠٠خدا امروز چندمه؟ یشکمم.واا ریز نیهمچن دیکش ریت ینگفت و رفت کمرم بدجور یزیچ مرد

 بکنم.

 ینشسته بودم سرجان که ارتان با چشما خی.که ارتان اومد داخل منم همونجور سخوردمیسته بودم از جام تکون نمجا نش هی

 .ادیب یبگ کتایبه  شهیم یچیه یچیه-گفتم  عیسر دیخدا ارتان د ای یپام پاه کردم.وااا ریبه ز هیاون خون چ-گرد گفت

 باشه-زد وگفت یکه لبخند دیرو فهم هیکنم قض فکر

 قصد نبود. یبخدا از رو یول نهیرو بب نایگناه نامحرم ا دونمیم ایرفت.خدا ونریوب

 

 

 ومدهین یعوضشون کن تا کس-شلوار هم بهم داد وگفت هیو ایپد تو دستش اومد تو اتاق وگفت ب هیبا  کتای

 تو؟ یجلو-

 بهت نشون بدم؟؟ یخوایم یمنم دارم شک دار یتو دار یجون هرچ تایب-وگفت دیکش یپوف

 نیو فکر کنم بنز تیکبر هیبا  رونیلحظه صبر کن و رفت ب هی-رو عوض کردم .که گفت  نایشلوارم عینثارش کردم وسر ییروپ-

 زشته تازه گناه هم هست. نهیبب یبهتره کس ینجوریا-زدوگفت شیاومد داخل و شلوارمو ات

 بد شد. یلیخ دیارتان داداشت هم د دونمیم-

 نداره یبیاون ع-

 نامحرم خب ؟اونمیچ یبرا-
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 رفت. رونیواز اتاق ب  گمینه گناه نداره بعدا بهت م-

 من ؟ هیمن شب یخواهر دوقلو یعنیشباهت ندارن. یکدوم زره ا چیه یدوتا ول نیا نیخوب یخواهر وبرادر ها چه

 ازش بزرگترم . قهیاش با من فرق داشت من پنج دق افهیعمو ق یطبق گفته  یول

 دوربرش بودن. کسرهیدختره  یبود انقدر که از همون بچگ یل وجذابپسر خوشگ یلیخ گفتیم داداشمم

 باز کردم  فکر کنم صبح شده بود. یکنم .چشمامو بستم و وقت داشونیخدا کمکم کن پ یا

 عیما نیتو ا یزیچ هی دونمیبود بهرام بهادر نم یاسمش چ یوحش رمردیپ نیادرسو بهم داد که حفظ کنم وبه ا هیاومد تو و کتای

 ود.ها ب

 رفت. کتایکامل حفظ کردم و ادرسو

 خواد؟؟یباز دلت شکنجه م ایالماسا کجاست  یگیخب م-اومد وگفت رمردیپ

 ......وادرسو بهش گفتم.یتو گمیم-

 ؟ یدیفهم کشمتیم یاگه دروغ بگ-گفت بهم

 ی.وقتمیت حرکت کردکه فقط ارتان بهم گف ییبسمت اونجا  میشد یمشک نیماش هیاره تکون دادم سوار  یسرمو به نشونه -

 کدوم درخت بود؟ ریز-سه تا درخت اونجا بود که گفت یبود ول ابونیب کردیتا چشم کار م میدیرس

 کدومه  ستین ادمیدرخت بود اما  ریکه ز دونمیفقط م ستین ادمی-

 درختا رو بکنه.  ریسه تا پسر فرستاد تا ز رنردیپ

 قول دادم چه قبلش. کتایارتان و به یحاال چه وقت مردمینداشتم بالخره م یترس گهید

 

 

 کنن. دایتا الماسا رو پ زدنیم لیب ینجوریداشتن هم مردا

بود که تفنگ در اورد و  دهیاون انقدر ترس یاومد اون بهادر چ سیپل نیماش رهیاژ یصحنه بودم که صدا نینظاره گره ا منم

که  نشیتو سرش که از دماغش خون اومد.با پازدم  به ساومد سمت من که با پا زدم به دستش زدم تفنگش افتاد با سرم زدم 

بودن.انقدر زدمش که به غلط کردن  هیهم که اونور مشغول بق سایپل زدمشنشستم رو شکمش وتا جا داشت  نیافتاد زم

 افتاد.بلند شدم ودستام  پاک کردم .

 .کننیهمه دارن با دهن باز بهم نگاه م دمیبرداشتم وبرگشتم عقب که د تفنگ

 نگاه داره؟ هیچ-تمگف

 نه تکون دادن. یاشون سرشونو به نشونه  همه

 پشتت-گفت کتای

 گمشو اونور گمشوووو-زدم  غیبزن تو سرم نشونه گرفتم وج خواستیبرگردندم به عقب به سمت بهادر که به م تفنگ

 دستشو باال سرش گرفت . بهادر

 .عیبده به درخت دستتم بزار پشتت سر کهیت-گفتم

اومد بهش دستبند زد که با پام زدم پشت  عیبهش دستبند بزن سر ایب-وگفتم  کتایو انجام داد که برگشتم سمت گفتم یهرکار

 . زدمشیگاو االغ ودوباره با دستو پا م یخر یلیخ-بهادر گفتم

 داد. ادی.اقا بزرگ بهم  رمیخنده اش گرفته بود.بلد بودن تفنگ دستمو بگ کتای

 .نیکه افتاده زم یکیبه اون پالست بزن یتونیم -گفت یبا شوخ کتای

 .کهیکردم که خورد به اون پالست کیخاص خودمو گرفتم ونشون گرفتم وشل ژست

 ؟یستین سیپل انایتو اح-با تعجب گفت کتایتفنگ فوت کردم برگشتم سمتشون که  یبامزه رو یلیخ

 .داده ایرو هم اقا بزرگ بهم  یراندازیکشورم ت یعال یاز بوکسرا یکینوچ من -

 شو؟ سیپل ایصدات  هم بم هست تو ب-گفت ارتان

 کنمیحاال بهش فکر م-زدمو گفتم یچشمک

 خنده. ریهمه اشون زدن ز که

 دادم. حیرو مو به مو توض زیکردن ومنم همه چ ییاونجا ازم بازجو یکالنتر میورفت میشد نیماش سوار

 .میباش کارت دار رونیب-وارتان گفتن کتای که

 اومدن. کتایساعت ارتان و میعد نگفتم که ب ییا باشه

 .رونیب میایاگه نه م ای میزنیهم اونجا حرفامونو م دیمن هم من لباسا عوض کنم اگه خواست یخونه  میبر انیب-گفتم بهشون

 .میدرش اورد نگیمن شدن که از پارک نیسوار ماش یکردنو همگ قبول
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 یخواهر یا اوه عجب خونه-زد وگفت یبه عمارت ارتان سوت میدیرس یوقت

 .دمیکش یزدمو اه یلبخند

 .میایباال ب میبر کتایتو سالن منو  نیبش-وبه ارتان گفت  میخونه شد وارد

 خونه؟ نیخانوم برگشت-گفت که هلنا رو صدا زدم که با ترس اومد وگفت یباشه ا-

 هلنا جان گهید ینیبیم یدار-

 یچند نفر فرستادن دب یدشم همه جارو دنبالتون گشتن .حتراه انداخت .بع دادیداد وب یشده بود اونشب کل ونهیاقا د-

 دنبالتون بگردن. هیوترک

 .اریبراشون ب خوانیم یاقا ارتان چ نیبب الیخینحسش بخوره.ب یچشمام به چشا خوادیکه دلم نم ریبم شاهللیاون اقات ا-

 چشم خانوم-

 ه؟یمجنون چ یاسم اقا-گفت کتایباال که  میرفت کتای با

 هامسرش پر ریخ-

 اته که انقدر نگرانت شده. ونهید یاوه حسابشو کن-

 ام نبود کاااش ونهیکاش د-

 ؟؟یچ یبرا-

 .گمیداستان داره حاال بهت م-

 باشه-

 ها؟؟؟ کهیبوت نجایا میوندین یاشتباه ا تایب-با دهن باز گفت کتایتو کمد لباسا.  میرفت

 .وردمیهم ن یروسر هی یمن از خونه حت دهیهام خره برام خرهمه اشو پر نارویراهمون درسته ا زمینه عز-وگفتم میدیخند

 ؟یچرا پرهام دوس ندار-وگفت دیخند

با  هیهم مثل بق کتایکردم. فیکل داستان عشق ممنوعه امو براش تعر کردمیکه لباسامو عوض م ینطوریو هم دمیکش یاه

 یعلف ی کهیدوست نداشته باشه مرت اهیال سصد س خوانیم مونیم شعوریب یا-وگفت دیکرد اونم شد هیمن گر یحرفا دنیشن

 اشغال 

بغلم  کتایخدا بدشانس تر ازمن هم هست اخه.  یزن داره و اونم دلساست.ا ایار گهیفکر کردم که د نیتلخ و به ا یول دمیخند

  رهیبرات بم-کردم وگفت

 خدانکنه-

 خوشحالت کنه. دیکه شا میخبر دار هیمنو ارتان برات -زد وگفت یلبخند

 ؟یچ-

تو چال  یعوض-گفت  کتایشد که  دایگونه ام پ یبود چال ها قیزدم که انقدر عم یبرات بگم خوشگل خانوم لبخند نییپا میبر-

 گونه هم داره کوفت بشه اشغال 

 . نییپا میهم رفت با

 رو به روم بودن. کتایمبل تک نفر و ارتان و  ینشستم رو من

 هی نکهی.تو اون حادثه فقط من زنده موندم اونم امیا داداشام وبابام تصادف کردشش سالم کع بود ب ایحدودا پنج -گفت ارتان

و  میک نکهیا زیسالم شد حافظه ام برگشت همه چ ٨١ ینجاتم داده بود.حافظمو به طور کل از دست بودم.اما وقت  یرمردیپ

ما درس  یکنار رستانیتو دب کتای کردمیم داشونیپ دیخواهر دوقلو داشتم که با وتابرگ داده بود من د هیبابا بهم  نکهیا

 .خوندیم

گفتم و اونم گفت که  زویبود رفتم براش همه چ یرانیا کتایکردم درست بود اسمش  قیبود درباره اش تحق یدختر زرنگ یلیخ

 .تاستیخواهر دوقلوش که اسمش ب هیبه اسم ارتان  یدنبال کس

 تیدادن که  تو اون مامور تیو بهمون مامور میبود سیهردومون پل میدنکر داشیاما پ میگشت تایوقفه دنبال  ب یسال ب چهار

 .ییکه خواهر ماست تو یکس یعنی یعنی میکرد دایخواهرمونه پ
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کردم و  دایخواهر وبرادرمو پ نکهیخوشحال بودن از ا یلیچشمام اومد رفتم سمتشون وبغلشون کردم خ یشوق رو یها اشک

کم شباهت نه چشم نه دهن نه موها نه  هیاز  غیدر یول میدوقلو کتایما منو  میهست ییها چه خواهر برادر-بعد با خنده گفتم

 .یچیبه ه یچیه کلیه

 یستیما ن هیهستش وگرنه تو هم شب یکیفقط رنگ چشماتون  کتایارتان تو -که گفتم دنیخند جفتشون

  یبزرگتر کتایاز  قهیدرضمن تو پنج دق نمیبیبله دارم م-ارتان

 یهم سوم یفسقل نیا یمن دوم یتو اول یعنی یقا ارتخبر دارم ا-

 عمته. یفسقل-گفت غیج غیبا ج کتای

 .نجایا ادیم شهیپا م کایاز امر یزنیخداااا حرفشو نزن اون اسمشو م ای نازیعمه پر یعنیاووووم -

 تا؟یب-پرهام اومد که گفت یکه صدا میناهارمونو خورد میباهم رفت دنیخند جفتشون

 نرفته. ادمیکه باهام کرده  یبهش کردم هنوز کار یبهش نگاه کردم اخمبرگشتم عقب و-

 از دست تو  رمیبم یا تایمرضه ب تایکوفتو ب تایدرد ب-گفتم بلندشدمو

 حرف نزن ! بهیدوتا غر یبا من جلو ینجوریا تایب-

 برادرم ارتان. کتایخواهرم  ستنین بهیغر-

 کردم. یگرم سالم واحوال پرس یلیوارتان خ کتاینشست رو لباش وبا  لبخند هینگاه کرد کع  کتایتعجب به ارتان و با

اونشب چرا  تایب-بسمت اتاق برد وگفت دیودستمو کش رمیگیقرض م غوتونویج غیخواهر ج قهیدق هی-وارتان گفت کتایبه  ورو

 کلمه حرف بزنم؟ هیمن  یو نزاشت یکرد یاونجور

 مونده بود؟ یحرف گهید-

 بهت دست هم نزدم. یمن حت خورمیقسم م یول یکرد یچه فکر دمیفهم تایب-

 ؟یگیراست م-گفتم دیترد با

 . بخدا بهت دست نزدم.تایبخدا ب-وگفت دیرو صورتم کش دستشو

 گرفتم. میعجوالنه تصم خوامیباشه من معذرت م-عقب وگفتم  دمیکش صورتنو

 .نییپا  میزد وباهم رفت یلبخند

 

 

 ممیشدم.موها کتای یسپهر رو یرکیرزیز یمتوجه نگاه ها ریچند وقت اخ نیتو ا گذرهیتان موار کتایکردن  دایپ یماه از ماجرا ۵

داخل  کتایگفتم سپهر اومد داخل وسالم داد پشتشم  یدییکمرم هست. در اتاق به صدا در اومد بفرما یبلند شد االن تا رو

پنجمشو دادم به  کیرفت بگم از نصف سهمم  ادنی ی. راستکننیم کاریچ نجایباهم ا دوتا نیا دیاز ابروهام باال پر یکیشد 

 سهام دارم. نیهنوز خودم بزرگتر یول کتایپنجمشو به  هیارتان و

 -مبل گفتم یکردن اروم  نشستن رو ییبچه ها که کار خطا نیسالم کردن ومثل ا جفتشون

 .؟دیافتاده که انقدر مودب شد یشده اتفاق یچ

 .ریگفتم خب برو بگ دمویوم خند.اررمیزن بگ خوانیاره من م-گفت سپهر

سپهر  کتای یزیچ هیفقط  یمبارک یبه سالمت-کردم وگفتم یتک خنده ا رمیخواهر تو رو بگ خوامیم نجاستیا یاصل یخب نکته -

 ؟یخر رو دوس دار

  یاره اج-

 رو بغل کردن. گریخب پس مبارک جفتشون با شروشوق دست زدن وهمد-

 فرشته یفرشته ا بخدا یاج-ماچم کرد وگفت دیپر کتای

 بغلم نزار ریبرو برو هندونه ز-وگفتم دیخند

 جوووون  زنهیارتانم که رو حرف تو حرف نم-وگفت دیدستشو بهم کوب کتای

 ها یخودتو به من بچسبون یخوایاول اخر م دونستمیمن م-روبه سپهر گفتم میدیخند یکل

خانوم -اومد داخل وگفت میمر رونیتشکر از من رفتن ببعد از  کتایسپهر و دمیخواهر زن غش غش خند میکن کاریچ گهید-

 دیببخش

 میبگو مر-

 ییکار ادار یبرا سیپار دیهفته بر هی دیپرونده براتون فرستاده شده که با هی-

 ؟؟یک-

 فردا-
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 ادیب دیدلربا با ایهم زنگ بزن بگو همراه خانومش   یجهان یبه اقا ریفردا بگ یبرا طیلیباشه سه تا ب-

 چشم خانوم-

 

 ایار

 ناهار. وارد خونه که شدم . یخونه برا رفتم

وحالت دارشده بود .دلسا با ذوق   یبلوندوصافش  مشک یدلساست موها نیا یاومد وااا رونیرو صدا زدم از اتاق ب دلسا

و تو درستش کردم رفتم سمتش سرم یلخت وصاف منم رفتم برا یاز موها نی.همچنیبلوند متنفر یاز موها یگفته  بود-گفت

 .یشیکه تو اون نم فیدلسا ح-افتادموگفتم تایب ادی مخودن بخوا نکهیاراده بدون ا یگوشش کردم ب کینزد

 یزره هم دوس ندار هیمنو  یاره؟؟حت یهنوزم دوسش دار-کرد وگفت هیحرفم پسم زد وشروع به گر نیا دنیبا شن دلسا

 نه؟؟

 یجهان یالو اقا-وجواب دادم دمیبه موهام کش یدست یتلفنمو زنگ خورد با کالفگ دیگفت وبسمت اتاقش دو نارویا

 دیبله خودم هستم بفرما-

 خانوم تایب یمنش ممیسالم مر-

 دیسالم بفرما-

 .دیبر شونیبا ا دیدلربا خانوم هم با ایهفته شما وخانومتون  کی یبرا سیپار رهیخانوم داره م تایب-

 ؟یک یباشه ول-

 فردا -

 اهان باشه ممنون-

 خواهش-

 قطع کردمو بسمت اتاق دلسا رفتم. تلفنو

 

 تایب

 جمع کردم. نارویتن وشلوار و ا مین ایتن ودامن  مین یخونه وهرچ رفتم

 مخ پرهامو بزنم که طالقمو بده. نکهیامشب وقت ا نییجمع کردم رفتم پا ساکمو

 خانوم تایسالم ب-بود رفتم سمتش وکنارش نشستم وگفت ییرایتو پذ نییپا رفتم

 ونسالم پرهام ج-

 ؟یمن نشست شیشده پ یچ-

  ینجوریهم یچیه-

 شده؟ یچ یدونیم-گفتم قهیچنددق بعد

 ؟یچ-

بهتر وسر  یلیهمه دخترکه خ نیا یکنی.پرهام تو چرا ازدواج نمیپیمن ازبس جذابو خوشت سیرئ کنهیفکر م نهیبیتورو م یهرک-

 ؟؟؟یکنیتر از منم  چرا ازدواج نم

 

 

 تایب تونمینم-گفت یبا کالفگ پرهام

 ؟یمگه تو دوسم ندار ؟یتونیچرا نم-

 یلیخ-

 ندارم. اقتتویداشته باشه نه من که ل اقتتویکه واقعا ل یکی یشیپس منو ازاد بزار بخدا دوباره عاشق م-

 ؟یهست یراض یزندگ نیبگو واقعا از ا خودت

 .ستمین یکنارم اما ندارمت نه راض یهست ینه وقت-

 نصف سهممو از شرکت اما طالقم بده. یحت دمیبهت م یبخوا یهرچ کنمیپس طالقم بده خواهش م-

 .دمیطالقت م یخوب داشته باش هیزندگ هیتو هم  نکهیا یبرا دمیطالقت م تایباشه ب-کرد بغض کرد وگفت بغلم

 باشه؟ میبعد طالقمون دوست بمون-بغلش کردمو گفتم منن

 باشه -زدوگفت  یلبخند
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 گهید-که اومد وبردش وگفت رتشیبگ ادیکه ب لمیوزنگ زدم به وک میا کردامض میگرفته بود لمیکه از وک یطالق ی برگه

 .نیحساب کن بهیخودتون رو زن ومرد غر

 االن دوست دارم مثل داداشم.-که رفت منم پرهام بغل کردمو گفتم میگفت یا باشه

 زرنگ  یا-وگفت  دیخند تلخ

 .یبخواب شمیپ شهیخواست امشب مدر نیبه عنوان اخر-شکرت بالخره منم ازاد شدم.پرهام گفت ایخدا

 .میدیخواب میتکون دادم وباهم رفت سرمو

 پرهام . سیبرم پار خوامیم-به پرهام گفتم  دارشدمیکه از خواب ب صبح

 .دیو دوباره خواب یبرو برو خوش اومد-گفت یبا خواب الودگ که

 شدم وبه سمت فرودگاه حرکت کردم. نمیبرداشتم وسوار ماش ساکمو

که  شهیم یرو هم دوماه ای.اردمیهست که دلسا روند یپنج ماه ستادنیکه کنار هم ا دمیودلسارو د ایار دمیرسفرودگاه  به

 .دیدلم دوباره لرز دنشی.با ددمیند

 

 

وسوار  میداد لی.بهم سالم دادن که به تکون دادنسرم اکتفا کردم.نوبت پرواز ما بود.چمدونامو تحوششونیاخم رفتم پ با

 سال نشست.  ٠٩پسر  هیکنار من  میشد

 هم کنارمون نشسته بودن. ایوار دلسا

 یسلطان اسریهستم  اسری-سالم کرد وگفت پسر

 یرانیا تایهستم ب تایب-زدمو سالم دادم گفتم یلبخند

 مفتخرم. یلیچون شما خ یبایز یبا بانو ییاز اشنا-دست داد وگفت بهم

 نیهمچن-

 د؟یهست یرانیا تایشما ب-دیچکش کرد.بعد با تعجب پرسدر اورد و فشیپرونده از ک هینگفتم  یزیچ گهید

 بله خودمم گفتم که-

 د؟یهست رانیتو ا یشیشما تاجر بزرگ لوازم ارا یعنی-

 خودمم-

 سیپار امیمن بخاطر شما دارم م یعنی-

 بدونم؟ یاز کدوم جهنم دره ا-نگاهش کردمو گفتم چپ

 .شمیروبه رو م ییبایخانوم ز نیکه با همچ دونستمیرده بودم نمغول درست ک ایتو ذهنم  یرانیا تایمن از ب-وگفت دیخند

 فرو رفتم. یقینگفتم وچشمامو بستم که به خواب عم یزیچ

 بودم. دهیچقدر خواب میبود دهیاخ رس دارشدمیصدام کرد که ب یمزاحم هی

 یوعال کیش یلیسمت هتل خ میفتر کریبد نگاهم م یلیکه خ ایکردم وبعد از برداشتم چمدونا با دلسا وار یخداحافظ اسری از

 .سیپار

 !د؟یدیفهم میکار کن دیاز فردا با یول دیامروز رو بگرد-گفتم ایدلسا وار به

 بله -

 .دمیناز پوش یلیتن ودامن خ مین هیتو اتاقم  رفتم

 الو-زنگ خورد.ناشناس بود جواب داد میبرداشتم که گوش مویپام کردم وگوش ممیپاشن بلند مشک کفش

 خانوم اتیسالم ب-

 سالم شما-

 اسرمی-

 اهان امرتون ؟-

 .؟میبگرد سیامشبو با هم تو پار شهیم-

 هم که  خطرناکه سیپار ستین یفکر بد-

 دنبالت  امیپس االن م-

 باشه هتل...-

 منم همونجام نییپا ایباشه ب-

 اومدم -
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 رفتم. نییکردمو پا یبود باز شد سالم ایدلسا وار یکردم .که در اتاق روبه  که برا درباز

 زرد رنگش شدم. یسالم کردم وسلوار فرار اسری به

 نظرت؟ فلیبرج ا میخب اول بر-گفت

 موافقم-

 

 

 .میدیکرد خر شیبهم معرف اسریکه  یسیهمه ادکلن معروف پار یبرا میدر اخر رفت میدید سویپار یدنید یاز جاها یکل اسری با

 ردم ورفتم سمت اتاقم.هتل ازش تشکر ک میبرگشت اسریشب بود که با  یدو ساعت

 .استیار دمیشد.برگشتم د دهیکش یدستم توست کس که

 خان ایبله ار-

 ؟یاریکه در م هیچ ایمسخره بار نیا تایب-

 ؟یکدوم مسخره باز-

 یریاونور م نورویا یاشنا شد مایهواپ یبا اون پسره که تو-

 داره؟ یبه شما ربط-

 .گمیپرهام م یمن برا خب اخه-خودشو نباخت وگفت یتته پته افتاد ول به

 .یبا پسر رونیرفتن ب ای یدوست یندارم برا یتو نگران پرهام نباش من ازش جدا شدم ومعن-

 ؟یجدا شد-گفت باتعجب

 اره جدا شدم.-

 ورفتم تو اتاقم. رونیب دمیاز دستش کش ودستمو

 . یعلف ی کهیمرت

 ؟؟یکجا رفت شعوریب-خنده زنگ زدم به پرهام که گفت با

 بهت گفتم که سیمدم پاراومممم او-

 ؟؟ یک-

 یوقت گل ن-

 .دمیبه همه زنگ زدم وبالخره گرفتم خواب خالصه

سرم  یتنه ودامن خوشگل با کاله مشک مین هی یحاضر شدم تا به جلسه برسن سر عیسر دارشدمی.صبح که از خواب بشیاخ

-که گفتم  میکرد کیو دلسا اومدن سالم وعل ایار دمیگذاشتم محشر شدم .در خونه به صدا در اومد رفتم در باز کردم که د

 جلسه؟  یایدلسا جون تو هم م

 بگردم رونیب رمینه من م-

کوتاه -گفت ایرستوران بود.ار هیکه تو ییجلسه ا میرفت ایپاساژ ومن با ار هیتو  میدلسا رو گذاشت میگفتم وبا هم رفت یاهان-

 ؟یلباس نداشت نیتر از ا

 دت نگاه  کن بعد حرف بزن.اوال به توچه دوما به زن خو-

چرا تو پارس جلسه رو راه انداختن با همشون  دونمیبودن.نم یسیبودن نصفشون انگل یرانینصفشون ا بایتقر زیسر م میرفت

 کردم. کیسالم وعل

 ییبارویعجب خانوم ز-همه بهم گفتن مرد

 .میددرامد ها ومحصوالت لوازم  صحبت کر یودرباره  میو جلسه رو شروع کرد مینشست

 یمعلوم شرکتتون بخاطر شهامت وزرنگ دیهست یخانوم  زرنگ وباهوش یلیخ-بود گفت کیکه اسمش فادر یسیمرد انگل اون

 شما هست که انقدر معروف ومشهوره.تشکر کردم.

 ایباعث حرص ار نیتاشون جوون بودن وا ١ بایتا مرد تقر ٨٠نگم چون از اون یچیکردن که ه فیانقدر ازم تعر اوووف

 .میوناهارمونو خورد میسندهارو امضا کرد میباهم کنار اومد نکهی.فقط من تو جعمشون دختر بودم .بعد ادشیم

 

 

 دیایشما هم ب شمیخوشحال م میجشن دار هیامشب -گفت کیفادر

 حتما -

 خونه. میبرگشت وهمه
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 یخوشگل کالباس یلباس ساده ول هینه که چشمم به  ایتو ساکم هست  یدرست وحساب زیچ هی نمیتو ساکمو گشتم تا بب رفتم

 ی. نشستم چندتا از خودم سلف دمیکردم لباسمو پوش شیخوشگل خودمو ارا یلیموهامو لخت کردم وخ رونیافتاد اوردمش ب

 ؟یانقدر خوشگل کرد یریکجا م شعوریب-دجواب دا قهیفرستادم که همون دق کتایگرفتم وبه 

 یپارت-

 هست حاال؟ یاوهوع چه پارت-

 قمون تواف یبرا-

 .کشمتیاهان هو حواست به خواهرم باشه که خار تو چشمش بره م-

 وفرستادم چشم حتما  دمیخند

 یکت وشلوار اب هیهم  ایودلسا ان.دلسا لباسش ساده بود وناز.ار ایار دمیخونه بصدا در اومد رفتم درباز کردم که د در

 بود. دهیپوش

 .میواسمون فرستاده بود شد کیکه فادر یاختصاص نیوسوار ماش نییپا میرفت باهم

 خوشگل وناز بود عاشقش شدم. یلیدهنم باز موند خ میدیرس بایبه اون قصر خوشگل وز یوقت

 چقدر نازه یوااا-گفتم

 ییییلیخ-دلسا

 .ستین یقشنگ یشدم اصال هم جا مونیپش ومدیم گاریالکل و س یفقط بو میکه شد وارد

 .میتو جمع بزرگا نشست میکرد رفت مونییهنمااومد بهمون خوش امد گفت ورا دیما رو د اسری

از  یرانیا تایب رانیا یبایز یبانو-دست منو گرفت وگفت کیننواز.اهنگ قطع شد که فادر قهیگفت چند دق یجیبه د کیفادر

 هستن. ایاس یدار ها هیسرما نیبزرگتر

 خورد.سرمو  ایوناراحت ار یکه چشمم به نگاه عصب مینشست

 .چرخوندم

 یوباز رقص ب دمیکرد قبول کردم و باهاش رفتم وسط ورقص شنهادیبهم پ کیکه فادر دنیرقصیتن تانگو موسط داش همه

 ها شد. یلینقصم باعث جلب توجه خ

 

 

 یرانیا یبانو یرقصیم بایز یلیخ-گفت کیکه تمومو شد فادر دنمویرقص

 .رقصمیدارم باهاش م ارمیدر ب رو ایحرص ار نکهیا یفقط برا شهیفش دادم که انقدر زود پسرخاله م یفارس بهش

 .نهیاالغ گاو شانپانزل  بوز الیگودز ی کهیمرت

 ؟یبه فارس یگیم یچ-گفت کیکه فادر دادمیبهش فش م یداشتم فارس ینجوریهم

 کنمیم فیتعر نجایدارم از ا-مسخره زدمو گفتم یلبخند

 خوش گذشت؟-نوم گفتکه فقط من بش یکنارم بود که اروم طور ایار مینشست میبهم زد رفت یلبخند

 یشما خال یاره جا-

 نیبود دهیرسما بهم چسب میایهم بود ما ب ییمگه جا-

 به توچه؟-

 .!؟یکرد دایبه به تو چه پ یچه عالقه ا دایجد-

 به تو چه؟-

 تر شد وسرش برگردوند. یدادم که حرص لیبهش تحو ینگاهم کرد که لبخند حرص دار یحرص

 .میدار ادیز یرانیمهمون ا دیبزار یرانیاهنگ ا هی-بود گفت نشونیب عم یرانیا هیکه  یجیبه د کیفادر

گذاشت که شاد بود.به من  ریسم شتازویپ یاهنگ از عل هیخوشون تکون داد.و یهمون اوک ایسرشو به نشون باشه  هیجید

 میوباهم رفت دمیاونم  کشدسته  کنهیاومده فقط نگاه م ینجوری.به دلسا نگاه کردم اونم گناه داشت هم یبرقص یبر دیگفتن با

.اهنگ که تموم شد همه  بلند شدن وشروع کردن میدیرقصیم یهردومون عال دنیبه رقص میزد وشروع کرد یوسط بهم لبخند

 که دلسا خنده اش گرفت. میبه دست زدن دست دلسا رو گرفتم وخم شد

 اسرینکردم که  یتوجه ا زمیعز یدیگ رقصقشن یلیخ-به دلسا گفت ارهیمثل خواست حرص منو در ب ایکه ار مینشست میرفت

 تایب یرقصیفوق العاده م-گفت

 جان  اسری یمرس-دادم گفتم لشیتهو یگشاد لبخند

 .خوردینگاه کردم که داشت حرص م ایار به
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 .یبش ریس زمیبخور عز بخور

 هیبه  دیدادیه حداقل مبخور تونهیم یهمه غذا رو ک نیاوه چقدر غذا اخه خاک برسرتون ا زیسر م میرفت دیشام رس نوبت

 به غذا خوردن میو شروع کرد زیسر م میکه پول غذا ندارن نشس ییها چارهیب  یفقر

 

 

 ارمیرو در ب ایحرص ار نکهیا یبرا چسبونهیخودشو به من م یعلف ی کهیمسخره تموم شد. اه اه حالم بهم خورد مرت یپارت بالخره

 خونه؟ یمنو ببر شهیم اسرجانی-گفتم اسریرو به 

 .؟رسونمیمن شما رو م دیاگه خواست هیکی رمونیخانوم ما مس تایب-که تو صداش بود گفت یبا حرص ایار

 .دیخان شما با همسرتون خوش باش اینه ار-گفتم یلبخند حرص دار با

 دیابفرم ستین یمن مشکل یبرا یول دیمنو همسرم هست یکه به فکر خوش یلطف دار یلیبا همون حرص ادامه داد:شما خ ایار

 .رسونمتونیم

 .ارمشیداره من م یهمون وره چه فرق رمیخب منم مس-گفت اسری

 یبرا زنهیجوش تورو م ایار نیا یلیخ تایب-گفت اسریشدم که  اسری نینکردم وسوار ماش یبا حرص نگاهم کرد که توجه ا ایار

 ؟؟یچ

 ؟یچ یبرا یزنیرو م ایجوش ار یلیتو هم خ-حرص گفتم با

 هیفقط کنجکاو یچیه-

  هیاونم فقط کنجکاو یبرا-

هتل نگه داشت  ی.جلوشعوری.بیکنیجوش تو جوش عمت م یفوضول بگو به توچه ه ی کهینگفت.حقشه مرت گهید یزیچ اسری

 غیتخت نشسته ج یرو ایار دمیشدم وبسمت اتاقم رفتم .وارد اتاقم که شدم المپو روشن کردم که د ادهیتشکر کردم وپ

 نجا؟یا یاومد یتوچطور-گفتم دمویکش یاروم

 ییمهم تو ستیاونش مهم ن-

 خب حرفتو بگو-

 ها یکرد میکفر یلیخ تایب-وگفت دیکش دستمو

 به درک هاا-

 تاااایب-

 هااااا-

 با من لج نکن -

 هان؟ یمیک ینامزد یدوس پسرم یبه توچه اخه به توچه شوهرم-

 ؟ میک یبدون یخوایم-

 ؟یک-

 که.. ینفر هی-

 بله-زده شد گفتم یقطع شد چون در توست فرد حرفش

 باهاتون کار دارن یاقا هیخانوم -

 اسمشو نگفت؟-

 نه خانوم-

 امیباشه االن م-

 ؟یگفتیخب م-گفتم ایار روبه

 یلباس کوتاه بپوش یحق ندار گهید یول ستیمهم ن الیخیب-

 نداره یبه تو ربط-

 تایب-

 پوشمیهم که دلم بخواد م یبروبابا اعصابتو ندارم هرچ-

 

 

فردا -کردم که گفت کیاست باهاش سالم وعل ونهید کیفادر نی.اوووف بازم که انییتوجه نکردم ورفتم پا ایار یبه حرفا گهید

 ؟یایتو هم م میبترکون میخوایجشن تو استخر م هی
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 امیبله حتما م-یاوه اوه چه نظر خوب  شهیم ونهیکامل د گهیبپوشم د ویافتادم اه اگه من ما ایار یحرفا ادی

 .فرستمیم نیرات ماشباشه پس من ب-

 د؟یاز پشت تلفن بهم بگ دیتونستیهم م نارویا-

 نمتیدوست داشتم بب یاره ول-

 دیببخش-گفت یبهش نگاه کردم که با فارس رخندهیمرده زد ز هیکه  یتو گوه هفت جده وابادتو خورد-گفتم یفارس به

 تعجب کردم وخنده ام گرفت. نیهم یهم هست برا یرانیا نجایا دوستمینم

 یبا میریباشه من م-گفتم کیگفتم ورو به فادر یهانا

 یبا-

 هستم یعل-گفت یرانیتو اتاقم که اون پسر ا رفتمیمنم داشتم م رفت

 هستم. تایب-

 خوشبختم -

 نیوهمچن-

م ودلسا رو زدم دلسا درو باز کرد باش سال ایبه سرم زد رفتم در اتاق ار یفکر هینگفتم وبسمت اتاقم رفتم .اوه  یا گهید زیچ

 شده؟ یزیچ-دادم که گفت

 .دیایهم حتما ب ایتو ار یپارت  کینه فردا تو استخر باغ فادر-

 میایباشه م-

 پس شب خوش -

 شب تو هم خوش-

 .میبچرخ تا بچرخ ایار کشونمتیبه خودم تا مرز جنون م ولیا

 

 

ضد اب به  شیارا هیلخت کردم و رو برداشتم موهامو ومدیبهم م یلیکه خ مویمشک یویرفتم ما دارشدمیکه از خواب ب صبح

 منتظرم بودن. یتو الو ایصورتم زدم و حاضر شدم دلسا وار

 توپ برامون فرستاده بود. یلیخ نیماش هی کیفادر نیکه بازم ا رونیکردم ورفتم ب کیباهاشون سالم وعل رفتم

 .دیوض کنلباساتونو ع دیبر-گفت کیکه فادر میکرد کیبا همه سالمو عل میدیرس یوقت میشد سوار

 تنم بود. ویحداقلش من ما ودیتنش ن یزیجز اون چ یعنیبود  ریدلسا که با لباس ز میدلسا رفت با

 حالت ممکن باد کرده. نیتر دیبه شد ایرگ گردن ار دمیکه د رونیب میرفت

 باهاتون کار دارم. دیایلحظه ب هیخانوم  تایب-نکردم ورفتم نشستم خودشو کنترل نکرد وگفت یا توجه

 عدا ب-

 کارت دارم تایب-گفت یبلند یصدا با

 .یتربود نیسنگ یدیپوشینم یچه وضعشه لبا نیا-ابروم نره باهاش رفتم که گفت نکهیا یبرا-

 اومده ریتو برو به زنت برس که با لباس ز-

نه و گذاشتو  نیا اب یامتحانم کن ول یخوایم یبا هرچ تایب-کرد وگفت کیتو جمع سرشو به گوشم نزد این ینجوریا گهید تااایب-

 رفت.

 م؟یشنا کن میبر-. رفتم سرجام نشستم  که دلسا گفت دونمیغلط نم ایکارم درسته  کنمیم کاریخدا من چ اوووف

 یشیتر م یتو اب خواستن-خوش گذشت دلسا گفت یکل میکردیتو اب وشنا م میزد رجهیوش میبا دلسا رفت میبر-

 ها  یزیه یلیخ-تعجب وخنده گفتم با

 خونه . میهم تموم شد وهمه برگشت ییاب بالخره اون جشن کزا رونیب میباهم رفتو دیخند

قبول  ومدیبدم م یلیحرف زدم که گفتن به کارت ادامه بده به حرفاش گوش نکن منم که خ کتایو لویتو اتاقم با ن رفتم

 .��کردم

 شدم.  داریبود که از خواب ب ی. عصردمیخواب گرفتم

 خوش گذشت بهم. یکل  رونیبخوشمل زدم ورفتم  پیت هی

 رفتم هتل وکارامو انجام دادم. عیتهران کارامو انجام ندادم سر میبرگرد دیبا گهیروز د چهار

 

 



Roman-City.ir 
 شرکت عشقرمان  

 

https://telegram.me/romancity 77 

 

 بله؟-بهم زنگ زد جواب دادم اسری شب

 سالم-

 سالم بله؟-

 .وندهیاومده ن شیاز مدالمون کار براش پ یکی نگیکار مدل یبرا تایب-

 کنم؟ کاریخب من چ-

 مجله؟ یبرا میریاون از تو عکس بگ یبجا شهیم-

 میدیدستمزدتم م-که گفت کردمیندادم داشتم فکر م یجواب

 ؟یک امیباشه م-گفتم نیهم یبرا ادیحرصش چقدر در م ایفکر کردم که ار نیبه ا ستیباشه مسئله اون ن-

 ؟ یتونیاالن م-

 گفت. اسریکه  یا  هیاره ادرسو گرفتمو رفتم سمت اتل-

 بودم عکسا  خوشگل بود. فتادهیبد ن ی.هیعکس گرفت میلباسامو عوض کردم و رفت  عیسر دمیرس یوقت

 کنن. زیکارتمو گرفتن که پول به حسابم وار شماره

 .دمیهتل ودوباره خواب رفتم

 هستم. یرانیدختره ا هیتو مجله دهنم دومتر باز بود تو مجله نوشته بود که  یعکسا دنیبا د صبح

 

 ایار

 ؟یمجله ها رو نگاه نکرد-که دلسا گفت  کردمیم هارو نگاه روزنامه

 نه-

 رو  نجایا یواااااا-گفت کدفعهیکه  کردیمجله ها رو نگاه م دلسا

 شده؟ یچ-

  ایار ایبدو ب-

 یعصب یلیخ گهیعکس د هیبود با  یتبلغ شامپو بود چ یتو مجله کپ کردم عکس برا تایعکس ب دنیسمت دلسا که با د رفتم

خدااااا  یا تایب یول یهمه باش دیتو د ادیمن بهش گفتم خوشم نم کنهیحرف زدم چرا داره بدتر لج م تایب من با ؟یچ یعنیشدم 

 مجله رو مچاله کردم وپرت کردم تو سطل اشغال. تاااایب تایب

 جلوم بود  تایخدا  االن دوس دارم ب یعنی

 بفهم االغ یو زن داراون ازاده ت یبکن یتونستیکار م یچ یکردیم کاریچ-از درونم گفت یحس هی

 .کردیم ینجوریا دیباشه نبا یهرچ-

 خودشه دوس داره. هینداره زندگ یاونم به تو ربط-

 گرفتم که میتصم یریخود درگ یتو هم فقط زد من باشه خالصه بد کل اوووف

 

 

 از لج من. رونیب ادیلج کنه فردا پس فردا بدون لباس ب شترینگم که ب یچیه تایبه ب گهید

 ؟یهنوزم دوسش دار-گفت دلسا

 دوسش دارم پس انقدر نپرس. شتریاره دلسا دوسش دارم از خودمم ب-

 .شمیماه هم تموم شه ازش جدا م هی نیوا ستمیمطمعن شدم من عاشق دلسا ن گهینگفت.د یزیچ دلسا

 .میشیکه نه خود به خود بهم نامحرم م جدا

 رو گشتم. سیپار یها ابونیخ کمی رونیوکتمو برداشتم ورفتم ب دمیکش یپووووف

 هم شلوغه. سیپار چقدر

گرفتم واسم  یتاکس هیشب من چقدر راه رفتم و خبر ندارم حاال کجا هستم  ٩گشتم وکه نگاهم به ساعت افتاد اوه ساعت  یکل

 . زنهیحرف م کیکه داره با فادر دمیرو د تایهتل بهش گفتم که رسوندتم پولشو دادم ورفتم داخل هتل که ب

 . دمیشنیشدم حرفاشونو خب م مین بزرگ قااون گلدو پشت

 بمون. نجایا کنمیمن عاشقت شدم خواهش م تایب-کیفادر

 مقدار باهاتون راحت بودم فکرهاتون ناجور کج رفته مت قصد ازدواج ندارم تمام. هیخان من  کیفادر-تایب

 گفت ازدواج دوستم باش دوس دخترم باش. یک-

 نگفتو رفت. یزیکنم پس لطفا از حدت فرا ترنرو وچنکن قرارداد رو فسخ  یکار هی کیفاد-
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دونه زدم او صورتش حاال من ول کن نبودم  هیحرف زدن بدم  یبهش اجازه  نگهیبدون ا کیکه رفت منم رفتم سمت فادر تایب

قط ابراز عالقه کنه ف تایحق نداره به ب یکس دیبودن شد یعصب کردنیانقدر زدمش که ملت جمع شدن درمون ومارو جدا م

 حقو دارم. نیخودم ا

 .خوامیخودم م یروفقط برا تایاره من خودخواهم ب کنهیکه عشق ادمو خوخواه م گنیم راس

 که؟ تهیتو حال دونمیبشه من م تایب کینزد گهیبار د هی-با داد گفتم وندیاز سرصورتش خون م کیفادر

 حرکت کردم.وبسمت اتاق  دمیکش رونیکه منو نگه داشته بود ب یاز دست مرد ودستامو

 

 

 ایار یواااا-من گفت ی افهیق دنیپاکش کردم در اتاقو زدم دلسا درو باز کرد با د ومدیتو اتاق از دماغم هم داشت خون م رفتم

 شده یچ

 بهش ندادم ورفتم داخل. یجواب

 هم تره.هم برام م میکه از زندگ تایب نیخسته از دست ا یلیصورتمو شستم ولباسامو عوض کردم خسته بودم خ دستو

 کم اروم بشه. هیذهنم  نیا دیکه شا دمیخواب گرفتم

 

 تایب

 ینگفت یچیبه ما ه یخاک برسرت تو که طالق گرفت-گفت لویوداستان بهشون گفتم. که ن میحرف زد یکنفرانس لویون کتای با

 . رانیا یمدویبعد م یدیکشیارثشو باال م یشدیزنش م یرفتیم ونهی.د یخواستیازما نظر م نیا یحداقل درباره 

 همه اش حرفه. نیولش بابا ا-گفت  کتای

 نگم. یچیه گهیخودش که د کتایاز خنده  میبود دهیکونت مثل برفه حاال ترک-لوین منو

 .دمیوخنده تلفنو قطع کردم وگرفتم خواب یشوخ یبعد کل خالصه

 میهم هماهنگ کردم کاررو انجام داد ایار با میانجام بدمو وتا فردا برگرد عیگرفتم کارارو سر میتصم دارشدمیاز خواب ب صبح

و ساعت پنج صبح بود که  میگشت سویکل پار میرفت ییجمعو جور کردم .اونشب سه تا الموی.وسامیفردا گرفت یبرا طیلیو سه تا ب

 فرودگاه. میرفت مویتبرداش المونویوسا میرفت میمستق

 یخوش رو کنارمه لبخند یلیخ رزنیپ هی دمیکه باز کردم د بود خوابم برد؟چشمامو دهینشستم به سه نرس مایتو هواپ یوقت

 تو؟ یدیسالم دختر خوشگلم چقدر خواب-بهش زدم وسالم کردم وگفت

 خوشگل خانوم هیاسمت چ-نگفتم که گفت یزیچ دمویخند

 تایب-

 مامان زهرا گنیمنم زهرا هستم بهم م-

 خوشبختم مامان زهرا -

 منم دخترم -

 باحال بود. یلی. خزدیحرف م شی.از عشق جوندمیبهم خند یبود کل یزن باحال یلیحرف زدم خکل راه با مامان زهرا  تو

 شتیپ امیب یمامان زهرا شماره اتو بده گه گاه-شدم گفتم  داهیپ مایاز هواپ یوقت

 شماره امو خودت بردار. ایچرا نه دخترم ب-

 کردم . یاشو گرفتم وباهاش روبوس شماره

 خود. ید خانه نخود نخود هرکه رو خالصه

 

 

دور  یمدت از شرکتو عمارتو همه چ هی خوامیگرفتم م یاساس میتصم هی. کردنیم یتوش زندگ نایعمارت خودم که مامان رفتم

 .ادیخوابم م یلیشب ومن خ نجایاالن ا گردنیگذاشتم که اونا هم قبول کردن از فردا دنبال خونه م ونیبشم. با مامان هم در م

 . دمیخواب گرفتم

و موند  دمیپنت هوس خوشگل وناز خر هیاپارتمان بخرم. هیتر تا  نییوخوشمل کردم و رفتم مناطق پا دمیرو پوش نایمانتو حصب

ناز  یلیو خ میدیخونه رو چ می.با هم رفتمیدیخر یوخوشگل دیجد یالیوسا میرفت لویوارتان ون کتایمثل تازه عروسا با  الیوسا

 عاشقش شدم.  ودباحالو خوشگل ب یلیسبکش خ میکرد

 کنم. یباتو زندگ امیمنم م-گفت ارتان

 نیبهتر از ا یمنم تنها چ یداداش ایب-
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 بعدا شاهللینه عشقم من کار دارم بار دارم ا-وگفت دیخند

 شاهللیا-

 .میدیخندیوم میگفتیهم م ای یوسپهر هم اومدن همگ نایگذاشت س یاهنگ هی لوین

 یبه کور میدیرقصیپسرا قش کرده بودن از خنده ما دخترا هم م دادمیشد وقر مکرد که من کمرم شل  ادیاهنگو ز یصدا لوین

 چشم اونا.

 ارتان. میومنو داداش لویون نای،س کتایسپهر با  میدیرقصیتانگو م میعوض شد داشت اهنگ

 وندم.تنها م یشب بود که بچه ها قصد رفتن کردن ومنم تنها ٠. ساعت میسفارش داد رونیمزه داد شام هم از ب یکل

 

 

 میجان مر-بود جواب داد میشدم.مر داریاز خواب ب میگوش یبا صدا صبح

 سالم خانوم-

 جون میسالم مر-

 شرکت؟ دیایخانوم نم-

 .امیشرکت نم یجوون من چندماه یمینه مر-

 هست؟ یجسارت نباش خانوم مشکل-

 استراحت کنم خسته شدم از شرکت. خوامیم ستین یمشکل زمینه عز-

 اشه.اهان خانوم ب-

 نگو باشه.؟ یچکسیبه ه فرستمیادرس م هیپس فعال بعد برات -

 چشم خانوم-

 بود بهم بگو یمشکل-

 چشم-

 یپس بابا-

  یبا-

 .دیدوش گرفتمو حاضر شدم برم خر هینبود. خچالیتو  یچیقطع کردم ه تلفنو

 که پرهام واسه تولدم گرفته بود برداشتم. یپورشه ا چیناز زدمو سو پیت هی

 .نهیبوز یمونایم زارهیم وادید نجایا یاخه کدوم ادم عاقل-شروع کردم وارید هیکه با سر رفتم تو  کردمیچک م مویگوش داشتم

وبه شکمش  وارهیبعله اونوقت شکم من د-گفت یبم وکلفت یپسره روبه رومه با صدا هیخدا  ای دمیبلند کردم که د سرمو

 کنار؟ یواسم نبود تو چرا نرفتازش کم نداره من ح یزیچ-اشاره کردم پرو جواب دادم

 اخه منم حواسم نبود.-

 باشه بابا نخور منو.-خنده و گفت ریچپ نگاهش کردم که زد ز چپ

 نگفتم. یزیزدمو چ یلبخند

 مهرشاد هستم.-دراز کرد سمتم وگفت دستشو

 .تاهستمیب-

 هستد؟ دیجد-

 .کنمیم یاره تازه اومدم پنت هوس اونجا زندگ-

 خانوم  تایشدم باوههه خوبه خوشبختم -

 رانیتو ا یشیلوازم ارا یسهام داره شرکت ها یرانیا تایشما شما ب-و راهمو کج کردم که برم که پسر گفت نطوریمنم هم-

 هم کار کرد؟ نگیمدل سیکه تو پار ید؟همونیستین

 خودمم-

  دیکنیم یندگز نجایشما واقعا باعث افتخار ماست که شما ا دنیخرسندم از د یلیخ-زدو گفت یگشاد لبخند

 ممنون-

اومد که مهرشاد  دیسف یایزانت هیراهم  یجلو یول میشدم ود برو که رفت نمیسوار ماش نیینگفتم ورفتم پا یا گهید یزیچ

 توش بود با تعجب نگاه کردم.که
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 نگاه داره؟-گفت مهرشاد

 د؟یشما االن باال نبود گهیخر صفا داره.مهرشاد خان م دنیاره د-

 مهرشاد. یمهر هستم داداش دوقلوشاد-وگفت دیخند-

 .دیخوشبختم فکر کردم مهرشاد هست-

 خانوم... نطوریمنم هم-

 هستم  تایب-

 ؟یاتفاق دیستین یرانیا تایب-وگفت دیخند

 ؟یگیم یجد-چرا خودمم با تعجب بهت نگاهم کرد وگفت-

 هستم. یرانیا تایب گمیم یاره جد-

 خوشبختم. یلیخ یلیخ-

 .رونیشد ورفت داخل و منم رفتم ب نشیکه سوار ماش ودوتا بوق زدم نیوهمچن-

پسره کمکم  هیسه تا چرخ پرکردم وبردم حساب کردم. دیدم دست اومد انداختم تو چرخ خر یوهر چ یفروشگاه هیتو  رفتم

-وگفتکارت به سمتم گرفت  هیبرگشتم از پسر تشکر کردم که  نیبسته بود که گذاشتم تو ماش نیرو ببرم اخر الیکرد که وسا

 در خودمتم. دیاشتد یکارت منه کار ردیبگ دیلطف کن کنمیخواهش م

گمشو برو  یشیزود پسرخاله م یلیخ گرنیم لتونیتا تحو-ازش گرفتم وپارش کردم وتو صورتش پرت کردم وگفتم کارتو

  شعوریب یپسره  نمینب ختتویر

 هووووو درس صحبت کن.-

 شه؟یم یاگه درست صحبت نکنم چ-

 دادیکه فکر کنم دستش شکست که شروع کرد به دادوب چوندمشیکه با پا زدم به دستش و پ نیید  اوردش پاباال بر دستشو

 شدم وبسمت خونه حرکت کردم. نیبه بعد حدتو بدون وسوار ماش نیاز ا-لگد زدم به پهلوش وگفتم هیکردن. منم از لجش 

بالخره به  نکهیتا ا  کردمیم یرانندگ یلقت اوووف.با کالفگتو ح انیب خوانیم یکنیجنبه شدن تا تشکر م یپسرا چقدر ب ایخدا

 .میدیخونه رس

 

 

بسته  هیتموم شده بود  الیوسا گهید نییپا وندمیبار بود که داشتم م نیچهارم یباال برا ومدمیودوباره م نییرفتم پا یسر سه

 ....نکهیا نیا نیسرمو بلند کردم ا وارید هیدستم بود که باز خوردم به  ینیریش

 

 ایار

 .داشتم  ایبخر ب یزیچ هی یغذا درست نکردم برو از سوپر یوااا-شرکت برگشتم خونه که دلسا گفت از

 .تایب یبود منش میزنگ خورد مر  میکه گوش رفتمیم

 د؟ییالو سالم بفرما-

  ممیالو سالم مر-

 شناختم امرتون؟-

 م؟کن کاریپرونده هارو چ ستنین یخانوم چندماه تایبگم ب خواستمیم-

 ستن؟ین یچندماه یچ یبرا-دمیپرس یوبعد با کنجکاو گهید یبده به سهام دارا-

 استراحت کنن. خوانیم-

 .زنمیاهان باشه باز من بهت زنگ م-

 باشه فعال خداحافظ-

 خدانگهدار

بودم اصال  اتیب یایداره انقدر غرق دن کاریاون چ شیبابا پ که؟نهیفادر شیشرکت؟نکنه پ ادینم یچ یبرا تایشده ؟ب یچ یعنی

 ادیبدش ب یادم از هرچ دمیمن شن نیبرخورد کردم چشمام گرد شد چقدر حالل زاده است ا یزیچ هیحواسم نبود کجام که با 

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو تو ا-گفت تای. بکنهیم کاریچ نجایبشم من ا شمن برعکس شد که فدا یبرا ی.ولادیسرش م

 ؟یکنیم کاریچ نجایسوالو ازت بپرسم تو ا نیا دیمن با-

 ؟ یدار کاریچ نجایا یبگ دیبه توچه تو با-

 کنمیم یمن زندگ-
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 منم -

 نداشت ؟ یکه واحد خال نجایا-

 پنت هوس رو من گرفتم.-ْْ

 انقدر سروصدا بود بخاطر وجود گوهر بار شما بود. شبیاهان پس د-

 

 

 تایب

 .شهیم بایهمه جا با وجود ما شاد وز دونمیاره م-

 میه اطالع داربله بل-وگفت دیخند

 خیدور بشم اون قشنگ ب ایشانس مان است من اومدم از ار ایبرو اونور دستم شکست بابا و کنارش زدمو رفتم باال خدا ایب-

 گوش منه.

 توپ . میمرغ درست کرد نیته چ هی لویون کتای.با کمک انیشب دعوت کردم ب یها رو برا بچه

 دمیپرس نیهم یخوب نبود برا یلیفعال نامزد کرده بودن تا بعد.ارتان حالش خوسپهر هم  کتایوارتان هم اومده بودن . سپهر

 شده ارتان؟ یچ

 پرنسس  یچیه-

 گهیبگو د-

 عاشق شدم.-

 خوبه که -گفتم بالبخند

 .ادیدختره از پسرا بدش م یخوبه ول-

 ازش بده بهم. زیچ یشماره ا یاوممم خب بسپر به من ادرس-

پسرا  میدیرقصیاهنگ توپ گذاشتم وم هیچپ راست ماهم  ی.هدیاز رقصش گرفته بود شدکه دوباره ف لویگفت ن یباشه ا-

 . دنیخندیهم که طبق معمول  بهمون م

 کارت داره. ایپسره به اسم ار هی-رفت درو باز کرد اومد در گوشم اروم گفت کتایخونه به صدا دراومد  در

 منو؟-

 اره-

 شده؟ یزیچ-ابمو داد گفتمدرسالم دادم که جو یگفتم ورفتم جلو یا باشه

 دیبا ینیریشما هم ناهار وش دنیخونه اش وبهش کادو م رنیم ادیب دیجد یرسم خودشون درست کردن که هرک هی نجاینه ا-

 .یحاضر کن

 .انیب ستین یباشه مشکل-

 .دیخواستم بگم خوش باش نویهم-

رها  یرو با همون حالت عصب ایممنون و ار یلیخ تسیمهم ن فیح یتو ول دیایبگم ب تونستمیکاش م-گفتم یلبخند حرص دار با

 کردم.

 

 

 است؟یهمون ار ایار نیا-بدو اومد سمتم وگفت کتای

  گمیاره متاسفانه بعدا بهم م-

 .میدیخند مویوگفت میداخل وشام خورد میرفت باهم

 .میکن یباز قتیشد جرئت حق نیاز شام قرار بر ا بعد

 قت؟یحق ایجرئت -ر که گفتکه افتاد به منو سپه مینشسته بود همه

 قتیحق-

 اسم عشقتو بگو.؟-

 هست پس انکار نکن. یکی دونمینداره م یبه من ربط یبگ دیبا-نگاهش کردم که گفت باتعجب

 سپهر یخر یلیخب خ-

 بگو-

 ایار-گفتم عیتندوسر
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 هنوزم ؟-گفت  نایمجلس ساکت شد که س کل

 .میدیمصبو که همه به حرص خورنش خنداون ال نیبچرخون شهیدوتا سوال نم گهیبسته د-گفت لوین

 بمونن بهم کمک کنن. لویون کتایخوش گذشت وقرار شد  یکل خالصه

فوق  شیکه اشپز کتای هیاونم از صدقه سر یپنجره ا ینیریتا ش ریشکالت بگ نیاز ماف میخوشمزه درست کرد نیریش یکل باهم

 العاده بود.

 .میقرار شد ناهار هم دلمه وکوفته درست کن میهم درست کرد یو رنگ یشکالت یپانکوتا تازه

 تا فردا همه تو خونه جا بشن. میرو درست کرد یهمه چ میرو مرتب کرد خونه

 ختیاز بالش ها که از پر بودرزد تو سرم که پرهاش ر یکی شعوریب یلویگوسفندا که ن ریشب بخ-که گفتم  میاتاق بخواب میرفت

 .گهیبه سر همد میزدیوبالشت مبه جون هم  میافتاده بود ییحاال سه تا

 .کردیکه دلم درد م میدیخند انقدر

 ؟یاورد زتویسمکارت کرم ر لوین-بود گفتم یزیکرم ر یداشت که برا مکارتیس هی لوین بردیکدوم خوابمون نم چیه

 اره بابا -

 ه؟؟یچ گهید زیکرم ر مکارتیس-با تعجب گفت کتای

 

 

 .دیا هونید یلیخ-وگفت دیکه خند میداد حیتوض بهش

 نفر زنگ زد. هیبه ما نشون بده به  نکهیوبدون ا کنمیشماره امتحان م هیخب اول من -گفت کتای

 سمیسالااام عس-گفت یناز دار یبا صدا لویپسر برداشت ن هی

 عشقم  یمن خوب گریسالم ج-که معلوم بود ذوق مرگ شده گفت پسره

 ؟؟؟یخوب اومممم خوبم تو-گفت  لویکه ن میاوعق زدن در اورد یادا

 تو بشم لباتو بخورم. یاوممم من فدا-

 ؟ یخوریتو گوه م-شد وگفت یرتیغ لوین

 یگفت حرص یبود چ دهیکه تازه فهم لویاز خنده ن میکه قش کرد کتایوسره من  هیکرد  نیبه خودش توه لوین میما موتد حاال

 صداش اشنا بود. بیعج یپسر جواب داد ول هیشماره روگرفت بازم  هیبا من و یحاال خب نفر بلد-گفت

 دیسالم بفرما-

  زمیاوممم سالم عز-من بود صدام عشوه دار کردم وگفتم نوبت

 شما؟؟-

 حرف بزنم که شانست افتاد به تو  یکیبا  خواستمیدلم گرفته م یلیاومم خ-

 دلم گرفته دختر خانوم   یلیمنم خ-

 شده ؟ یچ-

 عشق -

 کن. فیخب تعر یاخ-

ندارمش بخاطر حماقت خودم چون بهش وقت ندادم واز سر لج  یول کنهیم یداره کنارم زندگ میعمرم نفسم زندپگ میزندگ-

عاشقشم   ستمیمیپاش وا ایتا ته دن یاالنم که مشغول حرص دادن منه ول تایرو بدون ب ایدن خوامیازدواج کردم اما نم یولجباز

 کرده ونهیعشق منو د ستایدست خودمم ن

 ؟ هیاسم خودت چ نیرسیبهم م شاهللیا زمیعز یاخ-تعجب وبهت گفتم با

 

 

  ایار-

 هاااااان -دمیکش غیج

 تعجب داره؟؟ یلیخ استیگوشم چته تو دختر اسمم ار یا-

  ایبهم زنگ بزن داداش ار یدردو دل کن یهروقت خواست یخینه نه ب-

 ....یباشه ابج-

 باران اسمم بارانه -

 باران. یباشه ابج-
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 یبا یفعال با-

 یبا-

 ؟یشماره بود تو گرفت نمیا ایهمه شماره تو دن نیا-گفتم  لوین یزدم پس کله  دونهیطع کردم وق تلفنو

 گفت؟ یبود؟چ یمگه ک-

 بود اینزن ار دنیخودتو به نشن-

 خودمون  یایاهههههه ار-

 خودمون یایاره ار-اش کردمو گفتم مسخره

 . میدیخواب میشد خطشو بهم قرض بده و گرفت یراض لویبه زور ن خالصه

 . میشد داریزود از خواب ب صبح

.ساعت میحاضر شد میبود که بدو بدو رفت ٨حرفا رو مرتب کردم ساعت  نیوا ینیریوش وهیم زویغذا هارو اماده کرد وما م کتای

 یودلسا هم اومدن.از دلربا ایبود.ار نشونیباز زن وشوهر ب یپسر بودن اونم مجرد پل شترشونیب ومدنیم یکی یکیدو مهمونا 

 خوشه. شجون یبا دک ستین یهم که خبر شعوریب

 کادووو گرفتم جونم جون. یکل

 حد. نیتا ا یعنیخم وراست بشه  شدینگم ادم روش نم یچیداشتن که ه یزیه یکه چشما پسرا

 یحرفا وا نیواز ا دیچقدر کدبانو دیچقدر خوشگل ینگم.واا یچیبغلمون گذشتن که ه ریهم انقدر هندون ز هیهمسا یزنا یواا

 .خورهیداره حرص م ایار دمیدیبود که م یجا به درد خورد اونم وقت هیپسرا  یباز زیفقط ه

 بخور نوش جونت. بخور

 

 

 .شدیالبته اگه پسرا کمتر بودن بهترم م میداشت یخوب یها هیدادن ورفتن خونشون همسا تیساعت پنج رضا بالخره

  ایسالم داداش ار-گفتم ینازک یدامو عوض کردم وبا صداص ابودیزنگ خورد ار لوین  یزیشش بود که خط کرم ر ساعت

 باران یسالم اج-

 شده داداش؟ یچ-

  دهیبازم منو حرص م تایب نیا-

 شده؟ یچرا مگه چ-

 .کردنیپسرا داشتن بهش نگاه م یبود همه  یامروز خونشون مهمون-

 ستیخودش که ن ریتقص گهیخب حتنا خوشگله د-

 جز خودم بهش نگاه کنه یخب دوس ندارم کس یول دونمیم-

 ؟یشوهرش-

 نه-

 ؟ینامزدش-

 نه-

 ؟یدوس پسرش-

 نه-

 تو؟ یاز اون دار یچه توقع یتازه خودتم زن دار یگیم یپس چ-

وگرنه خودمم دوس ندارم در مقابله ش  ستیبخدا دست خودم ن ستیدست خودن ن یول نارویا یهمه  دونمیباران م یوااا-

 ضعف نشون بدن.

 ؟یدرکش کن دیخودش تو هم با یها ازهیره با ندخت هیاونم   نیبب-

 که. ستین شیصاحب حال یب یقل نیا یول یکنیم یاور ادیبرام  یمغزمو تو دار یحرفا-

 ها  هیعشق شما هم عجب عشق-

سرم زن  ریبهش بگم چون خ تونمینم یاز قبل دوسش دارم ول شتریاالت ب یکه ازش جدا شدم ول یهه چهار سال از اونموقع-

 دارم.

  ادیکوتاه م یروز هیاونم -بر خالف حرف ذهنم گفتم  ی.ولیعذاب بکش دیبا شتریبکش ب ایار حقته

 هست . یانقدر لجباز باشه ول کردمیلجبازه فکر نم یلینه بابا خ-

 ریبارزه دختراست به دل نگ اتیاز خصوص یلجباز-
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 فعال  زنمیمزاحم تو هم نشم باران بعدا باهات حرف م گهیباشه د-

 یبا-

دارم  گرمیغلط کرده بعدا حالشو م یلیرفته ازدواج کرده؟خ یلجباز یهنوز دوسم داره واز رو ایار یعنیخداجون چاکرتم  ولیا

 براش.

 خودمو اروم کردمو رفتم خونه رو مرتب کردم . دایتحد نیا وبا

 

 

 ییشده ؟چه بال یچ یعنی ایخدا  مدیوجودمو گرفتم.ترس یهمه  یلحظه احساس نابود کی.دیرکشیرو که مرتب کردم دلم ت خونه

 .دمیبود خواب واریکه تو کمد د یشد رفتم تو تخت مخف نیپالکام ناگهان سنگ اینشه خدا شیزیچ ایا؟اریاومده؟ ار یسر ک

 

 ایار

 دلسا؟-گرفتم وروبهش گفتم مویدلسا  تصم شیبودم پ نشسه

 بله؟-

 درسته؟ میشیما بهم نامحرم م گهیچندهفته د-

 ؟یکال ازم جدا بش یخوای؟میخب که چ گهیهفته د اره حدودا سه-

لحظه  هی تامینشد.نشد که عاشقت بشم دلسا من هنوز هم عاشق ومجنون ب یکردم تالش کردم ول مویهرچقدر سع نیدلسا بب-

 کنم. ی،نفسم زندگ میبدون عشقم بدون زندگ تونمیدرکم کن دلسا منم عاشقم نم کنمی.دق مرمیمیکنارم نباشه م

 کنه. یبدون بابا زندگ تونهیمن هم نم یبچه -وگفت دیشو رو شکمش کشدست دلسا

 ؟یکنیم یدلسا شوخ-گنده وگرد شده بود نگاهش کردم وگفتم ادیکه از تعجب ز یچشما با

 نه-

 ؟یگیم یپنج ماه به تو دست هم نزدم.پس چ نیمن تو ا-

حامله ام کرده و داره  گمیم کنمیم یاوردن تو هرکاربدست  یمن برا ایکه ار دونهینم نارویا یکس-گفت یثیبا لبخند خب دلسا

 شه؟یهان؟نم شهیازم جدا م

بهش زدم که پرتش  یلی.چنان سنمیبیاالن الزمش م یبلند نکردم ول یزن یلحظه حالم از دلسا بهم خورد تاحاال دستمو رو هی تو

 .یفیکث یلیخ یاشغال یلیدلسا هه خ خورهیحالم ازت بهم م-رو بهش گفتم نیشد رو زم

 کهیکه به هزار ت واریروش بود شکست.گلدون رو پرت کردم سمت د لیوسا یرو پرت کردم که هرچ زیبودم که م یعصب انقدر

 که دلسا رو نکشم. دادمیقول نم موندمیشد.موندن رو صالح ندوستم چون اگه م لیتبد

 یاز عل یو شروع کردم به زدت اهنگ دلتنگ در اوردم تارمویتو اتاقم انقدر حالم بد بود بغض کردم بازم بغض کردم گ رفتم

 .یصادق

 منم. یبکن دایپ یتونیکه م یادم نیغمگ-

 باتو بودنم یتر از گذشته  نیغمگ-

 یریگیاروم م یکنیهواشو م یوقت خوادیدلت فقط اونو م ادیز یکه دلتنگ یوقت-

 یریگیاروم م یشنویصداشو م یدلت تنگ براش اونم دلش تنگ برات وقت یوقت-

 یریگیاروم م یکنیهواشو م یوقت خوادیدلت فقط اونو م ادیز یکه دلتنگ یوقت-

 یریگیاروم م یشنویصداشو م یکه دلت تنگ براش اونم دلش تنگ برات وقت یوقت-

 یریگیاروم م یکنیهواشو م یوقت خوادیدلت فقط اونو م ادیز یکه دلتنگ یوقت-

 .یریگیاروم م یشنویصداشو م یدلت تنگ براش اونم دلش تنگ برات وقت یوقت-

روز هم شده حداقل اگه  هی یبرا ایرو بهم بده خدا تایمگه فقط ب خوامیم یچ ایمزاحم خدا یاشک ها نیکنار گذاشتم باز ا تاریگ

 داشتمش خداااا نکهیمردم خوشحال باشم از ا

 . دمیتخت دراز کش رو

 

 

 تایب

 .خورهیبه چشمام م یچه نور یواا
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اومدم  یبودم پس چطور دهیمن که تو کمد خواب یخداااا عاشقش شدم ول هیچه باغ خوشگل یاروم باز کردم.واااا چشمامو

 نجا؟؟یا

ناز بود مثل لباس  یلیداشت خ یگل وبرگ رز صورت یبود که کل دیلباس سف هیبه لباسام نگاه کردم  کردمیاروم حرکت م اروم

 کارتون ها هست اونا.

 خدا من کجام؟ یباز بود.واا موهامم

.سالم کردم جواب نداد دوباره سالم کردم که کنهیم یباز اهیدرخت نشسته و داره با گ هیپشت  رمردیپ هی دمیلو که دج رفتم

 .یسالم دخترم بالخره اومد-زدم وگفت یلبخند دنیبرگشت سمتم با د

 بالخره؟-گفتم بابهت

 اره دخترم -

 من االن کجام.؟-

 عشاق هاست نیتو فکر کن سرزم-

 کو ؟ ایخب پس ار-

 .یکشیعذاب م یتو فقط دار یول کشهیوعذاب م شهیداره امتحان م ایار-وگفت  دیخند

 نداره. یخب اون عذابه هست که وگرنه امتحان بدون عذاب درد-خاروندم وگفتم سرمو

 رو بهت نشون بدم . یچند نفر هی میبر ایفعال ب رسهیدرکت تو به اونجاش م-اروم کرد وگفت ی خنده

 رمردیداشت معلوم بود از اوت دختر خوشگالست.پ یناز ی افهیق میدیدختر رس هیبه  نکهیم زدم تا اشدم وباهاش قد بلند

 ونهید یپسره تصادف کرد ومرد بعدش از فشار عصب شیدختر نگاه پنج سال منتظر عشقش بود وشب خواستگار نیبه ا-گفت

 ؟ینیبیم یهست که دار هم یاز خانوم جان ها مسئول اونه دختر خوشگل یکیشد 

 .دهیچقدر عذاب کش چارهیاره خوشگل ب-هامو پاک کردمو گفتم اشک

 یلیخ-

 هست؟ یخانوم جان ک-

 خانوم جان گنیاقاجان وبه خانوما م گنیمرد مثل من رو بهشون م یعشاق هاست مسئول ها نیگفتم که سرزم نجایا-

که دوسش  یدختر دیعذاب کش یلیپسر خ نیا-که اقا جان گفت میدیپسره رس هیبه  میگفتم وبه راهمون ادامه داد یاهان-

طرفش  رهیم یچون پدر پسره دستور داده بود االن هم حالت هجوم و خشم گرفته وهرکس دنیچشماش سر بر یداشت و جلو

 .زنتشیوم کنهیبهش حمله م

 ؟یرسونیعشق هارو بهم نم یچرا همه  ایدلم براش سوخت خدا یلیبود خ یگناه یبود چقدر دهیامونمو بر هیگر

 کنه؟یم کاریاالن داره چ ایار ینیبب یخوایم-که گفت مینشست یرود هیرفتم کنار  رمردیپ با

 اره تکون دادم. یبه نشونه  سرمو

مقدار کنار  هیدر اومد و  یوطوفان یبصورت گود کدفعهیرو زمزمه کرد که اب  ایسنگ انداخت تو اب و اسم ار هیجان  اقا

اهنگش  خوندیتو اب افتاد.تو اتاقش بود البته فکر کنم داشت اهنگ م ایوعکس ار که دوباره اب شفاف وصاف شد دمیکش

 ؟ی؟من؟دلسا؟کیک یبرا کردیم هیهم داشت گر ایکردن.ار هیبه گر مداشت که شروع کرد ریبود و روم تعص نیانقدر غمگ

چرا -رفت.به اقا جان گفتم ریکرد که خوابش برد.تصو هیهم انقدر گر ایار دمیکشیهرلحظه داشتم عذاب م دمیکشیم عذاب

 م؟یرسیبهم نم ایمنو ار

 . نیهست که بهم برس یروز هینگران نباش دخترم  یول ریتقد-

 ؟یک یول-

 دونهیاونو فقط خدا م-

 

 

 تو خونه ات بخواب. ایب-که گفت  میشب با اقا جان حرف زد تا

 من؟ یخونه؟اونم برا-

 ایاره ب-

 هیتخت بود که از  هیخوشگل بود. یلیخدا خ یرفتم داخلش.واااا دمیرس یوچوب یکلبه ا یخونه  هیاقاجان راه افتادم که به  با

 بود ومثل کارتونا. ییایرو یبزرگ اونجا بود.پنجره هاش مثل برگ بود.خالصه همه چ یلیخ یلیگل رز خ

 .که فکر کنم اقاجان هم رفت.دمیخواب گرفتم
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  ایار

فقط  یکیبه صدا در اومد. یبد یمبل که در باصدا ینه  نبود.نشسته ام رودلسا خو یرایشدم. رفتم تو پذ داریخواب ب از

 .دیکوبیداشت درو م

 د؟یدیرو ند تای..بی..بیب-گفت هیدختره بود باگر هیدرو باز کردم . رفتم

 د؟یهست یشما ک-

 .کنمیبخدا دارم سکته م دیبا دیبهش بگ دشیدیفقط توروخدا اگه د کتایخواهرشم -

 .دیبپرس یناز نگهبا دیخب بر-

 .ستینرفته تو خونه اش هم ن رونیاز خونه ب دمیپرس-

 هیسرشو گرفتو وشروع به گر  تاااای؟بیییکجا تایب-زدیداداشش داشت داد م نایرفتم باال س کتایسراغم اومد با  یبد هینگران

 کرد.

 ها؟ مارستانیب نایس-بود وبغض داشت وگفت یپسر هم کنارش بود اونم عصب هی

 .ستیتهران ن یها مارستانیاز ب چکدومیتو ه ستیگ زدم ارتان نزنگ زدم زن-

 هستش؟بگو توروخدا بگو یتورخدا سپهر بگو که تو کالنتر-روبه سپهر گفت هیبا گر کتای

 .ستیاونجا هم ن ستینازت بشم ن یقربون چشما-بغلش کرد وگفت سپهر

به سمتش  نایاز حال رفت س یدون رو پرت کرد وهمونجوروگل دیکش غیج کدفعهیزل زده بود که  واریساکت بود وفقط به د لوین

 کار با خودت حداقل مراقب بچه ات باشه. نیفدات بشم نکن ا لوین-وگفت دیدو

 بچه؟-با تعجب گفت کتای

 .گهیشام مهمونتون کنم د نیبخاطر هم میخواستیم-سرشو تکون داد وگفت نایس

 رو از سر گرفتن. هیگر ودوباره

 از من ساخته هست بگو؟ یداداش کار-گفتم نایدادم وربه سجلوبغضمو قورت  رفتم

 نه داداش ممنون از لطفت-رو لباش نشست وگفت یتلخ یخنده

 د؟یباش یشما ک-گفت ارتان

 .استیار ایار-من جواب داد یجا نایس

 نگفت. یزیبا تعجب نگاهم کرد وچ ارتان

 

 

  تایب

 شدم. تو همون  اتاق خوشگل بودم. داریخواب که ب از

هم خوشگل تر بود  یکیاز اون یا یواا دیسف زیر یبا گل ها یلباس صورت هیلباسمو عوض کرده. یک یبود واا گهید یکی اسملب

 راستم. یشونه  یموهام هم از کنار بافته بودن وانداخته بودن رو

بود که اطرافش کال  هزیجز هیاست  گهید یجا هیکه  نجایخدا ا ی.وااارونیرفتم ب یهم نبود.همونجور یپام نبود کفش کفش

 بود. انوسیاق

 د؟یدیاقاجان رو ند-سالم دادم که برگشت سمتم .سالم داد که گفتم دمیرو د رزنیپ هیجلو که  رفتم

 چرا دخترم تورو سپرد دست من وخودش رفت.-

 ؟ دیاوممم شماخانوم جان هست-

 نه من بانو هستم-

 بانو؟-

 اره بانو -

 کجاست؟ نجایخب ا-

 عبرت. نیسرزم-

 گفتم وباهاش رفتم. یاهان-

پولش کمتر شد به  یگذشت و وقت یدخترم .تمام عمرش رو به خوش گذرون نیمرد رو بب نیا-که گفت  میدیرس یمرد هی به

 نیوا دیبال سرش اومد و اون محله ترک نیوقت باز به سمت کار خالف رفت ا یشد توبه ول ادیاورد بعد که پوالش ز یخالف رو

 .تونیاز هر لحظه از زندگ دیریوبزور زنده است پس عبرت بگ تهدرصد بدنش سوخ ۵٢ بایتقر مردم سوخت و واالن

 ست. ایار دنیوقت د-وگفت میدیرس  اچهیدر هیکه به  زدمیقدم م باهاش
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 یدلسا نیاگه ا زمیریرو به پات م ایبرگرد بخدا دن تایب-بود که گفت شونیاش نگران وپر افهیاومد .ق اچهیتو در ایار ریتصو

 یعبرت گرفتن از کارها یعنی نیا-بهم گفت یبرداشتو رفت بانو با لبخند چشویمن فدات بشم اخه کجا و سو تایبزاره ب مونیم

 .شیقبل

 گهید نجایا ی.وااامیخونه درشو باز کرد هیبه  میوشب شد با بانو برگشت میرو گشت رهیکل جز میتکون دادم وبا بانو رفت سرمو

 فرو رفتم. یقیشکل اونجا بود رفتم سرجام ودوباره به خواب عم یتخت صدف هیکجاست ؟بهشته؟

 

 

بود  دیطرفش کامل سف هیبود  نهیلباس قر هیبود.لباسام عوض شده بود  رهیشدم تو همون جز داریاز خواب ب یوقت

 داشت. یبلند وسبز یوانوطرفش قرمز بود و برگ ها

 بود.بانو بود اقاجان هم  رونی.رفتم بومدیلباسه خوشم ن از

 . میسالم دادم.باهم رفت بهشون

امروز -اونجا که بانو گفت میرود بود نشست هیدر  یجلو میدیوبه دوتا در رس میدرخت داشت عبور کرد یکه کل ییجا هی از

 .یانجام بد دیرو با یوبعد انتخاب بزرگ یکنیرو نگاه م ایار  یکارها

 کردم. قبول

 اومد. ایار ریتصو

تو دختر من غلط کردم تو فقط  ییکجا تایب تایب-زد ادیبودتش.محکم رو فرمون زد وفر دهیتازه خربود که  شیکمر نیماش تو

 یاشک ها دنیکرد منم با د هیوشروع به گر دیبرگرد و بغضش ترک تایبه توچه.ب یکه تو هم بگ رمیگیبهت سخت نم گهیبرگرد د

 کردم. هیگر ایار

تو اپارتمان راه  ی. بابا با کالفگزدیپاش م یو رو کردیم هیبود.مامان داشت گر اکتینا،ارتان،سپهروی،س لویمن ن یبه خونه  دیرس

 ستیکه ن ستین میکرد رورویدختر کجاست؟اخه کل تهرانو ز نیا-گفت تیبه ستون زد وبا عصبان ی.ارتان مشترفتیم

 .میکارکنیچ

 نکن باز پرهام تو کار باشه.-ترگفت یعصبان نایس

تهمت  یطالقش داد پس از الک یاصال طالقش نده ول تونستیاست؟پسره م ونهیمگه د-گفت ختیریکه اشک م یهمونجور مامان

 .دینزن

 تازه در خونه رو زد. ایار

 .تنام پارک ها رو گشتم.ستین نایگشتم س-رفت داخل سالم کرد وگفت ایباز شد وار در

 ؟ شونیپسرم ا نایس-گفت مامان

 .دینپرس یسوال گهیمامان ومامان هم د گمیبعدا بهت م-

تو  کسرهیکه  نیاز ا شناختمیحالتاشو م یبود بالخره همه  یعصب یلیخ ایبه خودش گرفت.ار یمتفکر ی افهینشست وق لوین

 .فهممیم شویکالفگ کشهیموهاش دست م

 زره فکر کنم. هی دیهمه خفه ش قهیده دق-رو صدا کرد که گفت لوین نایس

 اشون ساکت شدن. همه

 وذوق گفت: هیگر با قهیبعد از ده دق لوین

 

 

 اونجا باشه؟هان؟ دیتو کمد شا زارمشیگرفت وگفت م یتخت مخف  هی تایب میدیخریتخت م  میداشت یباشه وقت ادتیاگه   نایس-

 ده؟یما رو نشن یتا حاال صدا یعنیخب  لوین-زد وگفت یلبخند تلخ نایس

همه رو پس زد ورفت تو اتاق خوابم.در کمدو  ایکرد ار هیوهمنجا نشست وگر دیشا دیشا-اش شدت گرفت وگفت هیگر لوین-

 ؟یلعنت نیزد:کجاست ا ادیفر ی.با کالفگگشتیم یباز کرد و دنبال تخت مخف

 شد. انیبودم نما دهیتخت خواب یبه همراه من که رو یدروباز کرد و تخت مخف لوین

 که تو اتاق بود. یبا بغض بغلم کرد وگذاشتتم تو تخت ایار

 کردن  هیو شروع کرد به گر تایقربون چشمات بشم پاشو پاشو تنهام نزار ب تاینهههههه ب-زد ادیرف کدفعهیگرفت  نبضمو

ارزوش بمونه  یکه هرکس نجاینه تو ا ای دیروز بهم برس کیتا  یکنیعذاب رو باز هم تحمل م نکهیا ای ریبگ متویتصم-گفت بانو

 ؟یکنیباش هان؟کدومو انتخاب م

 ؟یچ ایار یبود ول یخوشگل ییجا  بمونه نجایدوست داشت ا یهرکس
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 تو بمونم. یبخدا هنوزم عاشقتم پاشو نظر ب تایب-زنیکه داد م دمیرو د اینگاه کردم وار ریتصو به

 هیگر یفشارش افتاده بود ارتان عصب کتایاز حال رفته بود و لویمن خانوم خوشگل ن یتایتوروخدا پاشو ب تونمیتو نم یب تایب

ومامان گرفته بود سپهر هم اروم  کردیم هیوبابا مردونه گر کردیم غیج غیمامان که ج  واریبود رو د سرش گذاشته نایوس کردیم

 .بودنشسته  کتایو کنار  ختیریاشک م

 نجا؟یا ای ایباش ار عیسر-گفت. بانو

 .خوامیرو م ایمن فقط ار ایار-

 از اون درا باز شد. یکی

 .یبرو دخترم که خوشبخت بش یدیبهشت دست کش نیکه از ا یت داشترو دوس ایعالقه انقدر ار یعنی نمیا-گفت اقاجان

 سبز. یکه لباسم کال قرمز شده بود با برگ ها شدیزدمو .داشتم رد م یلبخند بهشون

 شد.اروم اروم چشمامو بازکردم. کیبستم که همه جا تار چشمامو

 توروخدا تنهام نزار. تایبشه فقط تنهام نزار ب یرچه-کرد وگفت هیبازم بغلم کرد گر یچشما دنیروبه روم بود.با د ایار صورت

سه روز کجا بود  نیفدات شم؟ا یپرنسس من خوب-کرد وگفت هیبغلم کرد وتو بغلم گر دنمیبا د نایکرد وبلند شد ورفت.س ولم

 تا؟یهان ب

 بودم ایداداش اون دن-

 .گمیبهت م هیداستانش طوالن-زدمو گفتم یتعجب نگاهم کرد که لبخند با

 هیچ-اخر گفتم کردنیم هی.فقط گروردمیدرم ینگم.هرچقدر هم مسخره باز یچیکردن که ه هیانقدر گر کتایو لویمامان ون هخالص

همه اشون اشک هاشونو پاک کردن که  دیدیخند دی؟شا رمیبرم بم دیخوای.؟مدیکنیم هیگر دیکه دار تیاز زنده بودنم ناراحت

 کثافت وبغلم کرد. ستمیمنم ن یو نباشت واخفه با-دونه زد پس کله ام گفت هی لوین

 .گهید یعشقم-وگفتم دیخند اروم

 خونه ها. یایم یشیپام تایب-گفت مامان

 ادم تو تخت اتاق بخوابم قول قول. یخوابم گرفت مثل بچه  دمینه مامان عشقم قول م-

مثل دختره  تاینه به االنش بخدا ب زدیم ریامو با ت هینه به قبلنش که سا یبگ دیفدات شم شا تایب-وبغلم کرد وگفت دیخند

 نداشتم دوست دارم.

 فداتشم  دونمیم زمیعز دونمیم-لخند گفتم با

 وبابا رفتن وبچه ها موندن. مامان

 ؟یسه روز کجا بود نیا یعوض-گفت کتای

  ایتو کمد رفته بودم اون دن-

 ندارم یشوخ میمن جد-که گفتم دیاشون خند همه

 ا؟یاون دن یبود ه؟رفتیچ یعنی-با تعجب گفت سپهر

دوتا انتخاب  یعنی-گفت لویکردم ن فیخوابمو تعر یکل ماجرا یوشروع کردم به داستانو گفتن.وقت کنمیم فیاره براتون تعر-

 اره؟ ایار ایمرگ  ای یداشت

 رو انتخاب کردم. ایاره منم ار-

 ؟بخاطر ما نبوده؟ یبرگشت ایتو بخاطر ار یعنی-هم زد تو سرم وگفت کتای

 

 

 نیسرزم گمیم جیاخه گ یکوچولو بخاطر شما بوده ول هی رمیهرز شده ها ؟ولش نخ لوین یدست تو هم مثل برا-وگفتم دیخند

 بود. ایعشاق ها اونجا فقط فکر من رو ار

 گفت  یاهان

 ؟یالبته اگه از اون گوگل نگاه نکرده باش میخبر دار هی-گفتن نایوس لوین

 گوگل؟-با تعجب گفتم-

 اونم زنده دهیکه عکس ادمو نشون م ورود اچهیهمون در-

 از خبر نبود. ینه خبر یا ونهید یلیخ-خنده وگفتم  ریز زدم

 مهمون شوهر من  یبستن تایشام مهمون ب میخب پس همه حاضر ش-

 نه بابا کمت نباشه؟-خنده وگفتم ریز میامون زد همه

 شده. سیبالشتش سفت شده خس دینیبینوچ نوچ م ستینه بابا ن-
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 م؟یباشه شام مهمون من. ساعت چند بر-فتموگ دمیخند

 .میهم بر یشهرباز هی میهفت بر-لوین

  میباشه بر-

 خوردم. کیکوچولو ک هیاشون رفتن خونه هاشون تا حاضر شن ومنم رفتم  همه

با  دمیپوش مویزرشک یکوتاه کت یکم موهامو فرق باز کردم ومانتو یلیکردن البته خ شیتو اتاقم وشروع کردم به ارا رفتم

 زدم که خوشمل بشم . ی.رژلب زرشک یمشک فیشلوار وشال وکفش وک

 .میسوار پورشه ام شدم وبا بچه ها رفت نییتک انداخت رفتم پا لویهفت بود که ن ساعت

 منو برشکسته کنه. خوادیخانوم کثافت م لویبه انتخاب  ن کیش یلیرستوران خ هی میرفت اول

 نترس. یشیبرشکسته نم یهم خرج کن اردیلیم ستیو خفه شو تو دوخفه ش-حرفو به خودشو زدم که گفت نیهم

 تو  میبدو بر شعوریچپه شو ب ریپاچتو بگ-جواب دادم   دیخند

 وناز بود. کیکالس یلیداخل فضاش خ رفتم

 م؟یمجلس منو تو یمجرد ها-که ارتان رو به من گفت میسفارش داد شام

 اره تکون دادم که گفت یبه نشونه  سرمو

 

 

 پسر؟ ایکه دختر خل ترن   میسابقه بزارم هی-

 خب معلومه پسرا-

پسرا خل ترن  یجمع کرد مثل اگه تو برد یشتریب یشماره  یهرک میزنیمخ دختر وپسرا رو م میریمنو تو م ستین ینجورینه ا-

 اگه من بردم دخترا خل ترن.قبول؟ یول

 قبول-

  کشمایخودتو پسرو م امیم یزود جوش بزن یکیبا  نمینب یول-

 باشه-وگفتم دیخند

 ورفتم سراغ کارمون. میاوردن منو ارتان خورد شاممونو

 بود . شتریدختر ب یبود.ول ادیز پسر

زدم که هر سه  یبهش لبخند یبه به عجب داف-که سه تا پسر جوون روش نشسته بودن رد شدن که پسر گفت  یزیم هی از

 که سه تا کارتو گرفتمو رفتم. نکردیکارت در اوردن وداشتن دعوا م بشونیتاشون از ج

 تا جمع کردم . یس کیروش نزد نیبا هم خالصه

 جمع کردم سر جمع وپنجاه تا. گهید یستایکه ب یساعت وقت بود بازم رفتم مخ زن مین هنوز

 جمع کردم  ستایب-زد وگفت یروزینشون دادم که ارتان لبخند پ دیخودمو ناام زیسرم رفتم

 پنجاه تا علل حساب -وگفتمدادم  لشیتحو یگشاد لبخند

 .دیبزرگ تر از حد ممکن شده بود خنده هام گرفته بود شد گهیارتان د یچشما ارتان

 بهشون نگفتم. یزیچ یالبته ناگفته نماند که ده تاشو خودمو نوشتم ول دیام گرفته بود شد خنده

 پسرا خل ترن  یدید-ارتان گفتم به

 هستنخل  یلیخ گهید-کرد وگفت یزیر یخنده  که

 یتو چه حال چارهیافتادم االن ب ایار ادیخوش گذشت  یکل  یشهرباز میورفت میرستوران رو ترک کرد  یخنده وشوخ یباکل خالصه

 واسش اخه چقدر من تورو دوست دارم. رمیهستش؟من بم

 نایوکرم کارامل ا ینیریبه رگ و ش میتوپ زد یبستن هیاوازه و یبستن اریسمت شهر میورفت میکرد یباز یهم کل یشهرباز تو

 .میخورد

 ه؟یخب خبر مهم چ-که گفتم میپارک نشست هیتو   میرفت بعد

 بوسشون کردم. یورفتم جفتشونو بغل کردم وکل دمیکش یاز شاد یغیمن من حامله ام ج-با ذوق گفت لوین

 زنگ خورد رفتم برش داشتم . تلفنم

 چرا به من زنگ زده. نیا وا

 

 

 بله ؟-جواب دادم یسیلیبه انگ شیا
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 کمیسالم فادر-

 کنم؟ کاریچ-

  نمتیبب خواستمیم-

  شهیهه نم-

 چرا ؟-

 ؟ی.اوک گرمیمزاحمم نشو وگرنه بد حالتو م گهید-

 یاوک-

 یبا-

 یگودبا-

 .میصبح بود که قصد رفتن کرد٣بچه ها ساعت  شیپ رفتم

 خودم. یخودش ومنم رفتم خونه  یرفت خونه  یهرکس

 یحاال تو سه روز برهیروز بخوابه خوابش نم هی یهرکس بردیباسامو عوض کردم .خوابم نمو رفتم ل زیرو انداخت روم دیکل

 خواب ببره؟ یانتظار دار یدیخواب

که تموم شد  لمیبود ف یحس باحال هی دادیترسناک نگاه کردم؟اقا فاز م لمیدرست کردم واومدم ف الیخودم پف یبرا رفتم

دستمو  دمیدختر بچه رو د هینکردم جلو تر رفتم که  یاز جلوم رد شد توجه ا اهیس زهیچ عیخواستم برم تو اتاقم که حس کردم 

شده خدا سه روز برو  یعلم یلیمن چه تخ یشدم.زندگ یاالتیخدا حتما خ ایب شد ی. دختره غدمیکش غیدهنم وج یگذاشتم رو

 .دیترکیوندن زهرم داشت مخدا وشروع کردم به قران خ ای ااهللی.نیروز هم که تو خونه ات جن بب هی ایاون دن

 .ینگاه کرد25+ لمیف یبرداشت ینیبیرو م خورهیکه به سنت نم ییلمایف ینیشیحقته اخه بگو چرا م تایدلم خنک شد ب یا

 بکن. یغلط هیکردم االنم تو  یغلط هیبابا من  اووف

  فرار

 راه. نیبهتر اره

 برگشتم عقب.دختر بچه پشت سرم بود. ترس رفتم تو اتاقم در کمدو باز کردم ولباسا رو تنم کردم با

تو  ادین کدفعهیسرعت در رفتم. سوار اسانسور نشدم  نیبرداشتم وبا اخر مویو گوش دیشد کل بیکه باز غ دمیکش غیج

دهنم با ترس به  یاومد جلو یکه دست دمیکش غیخورد ج یزیچ هیبه  نییپا رفتمیاسانسور خفه ام کنه.از پله ها بدو بدو م

 غیاما ج دارمیاروم باش دستمو برم تایمنم ب-بود که گفت شونیکی دونمیمهرشاد بود شادمهر بود نم یکردم صدادسته نگاه 

 نکش

 .دونمیسخته اسمشونو نم صشونی.اخه تشخهینکیاز قل ها هم پشت سر ا یکیاون دمیدادم .سرمو که بلند کردم د سرموتکون

 شده؟ یمهرشادم چ-گفت شونیکی

 بد افتاده . یلیق خاتفا هیمهرشاد  یواا-

 شده خب؟ یچ- شادمهر

 من جن داره. یجن خونه -

مسخره  یتو ه ادیخنده م یبفرما مهرشادخان من نگفتم از اون خونه صدا ایاااا ب-با تعجب نگاه کردن وشادمهر گفت هردوشون

 هان؟ یام کرد

 خو از کجا بدونم من؟-گفت مهرشاد

 .؟زمیبه سرم بر یمن چه خاک یخیجروبحث وب-

 ما؟ یخونه  ایخب امشب ب-مهرشاد

 ؟یدار یبهتر ؟نظریکنینگاه م یاونجور هیچ-نگاهش کردم که گفت یبد

 تکون دادم وگفتم اره سرمو

 ؟یچ-کنجکاو گفتن  جفتشون

 من.هان؟ یخونه  دیشما.شما ها هم بر یخونه  رمیخو من م-

 بدنگذره؟-گفت شادمهر

باال رفت به  یوبه طبقع  ارمیساختمونو ب نیبزار برم مرد عاقل ا افتمی-نه تکون دادم که مهرشاد گفت  یبه نشونه  سرمو

 اره؟یب ویک خوادیم-شادمهر گفتم

 رو ایار-

 هااااااان؟-تعجب گفتم با
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 االن هم بتونه . دیتو مشکالت کمکمون کردم شا شهیهاااااااان داره ؟خو اون هم-

 از اون کمک نوچ اصال راه نداره. یول کنمیم یجنا زندگ ای رمیمن نخواستم به داداشت بگو بهش نگه من م دیاقا شا دیشا-

 ل؟یدل-اومد که گفت ایار یصدا

 لیدل یب-سمتش وپرو گفتم برگشتم

 نظر دارم. هیمن  یول-

 ؟یچ-

 چطوره؟ ارمیم ریصبح هم جن گ مونمیپسرا م شیدلسا بمون منم پ شیما پ یخونه  ایتو ب-

 حرفا. نیرو؟جادوگرو؟ایمونده؟جن گ ازیچ نجوریمگه هنوز از ا-.باتعجب گفتم

 

 

 خوبشو سراغ دارم قبوله.؟ یکیمن  یول دنیکار نم یاجازه  ایشتریخو به ب یبله هنوز هست خوبشم هست ول-

 یرانیخانوم ا یخونه -گفت ایقبول کردم من برد خونه اشون ودلسا رو صدا زد که ادمد به من با تعجب نگاه کرد وار دیترد با

 شادمهر ومهرشاد فعال. شیپ رمیمنم م مونهیتو اتاق من م جن داره امشب

.خونه اشون بدک نبود خوب بود.فک کنم خونه رو مبله دیرفت که دلسا بدون توجه به من رفت تو اتاقش و خواب اون

 هم لوازم خونه. ریبگ لیهم وسا تونهیگرفتن.چون تو اون وقت کم ادم نم

من  یوچقدر اون عطر برا دادیرو م ایار یبو بی.عج ایرو تخت ار دیاروم دارز کش.دمیاتاق رفتم اروم به تخت دست کش بسمت

 رو بو کردم که خسته شدم وخوابم برد. ایار یبود.انقدر به عطر خوشبو بایارامش بخش وز

 دونمیشده بودم؟نم دمینشده بودم.شا داریاز خواب ب ریبود اوه من تا حاال انقدر د ٨٨شدم ساعت  داریکه از خواب ب صبح

 .رونیدست وصورتمو شستم واومدم ب ییخونه نبود رفتم توالت وتوروشو یکس رونیولش.مانتومو تنم کردم ورفتم ب

تو اتاق  رفتمیرو نداره.داشتم م دارشدنیدلسا هم که قصد ب نیا دونمیخونه نم ومدهیبود چرا ن لیتعط ایجمعه بود وار امروز

 بود. ایکه در خونه باز شد.ار ایار

 من لباسمو عوض کنم.؟ یسیباال وا یایب قهیدق هی شهیم-من گفتم میبهم گفت ریوصبح خ سالم

 .میاره بر-

چون  دیدختر رو ند یبرگشت ول ایکه ار دمیکش غی.جدمیدر اتاق د یکه دختره رو جلو سادیوا ییرایتو پذ ایباال ار میرفت باهم

 شده بود. بیبازم غ

 .باشه؟نمیتا تورو نب سمیمیخل به پشت وادا امینترس منم باهات م تایب-گفت ایار

 باشه -

-زدمو گفتم غیج دمیتنم بود که دخت  رو د ریهم اومد داخل  پشت کرد به من لباسامو کال در اورد بود وفقط لباس ز ایار

 چشماتو در 

 . شعوریکن ب شیو

 من که روم اونوره-متعجب گفت یصدا ابایار

 تو خفه -

 من برگشتم -گفت  ایه ارک دمیکش غیوج دمیپوش شلوارمو

وبا دهن باز  دیلحظه دختررو د هیبرگشت عقب که  ای.اردمیپوش عیلباسمو سر  یبرگرد دینه نه منو کشتن هم تو نبا-زدم  غیج

 ؟یگفتیواقعا راست م-به من نگاه کرد وگفت

 دارم باتو  یپ ن شوخ-

 ادیب رهیکه جن گ قمیاون رف زنمیباشه من االن زنگ م-

 ند باشباشه فقط ت-

 اونجام. گهید قهیدوستش زنگ زد که گفت تا ده دق به

تو ذهنم نبود  یا گهید زهیوند؟چیم ادمی نایتصادف فقط ا شیچند سال پ ومدیاش اشنا م افهیپسر اومد ق هی قهیاز ده دق بعد

 داداش؟ یخوب نیراد-گفت ایکه ار

 قربونت-

 یخانوم برو جلو تایب-گفت نیکرد که راد یابیرد زرویچ هی و زیاس گذاشت رو م یپ یج هیبه من  یاز احوال پرس وبعد

 دوقدم با شما فاصله داره. قهیجن دق دیشما هرجا هست-اشپزخونه  رفتن اونجا وبعد به سرعت برگشتم سرجام که گفت

  اابوالفضلی-
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 .رونیب دینگران نباشد شما چند لحظه بر-

که  رونیاومدن ب نیوراد ای.ار یو.. همه چ غیج یز داخل خونه اومد صداا یبعد یصداها هیساعت  میگفتم که بعد از ن یا باشه

 زن داداش. دیبراتون داشت منو خبر کن یاگه باز مزاحمت یتمومه ول-گفت نیراد

 د؟یستین ایمگه همسر ار-تعجب نگاهش کردم که گفت با

 گفته؟ ینه ک-

  خوامیبخاطر نداشتم همسرشون دلسا بود معذرت م دیببخش-

 .کنمیمخواهش -

 یزیچ چیاز ه یهمه اشون رفتن و من با ترس وارد شدم ول خالصه

 .شاهللیبده ا رتونینبود.خدا خ یخبر

 

 

زدم   پیت هیحاضر شدم  عیکمکش کنم به عشقش برسه.ادرس دختررو گرفتم.سر خواستمیم رسرمیارتان زنگ زدم خ به

 شدمو رفتم. نمیخوشگل کردمو سوار ماش

 بودن. نینشمتوسط  یمنطقه  ی منطقه

 .کنهیکار م شگاهیتو ارا گفتیشدم .ارتان م ادهیوپ سادمیوا شگاهیبه ارا یجلو

 داخل سالم کردم. رفتم

 اهلل اونجا سه تا دختر جوون بود. ایاشون برگشتن سمت. همه

 د؟یابرو داشتم.وقت دار یکار اصالح وکوتاه-تر وگفتم یجلو رفتم

 .دییبله بفرما-با اخم گفت رزنیپ

 تو کار خانومو انجام بده. ایب ایدر-از دختر که از همه اشون خوشگل تر بود اشاره کرد وگفت یکی وروبه

 ٨١سه تا دختر  نجایا مونیم-از اونا داد.به ارتان اس دادم هیبند پس بند چ شیپ هیگفت ورفتم نخ برداشت وبه من  یا باشه

 ساله هست.کدومه؟ ٨٩و

 .استیکه چشماش رنگ در یاون-

 دارم من. یا قهیگاه کردم اه چه داداش خوش سلن ایدر به

 ؟یگیرو م ایدر-

 ؟  استیپس اسمشم در-

 یاره من برم مخ بزنم فعال با-

 یبا-

 .ادیچه اسمت بهت م-دختر گفتم به

 ممنون -اروم لبخند زد وگفت یلیخ

 تاامیمنم ب-

 .ادیبهتون م یلیاسم شما هم خ-

 .زمیممنون عز-

 چندسالتونه؟

 سالمه  ٠٠من-

 پورشه است..؟ نتونیسالتونه و ماش ٠٠-تعجب گفت با

نبودن بعد چند  یبودم که واقع یشرکت بعد دانشگاه.کال تو جمع یکارا کسرهیتو شرکت گذشته . میمن کل جوون زمیاره عز-

 .ستنیدنیواقع یلیخ دمیساله فهم

 د؟یتک فرزند کنمیم یکه کنجکاو دیببخش-

خواهر دوقلو  هیاالنم حامله است.بعد  لوین میمیهمسرشم که دوست صم ناستیس دارن به اسم یداداش ناتن هی زمینه عز-

 خوشگل ونازه مجرده اسمش ارتانه. یلیمدالست خ هیداداش دارم شب اینامزده   کتاستیدارم اسمش 

 .دیدوقلو دیگفت نم؟اخهیبعدا عکس خواهرتونه بب شهیم-

 باشه گلم حتما -

 . بایبود البته تقر اخالقش مثل خودم ایاومد از در خوشم
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که عکس ارتان  یرو نشونش دادم زدم عکس بعد کتایدراوردم وعکس  مویاصالحم که تموم شد رفتم مانتومو بپوشم گوش کار

 مدله؟ نیا-گفت ایبود در

 داداشمه ارتان زمینه عز-

 اهان -

 خودت چندسالته؟- دمیاز پرس یبود دختر مهجوب وخوب معلوم

 ٠٢ رمیامسال م-

پول رنگ مو  نیا-گرد شده گفت یبه زن داد که با چشما دمویباال شهر م یها شگاهیکه تو ارا یهمون مقدار پول زمیعز خوبه

 اشو پس داد . هیتومانشو برداشت وبق ٨٠هستش و از پولم 

 رو به شما دادم. گرنیکه تو محله امون م یقصد جسارت نداشتم من همون مقدار دیببخش-گفتم

شماره اش گرفتم ورفتم بسمت  ایدخترم فکر نکردم دوباره سربزن بهمون حتما گفتم  از در دونمیم-تزد وگف یلبخند رزنهیپ

 خونه.

 

 

ارتانه  دمیکه د دادمیفش م یزنگ خورد که پشت خط میخسته بودم. خواستم به خوابم که گوش یلیخ دمیخونه که رس به

 بله ارتان؟-.جواب دادم

 شد؟ یچ تایب-

 ات خوبه دختره اخالقش مثل من خوشگلم که هست  قهیخوشم اومد سل یچیه-

 یییلیاره خ-وگفت دیخند

 .دمیساعت درد کش هی شعوریب یخب خب پرو نشو من برم بخواب بخاطر تو-

 چرا؟-

 بند انداخت برام عروسمون-

 .نهیلبخند کوچک رو لبام بش هیکه باعث شد  دیخند

 .دمیکردمو گرفتم خواب یخداحافظ ازش

 گذاشتم و رفتم غذا هم درست کردم. یاهنگ ُکرد هیغروب بود.پاشدم المپارو روشن کردم  بایکردم تقرچشمام باز  یوقت

 .دمیرقصیم یناز کُرد یلینگو.خ یچیکه ه یسر غذا درست کردن برقص دادیحال م انقدر

 . دادمیگذاشتم و قر م یاهنگ فارس هیدرست کردنم که تموم شد  غذا

از فر واب  رونیاست درش اوردم ب یاماده  یاماده  دنیکرده بودم .بهش سر زدن که ددرست  تزایحال کردم شام پ یکل

 باشه که نوشابه نخوردم.  یسال ٨٣ای ٨٠ دیشا یعنی. کال اهل نوشابه نبودم زیوسس هم اوردم سر م

خر هفته است و من وسپهر(ا کتایشتر و گوسفنده) نیا یافتادم.جشن نامزد یزیچ هی ادیخوشمزه امو که خوردم.  یلیخ شامم

 ندارم. یلباس چیه

رو کردم  رویشدم و وارد پاساژ شدم. کل مغازه هارو ز ادهیپ دمیرس ی. وقتیپاساژ هی. رفتم سمت دیشدم برم خر حاضر

 یلیخ  یساده بود ول کیوش یناز بود مشک یلیخ دمیلباس لخت رو پسند هینکردم چون مردونه زنونه جدا بود  دایپ یزی.چ

کارت بهم داد که پاره  هیپسره جوون بود  هیکه مغازه داره که  دمیتو تنم محشره.همونو خر دمیرفتم پرو کردم که دباحال بود.

 بود. یراز یکردم وبرگشت خونه از لباسا راز دمویخر رونیاش کردمو رفتم  ب

 گرفت. لمیتحو یمن کل دنیکه با د نایایدر شگاهیارا میمن رفت شنهادی. به پمیدار جانیوسپهر همه ه کتای یروز نامزد امروز

 . کردیوموهامو درست م کردیم شگایمنو ارا ایسرجاهمونو در مینشسته بود همه

 االغ -زد  غیاز او ور ج لوین

 .یزنیچرا خودتو صدا م-

 ایخفه شو ب-

 امیچپه شو نم ریپاچتو بگ-

 ایگوه نخور پاشو ب-

 امینم  خورمیمن تورو نم-

 ایاین تکشمیم تایسگ به سگ حرام ب-

 خب دلم برات سوخت اومدم . یول یحاللش کرد تو غلط بکن یرازیمکارم ش یخبر نداد-

 ما. یبود از حرفا دیترک شگاهیارا کل



Roman-City.ir 
 شرکت عشقرمان  

 

https://telegram.me/romancity 94 

 

 .میکه جشن اونجا بود رفت یوبسمت تاالر میبود که همه حاضر شد ۵ساعت  بالخره

 

 

 کسرهی لویسمت تاالر منون میخوشگل رفت یس هاوبعد انداختن عک هیاول سمت اتل میوحرکت کرد میشد نمونیسوار ماش همه

 .بیعلم وغ یعنی؟من همه اش وسط بودم  شهیوسط بودم باورتون م

 .میخورد کیحرفا  وبعد ک نیو از ا دنیرقص کتایخر اومد با  سپهر

همون لباس با  ستین یمونده منم گفتم کس لمیار ف گهیقسمت د هیبردار گفت برو دماد صدا کن  لمیبود. ف یشب توپ یلیخ

 نیسنگ یومدیم یومدیلخت م گهیچشم روشن د-گفت ییصدا هیاز در که   رونیمقدار بردم ب هیسرمو   رونیبدوبدو رفتم ب

 هیاومدم سپهر صدا کنم گفتم  ایبخدا ار-تند تند گفتم دمویواروم خند دهی.ترساستیار نکهیبا ترس برگشتم عقب ا یتر بود

 .گمیاومدم واهلل بخدا دروغ نم ینجوریهم نیهم یبرا کشهیطول نم شتریب قهیدق

 ؟یریم یایم ینجوریسپهر هم ا یجلو-ابروش گفت  یاخم رو یول دیخندیکه داشت م ییچشما با

 ه؟یاره خو مگه چ-

 ینجوریتو هم ا یجلو دیهست نبا گرانیتو ود نیچه فرق ب یگیراس م-پرو جواب دادم  گهید یسپهر کسا نیداره ب یچه فرق-

  امیب

 .ادیسپهر هم صدا کن ب یراست-نگاهش کردم ورفتم وبلند گفتم وچپ

 نکن . یمن فوضول یاصال تو کارا یتا تو باش شیداخل اخ ورفتم

 تو . ایمحلش نده وب یدیخر خودت چرا بهش حساب پس م یتایب

 شد.  یلحظه ا هیکنم ؟ کاریخو چ خو

 .رفتم داخل .ستیاصال مهم ن ولش

 ساعت ده شد . نایوا ریبگ لمیالصه فسپهر اومد.خ قهیاز ده دق بعد

 .یاتاق غذا بخورن مهمونا هم رفتن اتاق ناهار خور هیرفتن  کتایو سپهر

 خوش گذشت.  یلیبود.خ یکباب بره بود جوجه و... خالصه همه چ میترکوند یکل میرفت

 شهیه. ادم باورش نمچقدر شکمش بزرگ شد لوین نیا ییخدا یسرشون. ول ریخ دنیدوتا النگ ودولنگ هم بهم رس نیا

 .خورهیبه هفت ماه ها م شتریدوماهش باشه ب

 .میخونه هامون شد یو همه راه دمیقلو حامله است به افکار بچگانه ام خند شیحتما ش یخیب

 

 

 باهمون لباسا خوابم برد.  ادیز یاز خستگ دمیخونه که رس به

چرا خود به خود به سرم زد به خودم برسم.انقدر ناز  دونمیبه خودم برسم نم یلیگرفتم خ میتصم دارشدمیکه از خواب ب صبح

 خودم غذا درست کردم و ناهار خوردم. ینگم. برا یچیشدم که ه

 

 ایار

 داشتن. فیبودم تو خونه که زنگ در بصدا در اومد دلسا خانومم که خواب تشر نشسته

 بگم. نمیا خوبه ساختمون بود که دکتر هم بود یاز پسرا یکیدرو باز کردم حسام  رفت

 .؟،یکمکم کن شهیداشتم اگه م یکار هیداداش -گفت یاز سالم واحوال پرس بعد

  میزنیباهم حرف م نیتو بش ایاره داداش ب-

 مزاحم نباشم ؟-

مهمون دارم سرو -اوردم و رفتم تواتاق دلست وگفتم  ختمویشربت ر وانیو داخل شد رفتم دو ل دیبرو تو بچه پرو خند ایب-

 ها؟ یصدا نکن

 باشه -گفت یخوابالودگ با

 که گفتم کارو باد چطوره ؟ مینشتم کنار حسام شربتمونو خورد رفتم

 .گذرهیخداروشکر م ییه-

 خداروشکر -

 کار شما چطوره خوبه؟-

 خنده . ریز میجا به دردمون خورد وباهم زد هیدخترا  ادیز شگاهیارا رهیم شیکارا خوب پ یلیخ هیعال-
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 است؟ ییخانوم باال تایب نیهم ئستونیر-گفت حسام

 . هیباهوش وزرنگ یلیاره خودشه دختر خ-

 خوشگل و عاقل نطوریوهم-

 گهیم یچ نمیجالب شد  بزار بب بحث

با  دمیتا حاال ند هینیهم دختر سنگ لیکم نداره خ یزیچ یو خوشگل ینظر دارم از خانوم ریخانوم ز تایوقته ب لیمن خ -داد ادامه

رو براش بسازم  یزندگ نیبهتر تونمیکه بابامم وضعش توپه و  یدونیخوشم اومده م یلیرفت و امد کنه ازش خ ییپسر

 .شیرخواستگا میبر میکه بر یکمک کن خواستمیم

 خالص رو زد. ریت

 

 

 بار ازدواج کرده؟ هی یدونستیم-گفتم نیهم یبرا کردمیخودمو کنترل م دیبا یبودم ول یعصب

 نه -گفتم باتعجب

 بشه تمومه . ینداره مامانم راض یبیع-برعکس تصورم گفت یول شهیم مونیالن پشبه لبام نشست ا یلبخند

 باهم ازدواج کنن  خوانیپسره است و م هیعاشق  نکهیاخه مثل ا-

  کنمیخو منم شانسمو امتحان م-

 کنه  رتیتحق دیخو شا-

 چرا؟-

 حرفا نیدوس دارن از ا گروید یکیکه من  -

 دونستمیمن از کجا م گمیخو م ایزنیم ییرفاوقتا ح یتو هم بعض ایوا داداش ار-

است حالت جنون  ونهیزره د هیمجبورم  که بگم  یبهت بگم حسام جان ول نویا خواستمینم-گفتم   رهیپسره چقدر گ نیا یوااا

 دنیرسینماگه   چارهیتا حد مرگ زده بود ب الشونویاز فام یکیبار  هی زنهیطرف مقابل رو م شکونهیداره خود به خود وساالرو م

 االن مرده بود.

 داداش. کاریچ خوامیم ونهیمن زن د یخو چرا از اول نگفت-نگاهم کرد وگفت باتعجب

 یکمک کرد یلیداداش خ یمرد یلیخ-شد که بره دستشو زد به شونه ام وگفت بلند

 بود   فهیوظ-زدمو گفتم یلبخند

 شکرت . ایشم.خداب تایگفتم که تونستم مانع ازدواج ب یشیرفت خونه اشون. اخ حسام

 

  تایب

بهش سالم  دمیحسامو د نییپا یطبقه  یاز پسرا یکیرفتم . نییزدم  با اسانسور پا رونیشدم که برم عمارت از خونه ب حاضر

 افتاده. یاتفاق-نگاهم کرد گفتم نیکردم که همچ

 دیشما فقط اروم باش ستین یمشکل چینه ه-نه تکون داد و گفت یتند تند به نشونه  سرشو

 من ارومم -

 . دینزن بیاس یتا به کس دیاروم تر باش-

 حسام خان؟ هیمنظورتون چ-

 نداشتم ببتا خانوم  یمنظور یچیه یچیه-

 است . ونهیپسره د چارهیشدم .ب نمیوسوار ماش دمیکش یپوووف

 . لویهفتاد ک میشیم ایخدا مارو باش با ک یا

 کردم. یتا عمارت رانندگ کالفه

 .. دمیعمارت که رس به

 

 

 ناز خونه بودن. یلیخ یدختره  هی احسانو

 ؟یبرام اورد ییزندا-کردم وگفتم یاحسان روبوس با

 وقتشه . گهیاره د-

 گرم سالم دادم. یلیبا دختره هم خ دمیخند
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 تره. اهیبجز من .چشمام از شب هم س نیچشم رنگ شهیداره اضافه م لیفام یناز بود دختر شانس من خره هرچ چه

 نفس  ییکه بهت قول داده بودم زندا ییزندا نمیا-وض کردم که احسان گفت لباسامو ع رفتم

 خوشبختم نفس جون -

 نفس  یینفس نه زندا شهیزنت هم م یتو احسان یوقت-احسان گفتم وروبه

 تو ییبس که پرو-

 ؟یبه توچه احسان-

 زیزبون نر زیزبون نر--

 خانومش؟ یاقا جلو ارهیچرا کم م-

  ندازهیبهتره  فقط با من کل م نیا شیپ ارمتینفس جان نگفتم ن-

 یخنده دار یلیاخه خ-زدمو گفتم  چشمک

 عمه ات خنده داره -بود پرت کرد سمتم وگفتم زیکه رو م یبیس

 حالل زاده است  یلیخ ادایم کایاز امر شهیحرفا فردا عمه پا م نینزن ا-به دندون گرفتمو گفتم نموییپا لب

 شناستت؟یکس نم چیکه ه یا ها انقدر جدج هیتو چطور بق تایب-وگفت دیخند

 رفتار کنه  متیهمه جا با همه با مال دیادم نبا-

 خوبه . دیساز هیقاف یلیخ-نگاهم کرد وسرشو تکون داد وگفت متفکر

 تشکر احسان جان-

 ازت خوشم اومد . یلیخ یباحال یلیجون خ تایب-خنده وگفت  ریزد ز نفس

 ه داره دل به دل را-واسش فرستادم وگفتم بوس

 واسه زن من بوس نفرستااااا خودم فقط حق دادم ببوسمش.-گفت احسان

 فقط بوس ؟-گفتم طنتیش با

 .رسهیبهم نم چکسیبود ه ادیو دنبالم کرد.منم که انقدر  سرعتم ز تایب-بلند گفت یبا صدا که

 . دمیدویدنبال هم م یو منو احسان همه مثل تام وجر دیخندیم نفس

 تکرار نشه ؟! گهید یول دمتیبخش-شد وگفت خود احسان خسته اخر

 چشم  استاد -

 .میدیخند مویبهمون خوش گذشت مامان هم به جمعمون اضافه شد و کل وگفت یلیخ خالصه

 

 

احسان خل وچل ودارم وبا خنده وارد خونه  نیشکرت که ا ایبرگشتم خونه.خدا یبهتر شد.با حال بهتر میروح یلیخ

 کردم.که غش کرد از خنده. فیبراش تعر زویهمه چ نایزدم به سشدم.لباسامو عوض کردم وزنگ 

 خدا چقدر امروز حالم خوبههههه یییا

 کوبهیتا خود صبح م کتمیموز

 گوسفند،شتر،اورنبوتان، نیا ریتمامش تقص دیریشدم به دل نگ یروان

مثل خودش  ونهیدت زشت وداز همه موجو یبیاشام،جن وروح خالصه  ترک مون،دراکوال،خونیال،می،گودز یصحرا یپا هشت

 گوسفند مگه دستم بهت نرسه.شانپانزل. یایهست ار

 

  ایار

 خانوم هستم. ونهیمد امویتمام بدبخت کشتمشیقطعا م شدیم کینداشتم.اگه دلسا بهم نزد یعصاب درست امروز

 قش.رفت تو اتا دیدارم برات وخند زیاخر هفته سوپرا-دلسا اومد وگفت  یمبل که صدا یبود رو نشستم

 .ریدخترو بگ نیا یتو هم جلو رمیگیدهنمو م یجلو  یمن ه ای....... استغفراهلل خدای کهیزن هه

 جادوگر ازدواج کنم. نیمجبورم کنن که با ا نایبگه حامله است تا مامان خوادیاخر هفته م حتما

 بزنم. یسر هیشدم به شرکت  بلند

 شدم. نمیورفتم سوار ماش حاضرشدم

 .کنهیم یتو شرکته با دلربا خانوم نامزد باز نیارت نیباز ا دمید دمیشرکت که رس به

 کردم. کیوارد شدم.باهاشون سالم وعل انیگو اهللی ااهللی دمیکش یپوووف

 از ما گفتن. شهیبد م یلیخ نهیبب یکی ستاین ینامزد باز یجا نجایا زانیعز-گفتم
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 .دیت کشدلربا سرخ شد وخجال یگونه ها دمیبار تو عمرم د نیاول یبرا

 چشمام شک کردم دلربا وخجالت؟ عمرن  به

شب بود که از شرکت خارج شدم اول رفتم  ٨٢شرکتو جمع وجورش کردم.ساعت  یکرد ورفت.منم رفتم کارا یخداحافظ نیارت

 رستوران غذا خوردم وبعدش رفتم خونه.

 .تایب یانستیتو اتاقش.منم رفتم اتاقم رفتم تو  ا ینت گرد ایخواب بود  ایهم که  دلسا

 .شهیتر م نیریخوابه ش یوقت تایعکس بود.ب هیچقدر بامزه و خوشگله   نهیریدختر چقدر ش نیخدا اخه ا یا

 .شدیتر هم م نیریخواب ش یتو تایب گفتیهم راست م واقعا

 . شهیچرا نم میهم بش یبرا تایمن وب شهیخدا چرا نم اوووف

 فرو رفتم. یقیواب عمبود رو بوس کردم وبه خ تایکه عکس ب میگوش ی صفحه

 

 

 تایب

 .میمقدار بگرد هیسرخه حصار  میبر میجمعه است وبا بچه ها قرار گذاشت امروز

 اسپرت خوشگل زدم. پیت هی

 .بمیانداختم تو ج مویگوش

 صورتم نشوندم تا خوشگل بشم. یهم رو ییکوچولو شیارا

 .میشدم و راه افتاد نمیتک انداخت که رفتم سوار ماش کتای

 .دادیفاز م یلیبود خ ادیپورشه رفته بودم وخو پورشه هم که سقف بازه وسرعتمون زبا  چون

پنجره نشست وقر  یباز خل شد رفت رو نی.اقا اکردیم یرانندگ کتایوسپهر جاشونو عوض کردن و  کتایبود که  کیراه تراف تو

 کیسپهر وارتان کال تراف یخل باز دنیبا د . ملتکردیم شیارتان هم که نه گذاشت نه برداشت همراه دمایخندیما هم م دادیم

 یاهنگ کُرد هیهست  نتیماش یرو ستمیشدن و به من گفتن که س ادهین پی.جفتشون از ماشدنیخندیرفت وم ادشونی

بود که  ادیمن انقدر ز نیضبط ماش یصدا نیا کردنیحرکت م نایماش نی. از ب دانایرقصیگذاشتم .اونا هم م یاهنگ کُرد هیبزار.

 .دیشنیکر هم صداشو مادم 

 بلند شده بود. نایماش یهمه  یخنده  یصدا

 ونیکام هیبا  نیتا ماش ٠٢-. مرد رو به من گفتخوردیتکون نم ینیماش چیچون ه میهست کیتراف نیبود حاال حاال تو ا معلوم

 که تصادف کردن دعا کردم. ییاونا یوبرا دمیکش یپوووف میهست نجایساعت ا هیتصادف کردن کم کم 

 .دنیرقص یوفارس سادنیدست همو ول کردن و مقابله هم وا نایکردم که ا شیعوض کردمو فارس اهنگ

 مثل سپهر. یکیشده  ارتانم

رفت باهاشون  لویهم بخاطر ن نای.سدنیورفتن وسط با ارتان وسپهر رقص میشدنو گفتن ماهم هست ادهیهم پ لویون کتای

 .ستیخانوم موندن که ولش رقص بلد ن شیتیبفقط -.فقط من مونده بودن که سپهر گفتدیرقص

 کوچولو برقص هی ایجون من ب ی.ولیخوریوقت گول نم چیالحق که ه-زدم که گفت یلبخند حرص دار بهش

هم اومدن وسط انقدر  گهیچند دخترو پسر د هی میشد ادهیما که پ دمیرقصیم نایبا ا نویماش رونیب دمیگفتم وپر یا باشه

 که ملت غش کردن از خنده. میدر اورد یمسخره باز

 .میدیرقصیمسخره وخنده دار م یلیخ یوااا دمیاهنگ تانگو اومد رو کار من با ارتان رقص کایتراف نیبده از ا خدا

 .میورفت میشد نیساعت راه باز شد وهمه سوار ماش هیبعد  بالخره

 سرخه حصاره. میدیرس یوقت

 پخش شد. دنمویرقص لمیف تایب تایب-گفت سپهر

 کنم پخش بشه. کاریچ-باال انداختم وگفتم یا شونه

 .یودلقک باز یخوشگذرون یورفتم بسو دمیخند وباهم

 

 ایار

 حالم بهتر شه. لمایف نیبا ا دیحوصله ام سررفته شا گشتمیخنده دار م دیجد یها لمیداشتم دنبال ف تیسا تو

 ارسال شد. دیجد لمیف هی قهیدق همون

 .کیتو تراف رقص

 .هیا غهیچه ص گهید نیا
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هم اومدن بعد  کتایو لوین قهیارتان بعد چند دق تایسپهر با داداش ب نکهی.عههههه ا دنیرقصیکردم دوتا پسر داشتن م بازش

 کنم . کاریچ تایب نیخدااا تو بگو من از دست ا یهم اومد وسط ا تایحرفو که زدم ب نیا ستین تای.خداروشکر بنایس

 احمق. یدلسا بش یشوهر رسم دیامشب با یدیسف یشونیگاو پ گهیتو د ایشو ار خفه

 

 

 یلیکه اووووف خ ششمیبود ارا دهیجلو باز با سارافون کوتاه پوش یمانتو هیبود.خوشگل کرده بود  دهیبه خودش رس یلیخ دلسا

 فراوان بود.

 .میدلسا شد یسوار کمر باهم

 .میدیبه خونه رس میبه هم نامحرم بود گهید 

 شروع کرد. نایوا دمین طبق معمول قربونت بشم فدات بشم پسر رشم دنیداخل مامان با د میرفت

 )حالت چطوره دختر خوشگلم(میزیاحوال گوزل ق فیگفت:ک یکرد وبه ترک یبا دلسا دست داد وروبوس بابام

 د؟یممنون عمو جون منم خوبم شما خوب-

 )ممنون دخترم( میزیساقول ق-

 کرد. یهمه سالمو احوال پرس هیبا بق دلسا

 گفت و رفت که لباساشو عوض کنه. یاجازه ابا هی

 هم با دلسا رفت که لباساشو عوض کنه. دلربا

 . میهم نشسته بود ما

 .اریپسرم برو از اتاقم دفترمو ب-گفت بابا

  رمیچشم بابا االن م-

 یکار نیهمچ یاخویتو م یعنیدلسا  یچ یعنی-دلربا ودلسا توجه امو جلب کرد که دلربا گفت یسمت اتاق بابام که صدا رفتم

 ؟یکن

 کاره. نیرو  انجام بدم بنظر بهتر یکار نیهمچ خوامیاره دلربا م-

 رفتم. نییزدم وبسمت اتاق بابا رفتم.دفترشو برداشتمو پا یپوزخند ومدیکدوم ن چیاز ه ییصدا گهید

درست کرده  مهیو ق یسبز .مامان قورمهمیوشاممونو خورد میشام حاضر رفت نیپاش-.مامان گفت نییودلربا هم اومدن پا دلسا

 بود.

هارو  ینیریکه خودش درست کرده بود اومد.ش یخامه ا ینیریکه مامان با ش مینشست ونیزیتلو یجلو میورفت میخورد شاممونو

 د؟یشینه جدا م اید؟یکنیم شه؟ازدواجیم یچ دیگرفت متونویدخترم تصم-بابا گفت میخورد

 موضوع بودم  نیا ریهم درگ یلیفکر کردم خ یلیخب عمو جون من خ-

 که..... میگرفت میما تصم یعنی من

 

 

بازم  تونمیبهم دست هم نزده و من م ای.تا حاال ارمیازهم جدا بش-گفت یبستم منتظر بودم که بگه من حامله ام ول چشمام

شد که از  نیر اما ب میتصم نیهم یبرا شناسنیزن مطلقه نم هیومنو به عنوان  ستیازدواج کنم چون اسمش تو شناسنامه ام ن

 دلسا-.بابهت گفتممیجدا ش میدار میو تصم میبا هم نخون هیدائممنظورم عقد  یو ازدواج دائم میهم جدا ش

 نگو. یچیاالن ه ایار گمیبد بهت م-که فقط خودم بشنوم گفت یزد واروم وزمزمه وار طور لبخند

 نگفتم . یزیچ

 م؟یرسیبهم م تایمنو ب یعنیچاکرتم  یعنی ایخدا

 .میایبعد م میحرف بزن اطیبار تو ح نیاخر یبرا میریم ایرو لبام نشست که دلسا گفت منو ار یدلبخن

حتما -روش که دلربا گفت میروش بود نشست یبزرگ بود وپشت زیم هیکه کنارش  یکیکوچ یکنار حوضچه  رونیب میدلسا رفت با

 حرفو زدم؟ نیکه چرا ا یکرد یتعجب

 حرفا چطور شد ؟ نیوا ییکه حامله ا یگیدروغ م یفتگیتو که م یچطور یول یلیاره خ-

 صبر کن. قهیدودق گمیم گمیم-وگفت دیکش یاه

 ؟یاما قول بده وسط حرفم نپر گمیم-شروع کرد قهیچند دق بعد

 باشه -
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 یسرپ هی.من عاشق میبه کار هم نداشت یهم تو از من .کار ومدیاز اول هم من از تو بدم م کایامر یکه اومد شیچهار سال پ-

شرکت راه  هیباهاش  یتونستیکه م یجور یکرد شرفتیپ یلیسال  خ کی هیعاشقمه.تو تو گفتیبه اسم احسان بودم اونم م

توپ  تتیو وضع رانیا یاومد یاون  وقت سوختمیتب عشق احسان داشتم م وبود منم که ت یعال تتیوضع یلیوخ یکن یانداز

پوالشو بهت بده تمام ملک  یهمه  دیبا یول یدوس دار یهرچ هیگر یازلوس ب یوموقعت زنش بش یمخشو بزن دیبا-شد گفت 

 که داره  یوهر چ

 .یبا من ازدواج کن یقبول کرد تایبا ب یانقدر عاشق بودم که قبول کردم تو هم از سر لج ولجباز منم

.تا رمیبود که ازت بگ شدن به تو نکردم وگرنه منم زنم.فقط قصدم امالک تو کینزد یبرا یشش ماه تالش نیکه تو ا یدید

 هم نتونستم بکنم یگفتم بزار زنگ بزنم بهش بگم که طالق گرفتم و کار شیدو هفته پ نکهیا

 گفت؟گفت که.... یبهم چ یدونیم-بغض گفت با

 

 

با خودت دلسا من تورو اصال  یفکرکرد ی؟چیزن من ش یایب یخوایکرده حاال م ایاستفاده اشو ار خوامیجنس بونجول نم من

 ؟هان؟یخوریبه چه دردم م یتو اگه پول نداشته باش دیکشیفقط اون پولت بود که منو سمت خودش م کردمینم حساب

 دختر تو وجودش داره شکست  هیکه  یقلبم شکست کل وجودم احساساتم هرچ ایشکستم ار-وادامه داد هیگر ریزدز دلسا

که  یمنو ببخش.دلسا همنجور ایخدا زدمیگناه تهمت م یب دختر نیمن چقدر به ا کردیم هیوگر زدیکردم تو اغوشم زار م بغلش

همه وهمه رو  دیبچه دار ش نکهیا نمیبب تونویخودت دوس دارم خوشبخت ایهم مثل مت بشکنه  تایب خوامینم-گفت کردیم هیگر

 باشم. دیمن با

 از دستش نده هیدختره خوب تایب

 والبته لج باز-وگفتم دمیخند

نگران  یکه بامن ازدواج کرد نهیمدت باهات لج کنه ومحلت نده ناراحت نشو اون بخاطر ا هی دیابهت گفته باشم ش-وگفت دیخند

 دیهم شیر خینباش تهش شما ب

 ایزدم  یحرف بد ایدلسا مثل خواهر نداشتم دوست دارم ببخش اگه بهت تهمت زدم  یخوب یلیخ-دلسا لبخند زدمو گفتم به

 که زدم تو گوشت منو ببخش یاون بار

 .ستین یمشکل کردمیم تینداره من خودم عصب یبیع-زد وگفت یلبخند

 هم حق حرف زدن نداشت. چکسیوه میادامه بد میخواینم گهیکه د میداخل و بهم گفت میرفت

 

 تایب

 وقت شب. نیا یخونه نشسته بودم که تلفنم زنگ خورد ک تو

  ٩ساعت  ایشد ونهید تایب

  حاالااا

  تایب-گفت بود با ترس نایجواب دادم س تلفنمو

 شده؟ یسالم چ-

 رانیعمه برگشته ا-

 .؟رانیعمه اومده ا ییییییچ-زدم  غیج

 ادیصحبت کردن  یبهترکُرد خوادیم-وادامه داد دیشد وارون خند یعصب یستین نجایتو ا دید یوقت نجایا اینزن ب غیاره حاال ج-

 بده

 کژال هم اومده.؟ شیریکبیا یاون دختره -وگفتم دمیخند

 .ادیب گهیچند روز د دیشا وندهیکر فعال ننه خداروش-

 فعال امیم شمیباشه من االن حاضر م-

 .دیباز بپوش یمن مانتو ها یجلو گفتیم شهیهم نیهم یبرا میما ازاد باش ومدیقطع کردم ورفتم حاضر شم اما خوشش م ویگوش

 کنم. دایپ دیخدا حاال لباس باز با یا

کردم با رژلب  میمال شیارا هیورفتم تو کار صورت  دمیمانتو جلو بازمم پوش دمیپوش با شلوار قرمزمو یسارافون کوتاه مشک هی

 قرمز خوشگل زدم رو لبام.

 دیبخاطر عمه با یول ومدیخوشم نم ادیز پایت نیطرفشو زدم پشت گوشم.اه اه از ا هیو شال قرمز رنگمو  ختمیکج ر موهامو

 .رفتمیم ینجوریا
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پول باالش داده  یکه کل کسمیس فونیا یگرفتم و انداختم تو گوش ونیلیدو م شیال پسامسونگم که س یاز گوش مکارتویس

 بودم.

با  دمیرفتم که مهرشاد وشادمهرو د نییرفتم چند طبقه پا نییهم کفه از پل ها پا یخدا طبقه  ی شهیاسانسورم که هم نیا

 ؟یخودت تایب-گفت شونیکیمن چشماشو گرد شد  دنید

طبقه هم کف خواستم برم سمت   نییو رفتم پا یبا یبا ونیفعال عجله دادم اقا گمیبعد براتون م هیالناره خودمم داستانش طو-

 ؟یبریم فیکجا تشر-از پشتم گفت ییکه صدا نمیماش

 یریم یکجا دار هیپیچه ت نیا-گفت ایابروهاش نشست و ار نیب یظیعقب از نوک پام تا فرق سرم نگاه کرد اخم غل برگشتم

 خانوم؟

باال اومد  تمیمغرور یخود به خود خو یعمارت ول یعنیخونه امون  رمیدارم م زیچ-وگفتم دمیمسخره هم خند یلیخ مدیخند

 به تو چه اصال؟-وگفتم

 ؟رستوران کارت دارم. میبا هم بر یایب شهیفردا م تایب-زد وگفت یلبخند ایار

 عمه خانوم اومده. که یول گمیهر وقت وقت داشتم بهت م یول تونمینه نم-کردمو گفتم فکر

 عمه خانوم؟-

 بسته درحضورش ظاهر شم. یبا لباسا ادیعمه خانوم خوشش نم رونیب رمیم پیت نیپس به نظر تو چرا دارم  با ا-

  دزدنتیجا نرو م چیه ینجوریا یخوشگل شد یلیخ یاهان ول-

وسوار  نیشده  و سوار ماش رمیبرم د من میحرف زد ادیخب ز-رو گرفتم وگفتم  نهیلبام  بش یرو خواستیکه م یلبخند یجلو

هم تازه اومده بودن وتو  کتایشدم ورفتم داخل ارتان و ادهیپ دمیبود که رس میبنزم شدم ورفتم سمت عمارت ساعت ده ون

 بودن.  نگیپارک

بود  دهیپوشهم  یرنگ دیبود شال سف دهیرنگ  پوش یخی یبلند ل یو مانتو  یخیبا شلوار  دیسف  هیسارافون ریز هیهم   کتای

منو  یخواهرا-خنده .ارتان گفت ریز میهم زد دنیرنگ موهاشم فرق باز کرده بود با د یکرده بود با رژلب قهوه ا یمیمال شیارا

 شدن. یباش چه شکل

 .ادیخوشمون م یلیانگار خ  شعوریخفه شو ب-

 

 

 ه؟یه؟چیک نیترسیکه همه اتون ازش م یعمه ا نیا نمیبب میبر یباشه خواهر-وگفت دیخند ارتان

 شهیم تیحال نیبرو بب ایب-

 درو باز کرده بود . لویکه ن میسمت در وزنگ خونه رو زد  میرفت  باهم

هم سرش  یبود شال مشک دهیپوش یبلند مشک یومانتو یبا شلوار طوس یسارافون کوتاه طوس هیاون  میاون نگاه کرد پیت به

 ودخنده دار شده ب یلیکرده بود.با اون شکم گنده اش خ

 د؟یخندیزدم حاال م پویت نیچهارتا بچه ا نیبابا من با ا دیریبم-گفت لویخنده که ن ریز میزد کتای منو

 چهارتا؟؟؟-میبا بهت گفت کتای منو

 اره خانوما چهارتا بچه هام چهار قلوان.-

 حرفا اومد به خونه. نیجووون بخاطر ما چهار قلو ودوقلو ا-میگفت کتای منو

 . میه شدو وارد خون میدیخند

 سوت وکور بود.  یلیخونه خ جو

 ؟یاومد تایدخترم ب یوااااااااا-گفتم دنمیخونه که شدم عمه با د وارد

 اره عمهههه اومدم -زدمو گفتم یمصنوع لبخند

 بغلم کرد و خالصه چلوند منو. اومد

 (نمیری)دختر ش نگمیریش شکِهیماشااهلل ماشاهلل کَن-که ول کرد صورتمو تو دستش گرفتو گفت منو

 عمه جون یمرس-

 .یچقدر خوشگل شد شعوریدختر ب یحرف زد یباز تو فارس-

 نگفتم. یزیوچ دمیخند

 کتا؟یارتان و-چشماش پر از اشک شد وگفت دیوارتانو د کتایکه کال ول کرد. و منو
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سام خوشگلن  نیا یاخه کال بچه ها نیچقدر شما خوشگل-اره تکون دادن عمه جفتشونو بغل کرد و گفت یبه نشونه  سرشونو

هم که به جده امونو مادر مادر مادر خانوم بزرگ زهرا خانوم رفته  تایزن اولش که ماه بود که ارتان فداش شم انقدر خوشگله.ب

 .دیخود سام خوشگله ماشااهلل ماشاهلل همتون خوشگل وبا وقار هیهم که شب کتایهمه جا زبون زد همه بود. شیخوشگل گنیم

 بغلمون گذاشت. ریزچقدر هندونه  اوقوع

 ؟یبا اون پسر چپه ازدواج کرد دمیشن تایب-که عمه گفت مینشست میرفت

 چپ؟-تعجب گفتم با

 .کردیاخم هم م شهیبود اهاا پرهام اون هم یاسمش چ کردیچشماش چپ بود به تو نگاه م کسرهیکه  یهمون گهیاره د-

 اره ازدواج کردم اما جدا شدم ازش-

 خبردارم-

 ؟ شدیمن چ ی وهیم نیپس ا -زد عمه داد کدفعهی

 . میکردیبا بهت نگاهش م هممون

 

 

  یپرهام خل و چل نامزد نیتو هم که با ا کتای-اشو که اوردن گفت وهیم

 ست؟یسرت ن ریز ی؟کسیتو چ-بگه و روبه ارتان گفت یزیچ کتای نزاشت

 نفر هست هیچرا عمه -

 کننیم یکجا زندگ-

 ننیمناطق متوسط نش-

 یجلو میوسپهر ،مامان ،بابا دستمونو  گزاشت نایوس لویون کتایمثل دختر من کژال منو  یریم سطح خودت بگه یکی دیتو با-

 دهنمون تا خنده امون مشخص نشه.

دوم فکر کنم  ستیارتان ن یبه خوشگل نکهیاول ا یخوبه ول ستیبد ن ییاش خدا افهیق هیکژال چه جور دختر دیدونینم اخه

مدال البته کج تر  نیمثل ا ستین یچکیاز خودش بهتر ه کنهیخدا فکر م ایاخالقش  نکهیر باشه سوم ااز ارتان بزرگت یچند سال

 .خورهیم ییتو پنج سر کنهیبر پنج م میتقس میخوریلقمه م هیکه ما تو  یگوشت کهیت هیخنده داره. یلیخ رهیراه م

حال بهم زن  یلیاه اه خ یدیعقشم کج رقص کوچولو فاز عوض کن .عقشم عشقم نه ها هی سمیعس گهیم یرقصیکه م باهاش

 .ادیبدم م یلیوحسود سرجم من ازش خ

دختر شدم  هیاالن نه عاشق  یول کردمیعمه جون عاشق شدم اگه عاشق نبود حتما به ازدواج با دخترتون هم فکر م-گفت ارتان

 هستش. یقصدم هم جد

 .میدیخندیم زیر زینگفت وما هم ر یزیچ گهید عمه

خونه اتون حال مونو بهم  دیگورتونون گم کن دیپاش-زد  غی.چشماش خمار شده بود که ج شهیم یجن رهیوابش بگزره خ هی عمه

 .نمیبب نیبر نیپاش دیزد

  دیگورتونو گم کن-که عمه بلند تر داد زد  کردنیداشتن به من نگاه م جیگ کتای ارتان

راه ننداز  غیج غیبخواب ج ریپاشو برو بگ ادیخوابت م یلیخ-نداشتم منم بلند تر از خودش داد زدم دادشویداد وب ی حوصله

 هم راه نرو هیبرو تو اتاق بخواب رو عصاب بق ستایخودت ن یخونه 

 اروم بلند شد ورفت. یلیمن خ هیعصب یچهره  دنیبا د عمه

 .حق نداره رو حرف من حرف بزنه چکسیتو خانواده منم و ه برنیکه همه ازش حساب م یبگم تنها کس خالصه

 است  ونهیبود دو تختش کم بود د یک گهید نیا-ارتان گفت دیکه رفت خواب عمه

 .ردشیبگ ادینم یچکیکژال رو به من بندازه اخه ه خواستیهم م شیاست چند سال پ ونهید قایدق-گفت نایس

 خل وچل خودش خل وچله   گهیبه سپهر م یوااا-گفت کتای

پشت سر  دیکشیپشت سر خواهر من؟اوه اوه بزنم دوشقتون کنم خجالت نم نوچ نوچ-از شونه اش بغلش کرد.بابا گفت سپهر

 هان؟؟؟ دیزنیمن حرف م هیخواهر مظلوم دوس داشتن

 خنده  ریز میزد همه

 به عمه. دمیخند یکل

 داره خانوم  یا قهیعمه خانومم چه سل نیاه اه ا نیولگرد شد یدخترا نیا هیشب-گفت بابا

 اخه.؟ هیپیچه مدل ت نیا دادمیحق م بهش
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 .دیما بمون یامشب خونه  نیایگفتن ب کتایارتان و خالصه

-گفت لویکه ن مینشست میتو پنت هوس بود دو خوابه بود. رفت  کیش یلیاپارتمان خ هیاونا که  یخونه ا میورفت میکرد قبول

 .؟ادیبپوشم خانوم خوشش ب یمن فردا چ یوااا

 خنده. ریز میزد همه

 دنبال لباس بگردم.اخه خانوم لباس جلو باز دوس داره.  دیار  تا بچه باچه نیبا ا ییخدا-گفت لوین

 که دنبالم درد کرد. میدیانقدر خند لوین نیاز دست ا یوااا

 . میدیخند میگفت یکل اونشب

 .میدیخواب میورفت میاتاقارو زنونه مردونه کرد بعد

 ختیریب پیوت میخوشگل کرد یعمارت کل  میوبعد بر میرسمقدار به خودمون ب هیخونه تا  میرفت میشد داریکه از خواب ب صبح

 میبا شال مشک مویمشک یخوشگ یلیخ یو کتون دنیکوتاه وشلوار کوتاه پوش یمانتو  ینسریعمه خانوم ا یخونه  میو رفت میزد

 دنمیاز کرد با ددرو ب ایدرشونو زدم  خود ار انایدر ار یاما قبلش رفتم جلو مارتع میموهامم باال سرم بستم ورفت دمیپوش

 تایسالم ب-لباش وگفت ینشست رو یلبخند

 .میسرمم بخارونم االن بهم بگو که بعدا مفصل باهم درباره اش حرف بزن تونمیمدت کار دارم نم هیمن  ؟یسالم کارم داشت-

 میمنو دلسا بهم نامحرم شد شبیباشه گلم د-لبخند زد وگفت-

 ؟یچ یعنی-تعجب گفتم با

باشه  و اگه  نمونیب یرابط چینه من حق داشتم بهش دست بزنم نه ه یعنی میباهم ازدواج کرد یر دادماه قرا شیخب ما ش-

 شیاون ش شبیود میبه اون داشتم نه اون به من ومن عاشق تو بود یخب نه من عالقه ا یول  میکن شیدائم میعاشق هم شد

 ماه تموم شد.

 .ستیتو شناسنامه ام ن یاسم چیاالن من مجردم  و ه و

 یامیدن یوجودم یمن هنوزم دوست دارم عاشقتم هنوزم همه  تایب-بهت نگاهش کردم که گفت با

 ؟ هینظر تو چ تایب

 خدا مخلصتم چاکرتم ولیمن اره خدا ا یاالن فقط فقط برا یعنیمن شد  یبرا ایار یعنیخدااا  یلبام نشست وااا یرو یلبخند

 ......گفتم

 

 

 .یمن برم فعالبا یکه باهاش خوشبخت بش یکن دایزن خوب پ هی شااهللیا-ادامه دادم یثی.وبا لبخند خبیبه خوش شاهللیا

 سمت عمارت. میرو تو بهت تنها گذاشتم با بچه ها رفت ایوار

کژال تو راه -که عمه خانوم گفت میکرد کینداشت. سالم وعل یشده بود وحالت نرمال داریعمه خانوم  هم که از خواب ب نیا

 خونه اش هم که مناسبه. تایب شیپ ادیند وقته مچ نیا ادیداره م

.من رفتم اون خونه دیهمه ندون اریخودتونو صاحب اخت دیعمه دوروز مهمون هست-گفتم رفتیم شیداشت پ یادیعمه ز گهید

 .دیکژالو بفرست گمیاگه خواستم حتما م ستمیکه تنها باشم؟دنبال سرخر هم ن

 سرخر؟ یگیبه دختر من م دیچشم سف یدختره -چشماش گرد شد و با خشم گفت عمه

 کجاست؟من کژالو کار دارم. ی.ژاله که معلوم ندیدخترتونو به داداش من غالب کن دیو بگم که نخوا گمیاره به دختر شما م-

 تو نگران نباش. ادیژاله هم با کژال داره م هییچه حرفا نیادب ا یب یپرو یدختره -

 یعمارت یخونه ا هی دیباش رانیا دیدوست دار ادیز دیدستور بد چکسیبه ه دیارحق ند گهید یعمه خانوم.ول ستمینگران ن-

 .دیریدختراتون بگ یبرا یزیچ

(باشه کژال وژاله شعورمیب ی)زشتم دختره نهیباشعورم ترجمه اش ا یخوشگلم دختره -شدم که برم.که عمه اروم گفت وبلند

 نشو. یتو عصب موننیم نجایخودم ا شیپ

 .نشستم سرجام اروم

 اش هستش( یخلم معن نیگلم )همون افر نیافر-گفت

 اروم داخل شد. یلیو ژاله خ غاشیج غیساعت کژال با ج مین بعد

 در اورد. یو مسخره باز یلوس باز یلیوخ یهم سالم کرد با

 کاره بهم خورد. هیچقدر چندش اه اه حالم  شیا

 ل ازمن بزرگتر وخوشگل تر از کژال هستش.سا  هیژاله فقط  یاز من بزرگتره ول یچند سال هیفک کنم  کژال
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 دختر.؟ یچه خوشگل شد-سر جاهامون که ژاله که اخالقش ده مرتبه بهتر از کژال در گوشم گفت مینشست

 دختر. رسمیبه تو که نم-زدمو گفتم یلبخند

 ؟یبرگشت یمانکن هم شد یرفت سیتو پار مونیم-که گفت میدیاروم خند جفتمون

  زمیبعله عز-

 کمبود عقل عاشق تو شده بود. نیا سهیلیانگ یاز سرشناسا یکی  کهیاسمش فادر میدار لیفام هیما -

 ه؟یچ شیلیفام یعنی؟ شیلیفام-دمیپرس عیسر گهیم کوینکنه همون فادر کیفادر ک؟یفادر

 کرد یگاربعدش از خودمم خواست نایا نگویمدل یبرا میباهام کار کرد شناسمشیاهان م-گفتم الیخیبهم گفت ب شویلیفام

 نههههههه-گفت بابهت

 ارههههه-

 بود. یدختر باجنبه وخوب ومدیخوشم م یلیژاله خ از

 .میاستفاده رو ببر تیفرست نها نیدر نبود اون از ا  میگرفت میماهم تصم دیکه خانوم خسته شد ورفت خواب کژال

 من. یه خون می.ژاله هم باهامون اومد وهمه رفتمیهامون شد نیوسوار ماش میبلندشد همه

  هییعجب هلو-.ژاله در گوشم گفتمیدیرو د ای. ارمیکه بود نگیپارک تو

 هووووش به شوهر من حرف نزن.-

 شوهر؟-گفت بابهت

 .گمیحاال داستان داره بهت م-

 .ادیزره لج کنم باهاش که حساب کار دستش ب هی دیبا یرو رد کنم ول ایباال قصد نداشتم ار میرفت باهم

 بگو بگو بگووووو -گفت باال که ژاله میرفت

 خوشحال شدن. یلیخ کتایو لویامروز که ن یماجرا یکردم بعالوه  فیماجرا رو براش تعر یو همه  گمیخب خب باشه االن م-

 .امیب ییجاها نیبه همچ تونمیجون من نم تایب-رو دعوت کنم خونه ام.که گفت ایزدم که در زنگ

 چرا گلم؟-

 دنیپدرومادرم اجازه نم-

 با پدرومادرت حرف بزنم عشقم. انیب یروز هیشد تا من  الیخیپس ب-

 دلم فعال  زیباشه عز-

 یبا-

 .فهمنیمامان وبابات نم یگفتیخو م-گفت ارتان

 کرد. دییحرفا ارتانم تا نیول کن بابا وبا گفتن ا رمیپاک بودنشو ازش بگ نیدختر چقدر پاکه من اونوقت ا نیارتان بب-

 میوهمه ساکت بود میبود یا گهیفاز د هیکه بگم دبرنا کال تو  یباز ی.حاال چیسراغ باز میورفت میلباسامونو عوض کرد خالصه

 دبرنا دبرنا.-بود که بلند بلند گفت لوین ینفر نیاول

  میکن یباشه خفه شو ما باز-

 دیکن یچپه شو باشه باز ریپاچتو بگ-

 یزنیحرف خودمو به خودم م-

 یبل-

 نگفتم. یزیوچ دمیخند

 تموم شد.که  یباز

 د؟یا هیترسناک پا لمیف-.ارتان گفتلمیسراغ ف میرفت

 .میا هیما که چهار پا-بجز من گفتن همه

 ؟یچ تا؟تویب-گفت ارتان

 نه من دوس ندارم-

 ؟ ترسهینکنه خانوم م-گفت باخنده

 .مینیبب مینه بر-گفتم نیهم یفکر کنه ترسو ام برا ینداشتم کس دوس

 .مینشست  میواومد میدرست کرد الیپف میبرداشت ما دخترا هم رفت لمایاز تو ف لمیف هیرفت  ارتان

 ترسناک نبود. ادیز لمشیف
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 نایا میدیدیترسناک خفن م یلمایکه کل عمرمون ف ییما یهم برا دیبه انتخاب ارتان اصال ترسناک نبود.شا میدیخند یکل باهم

 نبود. ییزیچ

 

 

موجود لج باز  هی گهینفر د هیوارتان با  نایس دمید.رفتم دروباز کردم که ددر اوم یساعت صدا می.بعد ننییوارتان رفتن پا نایس

 اومدن. ایبه اسم ار شعوریو ب

 خانوم پرنسس خانوم اجازه هست.؟ تایب-وگفت دیکش یتعجب نگاهشون کردم که ارتان پوووف با

ار رفتم همه اشون خنده اشون گرفته تو وخودم کن دیایب دیببخش یهان اهان اهان واا-تازه سرجاش اومده بود وگفتم حواسم

 دونستن. زیاز ترس غضب من سکوت رو جا یبود ول

 ؟یدونستی.میشیتر م یخونه خواستن یبا لباسا-لب وزمزمه وار گفت ریز ایداخل که ار میرفت

 .نیوبه اطالعم رسوند دیشما لطف کرد رینخ-

 حرفارو  نینزن ا تایب-

 .میکن کاریمن حوصله ام سر رفته چ-گفت لویکه ن مینگفتم وهمه نشسته بود یزیچ

 .میبرقص میپاش دیدنس با-میدخترا  باهم بلند گفت همه

 یاهنگ مشت هیبپر برو  کتایرقص  یعنیرقص  میگیم یوقت دیحق اعتراض ندار-با تعجب نگاهمون کردن که من گفتم پسرا

 بزار.

 رو گذاشت.  بمیغر به اسم فکر کنم هو یکُرد یخواننده  یکومسا یاز اهنگ ها یکی رفت

 .کردنیو نگاهمون م دنیخندیوپسرا م میدیرقص یکرد یباحال ومشت یلیدخترا که خ ما

. بدو بدو رفتم از اتاق چهارتا کاله با هیبق نطوریاهنگ بابا کرم . من که استاد رقص بابا کرم بودم هم هیعوض شد وشد  اهنگ

 .دنیم رقصبه بابا کر میچهارتا کت دخترونه  اوردم و شروع کرد

 نگم بهتره. یچیکه ه میدیانقدر خوشگل رقص یوااا

 ما بودن. یهم که هنوز تو بهت رقص ولباسا  پسرا

-گفت نایکه س ایو موند منو ار دنیوژاله باهم رقص کتا،ارتانی،سپهرو لویون نایعوض شد واهنگ تانگو رو کار اومد.س اهنگ

 .میببر ضیها ما ف یبرقص دیتو با تایب

 .ستیحسش ننه داداش -

 بخاطر من  تایب-

 ؟یباشه اما با ک-

 باشه.-لخندمو گرفتم وگفتم یجلو دیدیافتخار م-اومد که گفت ایار یصدا

 .میدیوسط تانگو رقص میهم رفت ایار منو

 با من لج نکن. کنمیخواهش م تایب-گفت ایکه ار دمیرقصیاروم م اروم

 کنمیمن لج نم-

 اره کامال مشخصه خانوم خوشگله-

 علوم نگو خو م-

 نگفت. یزیمن چشماش گرد شد وچ ییپرو از

 ؟یزشت بش  نکهیتا ا یشیتو چرا روز به روز خوشگل تر م تایب-

 کنم؟یم یزیچ یبوتاکس دیشا دونمینم-

 ستین نینه منظورم ا تایب-

 من چه بدونم اقا. ؟خویپرسیخو؟ سواله م-

 نگفتم. یزیوچ دیخند

 من گشنمه اقا؟-گفت لویکه ن میتکه تموم شد خسته وکوفته نشس دنمونیرقص

 ماهم گشنمه امونه-وژاله  کتایو من

 .دایناهار درست کن دیشیداداشا پا م ونیاقا-گفتم

 بد نگذره؟-گفت سپهر

 . گهید گهیوما هم د رونیب رنیم ونیوگرنه اقا دیدرست کن دیبر دیپاش گذرهیبدون شما خوش م-

 شدن ورفتن غذا درست کنن.پا عیسر میکن رونشونیب میخوایم دنیتا شن اونم
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 در اوردن و مرغ درست کردن. زیریمرغو از ف رفتن

خنده دار بود  یلیکه خ لماشونویوف یواشکی.میگرفت لمیف نای.خالصه ما از اکردنیدرست م نایهم داشتن ساالد وا نایوس ارتان

 .گنیم نایکد بانو به ا ونی.اقامیونوشت نترنتیا میفرستاد عیما که سر میسوژه قرار داد

 خورد. کیتا ال ٣٢٢  کیساعت نزد کی تو

 خنده امون گرفته بود فراووووون. یوااا

 ناهار حاضره.-ساعت پسرا گفتن هیاز  بعد

 قشنگ بود. یلیدرست کرده بودن خ یعجب ناهار یسر سفره ول میرفت

 ظرف بشورم. تونمیمن که نم-گفت لویو که ن میغذارو خورد مینشست

 .کنهیکمرم منم کع کمرم درد م یا یا یاااااا-گفتم منم

  تونمینم کنهیقلبم قلبم منم قلبم درد م یا-دستشو گذاشت رو قلبش وگفت کتای

 شهینم کنهیدلم منم دلم درد م یدلم ا یا-هم دستشو گذاشت رو شکمش وگفت ژاله

 اشپزخونه. رونیب میورفت بوسهیخالصه دست شمارو م-میتا دختر باهم گفت چهار

 .میبردا شد لمیف دوباره

 پروان یلیخ یخداا-گفت ارتان

 .؟گهید یخوایارتان زن م یهوووو-زدم داد

  نایهستن ا یماه یعجب دخترا-گفت عیسر ارتان

 در اورد. یظرفارو بشوره بست ودلقک باز نکهیا یبند برا شیکردن.سپهر پ زیو اونا هم پاشدن اشپزخونه رو تم دمیخند

 کینزد دیخورده شا کیال ینگاه کردم که اوووف کل یخورد به اول کیتا ال ٨٢٢ قهیهمون دقکه تو  میرو هم فرستاد یدوم لمیف

 بود. یپنج هزار نفر

 که پسرا اومدن نشستن. میدیخند یمعرف شدن بچه ها کل خخخ

 و اون هم از نوع خوبش میکادو دار هیوما هم براتون  دنیشما انقدر زحمت کش-گفتم  ییپرو با

 رو نشون دادم. لمایکادو بودن که تبلتمو در اورد و فخوشحال منتظر  پسرا

 زدن تو سر خودشون وگفتن پسرا

 

 

 .کننیکدبانو صدام م نایخاک برسرم ابروم رفت االن تو شرکت به اسم اقا س-نایس

 نداشتم رفت. یابرو-کنهیم هیبا حالت که مثال داره گر سپهر

 کنه؟یم یچه فکر نهیبب ایاالن در-ارتان

 یعالقه داشت یلی؟خیمن انقدر کدبانو نبود یتو خونه  گهیتو دهنم م زنهیدونه م هی نتمیرفت خدا االن مامانم ببابروم -ایار

 .یگرفتیم ادی یموندیخودم م شیپ

 از خنده. میغش کرد مادخترا

 بود؟ یفکر ک-گفت تیبا عصبان نایس

 ؟یمن بود که چ فکر-جرئت حرف زدن به منو ندارن گفتم دونستمیچون م یدخترا بود ول فکر

 د؟یبکن دیخواستیم کاریوژاله چ کتای ایبود  لوین دینه فکر کن-نزدن که گفتم یحرف چکدومیه

 .میکردینم یغلط چیه یچیه-گفت یعصب ارتان

  نهیدرستشم هم-

 یچیباشه ه یول ستیکار تو ن دونمیم نکهیبا ا-گفت نایس ینزد ول یهم که بخاطر من حرف اینبود ار الشیخ نیکه ع سپهر

 .گمینم

 .؟میبخور یزیچ یبستن هی میبر-گفت لویساعت نه  شب بود که ن خالصه

 .میو حاضر شد میموفقت کرد همه

 م؟یبر گهیکه مامانم م یاونجور دیبا-گفت  ژاله

 رو نزاشته باشه بپا  یکی ستیاره چون خانوم معلوم ن-

 خنده. ریز میوهمه زد ستین دیواهلل از مامان من بع-
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 دور دور. میورفت میهامون شد نی.سوار ماش میدیعمه جون لباس پوش ی قهیسل طبق

سوار همه اشون بشه  تونستینم چارهیب لویشدم.ن الیوسا یمن که سوار همه  یشهرباز میوبعد رفت میخورد یبستن میرفت اول

 .شیبخاطر باردار

 به رگ. میخوشمزه بزن  تزایپ هیتا  یفست فود هیسمت  می. رفتمیکرد یباز یکل یتو شهرباز یکل نکهیا بعد

 .میشد هیفست فود داخل

 تایمهمون ب-گفت سپهر

 نداره مهمون من یبیباشه ع-

 .میسفارش داد همه

 از پشتم اومد که صدام کرد. یمرد هی یصدا که

 پرهام. دمیعقب که د برگشتم

 پرهام.؟-گفتم بالبخند

 ؟یشدمانکنم که  طونکیش-که گفت میکرد کیشدم وبا هم سالم وعل بلند

 دیدینبود حاال شما هم کشش م شتریدوتا عکس ب-وگفتم دمیخند

 ما. شیتو هم پ نیبش ایب-که گفتم دیخند

 مزاحم نباشم؟-

 .هیچه حرف نینه بابا ا-.

 پرهام به ژاله شدم. قیکردن. که متوجه نگاه عم کیسالم وعل زیگفت واومد سمت م یباشه ا پرهام

 رو نگاه کردم که . ای. سرموبلند کردم و ارمیفارش دادس گهید یتزایپ هیسرجاهامون و مینشست

 

 

 .ومدیخونش در نم یزدیروبه رو شدم.چاقو م ایار نینگاه غضبناک وخشمگ با

 ه؟یدختره ک نیا-سرمو برگردوندم.پرهام درگوشم گفت یمحل یب با

 چشمت گرفتتش. میدیژاله دختر عمه ام فهم-

 ادتهیبودن ز زیبخاطر ت-وگفت دیخند

 . دمیخند

 بخوردن. میشاممونو اوردن شروع کرد بالخره

 ها که تموم شد. تزایپ

 .کنمیخودم حساب م-گفت ای. پول خواستم بدم که ارادیهم دنبالم داره م ایار دمیرفتم حساب کنم که د من

 خوامینم-

 .کنمیمن حساب م گمیم تایب-

 .کنمیمن حساب م گمیم ایار-

 دختر انقدر لج نکن با من .-

 شه حساب کن لباوووف با-

 رو حساب کرد. تزایزد وپول پ یخند

 پارک . هیسمت  میو باهم رفت  هیبق شیپ میرفت

  شنایوگرنه بچه هام کچل م تایب یمن بخون یبرا دیرو کردم با تایمن حوس اهنگ ب-گفت لویکه ن میپارک نشست تو

 خنده. ریز میحرفش زد نیبا ا همه

 گفت.  یباشه ا  لویبده.ن ریحراست گ دیشا جانیا خونهیخونه برات م میبر-گفت نایس 

 .میخونه هامون شد ینصف شب بود که راه ٠ساعت  یبگو بخند وشوخ یکل بعد

  کریبزار تو اسپ-من بمونه که کژال زنگ زد.گفتم شیپ خواستیم ژاله

 گفت وجواب داد. یا باشه

 تو؟ ییکجا-گفت غیبا ج کژال

 دور دور. میبا بچه ها اومد-

 د؟یبردچرا منو ن-

 .شهیادم با تو عصابش خرد م یتورو داره کژ یحوصله  یک-
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 ادب مگه من چمه؟ یب-

 پات لبه گوره. هی گهیخونه باش د دیسالته زشته تو با ٠١ازت گذشته  یسن گهیگوشته اخه تو د ستین تیچیه-

 اگه به مامان نگفتم. شعوریخفه شو ب-دیکش غیج کژال

 لفنو قطع کرد.که ازت ساخته است و ت هیتنها کار-

 ؟یتو هم باهاش لج-بهت گفتم با

 حوصله اشو ندارم. رهیادم راه م یتیامن ستمیاره بابا فقط رو عصاب و س-

 کاش تو خواهر من بودم.-وبلند گفت قیعم یبا اه وبعد

 یلیخ-فتو دستمو رو دستش گزاشتم که گ گهیخواهرتم د ؟منمیمادر باش هیاز  نکهیبه ا یمگه خواهر-زدمو گفتم یلبختد

 تایب یخوب

 عشقم رسمیبه تو که نم-

 دوسش داشتم و مثل خواهرمم بود. لویون کتای یبود ومن به اندازه  یدختر خوب یلیژاله خ یزدم.خدا  یلبخند بهم

 . میدیخونه رس هی یوقت

 م؟یفشن شو راه بنداز هی هیژله جونم نظرت چ-جو خونه عوض شه گفتم  نکهیا یبرا

 فشن شو؟-

 .میریعکس بگ مویمختلف بپوش یاره لباسا-

 اتاق من. میوباهم رفت  میدیفشن شو خند یبه سو شیپ تایب هیعال-

 .؟میکن شمیارا دیبا-تخت و گفتم یرو میختیرو ر لباسا

  نیوبب ایازت بسازم ب ییهلو هیدارم  یشگریمن مدرک ارا هیمگه چ میکنیباشه م-

 .یمیقد اری یا سپارمیتو مماهر  یباشه من خودم رو به دست ها-وگفتم دمیخند

 کنم. شتیتا متناسب اون ارا  میاول لباس انتخاب کن-وگفت  دیخند

 باوشه -

 .میخوشگل رو کنار گذاشت یتو کار لباس و لباسا میرفت

 

 

 که هنر دست ژاله بود. یناز یها شیبا ارا دمیجوربا جور پوش یلباس ها میدیوخند میگفت یکل

 باشه؟ تونهیم یشب ک نوقتیخونه بصدا دراومد ا زنگ

 وقت شب؟ نیشده ا ی.چدمیترس یواا-بود گفتم  ایخودم رفتم درو باز کردم ار تیتوجه به وضع بدون

  نکهیبدموقع مزاحم شدم مثل ا-کرد وگفت ینگاه بهم

 ؟یچ یبرا-

ه فر بود خالصه بقول ژاله تنگ موهامم ک ینافم با شلوار ا یکوتاه تارو دیتاپ سف هیسر بهم اشاره کرد.به خودم نگاه کردم. با

 هلو شدا بودم. هیشب

 کارتو بگو.-شد وگفتم میپشت در قا رفتم

 پولت دست من جا مونده بود. فیک-

 تو؟ ایب-کردم وگفتم تشکر

 ریشب بخ ینه مرس-

 به زد ورفت. یلبخند ریشب تو هم بخ-

 ؟ دیاقاتون پسند-داخل خونه که ژاله با خنده گفت رفتم

 نگفت. یزیوچ دیبروبابا پرو خند-

رو تخت  میدیوپر نیپاک کن پاک کرد ریها رو هم با ش شیو ارا میو لباسا رو جمع کرد میخونه رو مرتب کرد  واشی واشی

 .میدیخواب میوگرفت

 عمارت. میبر میوحاضر شد میو خورد میبا رقص صبحونه رو حاضر کرد میدارشدیکه از خواب ب صبح

 .میدیبه عمارت رس یوقت

 شروع کرد. غیج غیما ج ندیبا د کژال

من اون حرفا رو به کژال زدم خودم جواب -اومد سمت ژاله دستشو بلند کرد که بزن تو صورتش که دستشو گرفتمو گفتم عمه

 نداره. یریتقص چیژاله ه نجایا میزره بخند هیدادم  تا 
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 ؟یحرفارو زد نیبه کژال من ا یتو به چه حق-

 یربط یبچرخونمش به کس ینجوریسر من داد بزنه زبون خودمه خواستم ا نجایاره اهم حق ند یکه دارم کس یبه همون حق-

 نداره.

 بود واسه خودش. یبهشت هیکه  یپشت اطیتو ح میعمه رو ول کردم ودست ژاله رو گرفتم وبا هم رفت ودست

 یلیخ تایدوست دارم ب یلیخ-بغلم کرد وگفت ژاله

 ژاله منم دوست دارم  نطوریمن هم-

 ؟هان؟یبمون رانیخودم ا شیبهت زور بگه مستقل باشه اصال چطوره پ یچکسینزار ه-اومدمو گفتم رونیب از بغلش و

  زارهی؟مامانم نم یبمونم اما چه جور نجایمن از خدامه ا تایب هیعال-

 .کنمیخودم درستش م-

 عشقم  یمرس-

  تیخواهش فدا-زدمو گفتم یخندیل بهش

 داخل. میساعت رفت میو بعد ن میدیخند

 .دهیدوتا دختر چشم سف نیا ریتمام تقص خوامیجان من از تو معذرت م تایب-وگفت دیکش یپوف عمه

 بمونه. رانیخودم کنم وتو ا کیژاله رو شر خوامیبه من من م یاحترام یبه ژاله ب یاحترام یباشه هر ب ادتونیعمه -

 .ومدیدر نم چکسیجا سوت وکور شد صدا از ه همه

 

 

 ؟یگیمنو نم یجونم مطمعن تایب-توگف دیمسخره خند کژال

 .مونهیم نجایهم هست خودش انتخاب کرده و ا یدختر بزرگ مونهیم رانیتو ا گمینه کژال من ژاله رو م-

 خودت کن. کیژاله کژال رو شر یدخترم خو بجا-گفت عمه

به مامانش  ویکه هر حرف یخترد هیژاله و بنظرم  یعنیگفتم ژاله پس   دااایکنیم نیبه انتخاب من توه دیدار گهیعمه شما د-

 .خورهیمن نم یبچه ننه است به درد کارا یبه عبارت زنهیم

 ناراحت شدم خب. ینسریا یول ستمین ینجوریجون من ا تایب-گفت کژال

تهران که حال  یپسرا نیاز پولدارتر یکیمن ژاله رو انتخاب کردم.درضمن  نکهیبارته مهم ا نیاخر ایبارته  نیکه اول سیمهم ن-

 .شیخواستگار ادیب دیهست از ژاله خوشش اومد و شا یک گمینم

 ازدواج کنه . تونهیمن تا دختر بزرگمو شوهر ندم کوچک نم-گفت عمه

ازدواج  تونهیشما هم م یهستش و بدون اجازه  یوبگم که ژاله دختر بالغ دیایاز فکر ازدواج کژال در ب گهید دیعمه جون با-

 .دیریژاله  رو بگ یتخوشبخ یجلو ستین ازیکنه  پس ن

 . کنمیبده خواهش م یزیچ یکار هیمنم ادمم به منم  کنمیخواهش م تایب-نگفت کژال افتاد به پام وگفت یزیچ گهید عمه

 .یکنیم انتیداد  به شرکتم خ یباال تر شنهادیپ یکیپس فردا   یغرورتو شکوند ایهه خجالت بکش تو که االن بخاطر مال دن-

 .رونیب میبا ژاله رفترو کنار زدم و وکژال

 .یگفت یباحال یفدات م من عجب دروغ ها تایشکرت ب ایخدا-گفت یبا خوشحال ژاله

 از حرفام دروغ نبود  چکدومیه-

 ؟یچ یعنی-نگاهم کرد وگفت بابهت

 . دید مینفر فک کنم عاشقت شده حاال بعد خواه هیو  یمن بش کیشما خانوم خوشگله قرار شر نکهیا یعنی-

  ویالو  یا یلیخ ییتا یمن واقعا ب یتایجون ب اخ یواااا-

  میکار دار یخونه که فردا کل مینکن بپر بر یچاپلوس-وگفتم  دمیخند-

 ه؟یزد خو بگو ک غیاخر ج  دادمیبهش م ییجواب سر باال هیطرف  ک دیژاله پرس  یوهرچ  میخونه شد یراه

  اریدر ن یانقدر  فضول باز ستمیخودم مطمعن مطمعن ن یوااا-

 باشه-وگفت دیکش یپوووف

 

 

 درصد از سهممو به اسمش کنم. هیبا ژاله برم شرکت تا  خواستمیم امروز

 . میورفت میمن شد نیووار ماش میو خودمونو خوشگل کرد میدیپوش یشلوار کت مانتو

 د؟یخانوم خودتون-وگفت دیمن چشماشو مال دیبا د میمر میدیرس یوقت میشرکت رفت سمت
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 باشه؟ یک یخواستیم زمیاره منم عز-

  میدیواسه اون پرس دیاینم یچند وقت دیاخه خانوم گفته بود-

 دارم باهاش. یکار مهم یلیخ ادیزنگ بزن وبگو ب لمیوک یفاتح ینداره به اقا یبیع-

 .دمیچشم خانوم حتما بهشون اطالع م-

 توجه امو جلب کرد. ییسمت اتاقم که صداها رفتیم داشتم

عقل کمه ما که بخاطر   سیچشونه اون از رئ سیاره واهلل معلوم ن-گفت شونیکی زدنین حرف مدوتا دختر داشت سادمیوا

 .نایاز ا نمیطالق گرفت ا یاز شوهر به اون خوب یچ دونینم

 گهیاز بس خل وچلن د-

 عیهمه رو جمع کن سر میمر-بودم که جاومکان رو نشناختم وداد زدم یعصب انقدر

 شم چ-بود گفت دهیترس یلیکه خ میمر

 اون دوتا دختر نگاه کردم و رفتم  تو اتاقم . به

 .فرستادمیم رونیپر صدامو ب یدستام گرفتم ونفس ها نیشده بودم.سرمو ب یعصب

  دیایهستن جمع شدن تا شما ب رونیخانوم همه ب-اومدتو اتاقم وگفت میمر قهیده دق بعد

 .امیاالن م-

 ایتو هم ب-به ژاله گفتم رونیرفت ب میمر

 بالم اومد.دن اونم

 .دیجواب بد دیچندتا سوال دارم که با-تو سالن همه بودن. اروم شروع کردم رفتم

 به شما ربط داره؟ یکس یشخص یزندگ-گفتن که ادامه دادم یباشه ا همه

 .دیباشما هم جوابمو بد-جواب نداد داد زدم یکس

 رینخ-اشون گفتن همه

 ربط داره؟ یشما چطور به کس یزندگ-

 رینخ-

  دینداره دخالت نکن یکه به شما ربط یزیپس تو چ- زدم داد

 میمر-زدم  داد

 بله خانوم؟-

سرجاش نباش اخراج من  یبعد هرکس نی.درضمن از ایکنیرو از همه کم م دادمیخودم به همه م بیکه از ج یاون حقوق-

 اخراج-وبه اون دخترا اشاره کردم و گفتم دیشد ینجوریبهتون راحت گرفتم که ا یادیز

 شهیتکرار نم گهیبخدا د میخانوم غلط کرد-کردن  هیشروع کردن به گر ادختر

 شهیتکرار نم گهیخانوم بخدا د-

  دیسیاون گوشه وا دیبر-

اون طرفو  نمیرو بب نایو اگه دورب کنمیها رو نگاه م نیجلو وگرنه دورب ادیپشت سر من خرف زده ب یهرک-وگفتم سادمیوا کنار

 .کنمیبگه فقط حقوقشو کم م اگه نه خودش یول کنمیاخراج م

 

 

هزار به  ۵٢٢که عقب هستن  ییها نیواون حقوقشونو کم کن وا سیاسماشونو بنو میمر-اومدن جلو گفتم اینصف بایتقر

 چقدر تاوان داره. گرانید یبفهمن دخالت تو زندگ هیحقوقشون اضافه کن تو بق

 عشقم.؟ برنینواده همه ازت حساب مپس بجز خا ولینه بابا ا-ژاله رفتم تو اتاقم که ژاله گفت با

 گرمیاره ج-

 اومد. یفاتح یاقا قهیکه بعد از ده دق دیخند

 ؟یرانیخانوم ا هیمسئله چ-کردم  که وگفت کیشدم باهاش سالم عل بلند

 درصد از سهام شرکتمو  به اسم ژاله کنم. هی خوامیمن م یفاتح یخب اقا-

 دیبراتون تا امضاش کن ستمفریم کنمیالزمو اماده م یخو باشه پرونده ها-

 یفاتح یممنون اقا یلیباشه خ-

 کرد ورفت . یخداحافظ

 خونه. میو رفت  میکرد ستیکارامونو راستو ر ی همه
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 که زنگ خونه بصدا در اومد. میغذامونو بخور میو خواست میخونه ناهار درست کرد تو

 ا؟یبله ار-مزاحم بود گفتم یایار نیدروباز کردم که باز ا رفتم

 م؟یباهم حرف بزن قهیدو دق شهیم-

 میحرف بزن-

 نه نجایا-

 پس کجا؟-

 رون؟یب میبر شهیشام م-

 مینر نایشهر باشه رستورانو ا نییپا نیدوس دارم تو هم یاوممممم باشه ول-

 چشم خوشگل خانوم-وگفت دیخند

 که رفت. دمیخند

 .دمیرقصیم دادمویقر م یداخل ه رفتم

 .ونهخیشده کبکت خروس م یچ-گفت ژاله

 قربونت برم  ایفدات بشم خدا اینوکرتم خدا ایچاکرتم خدا ایشام دعوتم کرد خدا ایار ایجوون ب ایجووون ب-

 منو دوس داره ؟نه؟ یلیخداخ-غش کرده بود از خنده بهش گفتم ژاله

 .ادیز یلیخ یلیاره عشقم خ-

 .میناهارمونو خورد میورفت  میدیخند

 .میکن دایس خوشگل پلبا هیتا  میناهار با ژاله رفت بعد

 که انتخابش کنم. دادمیخرج م هیوسواس  یلیوخ کردمیرو تخت وهمه اشونو تنم م ختمیلباسامو ر کل

 .ومدیبهم م یلیخ ییانتخاب کردم.خدا یمشک فیبا شلوار وشالو کفش وک یاسپرت سورمه ا یمانتو هی بالخره

 هم کردم. میمال شیارا هیتو صورتم  ختمیکج رزد وبعد موهامو  ییقایاز کنار سرم چهار تا بافت افر ژاله

 .ادیب ایساعت نگاه کردم ساعت هشت بود االناست که ار به

 ییبه به عجب هلو-زد وگفت یخوشبمو هم به خودم زدم که ژاله سوت یاز عطرا یکی

 کل وجودمو گرفت. یبیاسترس عج هیدر خونه بصدا در اومد  قهیکه همون دق دمیخند

 

 

 بود لبخند زدمو سالم کردم. ایبازکردم.اررفتم درو  اروم

 سالم و داد. جواب

 .رونیب میبر ادهیشو پ الیخ یب نویامشب ماش هی-که گفت نمیخواستم برم سمت ماش رونیب میرفت باهم

 .رونیب میگفتم وباهاش رفت یا باشه

 .میزدیو قدم م میرفتیاز کنار بلوار اروم م میداشت

 ؟یبخور یاردوس د یدلم چ زیعز-گفت ایار که

 رو بخورم که تاحاال امتحانش نکردم. یزیچ هیاومممم دوس دارم -لبام نشست وگفتم یرو یلبخند

 گلم؟ یمثال چ-

 بده. شنهادیتو پ دونمینم-

 گر؟یج-

 که نخورده باشه یاونو ک گهینه د-

 جغوربغور-

 ه؟یچ گهیاون د-

 نخورده باشدش.؟ یکه کس هیچ نیا گهید-وگفت دیخند

 کن خو نخوردم نامردعه مسخره ن-

 من  یدلم  زندگ زیعز کنمیم یشوخ کنمیقربونت بشم مسخره نم-

 جغور بغور  یبه سو شیپ-زدم که گفت یلبخند

 .میبزن بر-گفتم دمویخند

رفت که چندتا  یچرخ هیوبه سمت  امیمنم االن م نیبش مکتیاون ن یتو برو رو زمیعز-گفت ایکه ار میرفتیم میداشت  باهم

 ودن.پسر دورش ب
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 بزرگ اومد. یده با دوتا لقمه  بعد

 ؟یدیخدا واسه چند نفر خر ااای-گفتم

 داخلش زارنیم ادیز هینجوریهم نایا-وگفت دیخند

کالفه ام کرده بود اخر با  ختیریموادش م ینون ه ریاز ز شدیگنده بود تو دهنم جا نم یلیگفتم ولقمه رو ازش گرفتم خ یاهان-

وبامزه  نیریش یلیاخه خ-بهش نگاه کردم که گفت خندهیداره م ایار دمیگاز محکم بهش زدم که د هینون گرفتم و ریز تیعصبان

 خوشمزه  بود. ییبود اما خدا یشلخته باز یخورد غذارو یزدم وادامه  یلبخند یخوریغذا م

 .میبخور یبستن میرفت میغذامونو خورد نکهیاز ا بعد

 خانومم؟ یدوس دار یچه طعم-دیپرس ایار

 دوسش دارم. ادیز یلیخ یلیمن خ ییکاکائو یوااا-شد وگفتم یجوریخانومم گفتنش دلم  لفض از

تو که -اومد سرمو خاروندم وگفتم ییکاکائو یبا دوتا بستن قهیبرات ورفت وبعد چند دق ارمیفدات شم خوشگل خانوم االن م-

 شده؟ ی. چیکاکائو دوس نداشت

 من یتو دستا ایدن نیا یبستن نیخوشمزه ترمنم دوس دارم االن  یباش یتو دوس داشت یهرچ-

 .یو شروع کردم به خوردن بستن دمیخند

 

 

کاکائو  شهیدوس داشتم هم یلیتموم  شه خ  می. اصال دوس نداشتم بستنزدمیم سیل خوردمیرو م یولع داشتم بستن ای یلیخ

 قاتل کاکائو- گفتنیکه بهم م ییجورایبخورم 

  میامونو عوض کنه یبستن ایب-وگفت دیاروم خند ایار

 چرا؟-گفتم بابهت

بهم داد  شویدادم بهش وبستن مویبستن دموی.خندمیعوض کن ایخوشمزه تره ب یلیاو خ یفکر کنم برا یخوریم ینجوریا یوقت-

 هیفرق داره شروع کردم به خوردنه بستن ایار یول  خوردمیرو هم معموال نم یواسه کس یول دادمینم تیاهم نایوا یبه دهن ادیز

 .ایار ی

 کجا خانوم خوشگله؟ میخو بر-گفت ایهامون که تموم شد ار  یبستن

 م؟یکجا بر دونمینم-

 میهم گذاشت ی. اهنگ باحالمیشد ایار یسمت خونه سوار کمر میدور دور قبول کردم رفت میبر میبردار نویماش میاومممم بر-

 .زدیبهم لبخند م ایو ار دادیقر م یمن ه

 سرتو خم کن.-داد زد  ایار دنیکش غیشروع کردم به ج میدیشن ریت یاصد کدفعهیکه  میبود توراه

خورد سرم محکم به  یزیچیمحکم به  نینگاهان ماش کردیم یبود رانندگ نییکه سرش پا نطوریهم هم ایبردم ار نییپا سرمو

 یزیچ گهیدرفت و  یاهیخونه چشمام س دمید دمیسرم احساس کردن دست کش یرو رو یزیچ یداشبورد خورد  که گرم

 .دمینفهم

 باز کردم. چشمامو

 کجاست؟ ایار ایکجا بودم؟تمام اتفاقات توذهنم مرور شد.ار ایخدا

 ا؟یار ایار-گفتم میانرژ یحرف زدن نداشتم با ته مونده  یبرا یانژر یعنی ومدیدر نم صدام

 ؟یجون خوب تایب-زد وگفت یپرستاد اومد داخل ولبخند هی

 کجاست؟ ای؟ار ایار-

 هستش.؟ یک ایار-

 .ستین ادمیاش  هیو بق یزیچیبه  میکردن بعدش که خورد یانداز ریکه بهمون ت میبگرد رونیب میرفتیم میمنو اون داشت-

اتون  افهیق ینبود ما شما رو ا رو نیهم تو ماش یو بجز شما کس نجایبود رسونده بودتون ا دهیخانوم د هیخانوم شما رو  تایب-

 .میشناخت

 جاست؟ک ایار ا؟یپس ار-

 .زنمیندارم فعات با اجازتون من برم بعدا دوباره بهتون سر م یخبر گهیخانوم من د تایب-

 

 

 کردن؟ یانداز ریبودن ؟چرا بهمون ت یاون مزاحما ک میمن کجاست؟ما که خوشحال بود یای؟اریچ یعنی ایخدا رونیرفت ب دختر

 .؟یچنه پس  نایاز ا چکدومیه ا؟اگهیبود؟مرگ من؟مرگ ار یچ هدفشون
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عمارت  یاما بدون  توجه اون بلند شدم وراه کردیدرد م یلیکه تموم شد خودت سرومو از دستم جدا کردم. سرم خ سرومم

 شدم.

.ژاله هم اونجا  میدیساعت به عمارت رس کیگرفتم وادرس عمارتو دادم.بعد  یتاکس هیصبح بود. ۵ای ۴بایبود ساعت تقر صبح

 دلم؟ زیحالت خوبه عز-وگفت هیگر ریمن زد ز دنیبود با د

  ستمیخوب ن ستمینه ژاله شستم خوب ن-

 رو مبل نشستم. ورفتم

 از دستم ساخته نبود. یا گهیکار د یعنی کردمیم هیزنگ زد به بچه ها فقط گر ژاله

تان و دنبالش تو نگران نباش و با ار میریما م-وگفت دیسرمو بوس نایکروم که س فیها که اومدن کل ماجرارو براشون تعر بچه

 .ایسپهر واحسان رفتن دنبال ار

 خودتو ناراحت نکن گلم . شهیم داهیپ شاهللیا زمیعز-گفتیوم دادیم میدل دار یهم ه نفس

بستم  اینه گناه مادرمه؟پدرم چطور؟خد عیمنه؟ یتاوان کدوم گناهمه؟اصال تاوان گناه ها نایا-مظلوم گفتم یلیوخ کردمیم هیگر

 کمکمون کن. ا؟خودتیم؟خدایبهم برس شهینبود چرا نم نمونیب یمانع چیکع ه ؟االنین چچهار سال طاقت اوردم اال ستین

وبسمت  میشد  نیکردن و منو بلند کردن و سوار ماش دیینفهمه بهتره دخترا تا ییفعال ک تایب یخونه  میدخترا بر-گفت نفس

 .میمن حرکت کرد یخونه 

و هنوز  دادنیم میدل دار یبود که دخترا ه ٨٠ ای ٨٨.تا ساعت بردیبم ممگه خوا یدخترا منو بردن تو اتاق ول میدیرس یوقت

 نبود. یهم از پسرا خبر

 بود که پسرا اومدن. ٨٣ساعت

 ن؟یکرد داشیشد ؟پ یچ-رفتم سمتشون وگفتم بدوبدو

 ریشده رفته زنبود که نبود اب  یها خالصه همه  جارو دل یها کالتر مارستانی.بمیهمه  جارو گشت-دوگفتیبلند کش یاه نایس

 .نیزم

 نیمن تو ا یکنیامتحانم م یاگه دار  ایهس؟خدا یتر  چ چارهیازمن بدبخت تر هس ب-زدم تو سر خودمو گفتم نیرو زم نشستم

 رفت. یاهیخدا وچشمام س-دمیکش یبلند غیوج شمیموفق نم نهیزم

 

 

 .گذرهیم ییهفته از اون روز کزا کی

هفته  هی.ستین ایکه ار گزرهیهفته م هیحرف نزدم  چکسیکه با ه شهیهفته م هیکردن. هیکه کار من شده گر شهیهفته م هی

که فقط زنده بمونم اما زنده  خورمیاب هم م وانیل هی خورمیلقمه م هیکه بزور بچه ها  شهیهفته م هیتباه شده. امیکه دن گزرهیم

ادم  یزندگ یارزش نداره. وقت یزینباشه پچ ایار یوقت ایدن نی؟ایچ یبرا خوامیرو م ایدن ستین ایار یمت؟وقتیموندن به چه ق

 داره؟ یچه ارزش ایادم نباشه دن هی یبرا یدیام ینباشه وقت

 .کشمینم گهید ایهمه تاوان پس بدم؟خدا نیا دیمن بدم؟انقدر گناهکارم که با ا؟انقدریخدا

 .شتیپ امیهرچه زودتر بهم که هستم.پس بهتره  یمن که گناهکارم جهنم ایبرداشتم خدا غیت هیتو حموم  رفتم

 غوی.چشمامو بستم تومدیدر اتاق م یاتاقو قفل کردم رفتم تو حموم  وان پر اب کردم با لباس رفتم تو اب نشستم صدا در

 نبود. ایاز ار یاز دور شتریاما دردش ب کردیهم درد م یلیخ سوختیم یلیرگ دستم.خ یرو دمیکش

 بستم. شهیهم یارفت وچشمامو بر یاهیاروم اروم اروم س چشمام

 

 لوین

 یدرستو حساب یحرف زده نه غذا یهفته نه با کس هی نیرو زدم.جواب نداد انتظار هم نداشتم جواب بده تو ا تایدر اتاق ب رفتم

 دروباز کن. ستین یخوب یاصال شوخ تایب-گفتم تیدر قفل بود با جد دمیکش نییدرو پا ی رهیخورده.دستگ

 .کنهیدرو باز نم تایباال ب دیبر دیپاش -زدم غیوج نییدم پاخودم رسون یبه سخت ومدین ییصدا

رسوند.منم خودمو  تایودوباره پاشد وبدو بدو خودشو به اتاق ب نیافتاد زم ادیکه از استرس ز نایاشون هل شدن.س همه

 باز کن تا؟عشقم؟پرنسسم؟درویب-گفت نایس دمیرسوندم.که شن

 درو باز کن. یلعنت-وگفت دیدرو کوب تیبا عصبان نایکه س وندین ییصدا

 .شکونمیدرو م یخودت خواست تایب-گفت نایس کنهینه دروباز م دهیم ینه جواب تایب دید قهیاز چند دق بعد
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 یبدو بدو رفت تو حموم که صدا کتایتو اتاقش نبود. تایب یول میکه قفل در شکست وارد اتاق شد زدیبازوش به در ضربه م وبا

. از اول از دمیرو غرق خون د تایاز حال رفته چشمام رفت سمت وان که ب کتای دمیحموم که د در یاومد رفتم جلو کتای غیج

 .ییدستشو سمتحالم بهم خورد ورفتم  ومدیخون بدم م

 کردن. هیوشروع کردم به گر دمیکش یغیشدم ج هیمتوجه قض تازه

 تا؟یب تای؟بیکرد نکارویچرا ا  تایب-گفتیوم کردیم هیرو بغلش گرفت بود مردونه گر تایب نایس

 .میکردیم هیگر می.همه امون داشتکردیم هیبودم  خنده از رو لباش بره داشت گر دهیکه من تاحال ند سپهر

 خداااااا-داد زد ارتان

برانکارد  یرو رو تایب نای.سمیخودمونو رسوند مارستانیب نیتر کیباهاش.به نزد میکردن همه رفت نیرو سوار ماش تایب

 کمک. ادیب یکیگذاشت. و داد زد 

 دیودستاشو محکم فشار داد وکوب وارید یسرشو گذاشت رو نای.سیاتاق هیرو باسرعت بردن تو  تایاومدن وبرانکارد ب پرستار

 .واریبه د

 .دیچیتو شکمم پ یبیعج درد

 ؟یفدات شم  خوب-اومد سمتم وگفت دنمیبا د نایشکمم گذاشتم که س یودستمو رو دمیکش یبلند غیج

 .کنهیشکمم درد م کنهید مدر نایس یا-

 ات کنه عشقم نهیدکتر معا میپاشو بر -

 یدرد ها عاد نیا ستین یمشکل-ام کرد وگفت نهیاومد معا قهیاتاق و دکتر بعد از ده دق هیتو  میرفت نایس باکمک

 هستش.چندماهتونه؟

 چهار ماه.-

 چندقلوه ان؟-

 چهار قلو-

 ه؟یجنستشون چ-

 وقت نکردم برم داشتم یامروز سونگراف دونمینم-

 یسونگراف دیبر نجایخب هم-

 البته اگه وقت داشته باشن. میریدکتر االن م یچشم اقا-گفت نایس

 .ندازهیگفته حتما کارتونو راه م یقیدکتر توف دیبگ دیوقت دارن شما بر-

 ممنون یلیخ-

 

 

 گفته. یقیتوف یکه اقا میاتاق وبه دکتر گفت میرفت نایس با

 .دیبکش دراز دییگفت بفرما که

 .دیشکمم کش یشکمم زد ودستگاه رو رو یرو  رو یعیکرم ژله ما هیدکتر -دمیو لباسمو  باال کش  دمیکش دراز

 دختره سه تاش پسره شیکی-گفت قهیده دق بعد

 دوستا داشت بچه هام دختر باشه. یلیخ تایتو چشمام پر شد ب اشک

 دونه باشه. هی یکیاش  پسر دختره  هیدختر باشه  بق شیکی ایهمه اش دختر باشه  دیبا ای-گفتیم

عشقم اروم اروم  یدیگلم د یدیدختر شد د شیکیشد  تایحرف ب یدیفدات بشم د-که بغلم کرد وگفت رونیب میرفت نایس با

 .میختیریاشک م

 .تایسمت اتاق ب میاومدم.و رفت رونیبودم. از بغلش ب نایکه تو بغل س یا قهیچند دق بعد

نشسته بود وسرشو به پشت به  کتای.سپهر هم که کنار کردیم هیکه مثل ابر بهار گر کتایگرفته  بود. دستاش  نیسرشو ب ارتان

 .دیکوبیم یصندل

 .گردمیخونه زود برم رمیمن م-گفت ارتان

 نشه. تیرو هم ببر اذ لوین-گفت نایس

 نایس خوامینه نم-گفتم

 .شنیم تیبچه ها هم اذ یشیم تیجونم برو اذ لوین-

 .دیشد به منم بگ یهرچ یول رمیباشه منم م-

 بود  بهم زنگ بزن باشه؟ یباشه عشقم تو هم مشکل-
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 .زمیچشم عز-

 زنگ خورد. تایب یخونه گوش میارتان رفت با

 ا؟یدر-رو برداشت وزمزمه وار گفت یگوش ارتان

 سالم .-تلفنو داد جواب

.. 

 ست. تایتلفن ب دینه درست زنگ زد-

 کرده. یخودکش-بغض کرد وگفت ارتان

 اومد. استیاسمش در دمیدختره که فهم غیج یصدا

- 

 اش مفصله. هیقض -وگفت دیبغضش ترک ارتان

- 

 ممنون. ستیالزم ن-

- 

 .تیهر طور خودتون راحت-

- 

 .نمتونیبیباشه پس م-

- 

 خدانگهدار.-

- 

 کرد . تلفنوقطع

 

 

 ؟یخواینم یزیچ لوین یابج-رفت تو اتاق لباساشو عوض کرد و به من گفت ارتان

 ه  ممنون ارتان جان.ن-

 پس من رفتم خداحافظ.-

 خداحافظ-

 

 تایب

 من کجام.اخ سرم. ایاروم باز کردم خدا چشمامو

 حال نشتستم سرجام. یب

 من برگشت عقب. دنیاومد داخل و با د پرستار

 ؟یرانیحالتون خوبه خانوم ا-ام کرد وگفت نهیدکتر اومد معا قهیدودق بعد

 تکون دادم. سرمو

 .کردنیم هیهمه اومدن داخل همه اشون داشتن گر قهی.بعد ده دقونریرفت ب دکتر

 لحظه احساس کردم که طرف راست صورتم سوخت. کیکه  کیاومد نزد نایس

کارو  نیهم کردیم نکارویا نایمنو زد.حق هم داشت منم س نایکه خدا بهم داده س یسال عمر ٠٠ نیزد تو ا یلیبه من س نایس

 بدتر. دمیشا کردمیم

دوس  یگفتی؟مگه نم مونهیعمه م یدخترم ب یگیکنم؟نمیدق م نجایمن ا یگی؟نمیبودکرد یچه کار نیا-گفت نایگفتم.سن یزیچ

اسم دختره  ینگفت ؟مگهینیبیکه م یباش ینفر نیرو اول نایا یدوس دار یدیتاحاال چهارقلو ند ینگفت ؟مگهینیبچه هامو بب یدار

 تایاره ب-؟دادزدیتنها بزار میکه قراربودبا تو انجام بد یهمه کارا نیمنو با ا یتخواسیم تا؟تویب یکنم؟نگفتیرو خودم انتخاب م

 ارزشم برات؟ یمن انقدر ب یعنی

 ینجوریتو ا تایب اد؟نهیبزنه تو گوشت وصدات در ن یکیکه  یبود یتو دختر کنهیم ونهیسکوتت منو ود نیا تایب-ترگفت اروم

 نبود پس بخاطره همه ما بسته اش کن.

از ماها  چکدومیروانشناس حرف بزنه بخاطره تو پس تو چرا به ه هیتا با  کایرفته  امر چارهیب یژاله -غلم گرفت وگفتب نایس

 ؟یکنیفکر نم
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 هم اومدن وسرزنشم کردنو بغلم کردن ورفتن کنار.اما من لب از لب باز نکردم.  هیمقدار که باهم حرف زد بق هی نایس

 ام کنه. نهیاومد که باز معا دکتر

 خونه؟ مشیببر میتونیم یک-دیپرس نایس که

 .دشیببر دیتونیسرومش تموم بشه م-

 

 بودن. ایگفت که همزمان با اون در اتاق باز شد ارتانو  در یباشه ا نایس

 شده؟ یجون چ تایب-پاکشون کرد وگفت عیسر یول ختیکم اشک ر هیاومد سمتم  ایدر

 .زنهیرف نمح چکسیجان با ه ایدر-ندادم که ارتان گفت یجواب

 

 

 ؟یچ یبرا-گفت ایدر

 .دمیم  حیحاال برات توض-

که با تو اشنا  یمن از وقت یخودتو بباز دیکم نداره نبا یچیه یخوشگل ینکن با خودت تو جوون نکارویدلم ا زیعز تایب-گفت ایدر

 یدیبگم عجب مرجعه تقل نکن که من یرفتارت کار نیشدم خود به خود دوست دارم مثل تو فکر کنم مثل توعمل کنم تو با ا

 بودا.

 کج شدت لبام. هیاز  غیدر یول دنیخند همه

 هی تای.من انقدر اخالق تورو دوس دارم که به ماملن وبابام گفتم اگه ب تایخودتو نباز ب-دستشو گزاشت رو دستام وگفت لیدر

اگه  گهیعاشقت شده م دهینم ندماما تایب-ادامه داد دنیپسرش. همه باز خند یخواستگار رفتمیپسر داشت حتما خودم م

که باعث  چوقتیخودتو نباز ه تایب نیبزرگتره.بب یکه گفتم نه مامان  از عل میریبگ  یداداش بزرگم عل یواسه  خورهیسنش م

 شما؟ یبا اجازه  زنمیبهش سر م امیبه بعد تند تند م نیمن از ا-و روبه بچه ها گفت دی. سرمو بوسشهیضربه زدن به خودت م

 .دیاریب فیاره  بابا حتما تشر-گفت یتند ارتان-

 کرد ورفت. یاز همه خداحافظ ایدر

 دمیتخت دارز کش یاز خودم از خدا ازهمه. اروم رو کردیخوشحالم نم یچیچندوقت ه نیخونه.ا میساعت ماهم رفت مین بعد

 شدم. یقیوغرق خواب عم

 بود. یعسل زیم یچشمامو باز کردم شب بود. غذام رو یوقت

کاسه  هیکه محتواش  ینی.سخوامیترحم نم خوامیکمک نم یچکیاز ه خوامیتوجه هاشون نم نیهم منو خسته کردن با ا نایا بابا اه

 تا؟یشده ب یچ-گفت یبا نگران نایدر اتاق  باز شد.س قهیاب رو پرت کردم. که همون دق وانیل هیسوپ جو بود با 

 بده.جواب منو  تایبا توام ب -بهش ندادم که داد زد یجواب

 رفت. رونیواز اتاق ب دیدر کوب ینگفتم که عصب یزیچ بازم

 .ایخدا کنهیدرکم نم چکسیچرا من انقدر بدبختم ه ایخدا

 کجاست؟ ایبودم که ار نیو تو فکر ا کردمینگاه م رونیسمت پنجره و به ب رفتم

 

 ..نشناس

  قربان

 شده ؟ یباز چ-عقب و به اصغر نگاه کردمو گفتم برگشتم

 د؟یدار یوز چه دستورقربان امر-

 . سوزهیم شتریب ینجوریرو داغ کن بزار تو کمرش ا یاوممم امروز اون دته فلز-

 چشم قربان-

-گفتیکه م دمیشنیبلند سر دادم.صداشو م یقهقه ا ادیاز ذوق ز دمیرو شن یادیبلند فر یصدا قهیرفت و بعد از ده دق اصغر

و با  نیرو انداختم  زم  گاریاما برام مهم نبود تنها  هدفم مهم بود.س گهید یفشا یلیمحوت کن وخ نیخدا لعنت کنه خدا از زم

 . دمیخواهم بود و بلند تر خند یرانیوا یجهان یخانواده  یکه من بال کردمین فکر میکفشم خاموشش کردم و به ا یپاشنه 

 

 

 تایب

 کرد.توجهمو جلب  یاهنگ ی.صدا کردمیبودم تو اتاقم. داشتم موهامو شونه م نشسته



Roman-City.ir 
 شرکت عشقرمان  

 

https://telegram.me/romancity 116 

 

به  ستیسرده باهات حواسش ن گنیاما م یوابسته شد یکیخودم به  هیتوهم شب  یشکسته شد  کمی. یکه عوض شد گنیم-

دلت   یتو ادیکه مسافره اصال اومد که  بره  تورو تنها بزار غصه ب گنیمن بودم که موندم باهات  م ؟اونیدینوفهمیکارات حاال ا

 بود سزاش  نیاره ا ویدیند عشقموبراش  یبه پاش مثل من مرد یکه موند گنیم

🎼🎼 
تو  یلیکنارم به من خ یباش یخوایاز کارم م یمونیپش یگیم یبرگرد شهینم گهیبا من د یبمون یخوایم  ادمیتو به  یفتیبازم م-

  یبد کرد

 با من  یبمون یخوایم ادمیتو به  یفتیم بازم

 یتو بد کرد یلیکنارم به من خ یباش یخوایاز کارم م یمونیپش یگیم یبرگرد شهینم گهید

🎼🎼 
بچگانه رو  یباز نیا دیبد کردم ونبا ایمنم به ار نکهیبه ا کردمیگونه ام نشست داشتم به گذشته فکر م یاروم اروم رو اشک

 .دادمیادامه م

برات  حاال  ارهزیچشات وقت نم سیکه خ گنی.مییبه اراده ا هیبس که   یبر یکنیول نم یتو دلش اضافه ا یکه کالفه ا گنیم-

 اون من بودم که موندم باهات ؟یدیفهم نویا

 نویحاال ا هیازت فرار یکه سنگ شده ه گنیخط دورت م هی دهیاون ازت خسته شده کش خورهیکه دلت پره داره غضه م گنیم

 ؟اون من بودم که موندم باهات. یدیفهم

🎼🎼 
تو  یلیکنارم به من  خ یباش یخوایاز کارم  م یمونیپش یگیم یبرگرد شهینم گهیبامن  د یبمون  یخوایم ادمیتو به  یفتیبازم م-

شد خودمم بدون  کهیکه هزار ت نهییوشونه رو پرت کردم سمت ا دمیکش غیشدم ج ونهیقسمت اهنگ خوند د نی.تا ایبد کرد

 هست همونجا نشستم. شهیش نکهیتوجه به ا

زجه  کردمیم هیمن قطع شد در بشدت باز شد.فقط داشتم گر غیجبا من...اهنگ بخاطر  یبمون یخوایم ادمیبه  یفتیبازم م-

 .کردمیم هیاومد بغلم کرد تو بغلش گر کتایبمون بزار باشه. ایبزار ار یببر ول ایمنو ازت دن ای.خدا زدمیم

 فدات بشم با من حرف بزن توروخدا فدات شم حرف بزن تایب-وگفت زدیهم زجه م کتای

 .کردمیم هینداشتم که بزنم فقط گر یحرف

 بده بهم. یبا اون حالش اومد بود منو دل دار یول خوردیبه زور تکون م چارهیب لوین

بود رفتم که پاهام سست  ایکه ار یی.بسمت جادمیکش یبلند غی.جکنهیم یکه داره ازم خداحافظ دمیرو جلوم د ایبه خود ار خود

بزار  رمینباشه بزار بم ایار یاما برام مهم نبود وقت طورنیها.دستم برده بود پاهامم هم شهیخرده ش یشد وافتادم اونم رو

 بشه. شهیم یناقص باشم بزار هرچ

 رفتن. رونیکه همه اشون ب دیبخوابم شما هم تنهام بزار خوامیم یعنی دمیتختم دارز کش یمقدار اروم تر که شدم رفتم رو هی

 

 ناشناس

 .باشه؟ریو از ته بگناخن هاش نمیامروز دوس دارم زجه زدنشو بب-اصغر گفتم به

 بله اقا ورفت تو اتاق.-زد وگفت یطونیش لبخند

.هه زدیکه خدا رو صدا م مودیودادهاش م غیج ی؟صدایچ یعنیعذاب  یاقا زره زره تا بفهم کشمتیزره زره م یفکر کرد یچ هه

فقط خودممو  شناسمیرو نم یوقته که خدا یلیکه نزاشت خوشبختم بشم خ یکه نزاشت من به عشقم برسم کس ی؟کسیخدا ک

 خودم.

 برام. دیاریشالقو ب-گفتم دمویبلند خند یلیخ میدیخند مشیبسته بود واریساعت رفت داخل اتاق هه به د هی بعد

 با شالق اومد. قهیگفت وبعد از چند دق یچشم اکبر

 .نیاریلباساشو در ب-

 همه اشو؟-با تعجب گفت اکبر

 همه اشو.-

 یک ده؟یتورو خر یک یپست یلیخ-باال رفت وگفت ادشیفر یشکمش که صدا یودم زدم رودر اوردن.با تمام توان خ لباساشو

 ده؟یبهت دستور م

 ی.فکر کنم بومدیازش در ن ییصدا گهیچشماش بسته شد ود ادیتنش زدم که از درد ز نییرو به قسمت پا یبعد ی ضربه

 هم خب. یلیهوش شد.خ

 .دمیخوش دوختمو پوش یدو  ورفتم کت وشلوار  سورمه ا پلن رمیمن م دیادامه بد ینجوریشکنجه رو هم-گفتم

 نجایخودتو برسون ا عیداداش سر-زنگ خورد جواب دادم تلفنم
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 داداش فعال  امیاالن م-

 فعال-

 حرکت کردم. یرانیشدم وبه سمت عمارت ا میریمزدات سوار

 کردم. کیبا همشون سالم وعل هییداخل عمارت ووو عجب جا رفتم

 

 

 تایب

پسر با کت وشلوار سورمه  هیدرباز شد برگشتم عقب  شهیاز من حاصل نم یجواب دنیکه د قهیتاقم اومد.بعد دودقدر ا یصدا

 .دمید یا

 .دادمیم شهیکرد جوابشو با سر دادم .عادت داشتم جواب سالمو هم سالم

 .دیایجذاب تر بنظر م کیاز نزد یرانیا تایاوه خانوم ب-گفت پسر

 کرد. یمنو به ارتان جون معرف شونین با دوست ارتان دوست هستم ام-نگفتم که ادامه داد یزیچ

 یاجهانیمن ار زیچ-بود چنان نگاهش کردم که گفت نییپا یکیبود واون دیاز ابروهام باال پر یکیبرگردوندم  سرمو

 شده؟ زیچ -هستم.برگشتم عقب وبا تعجب نگاهش کردم که گفت

 یجهان یایار گفتینگاه کردم راس م شی. به کارت ملمیکارت مل نمیا دییرماف-که گفت کردمینگفتم وبا تعجب نگاهش م یزیچ

 بود.

 کمکتون کنم. خوامیمن روانشناسم م-نگفتم.گفت یزیوچ نییانداختم پا سرمو

 .خوامینم-بود نیکه تونستم بگم ا یکلمه ا تنها

 صداش قشنگ وارامش بخش بود. یلیخ دیدیبلبل اومد شما هم شن یاوه صدا-گفت ایار

 نگفتم. یزیچ گهید

 اوف اون بلبله رفت که.-گفت

- 

 یحرف بزن یاوممم قصد ندار-

- 

 ؟یباهام دردودل کن یخوایم-

- 

 ؟یخوایم-

- 

 ؟یخواینم-

- 

 ؟یخواینم ای یخوایم-

- 

 اوووووف زبونتو موش خورده؟-

- 

 توووو یچقدر عاشق-

- 

 باهات حرف بزنم. خوامیمن م تایب نیبب-

- 

 ؟یکم دار یتو چ تایخب ب-

- 

 ؟یکل؟شهرت؟چیافه؟هیپول؟ق-

- 

 ؟یکنیم ینجوریپس چرا با خودت ا یکم ندار یچیه  ینیبیم-

- 

 باش زرنگ باشه دوباره عاشق شوو یقو تایخودتو نباز ب-
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 مگه؟تو مگه چندسالته؟ هیچ-عقب بد نگاهش کردم که گفت برگشتم

- 

 ٠٢بهت بخوره ادیز ادیز-

- 

 پس تو هم به فکر اونا باش. کننیهمه زجرو تحمل م نیونا هم بخاطر تو دارن اکارو نکن ا نیباخودتو خانواده ات ا-

 .فعال خداحافظ زنمیبهت سر م امیمن باز م-برداشت وگفت فشویک

 رفت. رونیدر ب از

منم که از عشقم  نمیا کننیحس من رو تجربه نکردن ودرک نم چکدومیکنن ه تیهم فقط قصد دارن منو اذ نایخدا ا یا

 جداشدم.

 .کردمیم هیواروم اروم گر دمیتخت دارز کش یرو فتمر

 ایبود اسمه دکتر هم ار بیتخت نشستم.چه عج یورو دمیدوش گرفت و لباسامو پوش هیرفتم  دارشدمیکه از خواب ب صبح

 نطوریکه ا یاتفاقات فقط اون در صورت نیا هیباعث وبان کردمیفکر م جوری ومدیچرا ازش خوشم نم دونمیبود.نم یجهان

 ندارم. نایبه روانشناس ا ازین ستمین ونهیمن د یاش هم خوب بود ول افهیبود.قن

بود که قبال  یرفتار نیژاله اومدش ا یژاله اومد.وااا یکه در اتاق بصدا در اومد.درباز شد وصدا سادمیپنجره وا یجلو رفتم

 االن نه. یول دادمیانجام م

 

 

 ؟یدیجونم؟ گلم؟جواب منو هم نم تایب-گفت ژاله

 کارو باخودت نکن. نیخودتو نباز و ا یخوشگلم ول یدونیخودت م-وگفت دیکش یقصد ندارم دهنمو باز کنم پوف دید یوقت

 ستیعشقت ن ستین یچیکه اره ه هیاسباب باز یرفت.بروبابا ژاله هم دلش خوشه ها فکر کرده زندگ رونیشدو از اتاق ب بلند

 . دهیازارم م یزیاز هرچ شتریب نیو ا نهیهمه پسر تو ذهن اونا فقط هم نینداره ا تیاهم

 . نی.... اره موضوعات جالبوی،مرگ،تنها یهه مثل خودکش کردمیسرگرم م یبا مسائل مختلف خودنو

بشم حالم بد  ونهیدور بشم هر لحظه خسته تر بشم .د ایاز ار شتریتاوان عشق من که هر لحظه عذاب بکشم هر لحطض ب نیا

 بشه .

 وخودت. ایار شیپ امیمن م ای شمیپ ادیم ایار گهیدوروز د ایخدا  کشمی.نم ستیهمه عذاب بستم ن نیا ستیبسته ام ن ایخدا

 

 ناشناس

 ارزش تر بود. یجونش نگاه کردم.هه از سگ الشه هم ب یب کریداخل اتاق به پ رفتمو

 ؟یچته وحش-وگفت دیکش یرفتم وبا لگد زدم تو شکمش که داد بلند سمتش

 .ومدیصداش در ن ینسریتر زدمش که ا محکم

 میریگیپدر مادرتو همه رو ازت م تویکارتو زندگ تتویهه اقا هو-شده گفتم هوشیومثال باور کردم ب تیزدم به خر خودم

 خودم بکنمش. یهستش که برا یمخصوصا اون عشقتو صددرصد

 ؟یکنینم یغلط نیهمچ-حرف سرشو بلند کرد وداد زد نیا دنیدیباشن

 ؟یاگه بکنم چ-

 که. یستیناموس ن یانقدر ب گهید یباش یرچقدر هم عوضه نیبب-

 یپس ب ینه عشق یدارم نه مادر یناموس ترم نه خواهر یمن از همه ب یفکرکرد هیاتفاقا. چ-بلند سردادمو گفتم یا قهقه

 کارو با خودم بکنه رو ندارم. نیهم یکس نکهیناموسم وترس ا

 کنم . ستیو سر به ن رمیرو هم بگ هیبق دیکردم.دوروز وقت دارم بان یتوجه ا دادشیرفتم و به داد وب رونیاتاق ب از

 الو کمال-زدم به کمال زنگ

 محمد؟ هیسالم چ-

 فعال مذکر باشن تا بعد یول یاریاشونو هم برام ب هیبق  خوامیم-

 حق من؟-

 نصف نصف-

 قبول فعال -

 . فهیکث هیباز نیاخرشه اخر ا گهیقطع کردم د ویگوش
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بلند سر  یمن  بوجود اومده وقهقه ا ریخانواده راز دارن که بخاطر وجود پر خ نیعجب  ا یول  یوجهان یرانیاخانواده   نمیا خب

 دادم.

 

 

 تایب

 هیلباس فرشته ها بود.  هیناز بود شب یلیبرداشتم .خ دیلباس بلند سف هی.رفتم دمیخندیم کسرهینبودم  شهیمثل هم امروز

کمرش بود.موهامو شونه کردم. وازاد دور خودم  یرو ییطال یبرگ ها هیداشت ن نیاونطرفش است یداشت ول نیطرفش است

 راهش کردم.

 زرزرو. نیاومد باز هم ا یجهان ایار

 خانوم تایسالم ب-گفت

 چه خبرا؟-تکون دادم که گفت سرمو

 نگفتم. یزیچ

 .یباهام حرف بزن دیبا میکنیباهات تا نم گهیامروز د-

- 

 تاااایب-

- 

 ؟یکنیرفتار م ینجوریکه با من ا یهست یک یفکر کرد-

- 

 کرد زد تو گوشم پاشدم با پا زدم تو شکمش . کاریچ نیزد در گوشم .ا اومد

 .رونیتوصورتش بدو بدو رفتم ب زد

 خونه نبود. چکسیه

 ونیکام هی دمیجلومو د یکه  وقت  ستیدنبالم ن نمیکردم.برگشتم عقب که بب یرانندگ ادیشدم و با سرعت ز نمیماش سواد

 یاحظه فقط صدا نیسرمو خدا کمرم تو اخر دمویکش یبلند غیکه فرمونو کج کردم که از راهم کج  شدم ج زدیداشت بوق م

 .دمیرو شن یکس یخدا

 

 ناشناس

عشقت که -بهش رفتم اتاق و گفت دمیرس ی.وقتایاونو ول کردم وبسرعت رفتم سمت ار دمشیرو تو اون حال د تایب یوقت

 رفت حاال نوبته توعه؟

 چش شده ؟ تایب  تایب-داد زد-

 را ودعاع گفت. یباق ارید-و گفتم دمیخند

 شدم که سیمتوحه وجود پل  یکس ستیا یگرفتم دستم  . نشونه گرفتم اما  با صدا تفنگو

 

 

 یزیچ کشمینه من عقب نم یزنده بودن ول ریاومد به من ت ریت یرو بزنم که صدا ایاصلح رو نشون گرفتم.خواستم ار عیسر

 .! نیاصلحتو بنداز زم یعل فیمحمد ص-گفت سیاومد.پل ایاخ ار یکردم که صدا کیه از دست دادن ندارم شلواس

 و که اومدنو دستمو دستبند زدن. نیانداختم زم اصلحمو

 تموم شد. تایتو ب نیتموم شد عشق ب گهینگاه کردم هه د ایار به

 

 نایس

کجا  یعنیخونه نبودن . لویوژاله ون کتایخونه  میولمون کردن.رفت دیشبه دوساعت نک یمارو گرفته بودن ول ونهیادم د دوتا

 رفتن؟

 شده بود. یرو زدم.جواب نداد برام عاد تایرفتم لباسامو عوض کردم.رفتم در اتاق ب الیخیب

در همه  رونیبتو دلم اومد. با ترس رفتم در حمومو باز کردم نبود.بدوبدو رفتم  یبینبود.ترس عج تایباز کردم نگاه کردم ب درو

 .دمیکوب واریجا نبود. دستمو مشت کردمو به د چیاتاقارو باز کردم.نبود نبود ه  ی

 اون مغزت هس؟ یتو یباز چه فکر تایب تایب
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 بله؟-جواب دادم یزنگ خورد با کالفگ میپوش

 ؟یرانیا نایس یاقا-

 .دیخودمم بفرما-

 خواهرتونه درسته؟ یرانیا تایخانوم ب-

 شده؟ یاره چ-گفتم باترس

 خانواده اشون هست. یاجازه  هی ازین یعملشون  کنن ول خوانیتصادف کرده االن هم م شونیا-

 تصادف کرده. تای.بی.بیب دمیشنیم یچ

 از دستم افتاد واز حال رفتم. یخمار شد گوش چشمام

 اون تلفن واتفاقات افتادم. ادیشده؟ یوبچه ها باال سرم بودن.چ لویچشمامو باز کردم ن یوقت

 تو گلوم بود. یدیشد غضب

 !!دیحاضر ش عیسر-پرنسسم رفت.بلند شدم وگفتم امیکرده بودم رفت.خواهرم دن دایخبر پ ایاز ار تازه

 !میبر دیباشمام حاضرش-نگاهم کردن که داد زدم  باتعجب

 شده؟ یجون چ نایس-دیپرس لوین

 .کننیعملش نم میبرگ رو امضا نکن تا ما مهیوخ تیرو بردن اتاق عمل وضع تایرو ب تایب-وگفتم دیترک بغضم

برانکارد از  هیکه  شدمی.داشتم رد ممارستانیسمت ب میورفت میخونه رو پر کرد حاضر شد یهامون فضا ادیوفر غیج یصدا

 داشت. یحال بد یلیبود  خ یاش معلوم نبود سروصورتش خون افهیق چارهیبغلم رد شد به پسره نگاه کرد.ب

 اتاق عمل بردنش منتظر شما بودن.-رو گفتم وپرستاره گفت تایواسم  ب رشیسمت  پذشدم وبدو بدو رفتم  الیخیب

 .تایب هیبدو رفتم سمت اتاق عمل اون پسره هم بردن اتاق عمل بغل بدو

 برگه رو امضا کردم. میکردیم هیگر مویختیریم اشک

 .یخوشگذرون ایخبر رفتن انتال یب ایوبابا هم که از دن مامان

 شده خانومم؟ یچ-بدو رفتم سمتش وگفتم دنیکش غیع کرد به جشرو کدفعهی لوین

 بچه هام بچه هام.-گفتیوم دیکشیم غیج همچنان

 بود. یخدا شلوارش خون ایشکمش نگاه کردم. به

 لوین یا لوین یو به منم اجازه ندادن که برم داخل.ا یاتاق هیرو بردن  لویپرستار هارو صدا زدم ن اهللی-توسرموگفتم زدم

چند  نیکه ا یینکرد بخاطر فشار یرو مقصر بدونم چون کار لوین تونستمیوبازم خودم نم تایده بودم. از دست خودم بش یعصب

باهام موند  ومدیسمتم نم یکه کس یکه تو وقت یکس لوهیهمه کسم ن میندگشد.عشقم جونم ز ینجوریوقت روش هست ا

و هر روز  شهیهم شدیباعث م نیکه کمبود دارم وا اوردیروم نبه  چوقتیبود.اون ه لویموقتم تنهام نزاشت ن یوبخاطر فلج

با اسم خواهرم با من بزرگ  یول یکه دختر عموم ییبگم از تو یاز تو چ تایوکمتر از فردا دوسش داشته باشم.ب روزیاز د شتریب

بودن  یکین فقط به خواهر بود ی.عاشقت بودم از اول مثل خواهر نداشته ام دوست داشتم االنم کم از خواهرم نداریشد

 به قلبه. ستیپدرومادر ن

 بهم برگردون. تاروهمیخواهر ب امیپرنسسم دن نطوریعشقمون رو بهم برگردون هم یرو باثمره ها لوین میزندگ ایخدا

ق اتا یهامو بهم برگردونه. رفتم جلو ی.رفتم نماز خونه نماز خوندم به خدا التماس کردم که زندگکردمیدعا م کردمیخدا م خدا

برده  دمیکه همون پسر رو که د هی.اتاق بغلسادمیرفتم کنارشون وا کردنیم هیام همه داشتن گر سادهیوا تایعمل ب

 افهیق یلیودوتا دختر که خ رمردیدوتاخانوم مسن  با دوتا پ میدیچند نفر اومد برگشتم د یوزار هیگر یصدا کدفعهیبودن.

 پسره اومدن. هیهاشون اشنا بود با 

تو اون اتاق باشم پاشو  دیتو با یمامان پاشو مادر من جا یایار-گفتیتو سر خودشو م زدیاز زنا م یکی کردنیم هیگر داشتن

 مامان.

 خان؟ نایس-کرد وبعد با تعجب گفت زیمن چشماشو ر دنیاز دخترا با د یکی

 بله خودمم .-بهت گفتم با

 .یجهان ایار لیفام تایمن دلربام دوست ب-

 بخاطر..-میکه هماهنگ گفت مکردیتعجب نگاهش م با

 د؟یاومد تایب-من

 د؟یاومد ایبخاطر ار-

 نجاست؟یمگه اونم ا-میگفت باتعجب
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کردن بهش که خورده  کیشل دمیسر رس سایرو دزده بودن شکنجه دادن امروز هم که پل ایار-و گفت دیدختره بغضش ترک اون

 به قلبش.

 بود. ایپس ار-وزمزمه وار گفتم بابهت

 نجاست؟یا یچ یبرا تایب تایب-گفت

 چکسیکه با ه یخودکش یسر هینبود فکر کرده بود اون مرده افسرده شده بود  ایکه ار یزمان نیتو ا-وگفتم دیمنم ترک بغض

من  یوقت میخونه نبود چکدوممونیازش ساخته نبود.امروز ه ییکه اونم کار میروانشناس هم براش گرفت هی زدیهم حرف نم

نخوره راهشو کج  ونهیتصادف کرده خواست به کام ونیکام هیبا  تایزدن که ب نگبهم ز مارستانیاز بنبود  چکسیبرگشتم خونه ه

 کرده که کنترل خودشو از دست داد واز دره پرت شده

 

 

توروخدا اونا  ای.خدا جنگنیباهم بودن م یبراشون من چهار سال برا رمیبم-زد رو پاشو گفت استیزنه که فکر کنم مامان ار اون

بالخره کنار همن تو  یهاشون اوج گرفته بود.هه چه شانس هیجوون اونا رو بهشون پس بده همه گر رین جون منو بگجوون

 اتاق عمل هاشون کنار همه. مارستانیب

 دکتر حال خواهرم چطوره؟-دمیهم اومدن سمت دکتر پرس ایار یخانواده  یاومد همه امون حت رونیب تایاز  اتاق ب دکتر

 .دیفقط دعا بکن-دادوگفت سرشو تکون دکتر

 ؟یچ یعنی-گفت کردیم هیکه گر یهمونجور کتای

 درصده ٩٩ یباال یاحتمال مرگ مغز-

 .نیدادم زانوهام سست شده بود افتادم زم هیتک واری. به دمیگفت یبلند یخدا ایامون  همه

همه ان  شیجفتشون کنار همن بالخره پ نیخدا بب دهیبره.نه خدا نزار که بره اون هنوز  جوون به عشقش نرس خوادیمن م یتایب

 شده دکتر حالش چطوره؟ یچ-دیسمت دکتر که اون دختره پرس میاومد بسرعت رفت رونیهم ب ایکنار همه ان.دکتر از اتاق ار

 دیفقط دعا کن-

 دلربا اروم باش.-دختره گفت یکیکه اون واریدستشو گزاشت رو د دختر

 ؟یعنیشده  یچ-دلسا ؟وروبه دکتر گفت یچه جور-دلربا

 هستش. یلینشن خ داریب گهید نکهیهنوز تو کما هستن و احتمال ا یول میاز قلبشون خارج کرد رویت-

 نشستن. یصندل یاز حال رفت دلربا ودلسا هم که فشارشون افتاد ورو ایار مامان

 نه؟ نجایبهم برسن.اره خدا؟ چرا اونجا؟چرا ا ایاون دن یخوایم یعنی ایخدا

 ادیم یک-وروبه همه گفتم سادمیشد پاشدم وا نیعشق ا نیرو سروصورتمون  عاقبت ا میزدیم میکردیم هیرهمه امون گ حاال

 ؟یکالنتر میبر

 .میپسرم باهم بر امیمن م--گفت ایار یساکت شده بود. بابا جمع

 امیمنم م-گفت ارتان

 . یسمت کالنتر میرفت ییتا سه

 .یاتاق هیمون سمت که فرستادن میاسممونو گفت میدیکه رس یکالنتر به

 .میوارد اتاق شد مویدرزد

 ما بلند شد  وسالم کرد.  دنیستوان  با د ای سروان

 دیبفرما-گفت

 از دستم ساخته است. یچه کمک-که گفت مینشست

 هستش. یجهان ایپدر ار شونیوا میهست یرانیا تایبرادر ب شونیمن وا-گفتم

 د؟ینیخوشبختم اومد متهمو بب-گفت مرد

 .میاون اومد دنید یبله برا-

 رو به شما بدم. ییاجازه ا نیهمچ تونمینم یول-

 چرا؟-

 مهم  یمسئله  هی یبرا-

تو  ایوار تایرو بدزده؟اون حق داشت باعث بشه ب ایحق داشت ار م؟اونیکه حق ندار یچ یعنی-زدم ادیشدم وفر بلند

 .ادین رونیاز کما ب گهید نکهیا   یبا احتمال باال ایوار یدرصد احتمال مرگ مغز ٩٩با  تایباشن ب مارستانیب
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 .زنهیمرد حرف نم د؟اونیکن کاریچ دیخوایم دادیبا داد وب دیاروم باش یرانیا یاقا-گفت

 ساخته نبوده یکه از دست خودم کار دونمیحداقل م-

 .قهیفقط ده دق-مقدار فکر کرد وگفت هی مرده

 باشه -

 . فتهیب یقلبش اتفاق یوقت برا هیکه  میدیداره وما ترس ین مشکل قلبچو ومدین ایار یداخل اتاق  بابا میارتان رفت با

 .ادیهمه بال رو سر ما اورده ب نیکه ا یاسمان یتو اون بال مینشست میاتاق شد وارد

 دهنم باز مونده بود و چشمام گرد شده بود.  ییفرد روبه رو دنیبا د میشد بلند شد درباز

 چطور ممکنه. شدیامکان نداشت نم نه

 کرده بود. یبود همون که ارتان معرف تایاون  دکتر ب اون

 اش مثل من شده بود. افهیق  قایهم دق ارتان

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا ایاااا..ر-گفت ارتان

 .یعل فیمحمد هستم محمد ص-زدوگفت یپوزخند ایار

کارارو  نی؟چرا  ا یدیرو دزد ایار که محمدم؟هان؟باتوام؟چرا یچ یعنی؟یتومارو مسخره کرد-اش گرفتو گفت غهیرفت  ارتان

 ؟هان؟باتوام؟یکرد

 دوست داشتم -

 اون کارارو ؟ ؟چرایکرد ؟غلطیدوست داشت-دونه زدم تو دهنش وگفتم هی

 واسه پول-با پوزخندگفت محمد

 ؟هان؟یگیدورغ م ؟چرایکرد نکارویواسه پول ا-دادزد ارتان

 .دیاز شما ازش خبر ندار چکدومیه هک یشد راز نکاریباعث ا یرانیوا یجهان یراز خانواده -

 ه؟یاون  راز چ-

 بجز اقا بزرگ. گهید چکسیبه شما بگم نه ه تونمیهستش که نه من م یراز-

 .ونهیاقا بزرگ که مرده د-

 .دید دیخواه-

 بره . نییاب خوش از گلوت پا هی میزارینم-

 خراب بود. یعصابم  به حد کاف رونیب میارتان رفت با

 شد پسرم؟ یچ-اومد وگفت ایار یکه بابا رونیتم بعصاب خورد رف با

 هستش.   یام نگفت چه راز هیوجهان یرانیا یخانواده  یکه برا یراز هیراز  هیعمو گفت   یچیه یچیه-

 .مارستانیب مینگفت.باهم برگشت یزیسرشو تکون داد وچ عمو

 سالم بشن. ایوار تایکه ب کردمیخدا م خدا

 . میدیرس مارستانیب به

 نگفتن.   یزیکردم که چ فیتعر زویسمتشون وهمه چ میرفت

 اونجا موندن.  کتایو ایاونجا بمونه مامان ار تونهینفر  نم هیاز  شتریتو سالن که دکتر اومد وبهمون تذکر داد که ب میبود نشسته

 تو استرس باشن. دینبا یخداروشکر خطر گذشته ول -که گفت دمیاز دکتر حالشو پرس لوین شیپ رفتم

 خوب نبود. ادیحالش ز لویگفتم ورفتم دنبال ن یا هباش

 .مارستانیب میخونه تا فردا دوباره برگرد میاروم شد وباهم  رفت یکرد ول هیمقدار توبغلم گر هیکردم  بغلش

 

 

 .ایار نطوریتو حالتش نکرده وهم یرییهنوز تغ تایگزشته ب ییماه از اون روز کزا هی

 یچ میدیدکتروصدا کردن.از پرستارو پرس عیاز دوتا اتاق هماهنگ دوتا پرستار اومدنو و سر که ناگهان مارستانیب میرفت امروز

 کرده. یقلب ستیا-شده که گفت

 از حال رفت. ای.مامان ار میکردیم هیدوباره گر قهیدق کیاونم تو  هردوشون

 یه بود رفته بود تو شش ماهگهم خون لویدستشو گذاشت رو قلبش  پرستار اومد بردتش اتاق حالم بد شده بود ن باباش

 .شیومراحل حساس باردار

 تا حالش بد شه. نجایا وردمشینم گهید
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 بارداره. طیشرا نیتو ا لویتو استرس بود ون میزندگ

 دستام. نیگرفتم  ب سرمو

 .شمیراحت م یخدا من ک یا

 همه اش تو شک واسترسه . میزندگ شمیم ونهیدارم د گهید

 .رهیگفته راز  درگکه محمد  یاز  اون روز ذهنم

 .کننیاعدامش م  رهیدور از جونش بم ایاگه ار یهم به حکم ابد متحم شد وا محمد

 .ایبه ار یانداز ریت نطوریاسناد،دروغ و هم ،جعلیی،ادم ربا یدزد جرماشم

 .دمینخواب یماه هستش که درستو حساب کی  بایگرفتم تقر دیشد ی جهیگ سر

 م .به زور باز نگه داشته بود چشمامو

 .ومدنیم رفتنویبا استرس م پرستارا

 کردن. یقلب ستیدوتا قلباشون هم بهم وصله وباهم ا نیدارن ا یعشق چه

 ؟یچ یبرا دنیکدوم گناه دارن تاوان م یبرا نیا

 ؟یک بخاطر

 گفتنیم نیهم یوبرا دیبخشینصف سهم خودشو م بایشرکت شد اما به ثروتش مغرور نشد وتقر سیرئ شیکه تو اوج جوون تایب

 .رهیپر خ تایدست ب

 هستش. یچه انسان خوب دونستمیچند سال کامل شناخته بودمش وم نیهم که تو ا ایار

گفت  ؟محمدیچ یعنیراز  نیداستانه اول الماسا وحاال هم ا نیا هیاقا بزرگ متهم اصل دینه شا یپدر ومادرشون ول مونهیم پس

 اقا بزرگ بهتون بگه اما چطور؟ دیکه با

 خوب نبود. حالم واقعا

حرف زدن  یفقط دعا وبه ما اجازه -سمتشون که سرشون تکون دادن وگفتن میاومدن که رفت رونیهماهنگ از اتاقا ب دکترا

 ندادن ورفتن.

 .دمینفهم یزیچ گهیرفت ود یاهیگفتم که چشمام س ییخدا ای.رفتیمن داشت م یتایب دیترکیشد سرم داشت م اهیس چشمام

سالش بود زوده  ٠٠فقط  تای.بکردمیوبه خدا التماس م ختمیریاشک م دیاتاق بودم.بغضم ترک هیو چشمامو باز کردم ت یوقت

 شدت گرفت. شتریام ب هیوگر رهیبم نکهیواسه ا نکهیانقدر عذاب بکشه زود واسه ا  نکهیواسه مرگش زود واسه ا

 

 

 که خون فواره زد. دمیشدم سوزن سرومو از دستم کش بلند

 .رونیرفتم ب  رفتیتم خون متوجه که از دس بدون

 خون گزاشتم. یبرداشتم ورو یدستمال کاغذ هی 

 من همه اشون اروم شدن. دنیوخودم.با د ایار یسمت خانواده  رفتم

زبون من الل بشه به عزا  دیکه شا یکنواختی نیاز ا ومدیشده بود چقدر بدم م یتکرار مونیکنارشون نشستم.چقدر زندگ رفتم

 .کنهیکه تک تک مارو خوشحال م یروسبه ع ای شهیم لیتبد

 ما درست کن. یخوب برا یعروس هیکردم نه ختم.خدا تو  یعروس هوس

 .دیبد یمژده گون-اومد وگفت ایاز اتاق ار یبا خوشحال پرستار

 شده دخترم؟ یچ-گفت ایار مامان

 .ادیخاله جون  خدا پسرتون بهتون برگردوند از کما در اومده امروز فردا هست که بهوش ب-

 ؟یخواهر من اون چ-دمیپرس

 .دیندارم االن دکتر اومد ازشون سوال کن یمن اطالعا-

 باشه-

 .شهیساعت پ میهمون زن ن شدیباورش نم چکسیکه ه یخوشحال بود طور یلیخ ایار مامان

 تا؟یب-اومدن رفتم سمتشونو گفتم تایودکتر از اتاق ب پرستار

 بگم؟ قتویحق-زد رو شونه ام و گفت دکتر

 اره دکتر بگو-گفتم رسبات

 نودوپنج درصده یکه احتمال مرگ مغز یافتضاح شده طور تشیخواهرتون وضع-

 .رهیداره م تایخالص ب ریت
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 .شهیکه خوب م شاهللیا دیفقط دعا کن-گفت دکتر

 بره؟ خوادیهمدمم  بود.م یکس یکه تو ب یپرنسسم کس تای.خواهرم بنیزم افتادم

 که بره. دمیمن اجازه نم نه

 اومد ودکتروصدا زد. ایبدو بدو از اتاق ار ارپرست

 پسرتون بهوش اومده.-ودکتر خوشحال گفت رونیساعت داخل بودن اومدن ب مین

 نه. تایب یبرگشت ول ایبرگرده؟ار خوادینم زد؟اونیاز اون نم یحرف یپس؟چرا کس یمن چ یتایب

 نمش؟یبب تونمیم-گفت ایار مامان

 دشینیبب دیتونیبخش بعدش م ارنشیاول ب-

 نگفت ورفت. یزیبودم چ تایگفتو به من که مشتاق خوب شدن ب نویگفتو رفت.ا نویا

 .ادتشیرفتن ع الشیرو به بخش منتقل کردن ومامان وباباشو فام ایار

 

 ایار

قل ساعت چند نفر اومدنو تختمو به بخش من میام کرد.بعد ن نهیدکتر اومد معا دمیکه باز کردم خودمو تو  اتاق عمل د چشمامو

 کردن.

 اتاقم بودم. تو

 اومدن داخل. نیدر بازشد مامانو بابام با دلربا ودلسا وارت که

 واومد بغلم کرد. هیگر ریمن زدز دنیکه با د مامانم

 ؟یکنیم هیشده مگه قربونت برم؟چرا گر یمامانم چ-گفتم

 بودنت. دهیدوهفته هم بود که دزد یکما بود یماه تو هیپسرم -

 نگران نباش. شتیمامان حاال که خوبم حاال که پ-زدمو وگفتم یبعد اروم لبخند یتعجب کردم ول اول

 هیباهم تو  تایتو وب-بپرسم که با حرف مامان کپ کردم تایذره شده خواستم از ب هیافتادم فداش بشم من دلم براش  تامیب ادی

 .ستادیقلبتون ا هیثان هیو قهیدق

 تا؟یمامان؟ب یگفت ی؟چی؟چی؟چیچ-گفتم

 دنیزود رس یکرد ول یخودکش یسر هی یبودن افسرده شده بود فکر کرده بود که مرد دهیتورو دزد یوقت تایسرم باره پ-

 یول یجهان ایکردن که درمانش کنه با اسم تو ار دایروانپزشک پ هی کردیم هیوفقط گر زدینم یحرف چکسیکرد.با ه دایونجات پ

و مشت حوالش کرده  یلیهم چندتا س تایزده ب یلیس تایعمارت و به ب خونه نبوده رفته  یکه کس یروز هیروانشناسه  نیا

رو  یونیکام دیبرگشت جلو رو د یهنوز دنبالشه که وقت نهیبرگشته بب نیشده واون پسره هم دنبالش ا نیوبدوبدو سوار ماش

که چند نفر  اونجا بودنو  رداروشکوخ نییکه در حال برخورد باهاشه راهشو کج کرد که منحرف شده و از دره پرت شده پا دید

 درصده. ٩۵حاال احتمالش  یدرصد بود ول ٩٢ شیاول احتمال مرگ مغز ینجاتش دادن ول

 ای.خدایدرحاال دستوپنجه نرم کردن با مرگ وزندگ مارستانیمن االن تو ب یایدن یعنی.دستمو گزاشتم روقلبم دیکش ریت قلبم

 گونه ام نشست. یمهار  رو یمن چرا زنده ام؟اشک هام ب ستین تایب یمن االن بهوش اومدم؟چرا؟وقت ؟چرایچ یعنی

درش که  ینه رفتم سمت اتاق عمل.به جلو ای دنیاصال بهم اجازه م نکهیا ای ستین یهست ک یک نکهیشدم بدون توجه به ا بلند

 .دمیرو د کتا،ارتان،سپهری، نایس دمیرس

 .زدیحرف م یداشت با گوش نایس

 ماه. کی ییاره دا-

- 

 استم نگرانتون کنم.نخو-

- 

 .دیایحاال که شده االن ب-

- 

 .؟ینیرو بب تایمرگ ب ایب یخوایم ییدا-

- 

 درصده. ٩۵ شیاحتمال مرگ مغز-

- 

 اره اره-
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- 

 هم داشته. یقلب ستیا-

- 

 نه نه به مامان بابا نگو.-

- 

 نباش نگران بشن. رانیممکن پرواز به ا گردنیخودشون برم گهیهفته د هیولشون کن -

- 

 فعال خداحافظ ییباشه دا-

 رو قطع کرد. یگوش

 ا؟یار-گفت دویکه بلند کرد منو د سرشو

 کجاست؟ تایتا؟بیب نایس-

 اتاق عمل.-

 نمشیبب خوامیم-

 .ریاز دکتر اجازه بگ-

 سمت اتاق دکتر.در زدم و وارد شدم. رفتم

 شما. دیاستراحت کن دیبا د؟االنینجایشما چرا ا یجهان یاقا-من گفت دنید با

 .شمیم ونهید نمشیاگه نب نمیرو بب تایب خوامیمن م کنمیدکتر خواهش م یاقا-

 -گفت دکتر

 

 

 یجهان یاقا شهینم

 نداره. یمعن نایاستراحت وا نمیرو نب تای. تا بشمیم ونهیدکتر من دارم د کنمیخواهش م-

 قهیفقط پنج دق-مقدار فکر کرد وگفت هی

 .هیهم کاف قهیدقباشه دکتر باشه همون پنج -زدمو گفتم یلبخند

 .تایرو دادن تا تنم کنم.رفتم سمت  تخت ب یمخصوص یلباس ها هیسمت اتاق عمل  میدکتر رفت با

 شده بود. اهیشم من سرش باد کرد بود وس فداش

من قربون  یتایب-جونشو تو دستم گرفتمو گفتم یصورتش زرد شده بود. از دهنش لوله وصل شده بود.دست ب کشینزد رفتم

وقت ازدواجمونه.پاشو  گهیبسته د گهیپاشو د ؟عسلمیشینم داریشدم تو چرا ب داریب ؟منیش داریب یخوایبشم نم اون چشمات

دکتر  رونویشده بود.بدوبدو رفتم ب یتکون خورد بهش نگاه کردم که اشک از چشماش جار یفدات شم پاشو.دستش لحظه ا

 شده؟ یچ-صدا زدم که گفت

 .دینیبب دیتازه از چشماش اشک اومد بردکتر دستشو تکون داد  تایب تایب-

 با پرستارها بدوبدو  رفتن داخل. دکتر

 . ی. نشستم رو صندلرفتیم جیگ سرم

 اوردم. مانیعشق ا یواقعا به جادو-اومد گفت. رونیساعت با لبخند ب میبعد ن دکتر

 شده؟ یچ-میدیباهم پرس نایس منو

خان هروقت  ایار-ورو به پرستار گفت هیشدن تو چند ثان یبگم عال نمتویفوق العاده بهتر شده و م تشونیخانوم وضع تایب-

 .دیدیمن بهش اجازه م تیخواست بره با مسئول

 گفتن و همه رفتن. یباشه ا پرستارا

 رفتم سمت اتاقم. منم

 رفته بودن. نیدلربا ودلسا وارت یهنوز اونجا بودن ول نایمامان

 هم با اصرار من رفتن. نایساعت مامان کی بعد

 تا فردا روز خداست. دمیخواب گرفتم

 

 تایب

 کجاست؟ نجایام؟ا یباز کردم.من ک چشمامو



Roman-City.ir 
 شرکت عشقرمان  

 

https://telegram.me/romancity 126 

 

 .شناختمینم زویچ چیه چکسویه

 تخت نشستم در اتاق باز شد. یزور  رو به

 

 

 خانوم؟ تایب-من گفت دنیاومد داخل که با د پرستار

 تاست؟یاسم من ب-

 ست؟ین ادتونیشما اسمتونو -

 نه-

 بود. کیفکر کنم  شب بود چون همه جا تاررفت . رونیب پرستار

 بالشو خوابم برد. یسرمو گزاشتم رو ومدیخوابم م بازم

 د؟یهست یخدا.شما ک ای-ادم باال سرم بود.گفتم لیا کیشدم  داریکه از خواب ب صبح

 .ست؟داداشتمین ادتی نایپرنسسم منم س-پسره گفت هی

 شناستمونینه نم-

 .ایدلم منم ار زیعز تایب-گفت و خوشگل یپسره چشم وابرو مشک هی

 .شناسمتونینم-

 لویخل وچل خودم  منم ن-داشت گفت یشکم به چه بزرگ هیدختره حامله که  هی

 شناسمینم-

 دوقلوت. یابج کتامی ؟منیخواهر خوشگلم منو چ یتیب-سبز رنگ گفت یدختر با چشما هی

 ارتان زمیعز تا؟منمیب یمنو چ-خوشگل وناز گفت یلیپسر خ هی

 شناسمینم-

 ؟یسپهر و چ-هم اشنا که گفت یلیاش اشنا بود خ افهیپسره مونده بود ق هی

 یخل وچل هم هست یلیخ یپسر عموم شناسمیچرا چرا تو رو م-

 خانوم. تایدستت درد نکنه ب-گفت سپهر

 ؟یشناسیمنم ژاله گلم منم نم-دختره گفت هیکه  دمیخند

 .شناسمینه نم-

 

 

 یشناسیبابا فقط منو م ولیا-گفت سپهر

 دختر اومدن داخل. هیپسره و هیاتاق باز شد  در

 من کو؟ طونکیش-گفت پسره

 ؟یمنم احسان نشناخت تایب-جواب نداد پسره اومد سمت من وگفت یکس

 نه-

 ؟یشناسیمنم نفسم منم نم زمیعز-گفت دختر

 نه-

 من کو؟ یتایسالم سالم ب-وارد شدو گفت یاب یدختر با چشما هیدر اتاق باز شد و باز

 تاست؟یمن اسمم ب-دمیاز سپهر پرس 

 تاستیاره اسمت ب-

 ؟ینشناخت ایدر تا؟منمیب-گفت دختره

 .شناسمیفقط سپهرو م شناسمتونینه نم-

 تا بالخره دکتر اومد ومن از دستشون خالص شدم. نایوا هیک یک یتو اون نمویساعت برام کنفرانس گزاشتن که من ا کی

 ست؟ین ادتی یچیدخترم ه-ام کرد وگفت نهیمعا دکتر

 .ستین ادمی یکس گهید یول ادمهیشرکت وعمارت هم  ادمیچرا سپهر و-

 .یاز دست داد یمدت کوتاه یخب خداروشکر حافظتو برا-

 رفت. رونیگفتو ب نویا

 .ومدهین ادمی ویهنوز که هنوز کس یول گزرهیهفته داره م هی
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بود  ایاره اره ار اینه بابا ار انیرا دمیداشتا اهان فهم ینه نه نه اراد  نیبود؟اومممممممم اهان ارو یاون پسرا اسمش چ یول

 دییکه تا ادینم ادمی یچیه یول گهیراست م کنمیحرفا حس م نیا مویکه منو تو عاشق هم بود گهیم شمیپ ادیم یاسمش اون ه

 کنم.

 بالخره مرخصه ام کرد. دکتر

 حرفا . نیوا ییجدا یگ خودکشاومد مر ادمیوحشتناک  یزایچ هیعمارت  دنیخونه که با د میرفت

 بود. یخال هینبود انگار خال یچیه یول ادیب ادمی ییزایچ هیتا  وردیتو اتاقم به مغزم فشار م رفتم

 به خواب. دمیمسائل شدم وچسب نیا الیخیب

 .دمیخواب گرفتم

 شب شده بود.  دارشدمیب یوقت

 شتم ورفتم حموم.بردا ریوشلوار قرمز ولباس ز یمشک کیتون هیکمدو باز کردم  در

 دوش کامل گرفتم ولباسامو تنم کردم. هی

که اون  نییاسمش پرهام بود.پرهام لباسامو تنم کردم .رفتم پا شناختمینفر م هیدستموگزاشتم  رو سرم  دیکش ریت سرم

 خانوم؟ دیببخش-بهش گفتم دمیدختره ژاله رو د

 تا؟یجونم ب-

 ه؟یپرهام ک-

 ؟یچ یبرا-

 با من داره. یچه نصبت دونمینم یدارم ول ادیواسمش خوب به  افهینفر هستش که ق هی-

 قبال شوهرت بوده. زمینصبت داشته عز-

 گفته؟ م،دروغیمنو اون عاشق هم بود گفتیم ایشوهرم؟مگه من ازدواج کردم؟بعدشم اون پسره ار-

 .یگرفتاز پرهام طالق   نکهیو بعدش ا نیومجنون بود یلیهم راست گفت ل ایار یاره ازدواج کرد-

 هم بودم؟ ایعاشق ار یخب پس چطور ازدواج کردم ول-

هم  یسالگ ٨١اومم بعد از  یازدواج کرد یسالگ ٨١سال زنش بود  ۴ ای ٣ یگلم به زور با پرهام ازدواج کرد-وگفت دیخند

 یان تومور مغزاومم اه رانیکار با تو برگشت ا یسه سال بعدش برا کایرفت امر یتو ازدواج کرد یبود وقت ایار یدلداده 

 یدونستیم نکهیتو بخاطر ا یگفت هنوز دوست داره و از پرهام جدا شو ول وبهتاومد  ایار یوبهتر شد یعمل کرد یوقت یگرفت

اونم لج کرد وظرف دوروز با دختر عمه اش دلسا ازدواج کرد.  توتمیدوست دارم امانم تونمینم یگفت کشهیپرهام پدرو مادرتو م

 .یدیجا خواب هیبود که با پرهام  یبار نیمون شب اوله  یاز پرهام جدا شد

ما  یسیلیانگ یالیاز فام یکی شدیم یرتیبشه رو تو غ یرتیزنش غ یبرا نکهیا یکار شرکت اونجا بجا  یبرا سیپار نیکه رفت باهم

 یخوایم یگفت رانیا یبرگشت یاهان  وقت یچ گهید  یتازه مدل هم شد یازدواج داد که رد کرد شنهادیبهت پ کیبه اسم فادر

هم با زنش اونجا  ایار یدیچند روز بعدش د یرفت یوقت یتر گرفت نییپا یتو قسمتها  ارتماناپ هی  یو رفت نایو ا یفراموشش کن

کرده بودن که بهم دست نزنن تا اگه عاشق هم شندن  غهیشش ماه اونم ص یاز دلسا که فقط برا ایخالصه ار کنهیم یزندگ

بعد چند وقته اومد دنبالت توهم  یناز کرد راشعاشق تو بود  ازش جدا شد و اومد بهت گفت اما تو ب ایار یکنن ول شیدائم

نبود  ایار یول یشده بود هوشیبود ب دهید بیشد تو که فقط سرت اس یراندازیاما  اونشب بهتون ت یقبول کن یخواستیم گهید

 نیمه ٨۴که  تو  میریروانپزشک بگ هیبرات  میما هم گفت  یزدیحرف نم چکسیوبا ه یبودنش تو دوهفته افسرده شد دهیدزد

 یول یتصادف کن ونیبا کام یکه خواست یکه فرار کن یشد نتیوسوار ماش یزد که تو هم تا جا داشت کتکش زد یلیروز به تو س

رو  ایکامل ار ی دوهفته هیرو دزد ایکه ار هیروانسناشه نگو همون کس اروهیتو دره وکمکت کردن اون  یپرت شد یمنحرف شد

 دنیسر رس سایرو بکشه که پل ایشکنجه ها وتو اون روز خواست ار نیوخالصه بدتر رشداغ گزاشته رو کم ی لهیشکنجه داد م

تو  ایکج شده وخورده به قلب ار سیپل کیدستش بخاطر شل یهمون مغزش ول یعنیکن به سرش  کیبود که شل نیهدفش ا

درصد  ٩۵تو  یاحتمال مرگ مغز میخداروشکر جفتتون برگشت یول سادیلب جفتتون باهم واق هیثان هیتو  دیکه بود مارستانیب

 .یاشم که خودت خبر دار هیوبق یاومد وباهات حرف زده حالت چنان عوض شد که همون شب بهوش اومد ایار یوقت یبود ول

 اسمتو درست گفتم؟-گفتم دیژاله وبعد با ترد یاره مرس-

 اره درسته-وگفت دیخند

 گفتم ورفتم تو اتاقم. یاجازه ا با

 داشتم من. یبیپر فراز ونش یزندگ چه

 است. گهید یجایمن  یوخونه  ستمین نجایمن مطلق به ا کردمینگاه کردم عجب خوشگل بود حس م اطیپنجره و به ح یجلو رفتم
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 اون حس از کجاست. دونستمیداشتم ونم یبیشدم حس عج داریکه از خواب ب صبح

 .نییردمو رفتم پاعوض ک لباسمو

 زدو جوابمو داد . یهم بود.سالم کردم که لبخند ایپسره ار اون

 پرنسس؟ یخوب-گفت ایمبل که ژاله رفت ار یرو نشستم

 اره خوبم ممنون.-

 رو درست کنم. یعروس یمن کارا تایب-

 نه -

 چرا؟-رک بدون من تعجب کرد وگفت از

ازدواج  ادین ادمی یتا مطمعن نشم وهمه چ نیهم ینه  برا ایت داشتم شما رو دوس ایکه ا ستین ادمی یزیخان من چ ایار-

 .میکنینم

 .یکه توبخوا یباشه گلم هرچ-

 دادم وسرمو با دستان گرفتم. هیتک واریرفتم سمت اشپز خونه اخ سرمو به د یا گهیزدم وبدون حرف د یلبخند

 ؟یک گهیاقا بزرگ اوت د شدیتو سرم تکرار م یلیاسم خ هی

 تا؟فداتیشده ب یچ-دیپرس یبدوبدو اومد سمتمو با نگران ای.اردمیکش غیکه از شدت درد ج کردیسرم انقدر درد ممن  یخدا

 شده؟ یشم چ

 اخ کنهیسرم سرم درد م-

 .دادیقشنگ ماساژ م یلیارامش بخش بود خ یلیمبل رفت پشتم وشروع کرد به ماساژ دادن سرم خ یکرد ونشندم رو بغلم

 ممنون بهتر شدم  یلیخ-رفتم تو حس گفتم یلیخ دمیه دماساژ داد ک قهیدق ده

 گلم عسلم عروسکم  کنمیخواهش م-زد وگفت یلبختد

 لبم نشست. یرو اریاخت یب لبخند

 باشه؟ نمایس میدنبالت ب امیفردا م-گفت ایار

 .شمیباشه حتما خوشحالم م-گفتم  دمویخند-

 ورفت. دیوگونه امو بوس کینزد اومد

بودم  ی.دختر خوشگل میحساب کن یبه خودم نگاه کردم.انصاف نهییا یشدن تو دهیراده به سمت اتاقم کشا یرفت  منم  ب یوقت

قلب منم هم مثل صورت  ایا ستیمهم ن نایگرفت.اما به نر من ا یبیازش  ع شدیخوشگل بود ونم کلممینگاه کردم ه کلمیبه هل

 باست؟یز کلمیوه

 . دهیبهمون نشون م یچ یوزندگ ایدن نمیتا بب دونمیهنوز خودمم نم جوابشو

 خوشگل نظرمو جلب کرد.کنار گزاشتمش. یمانتو هی  کردمیسمت کمدم وبه مانتو هام نگاه م رفتم

بغلم کردن  دمیزن ومرد مسن رو د هیکه  نییحاضر کنم شب که شد رفتم پا نایبودم که لباسو ا نیتا شب به فکر ا خالصه

 وقربون صدقه ام رفتن.

 شما ؟-.بدون توجه به اون به زن ومرده گفتمکردنیهم اشاره مپشت بچه ها ب از

 ادم پدرو مادرشو نشناسه؟ شهیمگه م کنهیم یشوخ تایبابا ب-گفت نایوس دنینگاهم کردن که بچه ها خند باتعجب

 ست؟اماچرا؟ین ادمی یچیبدونن من ه نایا خواستنینم

 هاتو بهت بدم.رفتم  یتا سوغات ایفداتشم من ب-فتنگفتم . اون زن که به گمونم مامانم باشه گ یزیچ گهید منم

 داد. هیحرفا بهم هد نیا یشیلباس  ولوازم ارا یکنارش که چمدون قرمزشو باز کرد وکل نشستم

ازش تشکر کردم  یلیلباسه فوق العاده خوشگل در اورد خ هیچمدونش  یکیدارم برات  واز اون زیسوپرا هی-اخر گفت در

 . دمیمو رفتم خوابگفت ریوشب بخ دمشونیبوس

خوشگل هم  شیارا هی دمیدوش گرفت وبعد اومدم  موهامو سشوار کش هیاسترس داشتم اول  دارشدمیکه از خواب ب صبح

 .ادیب ایخوشگل هم زدم تا ار پیت هیکردم 

بود که  گهیوچند اسم د  میمر دونمینم یفتح ی.اقا شناختمیرو نم چکدومیه یول گشتمیم نیبرداشتم تو مخاطب مویگوش رفتم

 .شناختمشونیاصال نم

 کپ کردم. ییفرد روبه رو دنیدروباز کردم  که باد نییبدو بدو رفتم پا دمویخونه بصدا در اومد کفشمو پوش زنگ
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 اسمش پرهام اره اسمش پرهام بود نیا نیا

 فقط اونو. یول ادشیم ادمی خوب

 ؟یریکجا م یخانوم خوشگل کرد تایب-من سالم داد وگفت دنیداخل با د اومد

  نمایس رمیم ایدارم با ار-

 اهان خوشبگزره خانوم خوشگله-

 رفتم. رونیزدمو ب یلبخند

 یلبخند تلخ هیمن  دنیرفتم سمتش بهش دست دادم وسالم کردم با د دونمی؟ نم یچ یبرا یبود ول یعصب یلیخ دمیرو د ایار

 ؟ نمایس میسالم خوشگل  خانوم بر-زد وگفت

  میبر-

 .میحرکت کرد نمایوبه سمت س میدش نشیماش سوار

 مینیرو بب یلمیچه ف میخوایم- دمیپرس ازش

 طنزه. یلمیعوض بشه اخه ف تیزره روح هیالبالو گفتم  لویپنجاه ک-

 گفتم  یاهان

 .میگرفت الیپف میبعدش رفت میگرفت طیاول از همه بل  میدیکه رس نمایس به

 سرجاهامون. میتوسط بود نشس بایهامون تقر یصندل میشد نمایس داخل

 داشتم. ونیخاک برسرم مامان وقت اپالس یواا-قسمت دختره گفت هیکه  میدیدیم لمیف میداشت

 گرد شد  چشمام

 ارهینتونست درست درب یمنو اونسر یابروها ایاون دختره نر شیپ-گفت مامانشم

 مجوز داره؟ لمیف نیا یمطمعن-گفتم ایار روبه

 اره چطورمگه؟-وگفت دیخند

 زنن؟یهم م لماشونیتو ف ایرانیرو  ا حرفا نیا-

 زننیکه م ینیبیم یدار-

وباعث  کردیاهنگ پخش م کسرهی لمیف نیا نکهیمخصوصا ا دمیوخند میگفت یکل لمینگفتم تا اخر ف یا گهید زیوچ دمیخند

 که تموم شد. لمیخوشگذشت ف یلیخ میهمه جو بد شدیم

 م؟یخوب خانومم االن کجا بر-گفت ایار

 م گفتنش حالم دگرگون شد.لفظ خانوم از

 م؟یکجا بر دونمینم-زدمو گفتم لبخند

 میجغور بغور بخور میبر-

 ه؟یچ گهیاون د-

 قبل از اون ماجراها میدیکه همو د یروز نیاخر ستین ادتی میبار باهم خورد هی-

 ستین ادمینه -

 اومد ادتی دیشا میخوریم میریاالن م-

  امیاالن م نیبش-نگه داشت روبه من گفت یسته چرخ د هی یجلو میگفتم وباهم رفت یا باشه

 چشم -

 زدو رفت  یلبخند

 .نیاومد سمت ماش یبزرگ یبا لقمه ها قهیده دق بعد

 از لقمه هارو سمتم گرفت.تشکر کروم ازش گرفتم. یکی

 .یه ختیریم ریچقدر سخت بود خوردنش از ز یواا

 نگفتم. یزیچ که دیخند ایزدم ار یبا دستم گرفتم وگاز محکم رشویز یعصب

 یبرگشت و وقت ایانگار  نه انگار ار یول دادمیلقمه از دستم  افتاد.سرمو ماساژ م دیکش یبیعج ریلقمه ام بود که سرم ت یاخرا

 بود توش. کیشلوغ بود انگار تراف یلینگفتم  فقط ذهنم خ یزیشده؟ چ یچ تایب دینگران پرس دیحال منو د

 . دمینفهم یزیرفت وچ یاهیشمام سبا دستم فشار دادم که نگاهن چ سرمو

 . دمیکه باز کردم خودمو تو اتاقم د چشمامو

 نظرمو جلب کرد . ییگفتم  وبلند شدمو نشستم که صداها یاخ
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برداشتم که پام خورد  گهیقدم د هی دینکن یمنو قاط ندیبک دیخوایم یکنم باخودتون هرکار یسکیر نیهمچ تونمینه نه من نم-

 همه  وارد اتاق شدن. ادشیز یخاطر صداوافتاد که ب یبه عسل

 .کنهیمن چم شده سرم درد م زهیچ-گفتم نیبدم برا هم یجلوشون سوت خواستمینم  دمیتر س خند با

 .یشد ینجوریاومد به مغزت فشار  اورده وا ادتی نهیمثل ا ییزایچ هی-گفت ایار

 گفتم  یاهان

 ؟یدوس دار  یشهرباز میعروسکم حاضر شو بر-گفت نایس

 زنت اون حامله ات سختش نباشه ؟ لوین یره چرا که نه ولا-

 دور دور نظرت؟  میخب بر  یگیاره راس م-گفت نایس

 موافقم-

 تهران در انتظار ماست. یها ابونیپس حاضرو که خ-

 شیپ دیدار نکنه انتظار هی؟نگاه داره؟  چ هیچ-.گفتم  کننیمنو نگاه م سادنیوا دمیچشم حتما و با خنده رفتم حاضر بشم که د-

 شما لباس عوض کنم اقا جان؟

 رفتن . رونیب یبخودشون اومدن وبا عذر خواه  تازه

 

 

 .میرفتیاونور م نورویا ینجوریوهم میشد نیرفتم.با بچه ها سوار ماش رونیاسپرت زدمو ب پیت هی

 .یپارک هیگفتم که نگه داشت  تو ایگرفت.البته گالب به روتون. به ار مییدستشو

 که دوتا پسر الت  یبهداشت سیروسمت س رفتم

 یشیجووون عروس ننه ام م-بودن.پسره برگشت گفت سادهیوا اونجا

 د؟یچشم دار گرانیشمابه ناموس د یعنی.کننیتو دِهات شما زنا دوبار ازدواج م-شدمو گفتم یحرص

 وگرنه قصد جسارت ندارم یمن فکر کردم مجرد یابج دیببخش-برگشت گفت پسر

واز پله ها  دیکش غیخورد ج چیبرم که پام پ نییگرفتم از پله خواستم پا شیوبدون توجه به پسرا راهم در پ باال بردمو  دستمو

 تا بود پرت شدم. ٨۵که فکر کنم کم کم 

 که اونجا بود. یمحکم خورد به درخت سرم

 .کردمیم یابج یبجکه ا دمیکه چشمام باز بود اون دوتا پسرو د ییلحظه ها نیگزاشتم  رو سرم فقط در اخر دستامو

 نشدم.  یزیمتوجه چ گهیبسته شد ود چشمام

 

 ایار

 . کشهیرفته بود.اگه شکمش که کار نکنه انقدر طول نم تایربع بود که ب هی  کینزد

 .یبهداشت سیشدم ورفتم سمت سرو ادهیپ نیماش از

 تا؟یب تا؟یب تا؟یب-از جلو در صدا کردم رفتم

 نداد. جواب

 خاله جان؟ دیببخش-تمخانوم مسن اومد که گف هی

 جان پسرم؟-

 د؟یدیاون تو ند نویا-بود نشونش دادمو گفتم بمیتو ج شهیرو که هم تایب عکس

 داخل. ومدینه پسرم ن-

 کردم و بدوبدو رفتم وپارکو نگاه کردم نبود. تشکر

 نبود نبود.-و نفس نفش زنان گفتم نایرفتم سمت ماش ادیسرعت ز با

 نبود؟ یچ-شدو گفت داهیپ نیاز ماش نایس

 نبود. تایب تایب-

 خاک برسرم شد.-زد تو سرش وگفت نایس

 .میگشتیو تو پارکو م میشد ادهیامون پ همه

 نبود. تایاز ب یاثر یول میجا رو گشت همه

 ؟یکالنتر میبر میبر-گفت نایس

 اونجا هم نبود. یول میها روگشت یکالنتر میورفت میموافقت کرد همه
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 تایب

 ن کجام؟باز کردم.اخ م چشمامو

 چشمام بود. یهمه وهمه جلو ستین ایار گهید نکهیافتاد.تصادفو ا ادمی.تمام اتفاقات مارستانمیب من

 شد و دوتا پسر اومدن داخل. درباز

 حالت خوبه؟ یابج-از پسرا گفت یکینشستم که  سرجام

 بله ممنون اما شما؟-گفتم میشگیبم هم یصدا با

 ت؟سین ادتونیشما مارو -با بهت گفت پسره

 .شناسمتونینه نم-

 ادتونه؟ی هیاسمتون چ-

 هستم. یرانیا تایبله من ب-

 .یخب خداروشکر  که حافظتو از دست نداد-پسر گفت -

 کردنو رفتن. یخداحافظ ازمن

 مارستانینشناستم.از در ب یکه  کس دمیصورتم کش یجلو موی.روسردمیپر رونیو از پنجره ب دمیسروممو از دستم کش خودم

 تومان پول بود. ۵٢فقط  بمیگرفتم.تو ج یتاکس هیخارج  شدم 

 شدم. ادهیبه راننده دادم وپ همونو

 .یسمت در پشت رفتم

 بسته بود. اوووف

 مقدار درد گرفت. هیکه پا  نییپا دمیباال زدم. واز در باال رفتم پر نامویاست

 رفتم سمت عمارت  اتاقم طبقه دوم بود. اروم

 بون همونجا بود. نرده

 تو بالکن. دمیبالکن اتاقم وپر ریزاشتم زرو گ نرده

 باز کردم و وارد اتاق شدم. دربالکنو

 گاوصندوقمو باز کردم. رفتم

 

 

 ساک. هیتو  ختمیپول بود ر یهرچ

 الزمو برداشتم. مدارک

 چمدون گزاشتم. هیتو  لباسامو

 برداشتم وگزاشتم تو بالکن. چمدونمو

 کاغذ برداشتم  وشروع کردم به نوشتن نامه. هی زمیم یوشدم ورفتم از ر مونیکه پش نییبرم پا خواستم

 به نام خدا-

 . تای.منم ب سالم

 از عشقش گذروند. ییوجدا یتو تنها شویکه تمام زندگ ییتایب

 ادامه بدم. ییتنها نیبه ا خوامیم

 نباش. یکه کس ییجا هی میریم

 .کنمینم یوخودکش کنمیباشم صبر م ایار قیال نکهیخود زنده ام بخاطر ا دینباش نگران

دوست دارم اسم پسراتم بزار ارشام،ارتان،ارشان البته اگه دوست  یلیاسمو خ نیدادشم  اسم دخترتو بزار دالرام من ا نایس

 .یداشت

 کن. یباهاش با عشق زندگ یرفتو وامد کن بنظرم اونم تورو دوست داره.خوشبخت بش ایبا در واشی واشیتو  ارتان

 .دیقرار بد تیخودتونو اولو زیاول از همه چ یو شروع کن تو زندگ یرو سپر یخوب یزندگ فداتشم من با سپهر کتای

 گفته باشم. یبا من طرف یکن تشیها دورادور حواسم بهتون هست اگه اذ یخل وچل  توهم مراقب خواهرم باش سپهر

 باش. عسلم مراقب خودت هم لویعمه باش.ن یعمه ها یعشقم فدات بشم من مراقب خوشگل ها لوین

پس اگه ازت  یبهش دار ییاحساس ها هیتو هم  دونمیاون شوهر سابق من پرهامه م ادتهی یخواستگار داشت هیتو  ژاله

 .اااایکرد جواب مثبت بد یخواستگار
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 من .خداحافظ. یها یمنم دورا دور حواسم بهتون هست دوستون دارم زندگ دیهمه اتون مراقب خودتون باش 

 .یرانیتاایب

 رفتم سوار پورشه ام شدم وحرکت کردم. نییزاشتم رو تختم واز نرده پارو گ برگه

 

 ایار

 ها. مارستانیسمت ب مینبود.رفت میهارو گشت یکالنتر ی همه

 بود. نجایا یرانیا تایب-میو گفت مارستانیتو ب میرفت

 االنم تو اتاقشونن. نجایاره دوتا پسر اوردنش ا-گفت پرستاره

 ر  در زدمو وارد شدم.رفتم سمت  اتاق دکت خوشحال

 دکتر یسالم اقا-

 ؟یجان خوب ایسالم ار-

 نجاست؟یا تایتا؟بیممنون دکتر ب-

 .ادهیمجدد باعث برگشت حافظش شده باش ز یضربه  نکهیاحتمال ا  دهیجان سرش ضربه د ایاره ار-

 نمش؟یبب تونمی.مشهیم نطوریکه ا شاهللیا شاهللیا-گفتم یباخوشحال

 .تایسمت اتاق ب میسر بزنم  باهم رفتبهش  خوامیاره منم م-

 .می.داخل شد میباز کرد دراتاق

 تو اتاق نبود. تایب

 نبود. میهم زد یبهداشت سیسرو در

 .کردیبا تعجب نگاه م دکتر

 گوشواره افتاده بود اونجا. هیکردم  و رفتم سمت پنجره .درو باز کردم  به پنجره نگاه کردم   زیاتاق با ز بود چشمامو ر پنجره

 عاشقش بود. تایب شناسمیگوشواره رو خوب م نیا

 حافظه اشو بدست اورده. تایدکتر خداروشکر ب-برگشتم سمت دکتر وگفتم یباخوشحال

 ؟یدیاز کجا فهم ایار-با بهت گفت  دکتر

 دنده هیحافظه اشو بدست اورده وباز شده همون دختره لجباز  نکهیاز ا-گوشواره رو نشونش دادم وگفتم-

  یشناسیجانو م تایجان تو بهتر ب ایار-زد وگفت یدلبخن دکتر

 خونه. دیایخونه است ب ادیبه احتمال ز تایب-زنگ زدمو   گفتم نایناایازش تشکر کردم به س دمویخند

 سمت عمارت. رفتم

 .میدیباهم رس نایناایس با

 

 

 شده؟ یچ-گفت نایس

 حافظه اشو بدست اورده. تایب-گفتم یخوشحال با

 ؟یدیاز کجا فهم-بابهت گفت نایس

 .گمیحاال بهت م ایب-

 .یگرد رانیرفتن ا  ینسریا یهم که دوباره رفته بودن مسافرت ول تایب یمامان وبابا نیا میخونه شد وارد

 المپ خاموش بود. یول تایسمت اتاق ب میرفت

 نبود در بالکنش باز بود. یول میروشن کرد المپو

 شدم.تخت  ینامه رو هیبسته ام که چشمم به  درشو

 ه؟یاون چ-گفت  نایداشتم که س برش

 بزار بخونم. دونمینم-

 کردم به خوندن نامه چشمام از تعجب گرد شد. شروع

 حافظشو بدست اورده؟ یتو مگه نگفت-دیپرس نایس

 رفته. ادشیکه حافظه اشو از دست داده بود اتفاق افتاده بود از  یتو اون زمان یهرچ یاره حافظه اشو بدست اورده ول-

 رو که خوندن. امهن

 شده بود. سیپهلوم پهلوم لباساش کال خ-شکمش وداد زد  ی.دستشو گذشت رودنیکش غیشروع کرد به ج لوین
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 کنم. کاریاالن من چ-هل شد وگفت نایس

 .مارستانیبغلش کن  ببرش ب ونهیخب د-گفتم

 .نییرو بغلش کرد وتند تند رفت پا لوین

 حرکت کرد. ستانماریوبسمت ب نیرو انداخت پشت ماش لوین

 .میدنبالشون رفت همه

 من مردم؟ کنهیاالن فکر م یعنیکجا رفته؟ تایبود که ب نیا یرو فکرم

 .مانشهیابش پاره شده و وقت زا سهیکردن وگفتن ک نهیرو بردن معا لویون میدیرس مارستانیب به

 

 تایب

 .میعمارت فقط منو  اقابزرگ خبر داشت نی.از ا دمیعمارت روستا  رس به

 بود. یوخوشگل بایز مارتع

 مرتبه. زویهنوز هم تم یاقا بزرگ بهش سر نزده ول یهست کس یچندسال نکهیا با

 بودم. دهیرو د نجایبود که ا یبار نیبودم اول ومدهین نجایا تاحاال

 عمارت شدم. وارد

 د؟یکار داشت یبله خانوم با ک-گفت یکرد یمن با لهجه  دنیبا د زن

 هستم یرانیا تایب-

  دیخانوم صفا اورد دیخوش اومد-لباش اومد وگفت یرو یاسمم لبخند دنیا شنب زن

 ممنون ....-

 هستم  یکبر-

 جون یممنون کبر-

 از اتاقارو برام حاضر کن. یکیزحمت  یب یکبر-گفتم یوبه کبر ییرایسمت پذ رفتم

 ویخ ویشما؟ف نیگیم یچ کنمیاتاقارو برتون حاضر م نیچشم خانوم جان .االن بهتر-

 ویو-وگفتم دمیندخ

  یداره عال ییویو هیاهان همون -

 برام حاضر کنه. یعال ویرو با و یاتاق هیرفت باال تا  یکبر  دمیخند

 بخندم. یبالخره  باعث شد بعد چند وقت یکبر

 خانوم اتاقتون حاضره.-اومد وگفت یکبر قهیده دق بعد

 اومد واتاقمو نشونم داد. یکردم که کبر تشکر

 بود. یاق خوشگلعجب ات یواااا

 مانند خوشگل داشت. ریحر دیسف یپرده  هیخوشگل بود  یلیکال پنجره بود خ وارید یسمت اتاق بجا هی

 بود. یوطوس دیدکورش سف اتاق

 داره ها. ییویواقعا عجب و یکبر-گفتم

 گفتم خانوم جان. یدید-با افتخار گفت یکبر

 رفت. نییپا یکه کبر دمیدیخند

 وض کردم.لباسامو ع دمویچ کمدمو

 یکل یکبر  دمیکه د نییزانو بود  پام کردرفتم پا ریکه بکه تا ز میقهو ها  نیبا شلوار کرم وشال کرم وپوت یقهوه ا یمانتو کت هی

 .زنهیدر جمع کرده وحرف م یادمو جلو

 که... خوامیاومدن.من م یرانیاقا بزرگ ا یخانوم نوه  تایروستا خانوم بزرگ ب هیاهال-

 ممنون. یلیخ-زدم وگفتم یلبخند تلخ دیخانوم بزرگ خوش اومد-زن رو به من گفتجلو که   رفتم

ماست اگه  یخانوم بزرگ امشب عروس-دختر بهم گفتن هیاز پسرا با  یکیگفتن که  کیاومدن بهم تبر یکی یکیروستا  هیاهل

 .میشیخوشحال م یلیخ ادیوب دیافتخار بد

 

 

 .شمینه ممنون مزاحم نم-گفتم

 .دیما هست یشما چشم روشن دیرفو نزنح نیخانوم ا-
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 نظر  لطفتونه-

 گهید دیایپس خانوم م-

 .امیباشه م-

 کردن ورفتن. تشکر

 که اسبا هست رفتم. ییجا انیشهر رفتن بسمت  پا یاهال یهمه  یوقت

 خوشگل بود نظرمو جلب کرد.  یلیخ دیاسب سف هیکه  رفتمیم داشتم

 شده بود. نیز اسب

 ر نازش کردم.مقدا هیاوردم و رونشیب

 بردم. رونیب اسبو

 شدمو ومشغول شدم. سوارش

 هوا ازاده. یتو کردیبود ادم حس م یخوب یلیکل روستا بااسب گشتم اسب خ تو

 

 ایار

 اورد . ایبدن نایو س لوین  یها بچه

 ناراحت که خواهرش گذشته و رفت. گهیطرف خوشحال بود از طرف د هیاز  چارهیب ینایس

 اومدن نه. ایبچه ها چون زود بدن یول شهیمرخص مکه فردا مادر  گفتن

 بودن خب بالخره چهار قلو بودن. لویک میهم بودن  هرکدوم دون کیکوچ تازه

 .یبعد بر میایتا ما هم ب یزره صبر کن هی شدیدنده نم هیلج بازو یتایب یداغون بود ا عصابم

 

 تایب

 خوشگل اماده کنم. هیکُردلباس  هیخانوم جان امشب براتون -گفت یخونه که کبر رفتم

 انهی ادیبهم م نمیخودمم دوست دارم بب یحتما کبر-زدموگفت یلبخند

 .دیکه خودتو عاشقش بش ارمیلباس براتون ب هیچشم خانوم االن -

 گفت ورفت. نویا

 رفتم دوش گرفتم تا حاضر شم. خودمم

 .شستیبازم به دل م یگ نبود ولوقشن دیجد ادیاومد ز اهیسبز و س یلباس کرد هیبا  یبعد کبر قهیدق چند

 .دمیتشکر کردمو رفتم لباسمو پوش از

 هم کردم. شیارا هی

 ست؟ین یزیچ هیطال فروش نجایا-گفتم یکبر به

 .رهیبگ لیبره براتون وسا گمیم دریبه ح ینه خانوم جان اگه بخوا-

 .ارهیب رهیسکه تمام بگ هیبا  دیجد دیدستبند طال سف هیاره بهش بگو -

 .ارهیبراتون ب گمیوم االن بهش مچشم خان-

  یکبر یمرس-

 کجاست؟ یعروس-گفتم یرفتمو به کبر رونیلباسا ب باهمون

 باهم. میبر امیخانوم بزار منم ب-

 .میبسمت خونه رفت یکبر با

 .دنیرقصیوهمه باهم م زاشتنیم یبود و اهنگ کرد یعجب رسم باحال پسر ودختر قاط یواا

 شدن. وارد مجلس شدم همه بلند یوقت

 بهم خوشامد گفتن که سرمو تکون دادم. همه

 مجلس نشستم. یگوشه که نه باال هیگوشه نشستم. هی رفتم

 .دنیرقصیم یقشنگ کرد یلیخ

 .دمیرقص یاصرار اونها منم بلند شدم ورفتم کرد به

 بود. یومسااز ک بکمیهم اشنا بود اهنگ هو غر یلیوتند بود اهنگ برام اشنا بود اره خ یبا انرژ یلیخ اهنگش

 افتادم واشک تو چشمام جمع شد. ایار ادی کانیبد نبود. دمیرقصیخوب م نه

 گوشه. هیکه تموم شد رفتم نشستم  اهنگ
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 بود. یباحال هیعروس یلیخ

 بود بهشون دادم که تشکر کردن. دهیخر یشوهر کبر دریومن رفتم کادوهامو که ح میهم خورد یمحل شام

 خونه رفتم. بسمت

اسم -صورتم گفت دنیکرد که با د یوازم معذرت خواه سادیکه محکم خورد بهم .وا شدیاز کنارم رد م یبه تندپسر داشت  هی

 .اره؟تاستیشما ب

 اره چطور مگه؟-

 من ارادام نوه خواهر خانوم بزرگ. تایخوشبختم ب-

 همون نوه خواهر مادربزگ شما. شمیمن م نطوریمنم هم-

 .؟یتو بود کردنیکه م تایب تایب-

 سوال داره؟ گهی.خب منم بودم دیپس تو بود نه-

 .زنمیبه بعد بهتون سر م نیشما هستم از ا هیمن عمارت کنار-وگفت دیخند

 دیایقدمون سر چشم ب-

 باشه پس فعال-

 فعال-

 .دمیورفتم خونه لباسامو در اوردمو گرفتم خواب دمی.خندنکهیمثل ا میهم افتاد گهیخل وچل د هی ریگ اووف

 

 

 .ایبازم هم ار ایار بردیم ممگه خواب یول

 که تو قلب وروح وذهنم رخنه کرده. ییایار

 .هیگر ریخودم بخوام زدم ز نکهیبدون ا ناخداگاه

 نداره. یطاقته تا نگن تحمله سخت یتا نگن که ب فهیچقدر ضع تاینره تا نگن ب رونیفرو بردم تو بالشدتا صدام از اتاق ب سرمو

 .شدیگه مداشتم هقهقمو خفه کنم اما م یسع

 فرو رفتم. یقیکردم که چشمام خود به خود بسته شد وبه خواب عم هیگر انقدر

 کوفته باد کرده بود. یچشمام اندازه  شبمید یها هیشدم بخاطر گر داریکه از خواب ب صبح

 مقدار پوف چشمام کمتر شد. هیدوش گرفتم که  هی رفتم

 دم .تنم کر دیبا شلوار وشال کرم وکفش سف دیسف زیشوم هی

 ت؟ید؟سالمتید؟خوشی.خوبیمتعال یسالم خانوم جان صبح عال -زد وگفت یلبخند دیمنو د یتا کبر نییپا رفتم

 ؟یتو خوب زمی. ممنون عزیکبر ریصبح تو هم بخ-زمو گفتم یلبخند

 .ارمیقهوه اتونو ب دینیبش دیممنون خانوم جان بفرما-

 م.. ازش تشکر کردختیقهوه امو ر یکه کبر زیسر م نشستم

 رفت درو باز کنه. یدر اومد کبر یصدا

 .کردیم تایب تایوب کردینفر اومد که سالم م هیشاد  یباز شد صدا درکه

 جز ستین یکس دمیاون فرد وارد شد د  یوقت

 .اراد

 .تایکردستان ،تهران،همدان ملکه ب یدرود بر ملکه -اخم خاص خودم نگاهش کردم که تا کمر خم شد وگفت با

 نکن. ادیرو ز ششیشمیانقدر نخود وک گهیسالم د زینر نمک زینمک نر-

 خانوم تایسالم ب-دوگفت دیخند

 سالم-

 ؟یاخم کرد هیچ-

 یبخاطر جناب عال-

 دوست؟ یکردم مگر ا کاریچ-

 دوست  یا یقوقول کرد یمثل خروس قوقول-

 دوست. یا خوامیمعذرت م-وگفت دیخند

 دوست یخواهش ا-

 صبحونه بخور نیبش-گفتم
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 لیمبا کمال -

 .ختیر ییسر سفره  واسه خودش چا  نشست

 اد؟ینم نایس-که اراد گفت گرفتمیخودم لقمه م واسه

 ؟یشناسیرو م نایتو مگه س-تعجب گفتم با

 در اورد. شویوگوش نجایا ادیکه اونم ب زنمیهام بود.بهش زنگ م یبچگ یاره بابا همباز-

 نه نه-گفتم یبا ترس ونگران که

 چرا؟-گفت بابهت

 .نجامیمن ا دوننیاخ اوووف اونا نم زهیاد اونا چار زهیچ-

  فهمنیم زنمیخب زنگ م-خنده گفت با

 .نجامیبدونن ا خوامینه اراد نم-گفتم کالفه

 

 

 داره؟ یلیچرا؟چه دل-

 گهیداره د یلیدل هیخب -

 گمینم-بهم زد وگفت دستوشو

 شرط هیاما اما به -شدم که ادامه داد خوشحال

 ؟یچه شرط-

 قبول؟ یینجایبدونن که تو ا یخوایچرا نم یم بگبه دیبا نکهیا-

 کردم . فیقبول کردم  و واز اول ماجرا تا  اخرش رو براش تعر ناچار

 کردم. فیتعر رویتا همه چ دیساعت طول کش هی حدودا

 .یهست یخوشم اومد  دختره قو-به شونه ام زد وگفت اراد

 نگفتم. یزیچ

 ؟یبلد یاصال تو اسب سوار تایب-اراد

 بلدماره -

 فکر نکنم -

 ؟یدیهه ب ل د م فهم-

 ثابت کن -

 ؟یچجور-

 چطوره؟ میمسابقه  بد-

 یعال-

 ارمیپس من برم حاضر شم اسبمم ب-

 .شمیباشه منم االن حاضر م-

 در؟یاقا ح-گفتم دریبه ح نییو  رفتم پا  دمیپوش یتو اتاقم  لباس مناسب سوارکار رفتم

 جانم خانوم جان-

 ر کن نور  رو برام حاض گمیم-

 منظورتون طلوعه؟-

 طلوع کدومه ؟-

 و چابکه دیاسب سف-

 به بعد اسمش نوره نیاز ا یاره ول-

 چشم خانوم جان -

 منتظر موندم. رونیزدمو ب یلبخند

 یمشک هیاسب مشک هیاراد با  دمیکه د کردمینور رو اورد .نوازشش م دریده دقه اقا  ح بعد

 .اومد

 شد. ادهیسمتم و اسبشو نگه داشت پ اومد

 ه؟یچه اسبت نازه اسمش  چ تایب-
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 ه؟ینور اسمش نوره  اسب تو هم قشنگه اسم اون چ-

 اسمان شب-

 ادیبهش م-

 مسابقه؟ میبر نایا الیخیخب ب-

 میبزن بر-

 حرکت. ٨ ٠ ٣-و اراد شروع کرد  میاسبامون شد سوار

 . میشروع کرد هردومون

. اراد که  وردمیاونا رو در م یمنم ادا ونیبرو ح گنیبه اسبو م زننیب مکارتونا هستن طنا نیاسب سوار منو  گرفت و مثله ا فاز

 خنده اش گرفته بود.

 بود. شتریاراد زدم جلو سرعتم از سرعت نور هم ب از

 .کردیرو سخت تر م یباز یلیکه خ میدیرس یکوهستان یمنطقه ها به

 باال بود . یلیخ یلیسرعتمون خ  میدیپریبلند م یسنگ ها از

 .ارمیجلوش کم ب خواستمیسمت عمارت .هنوز هم از اراد جلو بودم نم میو برگشت میر زدو دو کوه

شکمشو نوازش  ریخودمو نباختم و با پامم اروم ز یول دمیدوتا پاهاش برد باال ترس کلحظهیکه نور   میعمارت بود  کینزد

 که اروم شد . کردمیم

 شد ومن برنده  شدم. یسپر یهم به تند ریمس ی ادامه

 محشره تی.خوشم اومد اسب سوار نیافر نیافر-شد وسرشو تکون داد وگفت ادهیشدم  اراد هم پ ادهیاسب پ زا

 نوکرم-ام  وگفتم نهیگزاشتم رو س دستمو

 از دست تو دختر.-وگفت دیخند

 رفتم. نییداخل لباسامو عوض کردمو  پا میرفت باهم

 خوبه. یلیدست پخت خ یه کبرمحشر-بود گفتم یعال ی.دست پخت کبر میناهار بخور میرفت

 خانوم جان یمرس-

 ییا هیپا-بود اشاره کرد وگفت یاصل وگرون یکه روش شطرنج ها یزیکه تموم  شد اراد به م غذامون

 ام هیچهارپا-

 .میکن یشطرنج باز میورفت میدیخند

 د.وماتم کر شیتا برنده مشخص بشه تو دست اول اراد ک میکن یشد که دو دست باز نیبر ا قرار

 نبود. یمغرور شده بود واصال حواسش به باز یلیکه اراد خ یبعد دست

 ومات شد. شیدورشو گرفتم و ک ریورخ وسربازه ووز لیبا ف که

 م؟یبزن گهیدست د هیم؟یکن کاریخب چ-گفت اراد

 اره -

 . میکردرو ول  یوبا توافق باز میقصد باختن داشت اخر خسته شد یمگه کس یول میکرد یهم باز گهیدست د هی

 م؟ینیترسناک بب لمیف-که اراد گفت  یو یسمت اتاق ت میرفت

 ادینه خوشم نم-زدمو گفتم یالیخیافتادم که من تو خونه تنهام و ممکنه اون اتفاق گذشته باز تکرار بشه .خودمو به ب نیا ادی

  میزره بخند هی مینیاوممم طنز بب هیمزخرف لمیف

 هم قبول کرد. اراد

 باحال بود. یلیخ میکد رو نگاه کردبار لمیو ف میرفت

 بود. یباحال یلیخوش گذشت پسر خ یاونروز با اراد کل خالصه

سرمو  یکردو بسمت عمارتش رفت ومنم از فرط خستگ یاراد بالخره قصد کرد برگرده عمارتش خداحافظ میکه خورد شاممونم

 بالش گزاشتم خوابم برد. یکه رو

 

 

  ایار

 .رونیاوردن ب مارستانیرو از ب بعدا سه روز بچه ها بالخره

 کجاست؟ تایپس ب-گفت تایجمع شده بودن دور هم که مامان ب همه

 باشه یگفت اسم بچه ها چ یاومده مجبور شد بره ول شیکار پ هیبراش  تایب زهیمامان چ-نایس
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 ر رو هم دالرام گزاشتن.تو گوش بچها اذان گفت اسماشونو ارتان ارشام ارشان گزاشتن اسم  دخت نایس یحرف نزد بابا یکس

 بود. نیتو باطن عکس ا یتو ظاهر خوشحال بودن ول همه

 .شهیم یچ مینیهم بودن تا بعدا بب هیها که فعال همه شب بچه

 بگم به تو دختره کله شق. ی.من چکردیام م ونهیداشت د تایب فکر

 نگه ام داشت. نایس یکه برم ول دمیهمه رفتن خونه هاشون منم پاش واشی واشی

 م؟یکن کاریاالن ما چ ایار-که رفتن گفت همه

 دنده؟ هی.اخه ادم انقدر لجباز وکنهیم ونهیخواهر تو اخر منو د نیا یچیه دونمینم یچیه-

 رفته باشه؟ تونهیبنظر کجا م نایس-گفتم دیخند تلخ

خبر  یکس تایاقا بزرگ وب یز کاراا یعنی گفتیحرفاشو م یبود قبل از مرگ اقا بزرگ هم  همه  یادم تو دار تایب دونمیواهلل نم-

 مثل کاراگاه ها بودن.  ییجورایدار نبود.

 ؟یشناسینداره رو نم تایکه ب ییعمارت ها دونمیو چه م الیاز و چکدومیتو ه یعنی-

 زیتبر یکیکردستان و یکیتمرکز کن   شتریتو رو دوجا ب یول چکدوموینه  ه-

 چرا؟-

 د وحتما توش عمارت داره .اقا بزرگ بو یمورد عالقه  یچون شهر ها-

 کردستان. رمیبعدش از اونر هم اگه اونجا نبود م  زیسمت تبر فتمیجون من فردا راه م نایس یباشه مرس-

 یکشیجور منو م یباشه داداش تو دار-

 دارم تایمنو که نصبت به ب فیوظا نایا یحرفو داداش همه  نینزن ا-رو شونه اش وگفت زدم

 کردمو و رفتم سمت خونه. یزد ازش خداحافظ لبخند

 دادم که برام دعا کرد. حیجمع کردمو به مامان همه اتفاقاتو توض ساکمو

 .دارشدمیاز خواب ب صبح

 دوش گرفتم. هی رفتم

 . نییتنم کردم  ورفتم پا لباسمو

 مامان وبابا صبحونه خوردم . با

 ؟یریکجا م یپسرم گفت-گفت بابا

کردستان رو هم  رمینکردم م دایرو پ تایبابا  بعدش از اونجا اگه ب زیتبر رمیاول م-تمکه تو دهنم بود قورت دادم وگف یا لقمه

 . گردمیم

 همه انگشت به دهن بمونن  رمیبراتون بگ یعروس هیمنم  دیگردیوزود برم یکنیم داشیپسرم پ شاهللیا-مامان

 .نیوبعد از صبحونه ساکمو گزاشتم تو ماش  دمیخند

 حرکت کردم. زیکردم وبسمت تبر یم و ازشون خداحافظکرد یمامان وبابا روبوس با

 .دمیرس زیساعت به تبر ٦ بعد

 اتاق گرفتم. هیهتل  هیتو  رفتم

 .گرمیوازشون کمک م  زنمیفردا بهشون زنگ م میداشت لیفام زیتبر تو

 هت اخه دختر.بگم ب یمن چ تایب تایب یدر اوردم وبهش نگاه انداختم ا بمیرو از ج تایرو تخت  عکس ب دمیکش دراز

 .یدنده ا هیتو کل شق و چقدر

 قلبم گزاشتمش. یورو دمیبوس عکسشو

 .خوندمیم یمیرو از کوروش مق تایاروم اهنگ ب اروم

  رهیگ یدلم بدجور تایب رهیگ یدلم بدجور تایب

 .کردمیفکر م تایوبه خاطراتم با ب خوندمیاهنگ م ینجوریهم

 رستوران شام بخورم. نییگرفتم برم پا مینه شب بود که تصم ساعت

 ها نشستم . یاز صندل یکی یورو نییپا رفتم

 سفارش دادم. یزیکوفته تبر هیاومد سفارشمو گرفت که  گارسون

 .خوردمیبرام اوردن داشتم غذارو م غذامو

ا چر پهیخوشت-زد وگفت یینکردم که لبخند دندون نما یبهش توجه ا میروبه رو یدختر جلف اومد نشست صندل هی دمید که

 ؟ییتنها

 داره؟ یمن به شما ربط یتنها-
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 اره-

 داره؟ یربط یچ-

 .یکمکت کنم تنها نباش تونمیم-

 ؟یچجور-

  یخب مثال با من باش-

چرا  یدونیمن م ستمینه ن میا گهیولگرد د یما هم مثل پسرا یبا خودت که چ یفکر کرد یبروخواهر من چ-گفتم دمویخند

 نجام؟یا

کنم  داشیاومدم دنبال عشقم از تهران اومدم که پ یبهت که تو هم بدون گمیم دونمینه نم-دمندادم که خود ادامه دا یجواب

 بهت بده. گهید هیجا هی تویوبرگردونمش تهران بعد اونوقت با تو وقتمو پر کنم برو برو خدا روز

 چ... ستیخب حاال که ن-پرو گفت دختر

 خفه شو کاسه وکوزه اتو جمع کنو برو.- دادزدم

 .گهیبود بدو بدو رفت سمت چند تا دختر د دهیانگار از داد من ترس که دختره

 اشتها هم نداشتم و غذارو ول کردم وبسمت اتاقم رفتم. گهیچندش.د یاه دختره  اه

 

 

 تایب

 هست که تو روستام. یروز چند

 .کنمیعادت م نجایا طیدارم به مح واشی واشی

 اراده. لشمیاز دال یکی

 .میا گهیهمد یخونه  کسرهیباهاش مچ شدم. یلیخ

 .میمقدار لباس بخر هیسمت شهر تا  میقراره باهم بر امروز

 شدم.  حاضر

 عصر بود که اومد دنبالم. ۴ساعت  اراد

 .میبسمت شهر حرکت کرد مویشد شینیالمبورگ سوار

 پاساژاش . نیاز معتبر تر یکیسمت  میبه مرکز شهر رفت میدیرس یوقت

 داشتم. ادیکار ز نیهم یبرا وقت بود لباس نگرفته بودم یلیخ

 نییپا شنینخودا دور هم جمع م ٧اما ساعت -خود وبساعتش نگاه کرد وگفت دینخود نخود هرکس خر-گفت اراد

 گفتمو رفتم. یوباشه ا دمیخند

 .دمیخر نایدست مانتو وشلوار وشال وکفش وا چند

 .دمیخر گهید یشرت وشلوارکو لباس ها یرفتم ت بعد

 .فتهیب خوادیاتفاق خوب م هی یبزود نکهیوا کنمیبودن م احساس شاد چندوقته

 کردم. دیخر کسرهی ٧شوروشوق تا ساعت  با

 .نییبود که بدو بدو رفتم پا ٧ ساعت

 یکرد رید هیده ثان-گفت دنمیاراد با د که

 ؟یبا من کل بنداز یخوایم هیکم حرف بزن پرو سر ده ثان-گفتم دمویخند

 ؟یجرئت نیاز من همچ-گاز گرفتو گفت لبشو

 یجرئت مرئت ندار یدونیخوبه که م-

 .میبسمت روستا رفت مویشد نشیخنده سوار ماش با

 .میدیبود که رس ١ ساعت

 کردمو بسمت عمارت خودم حرکت کردم. یاراد خداحافظ از

 خسته بودماااا. عجب

 سامو بپوشم تو نظر بده. باشه؟من لبا نجایا نیجونم بش یکبر-رو هم صدا کردمو گفتم یتخت کبر یرو ختمیلباسارو ر رفتم

 .نمیمن از خدامه خانوم جان بپوش بپوش بب-

 ادیبهترم یلیخانوم خ گفتیم یلباسارو تنم کردم که کبر یکی یکیو دمیخند
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رفتا بزار فکر  ادمیبود ندل  یحدل اوممم اسمش چ دیرفتیم دیماشاهلل ماشاهلل خانوم شما با-گفت یکه تموم شد کبر لباسا

 کنم.

 .هیجونم عشقم مدل ندل خوردن یکبر-خنده وگفتم ریز مدتها بلند زدم زا بعد

 .گهید دیخب شما هم خوردن-گفت طونکیزدوش یچشمک یکبر

 .طونیش یا-

 .دمیهم خند یبهم خوشگذشت وکل یکل اونشب

 تو کمد. دمیچ لباسامو

 .دنیرو گذاشتم و شروع کردم به رقص یدلم خواست برقصم اهنگ شاد کانی

پسر  دیتو اصال با-کنه  غیج غیکم ج لوین نکهیا یو فقط برا زدمیکه تاحاال الک نم یالک اونم من شهیک بزنم باورتون مال خواستم

به  نباریخودم دلم خواست و ا نباریواقعا ا یحرفا خالص شم.  ول نیشده تورو دختر کرده واز ا مونیخدا تو وسط راه پش یشدیم

 حرف دلم گوش کردم.

 خوش رنگ به ناخن هام زدم. یالک کالباس هی

 .کردینم یچه بلند چه کوتاه فرق ومدیبهش م یبود وخوشگل و هر جور ناخن دهیکش دستام

 .زدمیوبه ناخن هام الک م دادمیاهنگ سرمو تکون م تمیر با

 .دمیکردمو موهامو سشوار کش شیخودمو ارا دمیبرداشتم وپوش یاز تاپ هامو با شورتک ل یکی رفتم

 .دمیرقصیوم دمیپریم نییگذاشتم وباال وپا یاهنگ خارج هی

 تخت. یدوساعت خسته شدمو خودم پرت کردم رو بعد

 رو چک کنم. ایار ینستایکه برم ا دیفکر به ذهنم رس هی

 پست گزاشته شد . قهیچنلش که همون دق رفتم

  زاره؟یکه داره پست م هیدرست ک ایار یگوش یعنی یوااا

 ؟یرو هم زنده کرد ایپست ار هی ؟بخاطریدش جیگ تایزنده است؟ب ایار نکنه

 گزاشتم. یعسل یرو رو یشدمو گوش نستایوا یگوش الیخیب

 فرورفتم. ایوپر از رو قیعم یپاکن پاک کردم وموهامو بافتم و سرمو گزاشتم رو بالش و به خواب ریبا ش شمویارا

 .ارمیکار ب یکه تو ذهنم هست رو ییگرفتم نقشه ا میشدم تصم داریکه از خواب  ب صبح

 شهر .رفتم قروه تا کارمو انجام بدم. رونیورفتم سمت مناطق ب رونیاز شهر زدم ب نیهم یبرا

 جواب داد. قهیرفت شماره مورد نظر گرفتم که بعد از چند دق یتلفن عموم بسمت

 

 

 الو بله؟-

 .تایهلن منم ب-

 ...یب یوااااا-

 مثل من بهاره ام. یکن یباز شینما وامخیم اریدر ن یهلن  تابلو باز-قطع کردمو گفتم حرفشو

 ؟یباشه بهاره جون خوب-

 اره؟ شتنیپ نایا نایس-

 اره بهاره جون-

 نباشه یکه کس ییجا هیبرو -

 زمیچشم عز-

 اومد. دشیندار یبا من کار گهید  یصدا

 . ستین شمیپ یخانوم االن کس-گفت

 بشم باشه؟ ونهیکه د یاست باشه دهن لق نکنحو ییبه بعد تو چشم وگوش من تو اون خونه ا نیخوبه هلن از ا-

 چشم خانوم -

 افتاده؟ یچند وقته چه اتفاقات نیدختره خوبه ا نیافر-

 کرد. مانیخانوم دردش گرفت وزا لوین نیکه شما رفت یخانوم همون شب-

 هم بچه ها رو اوردن خونه. االن

 دیگزاشت یاسماشونو چ-تو چشمام جمع شد وگفتم اشک
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 رتان ودالرامارشام ارشان ا-

 حواست باشه زنمیبه بعد بهت هرروز زنگ م نیفداتشون بشم مــــــن هلن از ا-

 چشم خانوم-

 فعال خدانگهدار-

 خداحافظ-

 رو گرفتم. یبعد ینزاشتم سرجاش وشماره  تلفنو

 ....یبهداشت یشیبله شرکت لوازم ارا-داد جواب

 منم  میمر-قطع کردمو گفتم حرفشو

 خانووووم-زد  غیج

 که من بهت زنگ زدم. اریدر ن یباز عیضا میفه شو مرخ-

 ؟یخانوم شما خوب میباشه مر-

تو هم به  دمیم شنهادیو منم بهت پ یگیکه بود به من م یهر مشکل یبه بعد تو چشم وگوش من تو شرکت نیاز ا میمر نیبب-

 صد درصد  کننیکه قبول م یگیاونا م

 خانوم میچشم مر-

 ؟یدیفهم یگیامورو بهم م یو همه  زنمیم بعدشم من هر روز بهت زنگ-

 بله بله کامل متوجه شدم.-

 کالهمون بد ب... یگفت یبفهمم به کس میمر-

 دینه نه نگران نباش-قطع کردو گفت حرفمو

 یپس فعال با-

 یبا-

 شدم. نمیسرجاش گزاشتم وسوار ماش تلفنو

 کت.و وهم از کار شر شمیخونه با خبر م یشد هم از کارا یعال ینجوریا

 عمارت حرکت کردم. بسمت

 حرفا همه جا رو پر کرده بود. نیاهنگ و دوقلو ا یبه عمارت صدا دمیرس یوقت

 بسمت عمارت رفتم. تیجمع انیزدمو از م یلبخند

 چه خبره؟ نجایجونم ا یسالم کبر-اومد سمتم گفتم یبا نگران یکبر که

 .میسالم. خانوم جان بدبخت شد-

 چرا؟-گفتم باتعجب

 یاومده خواستگار نییپا ید خان بزرگ خان روستااقا محم-

 ؟یک هیخواستگار-

 شما یخانون جان خواستگار زهیخب چ-

 .رهیم کنمیمگه ؟ردش م هیخب چ-

 خانوم جان شهینم-

 چرا انوقت؟-

 روستا هاست نیکل ا دیسف شیخانوم ر-

 د؟یسف شیر-وبهت گفتم باتعجب

 اره-

 مگه چند سالشه؟-

-٦۵ 

 من سن نوه اشو دارم اخه. یمن؟وااا هیاومده خواستگار هکشینم ؟خجالتیییییچ-

 ۵ یشیم یعنیتا زن داره شما  ۴خانوم محمدخان -

 .کنمیم شیهوس باز بشم صبر کن حال ی کهیمرت نیمن غلط بکنم زن ا یکبر-

 صدارو . نیقطع کن ا-جلو وداد زدم  رفتم

 ها قطع شد. صدا

 ه؟یک یبرا التیتشک نیچه خبر؟ا نجایا-گفتم
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 توه. یبرا-پوش اومد جلو وگفت کیمرد مسن اما ش هی

 .!دیوبر دیممنون خوشحال شدم حاال هم بندوبستاتتونو جمع کن یلیباشه خ-

 ..میتو اومد یخواستگار یاما ما برا-

 کت؟یپسر کوچ اینوه ات؟ یاهان برا-

 چکدومیه-

 نبود؟ یکس ییا هی؟همسا یپس ک-

 خودم. یبرا رینخ-

 ستمیعمو من مثل اون زنات ن نیبب-گفتم دنیشنیخنده ام بلتد بود تو اون سکوت  که کل روستا م یداخنده انقدر ص ریز زدم

ارشدش  یبچه  ایارشد  ینوه  دیپسر نباشم شا دیوارثه اقا بزرگم شا نیزنت بشم من بزرگتر امیبود ب بتیکه تا دوقرون تو ج

پات  هیه خودم اشاره کردم.بعدشم از اون سنت خجالت بکش من من و با انگشت ب یدرصد ارث اقا بزرگ برا ٧۵ ینباشم ول

بهت  گهیجا د هی تویبرو برو عمو خدا روز میکه  تازه تو اوج جوون یمن هیخواستگار یپاهات لبه گوره و اونوقت اومد ه؟جفتیچ

 بده .

 ؟یفهمیم یزن من بش دیبا-که گفت  رفتمیم یبه سمت در ورود داشتم

 وجود نداره. یدیبا تایواسه ب-زدمو  گفتم ینگاه کردم و پوزخنده صدا دارعقب وبه سرتا پاش  برگشتم

 .کشمتیم-رفتم که گفت دمویکش راهمو

-داد زدم واریاشو گرفتم وچسبوندمش به د غهیوبرگشتم عقب  نیانداختم زم فمویاز توانم خودمو نگه داشتم ک شتریب گهید

 هان؟ یکن دیباشه؟ که منو تهد ییا لهیطوکدوم  ؟خریباش یتر از کپونت حرف نزن تو خر ک ادیز

 تو. ای کشمتیکه من م ینیبیم نمتیبب گهید کباری هیکاف گهیبار د کیفقط -نداد که ادامه دادم یجواب

 همه شروع کردن به دست زدن. کدفعهیکردم ورفتم سمت خونه  وپرتش

 یبلکه ازدواج زور نیتنها خودتونو خالص کردخانوم جان فداتون بشم من شما نه -گفت یبا خوشحال یکردم که کبر نگاهشون

 من قربونتون بشم من. نیرو هم از روستا برداشت

 .کنمیمن خودم درستش م شیپ انیبه زور شوهرش بدن ب خواستمیکه م یهرکس-زدمو گفتم یلبخند

 

 

 داخل خونه رفتم

 حرفا هنوزم هست؟ نیدنو ازمان قاجاره دخترا رو به زور شوهر دا هیروستا هنوز شب یخدا زندگ ای اووووف

 باال انداختمو وبسمت اتاقم رفتم. ییابرو

 تنم کردم. یلباس راحت هیدر اوردم  و لباسامو

 وشروع به خوردن کردم زیتا ناهارمو بخورم.نشستم سر م نییپا رفتم

 

 ایار

 قبول کردن. لیوازشون کمک خواستم که با کمال م المونیزدم به فام زنگ

 م.ازشون تشکر کرد یکل

 میگرفت می.تصمستین  زیتو تبر ی.ولمیسرزد دیها وهرجا که فکرشو بکن مارستانیبه هتل ها و ب میگردیم میروزه دار سه

 .میروستا هارو هم بگرد

 سمت روستا ها. میرفت پس

 شدم. کیکوچ هیسوپر هیشدم و وارد  دایپ میروستا شد وارد

 د؟یدار ازین یبله؟چسالم داداش -گفت یترک یکردم که مرده با لهجه  سالم

 د؟یشناسیبه اسم اقا بزرگ م یادم هیداداش  دیببخش-

 د؟یهست التشیاز فام-گرد شد وگفت چشماش

 ییجورای-

 عمارت داره. هی زیتبر یکه اقا بزرگو نشناسه .اقا بزرگ تو هر کدوم از روستا ها هیاقا بزرگ ک دیخوش اومد-

 انقدر پولدار بود؟ یعنیگرد شد  چشمام

 ومده؟ین نجایا یرانیا تایاقا بزرگ ب ینوه  دیببخش-

 گرفتنیجشن م زینوه اش که تپ تبر ومدینه داداش اگه م-
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 چرا.؟-

 خانوم دارن. تایبه ب یدیشد یهستش که اقا بزرگ عاشقشه عالقه  یرانیا تایاقا بزرگ چند تا نوه داره اما فقط ب-

 اهان-

 هستن. زیارت ها تو تبرعم نیا یخانوم وارث همه  تایرفت بگم ب ادومیها -

 رفتم. رونیمرده تشکر کردمو ب از

 رفتم. گهید یشدمو سمت روستا ها نیماش سوار

 .دمیشنیرو م یقبل یگشتم و تو هرکدوم همون حرفا زیتبر یده روز تو روستاها حدودا

 رو بگردم. زیاطراف تبر یسمت شهر ها میرفت پس

 

 تایب

 بود و وقت شام . شب

 رفتم. نییپا

 م اومده بود.ه اراد

 . میکرد کیسالموعل

 . میومشغول غذا خوردن شد زیسرم مینشست

 موردعالقه ام. یپخته بود غذا یعال یدلمه  هی یکبر

 .یغوغا به پا کرد دمیخانوم شن تایب-گفت اراد

 کدوم غوغا؟-امو قورت دادم وگفتم لقمه

 یروستا رو برداشت یاز رسما یکیهمون که -

 کدوم؟-

 گهیزور شوهر دادن دخترا دب-دوگفتیکش یپوف

 اهان اون.-

 بله اون-

مگه دخترا  ست؟یکه دخترو به زور شوهر بدن؟مگه دختر ادم ن یچ یعنیچرتو به درد نخوره  یلیرسم خ نینبود ا یخاص زهیچ-

 حرفا.مگه.... نیوا کننیم یها سرش شرط بند یاحساس ندارن.؟مگه دخترا برده ان؟مگه دخترا کاال هستن؟ که بعض

پدرومادرم که تو  یکردم برا کاریهمه اش حق با تو من که پسرم چ تایب دونمیهمه رو م دونمیم دونمیم-قطع کرد وگفت فموحر

 ؟ینکرد

 یبال وپر خودت گرفت ریو خانواده اتو ز یرو اداره کرد یکه من نکردم شرکت به اون بزرگ یکارا کرد یلیبرعکس تو خ اتفاقا

برشکسته  نکهیا یبه ثروتت وبجا یوقت مغرور نشد چیه یول دهیبهت رس هیهمه ارث نیا یشترو نگه دا یعمارت به اون بزرگ

 یزرنگ تر از من هست یلیخ یکه دختر ییتو تایب نی.ببیداشت دهمیسود رسان یسن کمت کل نیبا ا نایوا یبش

 بغلم بزار ریبسته بسته کم هندونه ز-وگفتم دمیخند

 نگفت. یزیدوچیخند

وهماهنگ با  شهیاومد وشکستن ش ریت یصدا کدفعهیکه  میروشن کرد ونویتلوز ییرایتو پذ مینشست میو رفت میخورد شامو

 .زدنیم ری.تند تند پشت سرهم تغیج یاون صدا

 مبل. ریز میدیاراد پر منو

 تکون نخور خطر داره. تایب-پا بسمت پل ها رفتم که اراد گفت چهاردستو

 نکردم و به کارم ادامه دارد. توجه

 تالش باز کردم و وارد شدم. یتاقو با کلا در

 

 

 

 یبلند غیج نییرفتم که پاهمو کج گزاشتم که از پله ها پرت شدم پا نییکمد بود برش داشتم وبسمت پا یتفنگ بزرگ رو هی

 .دمیکش

 .زدیداد اراد اومد که اسممو صدا م یصدا که

 کمرم دستمو گزاشتم رو کمرم . اخ
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 وم جان تکون نخور.خان-گفتیکه م ومدیم یکبر یصدا

-زنگ زدم که جواب داد سیدرو برداشتمو به پل یرفتم که تلفن جلو اطیکدوم از حرفا نکردم وبسمت در ح چیبه ه یا توجه

 بله؟

 .دینگران نباش میرسونیاالن خودمونو م-کردم که گفت فیتعر ماجرارو

 چه خبرتونه.؟-داد زدم رونویفتم بر عیقطع شد که سر قهیچند دق یبرا یانداز ریت یسرجاشزاشتم صدا تلفنو

 دیکن یانداز ریت-خان گفت محمد

 یبه محمد مثال خانتون کار چکسیه ادیم سیاالن پل دیفکر کرد یچ شترمیاگه محمد خان ،خانتونه من از اون ب-گفتم یتند که

 .کننیم ریشمارو دستگ یندارن ول

 نهیهم دینیبیم-زدمو گفتم ییهوا ریوتفنگو به سمت هوا گرفتمو ت نهیفقط هم یانداز رینداره ت یمن فرق یبرا دیانداز کن ریت

 .دیحاال شروع کن نیهم

 .دیبد ن؟ادامهیسادیچرا وا-که ادامه دادم گفتینم یزیچ یکس

که هردوشون گرفتنش که  دیریمحمد وبگ دریمردم شد که داد زدم ح یاومد که موجب فرار همه  سیپل نیماش یصدا

 ون نکردن.هرچقدر تقال هم کرد ولش

 شد. ادهیپ نیاز ماش سیپل

 جناب سروان-کردم وگفتم کیباهاشون سالمو عل رفتم

 ستوان هستم-

 دمیمن بعدش پرو پرو تحد یاومده بود خواستگار دیخجالت نکش چیه نکهیاصال. اول ا دمینم تیهمون جناب ستوان  من راض-

 کرد واالنم که قصد مرگ منو کردن.

 خانوم...-

 هستم یرانیا-

 .؟دیستین نجایشما اهل ا یرانیخانوم ا-

 .شهیم یدوهفته ا باینه از تهران اومدم تقر-

 .نیاریب فیفردا تشر تیشکا یپس برا دمیاهان فهم-

 .امیحتما م-

 محمد مثال خان رو بازداشت کردن وبردن. سایپل خالصه

 .سادهیمنتظر من وا یاراد با طلبکار دمیداخل که د رفتم

 ااایییلیخ یخر یلیخ تایب-گفت دیمنو د تا

 چرا؟-گفتم دمویخند

 زدم؟هان؟یبه سرم م یمن چه خاک زدنیم ریاگه بهت ت-

 هیعال یلیخاک رس خ-

 باهات مینکن جد یشوخ تایب-خودشو نباخت وگفت یاش گرفت ول خنده

 منم جوابتو داد یدیتو نوع خاکو پرس میمنم جد-

 خواهرا دوست دارم. ایدن ایدن یتورو به اندازه اخ خل وچل من -پبعد بغلم کردوگفت ونهید-وگفت دیخند

 منم دوست دارم داداش گلم.-گفتم دمویخند

 ایدار ازین یرانیتعم هی-داخل خونه  که اراد گفت میاراد رفت با

 .رمیگیخسارتشو از محمد مثال خان م-

 

 

  ایار

 نبود. تایاز شهرا ب چکدومیتموم شد اما تپ ه زیتبر

 م وبسمت کردستان حرکت کردم.کرد یخداحافظ المیفام از

 .دمیچهارساعت به کردستان رس بعد

 هتل گرفتم و رفتم تو اتاقم موندم. هی

کنار خودم.فقط خدا  یخودم باش شیپ دیفقط با یاز بغلم جم بخور یکه نتون کنمیکنم فقط بغلت م داتیاگه پ یعنی تایب اوووف

 .رفتمیکامل م یرانگردیا هی دیبا شدیسخت م یباشه وگرنه کارم کل نجایا تایکه ب کردمیخدا م
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 .ارنیزدم برام شام ب زنگ

 ساعت شاممو اوردن تشکر کردم وازشون گرفتمش. مین بعد

 کردم به خوردن غذا که تلفنم زنگ خورد. شروع

ود بهم زنگ زده ب یسفر چند بار نیبود تو طول ا نایاز روش برداشتم و به تلفنم نگاه کردم س مویو گوش یسمت عسل رفتم

 ؟یخوب نایالو سالم س-جواب دادم

 ؟یجان تو خوب ایار یسالم مرس-

 ممنون داداش چه خبرا؟-

 خبر. یطبق معمول ب یچیه-

 ؟ییکجا-

 سنندج. دمیهست رس یساعت کیتازه -

 نبود؟ زیتبر تایاهان ب-

 نه اگه بود که االن سنندج نبودم -

 نگفت یزیوچ دیخند

 بده شد به من هم اطالع یاگه خبر ایپس ار-

  نایحتما س-

 فعال خداحافظ-

 خداحافظ-

 .میداستانو بخور یقطع کردم ورفتم ادامه  تلفنو

 

 تایب

 .یاسب سوار میبر میبا اراد قرار داشت امروز

 .نییتنم کردم و رفتم پا لباسمو

 بهت بگم خوامیکردم که م یغلط هیمن  تایب-که اراد گفت میکرد ینور شدم و باهم اسب سوار سوار

 ؟یچ-

 زنگ زدم. نایبه س روزیمن د-

 ؟یییییچ-زدم غینگه داشتم وج اسبو

 نگفتم یچینشو ه ینشو عصب یعصب-

 ؟یزنگ زد یچ یپس برا-

 خونه رو بدونم  تیخواستم وضع یچیه-

 ؟یاریدر م یباز عینفهمه تو  ضا یکس خوامینکنه اراد من م کارتیخدا بگم چ-

 خب اخه  کنجکاو شدم.-

 و تو دونمیغلطا کن من م نیاز ا گهیبار د هیاراد -

 باشه-

 ....یبخدا تکرار بشه هاااا م نیافر-

 .کنمینم گهیغلطا د نیچشم چشم از ا-قطع کرد وگفت حرفمو

 

 

 ایار

 کردستان گشتم اوف نبود خوشگل نبود. ی گهیشهر د یسنندج وقروه ودهگالنو....کل تو

 رو بردم به روستا ها. پس

 تان باشه.تو کردس گهیکه د کردمیخدا م خدا

 نگه داشتم. کهیمکان هی یرفتم و جلو یاول یروستا

 شدم. هیکیشدم ووارد مکان داهیپ

 در اورد. نیکردم. که مرده سرشو از تو ماش یبلند سالم

 سالم بله؟-بود که با اخم بهم نگاه کرد و گفت رمردیپ هی
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 .دیشناسیادم به اسم اقا بزرگ م هیعمو جان شما  دیببخش-

از پولدار  گفتنیکه م یاره اره اقا بزرگ معرف-زد وگفت یاقابزرگ،اقا بزرگ بشکن-وگفت دیکش دشیسف یاشیر یرو دستشو

پسر  قدبلند  هی دمشیسالش بود د ٠۴که  یبودمش تو دوران دهید یسر هیفقط  یول شناسمشیم  رانهیا یادم ها نیتر

 .روستا یولدارااز پ یکی شیوچهارشونه وخوشگل بود اونم اومده بود پ

 عمارت نداره؟ نجایا یعنی-

 بود وعاشق زنش  یزیعمارت داره چون زنش تبر ادیز زیتو تبر دمیروستا نداره شن نیداره اما ا-

 خوشگل بودن. یلیتفاوت که جفتشون خ نیبا ا یومجنون ول یلیل  گفتنیتو روستا بهشون م-وگفت دیخند

 کمکم خواهد کرد. یلیممنون از از اطالعاتتون خ یلیخ-

 ؟یبه اقابزرگ دار کاریتو چ یپسرم ول کنمیواهش مخ-

 کنهیدنده چون حافظه اشو از دست داد فکر م هیخانومه لجباز و نیاقا بزرگم ا یمنم مجنون نوه  ییجورای-گفتم دمویکش یپوف

 .کنهیم میمن مردم خودشو داره قا

 جوونا. نیامان از دست ا-وگفت دیخند

 ممنون یلیبازم خ-

 یکنیم دایدختره رو هم پ شاهللیم اپسر کنمیخواهش م-

 شاهللیا-

 حرکت کردم. یبعد یوبسمت روستا رونیمغازه زدم ب از

 چند روستا رو هم گشتم. اونشب

 سر بزنم . هیهم  نجایهم بود گفتم بزار ا یا گهید یروستا هیشدم خواستم برگردم که تو راهم  خسته

 .دمیرس یبقال هیکه به  یفرع ابابونیتو خ دمیچیپ

 .یشدم و رفتم سمت بقال ادهیپ

 پسر جوون بودن. چندتا

 سالم برا)برادر(-گفتن یکردم که کرد سالم

 داشتم. یسوال هی دیببخش-

 بگو داداش-جوابمو داد یکه فارسم فارس دیفهم یوقت

 د؟یشناسینفر به اسم اقا بزرگ م هیشما -

 بود. یمرد خوب یلیاتش خ مرزهیا بکه اقا بزرگو نشناسه؟خد هیسوال بود اخه ک نمیا-وگفت دیخند پسره

 نجاست؟یا یرانیا تایخب نوه اش ب-

 زنگ بهش بزنم. هیبودم بزار  دهیاز دوستام شن یکیاوممم فکر کنم از -خاروند وگفت سرشو

 چاکرتم داداش زنگ بزن-گفتم یاومد تو قلبم با خوشحال یحس خوب هی

 گه؟ید هیعشق وعاشق-زد وگفت لبخند

 اره-گفتم دمویخند

 که متوجه نشدم. گفتیم ییزایچ هیبه پسره  یبرداشت و زنگ زد وکرد رویوشگ

 د؟یداداش از تهران اومد -پسره گفت یکیاون

 نجایکال گشتم بعد اومدم ا زوینه بابا اول رفتم تبر-

 .کنهیها که نم کاریعشق با ادم چ-وگفت دیخند

 جان نایالو سالم س-بود جواب دادم نایزنگ خورد س میگوش

 ؟یداداش خوب سالم-

 ؟یفداتشم تو خوب-

 ؟یکرد دایرو پ تایب ایار یمرس-

 کردم. دایازش پ یینشون ها هیفکر کنم -

 سر بزنم به اونجا. خوامیمنم تو راهم م-خوشحال گفت نایس

 االن ییاهان کجا-

 همدانم-

 نمونده ادیپس ز-

 ساعت ٠ ادیز اویز رسمیم گهیساعت د هی گهینه د-
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 .نمتیبیباشه داداش م-

 

 

 تایب

 .کردمینگاه م لمیوف شکوندمیبودم داشتم تخمه م نشسته

 هست چه طرز در زدنه . یا هیچه وحش ی. واومدیدر م یصدا که

 ؟یچته اقاجان؟مگه سر اورد-هم با غرغر کنان گفت یکبر

 د؟ییاقا اراد؟شما-گفتیاومد که م یمتعجب کبر یشد که صدا درباز

 .ادیره ماراد با عجله دا دمیعقب که د برگشتم

 شده؟ یچته اراد؟طور-گفتم

 .دینفسه سر کش هیبهش اب دادم که  وانیل هیکه  زدینفس م نفس

 تا؟یب تایب-گفت

 شده؟ یچ-

 ..نایس-

 نا؟یشده س ی؟چیچ نایس-گفتم باترس

 باتوام-زدم غیج

 نمتیبب امیب خوامیکردستان به من گفت ادرس بده م ادیهمدانه داره م-

 بکنم؟ یه غلطاالن چ-تو سرمو گفتم زدم

 خب چند شب برو.-

 کجا؟-

 یگردیرفت برم نایبعدش که س گمیما تو سنندجه به مامانم م یخونه -

 ؟یکنیم یتو اگه مامان بابات سنندجن چرا تو روستا زندگ یباشه ول-

 ؟یریخونه تو سنندج بگ هی یرینم یچرا انقدر پول دار پرسمیاالن وقتشه؟من از تو م تایب-

 لباسامو بردارم. خب بابا من برم-

 باشه بدو برو.-

 بودم. که بدون چون وچرا قبول کرد. نجاینگه من ا چکسیگفتمکه به ه یاشپزخونه به کبر رفتم

 توش. ختمیباال چمدونم برداشتم و لباسامو ر رفتم

 اراد نره. یه وبابانن یهم تنم کردم.حداقل ابروم جلو یبرداشتم .به مانتو شلوار درست وحساب ازمویمورد ن لیو وسا مویگوش

 برنداشتم. فمویافتاد ک ادمیبرداشتم که  چمدونو

 .کردیم یزندگ یکس نجاینفهمه  که ا یچراغارو خاموش کنن کس یزره سخت بود چون گفتم همه  هی کار

 اومد رفتم عقب وگارد گرفتم تا طرفو بزنم. ییصدا هیدر بالکن بازه خواستم برم ببندمش که  دمیاوردم که د فمویک

 ؟یدزد ادیوقت شب ادم م نیسرت ا ریخ اخه

 از تعجب دهنم باز موند. کانیاز بالکن وارد شد پشتش به من بود خواستم بزنمش که  پسره

 .ومدیهم در نم ییصدا چیو ه کردمیدهنمو بازو بسته م یحرف زدن نداشتم و فقط مثل ماه توان

 .شدیداشت اروم اروم خمار م یاز گرد چشمام

 حس ترس تو دلم نشسته بود. هیبود  کیجا تر همه

 شدم؟ ونهیکامل د یعنی

 از دست داد؟ عقلمو

 شدم.هان؟ یالتیخ دیا؟شایخدا

کامل  گهیشدم چشمام د ونهیمن د یعنیبرامون نازل بشه.پس  یکه معجزه ا میستین غمبرمینداره استغفراهلل امام وپ امکان

 بسته شدوتو بغلش افتادم.

 

 ایار

 .رفتمیمارت مبه سمت ع یخوشحال با

 کردم. دایپ مویرو گلمو زندگ تایکردم ب داشیپ
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 چاکرتم. ایشکرت خدا ایخدا

 .زدمیفرمون ضربه م یاهنگ رو تمیاهنگ گزاشتم و با ر هی

 توجه امو جلب کرد. یپسر ی. عجب خوشگل بود. خواستم درو بزنم که صدادمیعمارت رس به

 بره. یاز دد پشت خوادیم تایخود من ب یحت چکسیه یبرا دااایکنیخانوم درو باز نم یکبر-

 چشم اراد خان-

 خاروندم پس از کجا برم. سرمو

 نرده بون اونجا افتاده بود برش داشتم و گزاشتم سمت بالکن از نرده باال رفتم. هی

 بالکونو  اروم باز کردم . در

 شدم. داخل

.چقدر بامزه کردیم رنیمیها که اب ندارنو ندارن م یماه نیروبه رو شدم.دهنشو مثل ا تایعقب که با صورت متعجب ب برگشتم

 شده بود.

 بسته شدن که از حال رفت اونم تو بغل من. یخارج شد ورفت مرحله  یاروم اروم از گرد چشمامش

 

 

 از اتاق المپشو روشن کردم. یکیکردم و برمش سمت  بغلش

 .که چقدر دلم واسش تنگ شده بود کردمیصورت فرشته گونه اش نگاه م به

 .یدیوپل یبد چیبه دور از ه شدیفرشته ها م هینبود واقعا شب یخبر تشیکه بسته بود واز اون اخم وجد چشماشو

 خودش. یبود برا ییفرشته ا تایب

 کنار گوشش زدم. موهاشو

 .دمیبوس شونیشونیپ اروم

 .کردمیرو گزاشتم رو پام اروم با موهاش باز م تایشدمو و رفتم او طرف تخت نشستم و سر ب بلند

 خورد. یتکون هی تایداده بودم که متوجه شدم ب هیتک واریبه د سرمو

 دمیاز حرفاش فهم نویمن اونجام ا دیچون نفهم ستینبود و حواسش ن ایدن نیباز کرد انگار تو ا چشماشو

 سرجاش.زره عقل موند  هینه خداروشکر و  یشدم عقلمو از دست  دادم ول ونهیفکر کردم د دیخدا زهرم ترک یوااا-

 داشت. قتیاتفاق حق نیخدا کاش واقعا ا یول

 من برگشتم؟ ی!چته تو؟ناراحتتایب-که گفتم دیکش غیسرجاش نشست وج خیمن س یصدا دنیداره با شن قتیحق-گفتم

 حرفم ساکت شد و دنیشن با

 .ستمینترس خوشگلم روح ن-خنده وگفتم  ریکه زدم ز وردیم یجلو یه دستشو

 امتحان کن. ایب-جلو بردمو گفتم دستمو

 -تو چشماش جمع شد وگفت اشک

 ؟یا ؟زندهیواقعا خودت ایار

 که زنده ام . میریگیم جهیاره خودمم پس نت-زدمو گفتم لبخند

 تو بغلم. دیباز کردم که پر دستمو

 .یتو نباش  شمیم ونهیمن د یبر دینبا چجایه گهید مرمیبخدا بدون تو م ایار-زدیوحرف م کردیم هیاروم گر اروم

 منم نخواهم بود. گهید یتو نباش گها

 چون قلب منم وصله به تو. زارمیتنهات نم تایب زارمیتنهات نم-کردمو گفتم سرشوبوس

 نگاه کردم. شیخودم جداش کردم و به صورت ابر از

 .دمیبدون اراده سرم جلو رفت ولبهاشو بوس ناخداگاه

 نگفت. یزیچ یتعحب کرده بود ول تایب

 چرا من انقدر دوست دارم؟-که گفتم چوندمیپیمگرفتم دستم و  موهاشو

 شم؟یتر از قبل م ونهیهر لحظه د چرا

 ارم؟یتو طاقت نم یب چرا

 چون منم دوست دارم-

 توم  یدایوش ونهیمنم د چون

 تحمل کنم. تونمیتورو نم هیمنم دور چون
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 بهش زدم ودوباره بغلش کردم. یلبخند

 م؟عمر-گفت تایتو بغلم بود  که ب یا قهیدق چند

 جونم عشقم؟-

 .ادیم نایاالن س نییپا میبر-

 گلم. میبر-

 

 تایب

خ.خ.خانوم ج.جان مممن -چشماش گرد شد وبا تته پته گفت ایار دنیاومد با د یالمپ ها رو روشن کردم که کبر نییپا میرفت

 نفر کککنار شماست؟ هیواقعا  ایییشدم  یاالتیخ

 باشه. یالیخ تونهیپس نمتمومه وجودمه  مویعشق من زندگ نیجونم ا یکبر-

 پس. میافتاد یعروس هیخانوم جان زرنگ  یا-لبخند زد وگفت یکبر

 .زنهیبامزه حرف م یلیکه داشت خ ینیریو اون زبون ش یکرد یخنده. با اون لهجه  ریز میو زد میبهم نگاه کرد ایار منو

 که زنگ در بصدا در اومد. اریرفت واسمون قهوه ب یکبر

 رفت؟ تایب-گفتیاراد اومد که م ینه که صدارفت دروباز ک یکبر

 نینه اقا جان بابا برو تو بب-

 ناست؟ینگو که س-دهنش بسته شد وگفت ایار دنیبزنه که با د یاومد تو و خواست حرف اراد

 ستین-

 ه؟یپس ک-

 امهیار-

 ؟یسالمت یخوش یاوه به به شوهر خواهر خوب-

 د؟یممنون شما خوب-

 د؟یبود وستهیمگه شما به ملکوت نپ جسارت نباشه یول میمنم عال-

 نه فعال که سعادتشو نداشتم.-گفت ایخنده که ار ریز میزد

 خفه شو ایار-

 صدا کنه. ینطوریا شهیهم ایکن ار یخدا کار یچشم خانومم وا-

 سوت باهم مچ شدن. هیه؟یدر عرض سه سوت چ ایاراد وار خالصه

 زنگ در بصدا در اومد. دوبار

 درو باز کرد. یکبر

 نجاست؟یاراد ا دیسالم ببخش-که گفت ومدیم نایس یداص

 بله اقا جان بفرما داخل.-

 ممنون یلیخ-

 ..تای..بیب-و زمزمه وار گفت سادیمن همونجا سرجاش وا دنیداخل شد که با د نایس

 به اشک نشسته سمتش رفتم وخودمو پرت کردم تو اغوشش. یجونم داداشم جونم عمرم وبا چشم ها-

 شم.گرم دادا اغوش

 هان؟ تیاز دور کنهیدق م نایس ی؟نگفتیکرد نکارویبشم من چرا ا تا؟فداتیب-گفت نایکه س ختمیچند قطر اشک ر هی

 بد بود. تمیداداش وضع دیببخش-

 عسلم. دونمیگلم م دونمیم-

 اومدم و بهش نگاه کردمو لبخند زدم. رونیبغلش ب از

 .دیخند مویگفت یکل مینشست میرفت

 

 

 تهران. میبر میحاضرش واشی واشیو میتا صبح سر حال باش میبخواب میرفت همه

 هم خوشحال بود. یلیوخ دادمیوقر م خوندنیخودم م یتو حموم برا رمیشدم اول رفتم دوش بگ داریخواب که ب از

 ولباسامو تنم کردم. رونیب اومدم

 وشام هم که کباب و جوجه باشه دیاریب یصندل زویبعد م دیامشب کل روستا رو دعوت کن یکبر-گفتم  یو به کبر نییپا رفتم
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 خانوم باهم؟-

 ؟یپس چ گهیاره د-

 یچیخانوم ه یچیه-

 سپارمیکاررو به تو م یپس همه -

 .کنمیم ستیخودمو راستو ر زویهمه چ دیخانوم جان نگران نباش-

 زدمو رفتم. یقربونت بشم من  ولبخند-

 بود. دروباز کردمو رفتم داخل هنوز خواب ایباال اتاق ار رفتم

 .هیدوست داشتن نویریبچه ام چقدر تو خواب ش یاخ

 به سرم زد. یطانیفکر ش هی

 خورد . یتکون هیکه  دادمیشکمش نشستم و با نوک موهامو گوششو قلقلک م یرو

دماغشو قلقلک دادم که دستشو باال اورد  ریز ینسری.دوباره کارو ادامه دادم که تکون خورد .ادیام گرفته بود شد خنده

 تمو گرفت.ودس

 ؟یکنیم کاریچ طونکیش-باز کرد وگفت چشماشو

 کردن اقامون  داریب التیواهلل عمل یچیه-

 .رمیرو بر عهده بگ ینامزد باز اتیمنم عمل-نوک مماخمو گفت یمنو خودشو عوض کرد و زد رو یحرکت جا هیوبا  دیخند

 .نمیپاشو پاشو بب یخر یلیخ-زدم  غیج

 روم بلند شد. دوازیخند

 عجله؟ نیکجا با ا-وگفت دیدر رفتم که دستمو کش بدوبدو

 یخطرناک شد یلیکن تو امروز خ ،ولم

 کرده اخه داریخانوم خوشگل ب هیکنم  کاریچ-گفت دویخند

 خطرناک یبرو اونور اقا-

ت خدا داشته ونداشته ام رف یخاک برسرم ابرو-دونه محکم زدم توسرمو گفتم هی نجانیواراد هم ا نایافتاد که س ادمی تازه

 گه؟یم یاالن چ نایس نایس

 نشستم تو اتاقم. رفتم

 د؟یشن نایس یعنی یخدا

 خاک بر سر شدم؟ یعنی

 بدبخت شدم ؟ یعنی 

 خودت نجاتم بده. ایخدا

 اتاق باز شد  در

 اومد منو بکشه. ناستیس ایخدا

 .استیار دمیبلند کرد که د سرمو

 ؟یشد ریشده سر به ز یک-گفت

 .میکرد غیوج غیوما ج مید خونه بودوارا نایس میخاک برسر شد-

 ستنین چکدونیه-زدوگفت یلبخند

 چطور؟-تعجب گفتم با

 یتیرفتم اتاقاشون  نبودن زنگ زدم که گفتن رفتن صفا س-

 راحت شد شکرت خدا  المیخ شیاخ-

 بوست کنم. هی میاالن تنها-بغلم کرد وگفت ایار

 ستیاجازه بر شما وارد ن ریخ میمحرم نشد ها تا یغلطا نکن نیاز ا-کنارش زدمو گفتم یپرخاشگر با

 .ستین زیتو جا یاعتراض ها میکه محرم بش گهیچند وقت د یتو بگ یچشم گلم هرچ-وگفت  دیخند

 خنده امو گرفتم. یجلو بزور

 

 

 حاضر بود. یمهمون یبرا یهمه چ اونشب

 کل روستا اومده بودن. نییورفتم پا دمیکت ودامن خوشگل پوش هی
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 .میوبه همه خوش امد گفت میدعلبک کر سالمو

 .میخوردیشام م میوداشت میبود نشسته

 زانیعز-گفتم یبلند یکه  خوردم بلند شدمو با صدا شاممو

 برگردم تهران  خوامیم یاتفاقات هیمن طبق -ساکت شدنو به سمتم برگشتن ادامه دارد همه

 خوب شده بود ما تازه روستامون  ؟یچ یعنی یواا گفتنیشد که م ادیپچ پچ ها ز یصدا

 تا حد امکان. رسونمیخودمو م دیبهم خبر بد نیداشت یهر مشکل یول یول-

 نگفت . یزیچ یکس گهید

 کردن. یگذشت و کم کم همه رفتن خونه هاشون از من هم خداحافظ یوخوش یبه خوب یپس همه چ اونشب

 رفته بود گردش و هنوز هم بر نگشته بودن. ایهم با ار نایداخل س میرفت

 استیار دمی. برگشتم عقب که دکردمیگردنم احساس م یرو رو ییگرما هیکه  کردمیتاقم بودم و داشتم چمدونمو جمع ما تو

 چرا؟ تا؟یب شهیازت دور بشم چرا نم تونمیدختر عاشقتم. چرا من نم یفهمیاتم م ونهید تایب-لبخند بهش زدم که زمزمه وار گفت

 نگار بهم برق وصل کردن.به گردنم زد که ا یینگفتم که بوسه ا یزیچ

 بود. یبیحس عج هی

 که بخودش اومد و کنار رفت. دمیکنار کش خودمو

 بمونه تیبعد محرم ینامزد باز-گفت دویزدمو که خند یلبخند بهش

 انداختم. نییگل انداخت وسرمو پا لپام

 خانومم بلده خجالت بکشه؟-زد وگفت یقهقه ا ایار که

 گل انداخته ات بشم. یاون لپا یداف-و گفت دیبا دستش باال کش چونمو

 یجمع کن لتویکمکت کنم وسا-گفت ایسوکت گرفته بودم که ار یروزه  کال

 من حوصله نداره  ایاره اره ب-

 خانومم بالخره زبونشو باز کرد.-گفت دویخند

 نه؟ ای یهست یزن زندگ نمیام جمع کن بب ندهیشومل ا نیافر-سمت کمدو گفت دمیودستشو کش میدیخند

 ییپرو یلیخ-غش کرد از خنده وگفت ایار

 نگفتم. یزیچ دمویخند

 جمع کرد البته بگم خودمم کمکش کردم که خسته نشه. لمویوسا ایار

 .میعاشقانه نگاه کرد لمیف هیو نییپا میبا هم رفت میکه جمع کرد المویوسا

 به دختره ابراز عالقه کرده بود. پسره

بزن -گرفتمو گفتم ایاز ار یکه کنترلو به تند دیکشیم کیبار ی.داشت کار به جاهاکه لبمو به دندون گرفتم دنیبوس گرویهمد

 گهید یکیبره بزن بره 

 دوگفت،چرا؟یخند ایار

 اخه. ستیقشنگ ن-

 یگیاره تو راس م-

 گمیمعلومه که راس م-

 نگفت. یزیچ دویخند

 ؟یبلد یاسب سوار-که بهش گفتم مینگاه کرد لمیف ایاخر شب با ار تا

 ماره بلد-

 ؟یسوار کار میبر-

 خانومم میبزن بر-

 رفتم. انیو به سمت پا میلباسامونو عوض کرد میرفت

 بود به اسمش شب بود رو بهش دادم. اهیاز اسبا که س گهید یکینورو برداشتم و من

 .میداد قهیومسا میسوار اسب شد باهم

 .زدیجلو نم یکس میکردیوهرچقدر هم تالش م میرده بود هیتو  هردو

 .میدیا هم به عمارت رسب اخر

 اتاقامون. میو ساعت چهار شب بود که قصد خواب رفت میدیخند مویهم باهم گفت یداخل و کل میرفت

 .  میدارشدیاز خواب ب ازدهیساعت  صبح
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 خانومم ریصبح بخ-گفت ایار تییپا رفتم

 اقامون ریصبح بخ-

 اقامون گفتن بشم من. یفدا-

 در انتظار ماست یزدبدو حاضر شو که نام-که گفت دمیخند

 باشه باشه من رفتم حاضر شم.-

 اوردم. نییچمدونمو پا نییاسپرت زدم ورفتم پا پیت هیبدو رفتم باال  بدو

 تهران. گشتمیداشتم برم گهید

 تهران باشه؟ ارمتیروز م هیجونم  یکبر-بغلش کردمو بوسش کردمو گفت کردیم هیجونم که زار زار گر یکبر

 باشه خانوم باشه-

 کردم. یهمه خداحافظ از

 .دمیدر د یرو جلو نایکه س میدر خارج شد از

 .میکردم و به مقصد تهران حرکت کرد کیسالم وعل باهاش

 

 

 بود خوابم برد. دهیکه شدم به سه نرس نیماش سوار

 رو دنده است.  ایودستمو تو دست ار استیار یسرم رو شونه  دمیچشمامو باز کردم د یوقت

 بالخره؟ یشد داریوقت خواب خانومم ب-ز شونه اش برداشتم که گفتزدم وسرمو ا یلبخند

 اره عشقم -

 م؟یکجا-گفتم

 تهران -

 من دمیاوووف چقدر خواب-

 .میدیبه عمارت رس قهیده دق بعد

 .میداخل شد ایشدم و با ار ادهیپ

 بغلم کرد. دویکش غیمن ج دنیباز کرد با د لوین درو

 ذهنتون برسه بهم داد.که به  کیفش رک یدادم که هر چ فشارش

 هااااا شهیادب م یدخترت ب یخجالت بکش مامان شد-گفتم

 ما بمون شیچشم تو فقط پ-وگفت دیخند

 زدم. یکه باشه منم هستم ودستشو فشار دادمو بهش لبخند ایچشم ار-

 بودن.  یال یال ین ین یکه تو دمیمبل د یکوچلو رو  رو یکه چهارتا بچه  میخونه شد وارد

 .خوامیبچه ها م نیخدا منم از ا یخوشگلن ا نایخدا چقدر ا یوبهشون نگاه کردم وااا دمیوبسمتشون دو مدیکش غیج

 یخوردیپسر ندارم وگرنه گوه م هیمن  لوین فیح فیح-نازش کردم بوسش کردمو گفتم یجونم دالرامو بغل کردمو کل یا

 .یبد یگیدخنرتوربه کسه د

 خنده. ریز میزد

  یعشقم از سفر برگشت یواا-من گفت دنیبا دکه  ومدیمامان م یصدا

 گرمیاره نفسم برگشتم اره ج-زدمو گفتم لبخند

 کردمو بوسم کرد. بغلش

 وفقط با بچه ها مشغول بودم. کردمیتوجه نم چکسیکه بع ه من

 .ومدیوسپهر وارتان م کتای یصدا

 دیزدم خفه ش غیدالرام شد  که ج ی هیباعث گر غاشونیج غیج یصدا

فقط  لویهم که مثل ن کتای میوارتانو سپهرو بغل کردمو باهن حرف زد کتایروم کردم و گزاشتمش سر جاش و بعد رفتم ا دالرامو

 ادب. یب دادیفش م

 سربزنم  نایبه مامان رمیگفت من م  ایکه ار میشده بود همه دپر هم جمع شده بود شب

 باهش عشقم برو.-

 .دمیخندیو از ته دل م یاز زندگ ودمی یچند سال راض نیو اومن بالخره ت دمویخند مویباهم گفت یکل اونشب
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 ایار

 کنم. زشونیخبر ندارن برگشتم برم سوپرا نایخونه حرکت کردم مامان بسمت

 واروم دروباز کردم. دمیخونه رس به

 .زدنیکه داشتن باهم حرف م ومدیمامان وبابا م یصدا

 وارد شدمو بلند سالم دادم اروم

 وبسمتم برگشتن. دنیکش ینیهردو ه که

 گلم؟ یخوب-گفتم دمویپسرم بسمتش رفتمو بغلش کردم دستشو بوس-دیکش غیج دنمیبا د مامان

 فدات بشم پسرم دلم برات تنگ شده بود قربون اون چشمات بشم من.-

 منم دلم تنگ شده بود.-

 ؟یداکردیعروسم؟عروسمو پ-بغل کرد ونشستم کنارشون که مامان گفت بابارو

 دنده رو. هی یکردم دختره  داشیاره مامانم پ-گفتمزدمو  یخندیل

 .مینگفت یزیوچ میدیخند

 م؟یشام بخور میبر-گفت مامان

  میبر-

 .میسرسفره و شاممونو خورد میرفت باهم

 جمع کنه. لویمامان کمک کردم که وسا به

 .میدیخواب شهیزود تر از هم شب

 

 تو دلم بود. یانیپا یب یانرژ هی میشد داریکه ب صبح

 .رونیب فتمر

 جوابمو داد. یگفتم که مامان به گرم ریکردم وبهشون صبح بخ سالم

 .میامونو خورد صبحونه

 که زنگ صدا در اومد. میکردینگاه م لمیف مویبود نشستع

 رفت دروباز کرد. بابا

 بابا  با بهت واردشد. قهیده دق بعد

 اااا..قا ببب..ززرگ-با تته پته رو به مامان گفت و

 شده؟ یچ یعنی دیگاه کردم رنگش پرمامان ن به

 که جوابمو ندادن. دمیسوالو ازشون پرس تیهم

 وارد شد. رمردیپ هیسر بابا  پشت

 پوش ومرتب بود. کیش یلینگاه کردم سنش باال بود اما خ بهش

 که داشت سالم کرد. یبم یباصدا

 .میسالمشو داد جواب

 ه؟یمرد ک نیا

 بابا  یسایپر-مامان شد وگفت کیاروم نزد اروم

 مامانم بود؟پدربزرگم؟ یمرده بابا نیا یعنی سایوا سایوا ختیریبهش نگاه کرد واروم اروم اشک م مامان

 تو بغل اون مرده. دیو پر هیگر ریبلند زد ز یکه مامان با صدا کردمیبا بهت بهشون نگاه م داشتم

 .رونیب میبهم اشاره کرد که بر بابا

 بود؟ یمرده ک نیبابا ا-گفتم که به بابا اطیتو ح میبابا رفت با

 پدر مامانت-

 وندهیپس تا االن چرا ن-

 هیداستانش طوالن-

 کن فیباشه بعدا برام تعر-

 بهت گمیباشه پسرم م-
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 تایب

 .نایایار  یگرفتن بعد صبحونه برم خونه  میشدم تصم داریکه از خواب ب صبح

 .دمیفتم که جوابو متقابل شنگ ریبود به همه صبح بخ ادیز یلیامروز خ میانرژ نییپا رفتم

 وصبحونه امو خوردم تشکر کردمو باال رفتم. نشستم

 گرفتم. یدو ساعت هی

 .دمیو موهامو سشوار کش رونیب اومدم

 صورتم نشوندم . یهم رو میمال شیارا هی

 مانتوم بودم. نیباز کردم و دنبال بهتر کمدو

 پام کردم. یو وکفش مشک یو شال مشک یخی یباشلوار ل یمشک یمانتو هی

 خوشگل شدم. یلیخ

 .نگیکردمو رفتم سمت پارک یو از همه خداحافظ نییپا رفتم

 بود که سوار اون  شدم. شیوش ستیدو هی

 .دادمیقر م زدمویفرمون م یاون رو تمیاهنگ گزاشتم و با ر هی

 بودم. یراهو خوشحالو با انرژ کل

 .دمیرس نایایار یخونه  به

 و در خونه رو زدم. شدمو خودمومرتب کردمو ادهیپ

 دروباز کرد. ایار

 عشقم اومده یوااا-زد وگفت یمن لبخند قشنگ دنید با

 فدات بشم دلم برات تنگ شده.-

 تو گلم ایب-

 خونه شدم . داخل

 بود. اطیح ایار یبابا

 جوابمو داد. ییکردم که با خوش رو سالم

 داخل نیبر-گفت ایار

 اخل.د میو بابا رفت ایتکون دادم و با ار سرمو

 رو به رو تمام توان از بدنم رفت. یصحنه  دنیسالم بدم که با د خواستم

 ؟یچ یعنی شهیاشتباه امکان نداره نم نینه ا نه

 .نمیبیدارم خواب م حتما

 دادم. هیتک واریکه به د فتمیرفت خواستم ب جیگ سرم

 .دمیشنینم چیه دمیشنیاما نم گفتیبهم م ییزایچ هیداشت  ایار

 شد واز حال رفتم. ریدستم گرفت که چشمام ت یکیبا اون سرمو

 

 

 ایار

 

 تا؟یشده به ب یتعحب شاخ در اوردم.چ از

 

 .کردنینگاه م تایجونه ب یب کریداشتن با تعجب به پ همه

 

 مبل. یکردم و بردمش رو بغلش

 بدوبدو رفت از اشپزخونه اب وقرص اورد. مامان

 

 زاشتم تو دهنش که با زور اب قورتش داد.رو بلند کردم وبزور هم که شده قرصو گ تایب سرم
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 اروم اروم چشماشو باز کرد . قهیده دق بعد

 

 فداتشم چشماتو باز کن. تایزدم ب صداش

 

 زدم اما جوابشو متقابل نگرفتم. یباز کرد وبهم نگاه کرد.بهش لبخند چشماشو

 

 شد؟ ینجوریشده؟چرا ا یچ تایب به

 

 اه کرد.نگ دمیبلند کرد وبه بابا بزرگ جد سرشو

 

 .تاینه از ب ومدیاز اون صدا در م نه

 

 .کردینگاهش م قی.عمکردینگاهش م تایب فقط

 

 مامان بود. یو بابا تایچشما سمت ب ی همه

 

 شماها؟ دیشد ینجوریشده؟چرا ا یزیچ-سکوت گفت نیاز ا کالفه

 

 تایب

 .شدیباورم نم دهیخاک خواب خروارها ری.اون مرده االن زستیاون ن نیامکان نداشت نه ا یعنی شدینم باورم

 

 نکردم. یتوجه ا ایار یحرفها به

 

 ؟یستیکه تو فکرمنه ن یامکان نداره تو اون نیدروغ نه تو به من بگو ا-جلو رفت وگفتم اروم

بگو ومنو راحت کن.بگو که اشتباه بگو من  ید بگو لعنت-زدم غیاش ج نهیبه س دمیکنترل خودمو از دست دادم کوب کدفعهی

 ام. هگید یکی

 

 نداد. یجواب

 .رونیخونه زدم ب از

باور  نمیخودم نب یباور کنم تاربا چشم ها تونمیاون .پس خودشه؟نه نم یحت کردنیکه اسممو صدا م ومدیهمه اشون م یصدا

 .کنمینم

 

 شدم وبسمت بهشت زهرا حرکت کردم. نمیماش سوار

 

 .کردنیهم دنبالم م گهید نیوچند تا ماش ایار نیماش

 

 بود. قتیمهم نبود هم حق چکدومیه

 

 تصادف هم بکنم. دیرو شاخشه شا گهیشدن که د مهی.جررفتمیتا داشتم م ٨۵٢باال بود. یلیخ سرعتم

 

 به بهشت زهرا. دمیساعت رس مین بعد

 

 شدمو بسمت قبرش رفتم. داهیپ

 

 به قبرنش رسوندم.زانوهام سست شد.  خودموبادو
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 بازم دروغه؟ ایه؟قتیچرا؟چرا؟حق اااایقبرش خدا یرو افتادم

 

 .ای.خسته ام خداایدن نیام از ا خسته

 

 سنگ بزرگو برداشتم و پرت کردم رو سنگ  قبرش. عیشده بودم  وتهید

 

 تو بگو تو بگو که اون  ایار-گفتم ایو روبه  ار  هیگر ریزدم ز استیار دمیقبر برگشتم که د یبلندم کرد از رو دست

 ا؟یمگه نه ار دهیخاک ها خواب ریاون اونجاست  ز نیبب-و گفتمبه قبرش اشاره کردم ستیمن ن پدربزرگ

 

 ؟یگیم یچ تایب-کپ کرد دستاش شل شد وگفت ایار

 

 ؟ییاقا بزرگ؟اره تو ییتو-بهش ندادم سرمو که بلند کردم و چشمم به اقا بزرگ خورد  رفتم سمتش وگفتم یجواب

 

 ییمنم خوشگلم منم بابا یاره بابا-پر از اشک شد وگفت چشماش

 

 ازت متنفرم  ادیازت بدم م-ام شدت گرفت وگفتم هیگر

 

 حرفو دخترم. نینزن ا-

 

 نکارویپس چرا ا ادیدورم بزنه بدم م یکس نکهیاز ا یدوسنتیاز دروغ متنفرم تو که م یدوسنتیچرا نزنم هان؟چرا؟تو که م-

 هان؟چرا؟ یکرد

 

 دخترم گمیبهت م یطوالن یلیخ هیاش طوالن هیدخترم قض-

 

 و؟ی؟چیبگ یخوایم رویچ-

 

 باشه؟ گمیخوشگلم همه رو بهت م تایب-

 

 مثبت تکون داد یسرمو به نشونه  نیهم یرو حرفش حرف بزنم برا تونستمیعاشق اقا بزرگ بودم و نم یبچگ از

 

 

 .میبر ایب ایار-وگفتم دمی.دستشو کشکردیبا بهت به ما نگاه م ایار

 

 تکون دادودنبال ما اومد. سرشو

 

 کرد؟یم کاریشما چ  یاقا بزرگ خونه -مدیپرس ایازار

 

 خودش بهت بگه بهتره تایب زهیچ-

 

 باشه-

 

 .دیایما ب یها نیدنبال ماش-بزرگ گفت اقا

 

 .میاقا بزرگ رفت یها نیو دنبال ماش میهامون شد نیوسوار ماش میتکون داد سرمونو
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 .میدیمازندران رس یاز شهر ها یکیچند ساعت به  بعد

 

 .میسادیخوشگل وا یلیعمارت خ هی یدم.جلوخسته شده بو یلیخ

 

 خوشگل بود.عاشقش شدم. چقدر

 

نزاشتن ما وارد  یبزرگ وارد شد ول یحرفا داشت. اقا نیو از ا یتیامن یها نینگهبان و دورب یکه دهنم باز موند کل میشد ادهیپ

 داخل. میوجلومونو گرفتن  نزاشتن ما بر میشد

 

 مونتونمیاومدنتون پش ایکه از بدن دینکن یکاریاونا نوه امن  دیگرفت ویک یجلو دیبفهم-د سر نگهباناش داد ز یبزرگ عصب اقا

 کنم.

 

 کردن یجلومون کنار رفتن واز ما هم عذرخواه از

 

تو خب  یریچقدر گ تایب یرو هم گفت؟وااا ایفقط نوه اشم پس چرا ار ؟منیچ یعنیحرف اقا بزرگ شدم نوه  امن  یمتوجه  تازه

 گفته نوینامزدم هست ا ییجورای نکهیابخاطر  دیشا

 

 .میواقا بزرگ وارد عمارت شد ایکردم وهمراه ار حیحرفا توج نیبا ا خودمو

 

 .میزنیبعد با هم حرف م میدختروپسر گلم اول ناهار بخور-که اقا بزرگ گفت  مینشست میرفت

 

 .یسمت اتاق غذاخور میو رفت میکرد قبول

 

 .ختنیوخشک غذارو تو بشقاب ر اومدن یرسم یلیتا خدمتکار خ پنج

 

 روح بود. یخونه خشک و ب یفاز یلیخ

 

 .میغذاهامونو خورد اروم

 

 د؟یدهیجمع کرد رو به ما م یاقا بزرگ اجازه  دیببخش-ساعت خدمتکارا اومدن وگفتن کی بعد

 

 .زنهیحرف م یچقدر خشک وکتاب ییوووو

 

 .یجمع کن یتونیم-بزرگ گفت اقا

 

 .میرفت ییرایبسمت اتاق پذ مویو ما هم بلند شد زیم یرو لیکردن وسا شروع کرد به جمع دختره

 

 

 بزرگ بعد از خوردن داروهاش شروع کرد. اقا

 دوست نداشتم. تایب یاز نوه امو اندازه  چکدومیهمدمو مونسم بود.ه تایب الیبعد از ل میتو کل زندگ-

 

 دخترم-وادامه داد دیکش یقیعم نفس

با پسرش ازدواج کن  با پسره رفتن  میباهاشون مشکل داشت مونیما که از اول زندگ ی هیا همساب نکهیکه بخاطر ا ساهمیپر

 نکردم. یکار چیکردنشو ه دایپ یحفظ غرورم برا یو منم برا ییجای
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 .استیهم دارم اونم ار گهید ینوه  هی دمیکه فهم سایدخترم پر یامروز رفتم خونه -

 

 ام؟یار ییمنو دختر دا یعنی یعنیممکن باز شد  یتا جا چشمام

 

بلد  یاز نظر اخالق هرچ شدیمن م هیشب شتریکه هر روز ب ییتایب تایمرد موندم منو ب الیما ل یبرا یزندگ نیبود ا بیچه عج-

 .دونستمیکه م یو خالصه هر چ یراندازیدادم ت ادیبودم به تو هم 

 

 .شدیکار تموم م نیا یچون معلوم نبود ک شهیهم یراز مجبور شدم شمارو ترک کنم برا هی یاما برا-اقابزرگ

بهم  تیمامور هی یبرا نیهم یبرا دونمیهم که م یوکشت یراندازیت یکلیمنم قد بلندم وه میما نسل در نسل قد بلند چون

 نیاکنه منو ترسوند و دیبفهمه و شما رو تهد یکس نکهیبود. احتمال ا ادیز یلیقاچقه مواد مخدر والماس که خ هیدادن  شنهادیپ

 گرفتم. مویتصم

 

 گهید نکهیرو از دست بدم از ا تایب نکهیاز ا دمیترس تامینبود که ندونن که عاشق ب ییکه جا تایمخصوصا ب-دوگفتیکش یپوف

 .دمیخوشگلمو د ینوه  دمشید یول نمشینب

 

 اراده به سمتش رفتمو بغلش کردم. یب

 

دوتا نوه هام  نمیبیحاال اومدم م-وگفت دیبزرگ سرمو بوس اشک هامو گرفتم که اقا یجلو یام گرفت ول هیخود گر خودبه

 با هم ازدواج کنن. خوانیم

 

 یسالم احس-کردمو جوابشو دادم یزنگ خورد عذرخواه میگوش

 

 شیتیسالم ب-

 

 شده؟ یجونش چ-

 

 گفتم دمویکش یاز خوشحال یغیج مهیاخر عروس یهفته -

 

 ؟یگیم یجد-

 

 اره اره -

 

 حاضر بشم بروگمشو کار دارم. دیبا واشی واشیمن  یواااا-

 

 یبا یباشه خره با-

 

 شده؟ یچ-دنیواقابزرگ باهم پرس ایار

 

 احسانه هیاخر هفته عروس-وجواب دادم دمیخند

 

 مبارک باشه-ایار

 

 شاهللیقسمت شما ا-گفت اقابزرگ
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 شااااهللیا-بلندو باحال گفت یلیپرو خ یایار

 

 پسر! یچه مشتاق- اقابزرگ

 

 .دیشدیما مشتاق م یشما جا میرو رد کرد یچه مراحل تایمنو ب دیدوناقا بزرگ اگه ب-

 

 ؟یفکر عال هی-به سرم زد وگفتم یفکر هیکه  میبا اقا بزرگ حرف زد یکل خالصه

 

 ؟؟یچ-

 

 شدنو قبول کردن. یبهشون گفتم که همه اشون راض رفتم

 

 .شهیخنده دارو اکشن  م یلیخ یعروس نیاشون گرفته بود چه شود ا خنده

 

 امان از دست تو دختر وروجک  -ایار

 

 .ادیکه از دستم بند م هیکار-زدمو گفتم چشمک

 

 خنده ریهمه اشون زدن ز که

 

 

 ایار

 .تایو وجودم ب میعشقم تمام زندگ هیخواستگار میامشب قراره بر گذرهیم یاز ماجرا دوروز

 

 موهامو کوتاه کنم. شگاهیمن رفتم ارا-گفتم نایمامان به

 

 .ایبرو قربونت بشم ار-که گفت ومدیممامان  یصدا

 

 رفتم. شگاهیشدمو بسمت ارا نیما سوار

 

 تا نوبتم بشه. یصندل یکردم ورفتم نشستم رو کی.با پسره سالمو علدمیرس یوقت

 

 ساعت نوبت من شد. مین بعد

 

 ؟یخوایم یداداش چه مدل-بست و بعد گفت شبندیپ هی

 

  یخواستگار برم خوامیمدل قشنگ که جلف نباش امشب م هی-

 

 من بسپر. یاهان دستم اومد داداش خودتو به دستا-

 

 نگفتم. یزیوچ دمیخند

 

 تایب

 اومده بود که صورتمو برداره. ژاله
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  نیخب بش-اومد گفت ژاله

 

 هوا رفت. غمیج دکهیتخت که بند چنان محکم رو صورتم کش یرو نشستم

 

 یصورتمو کند یچته وحش-

 

  ونهیتو چته د-

 

 داز اعصابتو ندارم و اداشو  دراوردم.زود بند بن-

 

 شد. زیساعت صورتم کامل تم میبعد ن خالصه

 

 وفرق باز کردم. دمیموهامو سشوار کش رونویدوش گرفتم و اومدم ب رفتم

 

شال قرمز سرم کردم  دمیخوشگلم  پوش یسارافون قرمز رنگ با جوراب شلوار هیرو صورتم نشوندم و رفت  ممیمال شیارا ی

 قرمزمم  پام کردم . یوصندل ها

 

 .کنمیخدا من االن از استرس سکته م ایشدم ساعت پنج بود  یییعال

 

 .استیاس ام اس از  ار هی دمیاومد رفتم و برش داشتم که د  میگوش یصدا

 

 .میهم بش یبرا میخوایبالخره م میبود عشقم زندگ نوشت

 

 .میهم بش یبرا میخوایم گهیاره گلم د-دادم  جواب

 

 زنگ خونه هم بصدا در اومد. ین صدازما همون

 

 .رهیخدا استرس تو دلم رخنه کرد که وصف ناپذ یوااا

 

 رفتم. نییپا ستین یرادیا نکهیبه سرو وضعم نگاه کردم وبعد از مطمعن شدن از ا نییاومد صدام کرد که برم پا کتای

 

 .اریب یدخترم برو چا-کردم که مامان گفت کیهمه سالمو عل با

 

 و بسمت اشپزخونه رفتم. گفتم یچشم-

 

 اب سرد که تاور نزنه. ریبردمش ز عیرو دستم سر ختیر  یکه انقدر حواسم پرت بود که چا ختمیریم ییچا داشتم

 

 روبردم وبه همه تعارف کردم. ییچا

 

 بود که بهش نگاه کردم که چقدر ناز شده بود. ایار نوبت

 

 نگفت. یزیزدو چ یلبخند

 

 دنیود گریدوتا جوون که همد نیاومدن ما مشخصه بخاطر ا  یاصل لیخب دل-گفت ایار یتفرقه  بابااز کل بحث مختلف و م بعد

 ...دیاگه اجازه بد دنیو پسند
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 چونکه دمینه اجازه نم-حرفشو قطع کرد وگفت بابا

 

 

 .کردینگاه کردم که اونم داشت با ترس نگاهم م اینگم به ار یچیکه ه دمیترس چنان

 خنده. ریحرکت ما زدن ز نیکه همه با ا رونیب مینفسمون داد ایما هم دست شماست منو ار یکه اجازه چون-ادامه داد بابا

 نای.بعد اشهیاما نم  میبهم برس میخوایسال که م ١ کینزد ایمنو ار دیحساب کن شهیسالم داره م ٠۴انگار  هیخنده دار زهیچ زهر

 .خندنیدارن م

 

 .کردنیداشتن سکته م ایبا ار تایدخترم ب دینکن نکاریا یرانیا یاقا-دکرد وادامه دا یتک سرفه ا ایار یبابا

 

 خنده. ریباز زدن ز همه

 

 .یچشمشم خراب کرد یزد یابروشو درست کن یدستت درد نکنه اومد واهلل

 

 رد شدن. یروزیتست عالقه بود که ازش با پ-دوگفتیهم خند بابا

 

 یباق یکه حرف دونمیالبته م-وگفت دیجوون برن باهم حرفاشون بزنن خنددوتا  نیشما ا یبا اجازه  یرانیا یخب حاال اقا-

 نمونده اما بازم.

 

 قصد جون منو کردن. نایا یوااا

 

 .ایار یبقول بابا کنمیشماها االن سکته م دیدار کاریچ اخ

 

 کارو عهههه. نیا دینکن

 

 ماهم دست شماست. یگفتم که اجازه -بابا

 

 جانو ایکن ار شیدخترم راهنما-من گفت وروبه

 

 باشه.-

 

 .میبسمت اتاقم رفت ایار با

 

 من جلو درو باز کردم. که

 

 رفته بزارمشون تو کمد. ادمیتخت  یرو هیبرسرم اونا چ خاک

 

 گه؟یاتاق د هی میجونم بر ایار-گفتم ایدادم وربه ار هیوبه در تک دربستم

 

 چرا عسلم؟-

 

 شلخته است  نجایا یچیه زهیچ-

 

 تو. میرنداره گلم ب یبیع-
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 ایاینه نه ن-

 

 چرا؟-

 

 مسئله  هیعهههه خب ناموس-

 

 تو. میبر یخب تو هم ناموس من-خنده وگفت ریزد ز اروم

 

 کردم. مشونیو پشتم قا الیو خواست بره  داخل که بدو بدو رفتم سمت وسا دیبه زور کش دستمو

 

 ؟یکرد میقا هیچ-

 

 .یچیه یلیخدا وک-

 

 جلو اریپس دستتو ب-

 

 .گهینکن د تیعه اذ-

 

 .یباشه خودت خواست-

 

 ازم گرفت. المویبزور وسا اومد

 

 ؟یدار کاریچ یمن ونوار بهداشت یرهایبگو تو با لباس ز ایار شاهللیا ادیروت ب توبه

 

 تا نخنده. دیدهنش دست کش یرو ایار

 

 ه؟یچ-چپ نگاهش کردم که گفت چپ

 

 بده. ؟هان؟جوابیدار کاریچ هیکیمن واون یرهایزره خجالت بکش اخه تو با لباس ز هی-

 

 ه؟یاسمش چ هیکیاون-دوگفتیخند-

 

 به سوالم جواب بده. ایح یادب نشو ب یخفه خفه ب-

 

 دارم اره؟ کاریکه چ-شد وگفت کمیجلو ونزد اومد

 

 اره اره-گفتم طلبکار

 

وجب از هم  هی یمون اندازه صورتا نکهیتا ا کترینزد کویخوردم اونم اومد نزد واریعقب عقب رفتم واون جلو اومد به د انقدر

 فاصله داشت.

 

 .شهیبه بعد به منم مربوط م نیبه تو ربط داره از ا ایدن نیکه تو ا یزیهر چ تایب-چشمام نگاه کردوگفت به

 

 زنونه است. یزایچ نایخب ا ااایار-
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 ان؟ یچ نایا دونهیاز پسرا نم یکیاخ خوشگل تو بگو که کدوم -

 

 دوننیخب همه م-

 

 قربون اون چشمات بشم من. یگیم یپس چ-پشت گوشمو گفتزد  موهامو

 

 .کشمیکوچولو خجالت م هیخب اخه -

 

 نفسم. یازم من خجالت بکش دیقراره شوهرت بشم نبا گهیمن د-

 

 اوممم باوشه.-

 

 فدات بشم من-

 

 .خوادیدلم م یزیچ هیاوممم االن -داد ادامه

 

 ؟یچ-

 

گلم  میستیعشقم عشقم ما هنوز به هم محرم ن-ستمو گزاشتم رو لبمو گفتمکرد تا خواست ببوستم د کیبه صورتم نزد سرشو

 گلم گلم

 

 باشه-گفت دویکش یپوووف

 

 گهید میبر-گفتم

 

 میبر-

 

 .دیتر لبامو بوس عیو سر واریکوبوندم به د ایار کدفعهیکه  میرفتیم میداشت

 

 از فرط تعجب ده برابر بزرگ تر شده بود. چشمام

 

 یمنو تو عطش نزار یخواستیدته مخو ریتقص-دوگفتیلبخند

 

 گمشو برو. ایب ایار یگاو یلیخ-

 

 .نییپا مینگفت باهم رفت یزیچ دویخند

 

 م؟یکن نیریدهنمونو ش-گفت ایار مامان

 

ندارم  یمن مشکل-مثبت تکون دادن که گفتم ینگاه کردم سرشونو به نشونه  کردنیمامان وبابا که داشتن با لبخند نگاهم م به

 بابا صالح بدونه.هر طور که 

 

 ؟یکنیازدواج نکن قبول م ایمن االن بگم با ار یعنی-گفت بابا
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 صورتم نشست حس کردم. یکه نگهان رو یاز گرما نویخجالت سرخ شدم ا از

 

تا سپهر شروع کردن به دست زدنو کل  لویبچه ها از ن یکردم گلم مبارکتون باشه همه  یشوخ-خنده که بابا گفت ریزدن ز همه

 .ندیکش

 

 ادیخواهر زاده اشه ز ایخواهرشه وار سایپر دونهیچون هنوز بابا نم کردیبا احساس به بابا نگاه م یلیگلم  خ یجون عمه  سایپر

 .ستیباهاشون گرم ن

 

 .کردینگاه م سایبد به پر یلیخ مامان

 

 شوهرشو بدوزدن. ترسهیم-وزمزمه وار گفتم دمیخند اروم

 

امشب  یول گهیهم دوهفته د یهم سه ماه بعد باشه نامزد یدوماه بعد عروس میعقده بزار مراسم-گفت ایار یکه بابا مینشست

 کنن . یکه عقد دائم یتا وقت خونمیماه م ٠ تیمحرم ی غهیص هی تایوب ایار یبرا

 

 با حرفش موافق بودن. همه

 

 خوشگل اورد که سرم کردم. هیچادر گل گل هیبرام  مامان

 

 .میبه مدت دوماه محرم هم بود ایاراز تکرار چند جمله منو  بعد

 

 

 .میجونم لباس بخر ییدا یعروس یو برا میبد شیازما میبر ایشد  که فردا با ار نیبر ا قرار

 

 اومد. میگوش یخواب به اتاق خوابم رفتم صدا یکه برا شب

 

 .استیاس ام اس از ار هی دمیکه د میسمت گوش رفتم

 

 .امیکرده بودم دن ویس اسمشو

 

 خانومم؟ یداریب-دبو نوشته

 

 امیاره دن-

 

 خانومم .؟ یشد میزندگ یدی؟د یمال خودم شد گهید یدیعشقم؟ د یدی؟د میبالخره به هم محرم  شد یدید یدید-

 

 اقامون. دمیهمشو د-لبام اومد وگفتم یرو قیلبخندعم

 

 اون اقامون گفتنت بشم مننن اخه من چقدر تورو دوست دارم پرنسس. یفدا-

 

 .رسهیاشه به عشق من نمهرچقدر که ب-

 

  شتریمن ب یبرا-

 

 من رمینخ-
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 من-

 

 من-

 

 من-

 

 من-

 

 اصال هردومونو خوبه؟ میزندگ-ایار

 

 ههیعال-

 

 امایخودمون یول-

 

 ه؟یچ-

 

 بوس کردنتو دارمااا یاجازه  گهید-

 

 یینایبه فکر بوس وا طمیشرا نیتو تو ا اتیح یخاک برسر ب-

 

 کنم خب؟ کاریچ-

 

 اشزره مثبت ب هی-

 

 چشم عمرم-خنده فرستاد ونوشت ریاستک

 

 .میکرد یواز هم خداحافظ میحرف زدم تا خسته شد ایساعت با ار کی کینزد خالصه

 

 فرو رفتم. قیبه خواب عم یاز زندگ تیاز راض یحاک بالبخند

 

 .دمیدوش گرفتم .موهامو خشک کردم وسشوار کش هی عیشدم سر داریکه از خواب ب صبح

 

 رنگ هم کردم. ییهلو شیارا هی نشستم

 

 کفش قرمز پام کردم. هیسرم کردم. یبا شال مشک یمانتو خوشگل قرمز با شلوار مشک هیسر مانتو . میبر حاال

 خوشگل شده بودم. یلیخ

 

 زنگ خورد. میموقع گوش همون

 

 جونم عشقم.-بود جواب دادم امیدن

 

 دیخر میکه بر نییفدات شم بپر پا-

 

 صبح مشغول بودم. ٦صبح بود از  ٧ساعت نگاه کردم تازه  به
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 ایمامان فدات نخور-لقمه بردارم که مامان گفت  هیبه همه سالم دادم خواستم  نییبدو رفتم پا بدو

 

 وااا چرا؟-

 

 یبد شینشتا ازما دیبا-

 

 اوووف باشه-

 

 .رونیکردمو  رفتم ب یخداحافظ

 

 دستمو تکون دادم که جوابشو متقابل گرفتم. ایار دنید با

 

 سالم سالم اقامون-شدمو گفتم نشیتم سوار ماشرف 

 

 .میسالم زندگ-

 

 چه خبرا؟-

 

 خانومم یسالمت-روشن کرد نویماش

 

 نگفتم. یزیزدمو چ لبخند

 

 شلوغ بود. یلیخ میدیکه رس شگاهیازما هی

 

 ها. یصندل یرو نشستم

 

 ساعت نوبت ما شد. مین بعد

 گهیاداره د شیازما-گفتم ایار به

 

 خونه شیخانومم ازما رینخ-دوگفتیخند

 

 نگفتمو  به سمت اتاقه رفتم. یزیچ یول ترسمیهم م یلیخ ترسمیخدا من از سوزن م یوااا

 

 مهربون تو اتاق بود سالم کردم. یلیزن مسن که معمول بود خ هی

 اره نترس. یتونینترس تو م یتونیتو م تایتخت.ب یخوب داد نشستم رو یلیخ جوابمو

 

 شهینم شهینم-گفتم سادمویتخت وا یو رو دیکنه چنان پر کیسوزنو بهم نزد .تا خواستتونمینه نم یول

 

 شده؟ یدخترم چ-

 

 خانوم دکتر تونمینم-

 

 چرا ؟-
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 شهیدرد داره نم-

 

 ؟یترسیاز سوزن م یبزرگ نیدختر به ا-وگفت دیخند

 

 ترسمیاره اره م-

 

 کنم؟ کاریمن االن چ-دوگفتیخند

 

 تخت  یونشستم رو دونمینم-

 داخل اتاق ختنیزدم که همه ر غیزور بهم سوزنه رو بزنه که چنان ج به خواست

 

 زارمینم زارمینم-زدمیم غیج

 

 تا؟؟یشده ب یچ-گفتیکه م ومدیم ایار یصدا

 

 اصال هم راه نداره  ترسمیمن م ایار-

 

تو هم فقط به من  کشهیجا رو نگاه نکن خانوم دکتر ازت خون م چیخانومم به من نگاه کن ه-واومد دستم گرفت بهم گفت دیخند

 نگاه کن باشه؟

 

 تکون دادم. سرمو

 

 غرق شده بودم. شیخوشگل مشک یچشما تو

 

 .گهیدکتر بزن د-گفتم

 

 جان تایزدم ب-گفت دویخند دکتر

 

 بهت بهش نگاه کردم که سرنگو بهم نشون داد که پر از خون بود. با

 

 .دمینفهم یچیبودم که ه ایانقدر محو ار یعنی

 

 .میرفت مویکرد تشکر

 

 اایدر اورد یباز یکُل-دوگفتیخند ایار

 

 نگفتم. یزیوچ دمیخند

 

 

 م؟یلباس بخر میخب خانومم بر-گفت  ایار

 

 .میاره بر-

 

 مختلطه؟ یعروس-
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 ؟یلباسه باز بخر  دمیاگه مختلط باشه اجازه نم یخریم یچجور لباس نمیبب نکهیواسه ا-

 

 چرا؟-

 

 افتاد؟ یوشباز بپ یمن لباسا یبرا دیچون فقط با-

 

 اره جا افتاد.-

 

 .دیغش خند غش

 

 نفس دوس نداشتن مختلط باشه. یجداست خانواده  شونیعروس یراست-

 

 تایب یپس ازاد باش ا-

 

 ایار یباشه ا-گفتم دمویخند

 

 ؟یتو جز کدوم  دسته از گروه ها هست ایار یراست-دمیپرس

 

 ؟یچه گروه-گفت باتعجب

 

  ییت هاپار ایخب گروه ماد ها پارس ها -

 

 پارس ها شتریب یاز همشونم ول یبیمن ترک-دوگفتیخند

 

 اهان اونوقت چرا؟-

 

 حاکمو فرمانرواشون  بود. ریچونکه کوروش کب-

 

 اهان بله.-

 

 .میدیگفتوگو خنده به پاساژ رس یکل با

 

 .میبسمت پاساژ رفت میشد ادهیپ نیماش از

 

 .میپاساژ شد وارد

 

 چشممونو گرفت. یناز مشک یلیلباس خ هی تیاما در نها ومدینم خوشش  کردمیرو انتخاب م یهرلباس

 

 .میلباسه شد عاشق

 

 شده بودم. ییهلو هیبود اصال  یاتاق پرو و تنم کردمش که اوه عال رفتم

 

 .یچقدر محشر شد تایب-چشماش گرد شدوگفت دمیبا د ایاتاق بصدا در اومد درباز کرد ار در

 

 خوبه؟-بهش زدموگفتم ییلبخند دندون نما-
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 خوبه یلیخ یعال تایب هیخوبه؟عال-

 

 میریبگ نهیپس هم-

 

 .میریاره بگ-

 

 .میلباسو حساب کرد رونویب میدر اوردمو ومانتومو تنم کردم رفت لباسو

 

 . میریلباس بگ ایار یبرا میرفت بعدش

 

 .ااایعال یعنیشده بود  یگرفت عال یکروات مشک هیو ینوک مداد راهنیبا پ یکت شلوار مشک هی

 

 شد. ییعجب لباسا میبسمت خونه حرکت کرد نایکفشو ا دنیخر بعد

 

 منو نگاه! تایب-گفت ایار میدیخونه که رس یجلو به

 

 لبامو بوس کرد. عیکردم که سر نگاهش

 

 ؟یچ نهیبب یکیاگه  یخر یلیخ ایار-زدم  غیج که

 

 دوس دارم بوست کنم. یمحرمم یخانومم نهیبب-

 

 .یاز بس خر-

 

 نگفت. یزیوچ دیخند-

 

 کردم ورفتم خونه. یخداحافظ ازش

 

 سالم کردم. که جوابمو دادن. بلند

 سمت اتاقم. رفتم

 

 از لباسم خوشم اومد. یکل

 

 انتخاب کردم. مویشیالکمو ولوازم ارا یحت

 

 .گردهیاقابزرگ به خانواده امون برم گهیخوشحال بودم که تا چهار روز د انقدر

 

 وادا در اوردم. دمیرقص یلرو گزاشتم و ک یمختلف یها اهنگ

 

 

 .شاهللیالبته ا ستیتو جوابامون ن یمورد مینیتا بب شیازما یرفتم برا ایبا ار صبح

 

 .رهیبگ شویرفت باال تا جواب ازما ایار
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 .ارهیب شویجواب ازما ایبودم تا ار سادهیوا

 

 شده؟ یچ-ناراحت بود با ترس گفتم یلیخ نییاومد پا یوقت ایار

 

 تایب تایب-

 

 .یشده؟ بگو جون به لبم کرد یچ-

 

 جواب تایب-

 

 .میازدواج کن میتونیمورد داره نم یجواب چ-

 

 اره جواب مورد داره-

 

 .خندهیداره م میدیدستمو گرفت د ایشد خواستم برم که ار ریسراز اشکهام

 

 ؟یخندیچرا م-گفتم

 

 .میباهام ازدواج کن میتونیداره ما م یمورد چیه شیجواب ازما تایب-

 

ترس  نکهیعذاب بکشم ؟ا نکهی؟ایکنمو دوست دار هیمن گر نکهیا-بلند گفتم یاشو با صدا نهیزدم به س دمیاوج جنون رس با

 تو دلم رخنه کنه خوبه؟

 

 نبود  یخوب هیاصال شوخ-با تعجب نگاهم کرد که گفتم ایار

 

 .کردمیتوجه نم ایواصال هم به ار رفتمیداشتم م یعصب

 

  کنهیم یباهام شوخ دونستمیبودم.م یعصب رفتمیداشتم م راهمو

کشش  نیاز ا شتریب گهیبود د یبکنه هشت سال درد ورنج کاف هیشوخ نیدست خودم نبود دوست نداشتم باهام از ا اما

 ندارم.

 

 .زدمیکار اومد و بلند بلند با خودم حرف م یبدم رو تیبودم که دوباره خصوص یعصب انقدر

 

اون اصال هم تورو دوست   یاصال ولش کن دیبا ونهید یهان؟از بس کم عقل یخنگ خدا شد هیتو چرا عاشق  ییا ونهیاز بس د-

 .ستیعاشقت ن ادیخودش اشک تورو در نم یخنده  یکه برا ینداره کس

 

نگفتمو به  یزیدهنم بست شد وچ ایار دنیکه بهش فش بدم اما با د نهینفر رو اعصابم بود برگشتم به طرف ماش هیبوق  بوق

 ادامه دادم. راه خودم

 

 قول قول قول کنمیغلطا نم نیاز ا گهیخانومم غلط کردم د-گفت ایار

 

 .ایقول داد-

 

 ارع گلم قول دادم قول مردونه هم دادم.-دوگفتیخند
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 شدم. نیزدمو سوار ماش یلبخند

 

 .خرمیاالن برات شکالت تلخ م-امو بوس کرد  وگفت گونه

 

 واقعا؟-زدم غیج

 

 .گرمیاره خانومم االن م-

 

 

 شد. ادهیو پ سادیوا یفروش ینیریش هی یجلو

 

 شد. نیاومدوسوار ماش قهیده دق بعد

 

 پس شکالتا ؟-گفتم

 

خانومم -که گفت دمیکش یبلند غیج یاز خوشحال دیشکالت سف یکیشکالت تلخ و  یکیدو بسته شکالت در اورد  بشیازج

 شکالت دوست داره؟

 

 اشم. ونهیدوست داره؟بروبابا د-

 

 روع کردم با ولع شکالتارو خوردن.که ش دیخند

 

 دادم. کهیهم چند ت ایار به

 

 .میخوشمزه به خونه برگشت یبا شکالتا یخوشگزرون یبعد کل خالصه

 

 به اقا بزرگ زنگ زدم که حاضر باشه. دیاخر هفته فرا رس بالخره

 

 رفتم. شگاهیسمت ارا به

 

 بود. یا گهید شگاهیتو ارا نفس

 

 گفت. یخوشگل برام بکنه که باشه ا تویال شیارا هیگفتم  شگریارا به

 

 .شدنیمختلف داشتن حاضر م یوژاله هم تو اتاقک ها لویون کتای

 

 گلم. یخوشگل شد یلیجون خ تایب یوااا-گفت شگریاز چندساعت ارا بعد

 

 .زمیممنون عز-

 

 نگاه کن. نهییلباستو بپوش بعد خودتو تو ا-گفت

 

 به چشم  یا-

 

 نگاه کردم فوق العاده خوشگل شده بودم. نهییتو اوخودمو  دمیپوش لباسمو
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 خوشگل تر شده بودن. یکیاز  یکیاومدن  رونیهم ب کتایوژاله و لویکه هماهنگ با من ن رونیب رفتم

 

 لباس من نبود. هیاز  لباس به خوشگل چکدومیبه لباساشون نگاه کردم لباس همه اشون خوشگل بود اما ه مویلبخند زد همه

 

 دارم. زیسورا هی امروز-گفتم

 

 ؟یچ-دنیاشون کنجکاو پرس همه

 

  دینیبیم-

 

 .دمینکردم و با خنده مانتومو پوش یغرغراشون توجه ا به

 

 نایوکار به ابراز عالقه وا زننیپرهام که اومد دنبال ژاله فعال باهم حرف م یشوهرامون اومدن دنبالمون به اضافه  بالخره

 .دهینکش

 

  بهش توجه نکردم.شدم واصال ایار نیماش سوار

 

 تا دهنت  بکش نامحرمما-گفت ضیکه با غ دمیدماغم کش  یتارو مویروسر

 

 .دمیتر کش نییرو پا یباشه وروسر-

 

 داد. رونینفسشو حرص دار ب ایار

 

 .دمیخند زیر زیر

 

 . میدیرس هیاتل به

 .میریعکس بگ میو رفت میشد ادهیپ

 

 .میکرد کی.با زنه سالمو علمیشد وارد

 .امیتا من ب دیحاضر ش دیبر گفت

 

 روم زوم شد. ایومانتومو در اوردم که ار یروسر میحاضر ش میرفت

 

 .خورمتاااینگاهم نکن م یاونجور-گفت ایبامزه نگاهش کردم که ار یلیزدم  وخ یپسرکش لبخند

 

 نگفتم فاصله امونو با دو قدم  بلند پرکرد. یزیچ دمویخند

 

 

 وجب بود. هیصورتمون  فقط  ی فاصله

 

 لبام احساس کردم. یلباشو رو یکه گرم شدیصورتش هر لحظه کمتر کمتر م ی فاصله

 

 اگه اماد.....-که صدا عکاس بود که گفت میحس بود تو

 شد. دهیما تو اون وضع حرف تو دهنش  ماس دنید با
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 .گردنیمن برم دیبه کارتون ادامه بد دیببخش دیببخش زهیچ-جدا شدم که عکاس گفت ایاز ار عیسر

 

 خنده. ریز میو زد میبهم نگاه کرد ایار منو

 

 .دیشد و لبامو بوس طونیدوباره ش ایار

 

 .میزدیجدا شدم هردو نفس نفس م ایاز ار ینصبتا طوالن یاز مدت زمان بعد

 

 

 .شدیگرم نفساش به گردنم کل تنم مور مور م یگردنم که با هر بار برخورد هرم ها هیگود کیسرشو نزد ایار

 

 گفتم.  یشمو گاز گرفت که اخ ارومگو ی الله

 

 عکاس اومد.  قهیازم جدا شد بعد از چند دق اروم

 

 .میبه حرفش عمل کرد دمی.خجالت کشنیکن دیو خانوم شما هم رژتونو تجد دیکن زیاقا شما دور لبتونو تم-گفت ایمنو ار روبه

 .میعکس گرفت یکل

 

 .میرفت رونیب مویعکاس تشکر کرد از

 .میتو کل راه حرف نزد میتاالر رفت بسمت

 

 ادمیباشه باشه -کردم وبرنامه رو براش تکرار کردم که سرشو تکون داد و گفت یخدانگهدار ایاز ار میدیتاالر که رس به

 هست.

 

 تاالر رفتم. بسمت

 بود. ومدهیشلوغ بود هنوز عروس ن یکل تاالر

 

 رقص پر بود از دخترا. ستیپ یول

 

 تا؟یب-مشکوک نگاهم کرد وگفت لویکه ن میض کردسمت رختکن ولباسامونو عو میرفت

 

 جونم؟-

 

 چرا لبات باد کرده؟-

 

 .دمیلبام دست کش ین.ه با..با  ورو-برسرم ابروم رفت با تته پته گفتم خاک

 

 هم باد کرده. یلیخ گهیراس م-ژاله گفت که

 

 برو بابا کجاش باد کرده.؟-

 

 همه جاش-

 

 با لب خواهر ما.چه کرده  نیبود بب یطرفش وحش-گفت کتای
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 خنده.  ریزدن ز ییتا وسه

 

 رفتم. رونیوب دمیاز حرص کش یغیج

 عروس و دوماد هم اومدن. بالخره

 

 .دنیکل کش دنویکش غیبه ج میشروع کرد همه

 

 

 احسان. نطوریخوشگل شده بود هم یکل نفس

 

 دور عروس ودوماد. دنیرقص میکرد شروع

 

 .کردنیم یومده بودن واونا هم همراهکه همه به وجد ا میشلوغ کرده بود انقدر

 

 باشه رفت. یدومادکه احس خالصه

 .میدیرقص یکل

 

 .مینفس وباهاش حرف زد شیپ میرفت

 

 تر هم شده بود. یلباس خوشگل ترو دوست داشتن شویبود بااون ارا یدوست داشتن یلینفس خ ی افهیق

 

 کرد. مونیبلد هم نبود اومد وهمراهکه  یکه هرک میدیکه شد چنان با شور وشوق رقص یاهنگ کُرد وقت

 

 .یمنو دست انداختن که لب پوف پوف نایباهم و تا اخر مجلس ا میدیرقص رویعروس یکل

 

 . نییپا اریبهم اس داد که حاضر شو وهمه رو ب ایار

 

 ادیب تونهیداره م دوس یپس اگه هرکس نجایا ادیب تونهیکل خانواده دارم که نم یبرا زیسوپرا هیخانومااا من -زنا گفتم روبه

 .نییپا

 

 واومدن .  دنیخانوما هم که کنجکاو همه اشون    مانتو هارو پوش نیا

 

 زنا و مردا جمع شده بودن. یهمه   نییپا میرفت

 

 وسطشون بود. دیسف نیماش هیبا  یبزرگ مشک نیتا ماش سه

 

 و از طرف اقا بزرگ. تایاز طرف ب ایاز طرف ار بیمبارک به ترت وندتانینوشته بود پ یها نیماش یرو

 

 .یکه اسم اقابزرگم نوشت یکرد یکار خوب تایب-اومدن گفتن همه

 

 نگفتم. یزیزدمو چ یلبخند منم

 .سادنیها وا نیماش

 دورشوگرفتن. یمشک یها نیوسط بود وماش دیسف نیماش
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 اومدن و دورشو گرفتن. رونیچند تا مرد با اصلحه ب یمشک یها نیاز ماش 

 

 گند ترو با ابهت تر شده بودن. یمشک یافتاب نکیوع یبودن و با اون کتوشلوار مشک یکلیقدبلند وه یمرده ها یلیخ

 

 اصلح بزرگ دستشون بود که باعث ترس همگان شد. هی هرکدوم

 

 چه وضعشه؟ نیا تایب-دنیپرس ازمن

 

 .دیفهمیم-

 

 باز کرد همه چشمشون زوم شد. نیاومد ودر ماش رونیب گاردیدوتا باد نیهم باز شد و از ماش دیسف نیدرماش

 

 فرق داشت. نایچون با همه ماش دیسف نیفرد مهم تو ماش دونستنیم همه

 

 اومد و پاهاش در اومد. رونیاقا بزرگ ب یعصا اول

 

 شد. ادهیپ  نیاقا بزرگ از ماش کدفعهیو

 

 بود که اقا بزرگو نشناسه. یساکت شد.تو تهران ک فضا

 

 واز حال رفت.اقا بزرگ -زمزمه وارگفت مامان

 

 از حال رفتن. دنویکش غیبرعکس ژاله وکژال ج یول

 

 نگم. یچیه گهیکه د عمه

 

 همه دونه دونه در حال قش کردن بودن. گهید

 

 .کردنیهم فقط با تعجب داشتن نگاه م پسرا

 

 گرفتم سکوتو بشکنم بسمت اقا بزرگ رفتم. میتصم خودم

 

 اقا بزرگ برگشته.-شونه گزاشت وبلند گفتم یاقا بزرگ دستشو رو 

 

 حرفم همهمه ها اغاز شد. نیبا ا که

 

 برگشته؟ یاقا بزرگ چه جور یوااا

 

 نمرده بود؟ مگه

 

 نحاست؟یا یچجور

 

 ه؟یک نیشده ومرده پس االن ا ضیکه مر گفتنیم
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 من. برگشت اقا بزرگ. زیسوپرا نمیا-گفتم

 

 .میما تو شک هست دیببخش دیاقا بزرگ خوش اومد-وگفت دیاومد دست بابا رو بوس کینزد بابا

 

 نداره پسرم. یمشکل-شونه اش زد وگفت یمهربون رو یلیخ

 

 حق نداره. یکس تایچون جز ب پرسمینم یسوال-

 

 خوبه. ادتونهیهنوزم -وگفت دیخند

 

 تا بعد. میبرس یفعال به عروس-گفتم

 

 رفتن داخل تاالر. همه

 

 تا؟یب-دیپرس کتای

 

 جونم؟-

 

 بزرگه؟اقا بزرگ همون اقا  نیا-

 

 اره همونه.-

 

 زد. یوبهم چشمک نمیپدربزرگ معروفمو بب تونمیخوشحالم که م یلیخ تایب یوااا-

 

 .میشاممونو بخور میرفت

 

 عروسکشون. یعنیمن  یشب تموم شد و وقت بخش مورد عالقه  خالصه

 

 .میشد نایسوار ماش همه

 

 شدم. نیماش سوار

 

 .بود همه تو شک ان یوروجک من نقشت عال-ایار

 

 ام؟یار-

 

 جونم؟-

 

 اخر شبه. یاصل زیسوپرا انیبه مامان وبابات هم بگو ب گمیم-

 

 چشم خانومم.-وگفت دیخند

 

 هنوز تو شک بود که اقا بزرگ از کجا اومده؟ ومدیسپهر صداش در نم نیداد کردم ا غیج یدادم وکل نییپا نویماش ی شهیش

 

 .میواحسانو رسوند نفس
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 نفس. یمامان وبابا نطوریهم باهاشون حرف زد یکل مامان

 

 خونه. میو برگشت میخوش گزروند یکل

 

 .میتو عمارت جمع شده بود همه

 

 .میاشاره کرد کنارش نشست ایبزرگ سر جمع همه نشسته بود به منو ار اقا

 

 که باعث تعجب جمع شد. دنیاومدن دست اقا بزرگو بوس ایوبابا وعمه ومامان ار عمو

 

بود که همراهم بود. من به  تایحق سوال کردن از منو داره چون از اول ب تایه  حسام گفت فقط بهمونطور ک-بزرگ گفت اقا

 فاش بشه. نجایهم دیراز هست که با هی.اما رمیشش سال مجبورم بودم از شما فاصله بگ نیخاص خودم ا لیدال

 

 ... ایمادر ار سایپر-منتظر چشم به دهن اقا بزرگ دوختن که گفت همه

 

 دختر منه.-که ادامه داد کردنیر نگاه ممنتظ همه

 

 خودمون؟ یسایاقابزرگ پر-گفت بابا

 

 خودمون  یسایاره پر-

 

 .کردنیبا بهت داشتن به هم نگاه م همه

 

 هم انجام شده. ستین یبدونن مشکل نکهیا یالزم برا یها شیست و ازما تایب یپسر عمه  ایار

 

 اقا بزرگ؟-اقا بزرگ گفتم به

 

 جونم دخترم؟-

 

 کردم.  دایمن خواهر وبرادرم رو هم پ-

 

 واقعا؟-بزرگ با تعجب گفت اقا

 

 رو صدا زدم. کتایاره اقا بزرگ و رفتم از اتاق ارتان و -

 

 .دیکه اقا بزرگ در آغوشش کش دیدست اقابزرگ رو بوس کتای

 

 که بغلش کرد. دیدستشو بوس نطوریهم هم ارتان

 

 ؟یم شرکتا داددخترم سهم خواهر وبرادرتو از سه تایب-گفت

 

 هم زدم. گهیشرکت د هیمن  نکهیو بعد ا شتریمقدار ب هیارتان  یبرا یبله اقا بزرگ سهم هرکدومشونو دادم ول-

 

 بهت اعتماد کنم. تونمیم دونستمیدخترم م نیافر-
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 رو بغل کردن. سایوعمو وعمه عمه پر بابا

 

 صحنه با احساس بود. یلیخ

 

 .کردیم یوباهاشون باز کردیدالرام وارشام و ارتان و ارشان نگاه مخوشگلش  یها جهیبزرگ به نت اقا

 .دنیاشون دست اقا بزرگ رو بوس همه

 

 سوال؟ هیاقا بزرگ -دیسپهرپرس

 

 بگو سپهر جان-

 

 د؟یرو دوست دار تایشما چرا انقدر ب-

 

زرنگ و با  فهیتا مردو حرچند ییهستش خود به تنها یدختر قو نکهیاول ا لیبه چند دل-داد وگفت رونیپرصدا ب نفسشو

 مناسب کجاست و.... یچ دونهیاقتداره اخالقش مثل من م

 

 قانعه شدم. گهیپس اقا بزرگ بسته د-سپهرگفت

 

 خنده. ریزدن ز همه

 ها دلقک یسپهرهنوز هم خل وچل-بزرگ اقا

 

 خنده. ریز میحرف اقا بزرگ همه زد نیبا ا که

 

 .یکرد فیتعر یلیممنون از منم خ یلیخ یکرد فیتعر تایاز بدستت درد نکنه اقا بزرگ اندر -سپهر گفت که

 

 باال رفت. هقهقمون

 

 گزروندم همراه اقا بزرگ و کل خانواده. یعال شب

 

 حس. نیبود ا بایز چقدر

 

 .نمیشما رو بب یکه زنده ام بچه ها یتا وقت خوامیمن م دیزود ازدواج کن تایوب ایار-بزرگ گفت اقا

 

 !؟اقا بزرگ؟-گفتم طلبکار

 

 جونم؟-خنده جواب داد  با

 

 .ادیمن خوشم نم اااینزد یحرف از مرگ زد گهید-

 

 من. شیکیخب  شنهیم یکه در خونه هرکس هیدخترم مرگ شتر-

 

 اااایحرفا بزن نیاز ا زمیبخدا اقا بزرگ باهات حرف نم-
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 چشم دخترم چشم.-دوگفتیخند

 

 همه رفتن خونه هاشون. واشی واشی

 

 اتاق کارت دارم. ایب تایب-گفت ایار

 

 برم. خوامیمن م-سمت اتاق درو بست وگفت رفتم

 

 خب برو به سالمت-

 

 شه؟یم یچ میبوس خداحافظ-

 

 حساب نبود. نی.اتااایب-که طلبکار گفت دمیوگونخ اشو بوس سادمینوک پام وا یرو

 

 ؟یخوایم یپس چ-

 

 .دیجلو وجلو تر اورد ولبامو بوس سرشو

 کم اوردم. که نفس دتمیبوسیم قیعم انقدر

 

 مترم تکون نخورد. یسانت کیاش فشار اوردم که  نهیبا دستام به س و

 

 دختر؟ شمیمال خودم م یک تایب-خمار گفت یخودشم نفس کم اورد ازم جدا شد وبا چشما یوقت

 

 .یبوس خداحافظ گنیم نیبه  ا-شدوگفت طونینگفتم که باز ش یزیچ

 

  ایح یبرو بابا ب-اش وگفتم نهیتخت س زدم

 

 رفت. یخداحافظ هینگفت وبا یزیوچ دیغش خند غش

 

 خودمون. نیوندیهه رفتنو م یوقت

 

 .یمونیخودم م شیامشب پ تایب-بزرگ گفت اقا

 

 ییباشه بابا-لبام اومد وگفتم یخاطرات گذشته ام با  اقا بزرگ لبخند رو یاداوری با

 

 گفتنت که دلم براشون تنگ شده بود. ییقربون بابا-لبخندزدوگفت

 

 .میزدم وبا اقا بزرگ به اتاق مجلل وخوشگل من رفت خندلب

 

 ؟اتقدریازدواج کن یخوایکه م یشد یخوشگل انقدر بزرگ ینوه -که بغلم کردوگفت دمیو منم کنارش خواب دیبزرگ خواب اقا

 وقت بچه دار شدنته؟ گهیکه  د یبزرگ شد

 

اقا بزرگ   چرا منو -یگفتیوم  یدیپوشیعروس م لباس کردیم یطونینبود وش شتریسالش ب ۵همون دختر خوشگلم که  تو

 ؟یریگینم
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 .دنیکردم به خند شروع

 

اقا کوچولو  اقا  کوچولو سپهر منو -گفتیمن وم شیکردپیوفرار م شیزدیم شهیهم یکردیوبا سپهر دعوا م یبچه  بود  یوقت تایب

 زنش چشماش چپ بشه. شاهللیا  کنهیم تیاذ

 

 .دنیشروع کردم به خند دوباره

 

 

 .میدیبا اقا بزرگ خواب شب

 

 .میشد داریکه از خواب ب صبح

 .ینامزد لیوسا دیواسه خر میبر واشی واشی دیبهم زنگ زد که با ایار

 

 .دیخر یبرا میبر ۴گفتم وقرار شد ساعت  یا باشه

 

 خوشگل کردم. یشدم خودم حساب حاضر

 

 سالم خانومم-گفت ایشدم که ار نشیماش سوار

 

 سالم اقامون.-

 

 گلم.؟ یبخو-

 

 .میقربونت زندگ-روشن کرد که جواب دادم نویماش

 

 .سادیپس کوچه وا هیکه تو  میراه بود تو

 

 خلوت بود. یلیاطراف نگاه کردم خ به

 چ...-گفتم

 رو لبام حرف تو دهنم قطع شد. ایار ینشستن لبا با

 

 ولم کرد. ینصبتا طوالن قهی.بعد چند دقدیبوسیم قیعم یلیخ

 

 هم دوست دارم. یلیخ تایبدوست دارم -وگفت

 

 منم دوست دارم.-

 

 .میروشن کرد و حرکت کرد نویوماش دیبوس سرمو

 

 .دیخندیم کردویو اونم نگاهم م دمیرقصیگزاشته بود که باهاش م یشاد یلیخ اهنگ

 

 .میریانگشتر بگ میشدم واول رفت ادهی.پمیدیبه پاساژ رس بالخره

 

 .میسالم کرد یداخل طال فروش رفتم

 وابمونو داد.ج مرد
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 از دستم ساخته است؟ یچه کمک-گفت

 

 .میخواستیم ینامزد یانگشتر برا-ایار

 

 .ارمیکارهامونو براتون م نیبله بله االن بهتر-مرده

 

 .خوامینم یگرون یزایچ نیمن همچ ایار-رو برام اورد که گفتم ینیخوشگل ونگ یها انگشتر

 

 .رمیرو برات بگ زایچ نیفدات بشم من دوست دارم بهتر-زدو گفت یلبخند

 

به دست  یلیخ-نشونش دادم که گفت ای.به ارینظرمو جلب کرد یلیخ دیطال سف ینیانگشتر تک نگ اینگفتم. یزیزدمو چ یلبخند

 اد؟یخوشت م ادیم

 

 نازه یلیاره خ-

 

 .دیرو روش حک کن ایاسم ار میخوایم نویاقا هم-

 

 خودتون چطور؟ یچشم واما برا-

 

  خوامیاسپرت م یحلقه  هی-

 

 داد و اسم من روش حک کرد. ایساده ومردونه رو به ار یحلقه  هی که

 

 میرفت دامونیاز خر یراض دیو خوشگل رو برام خر فیظر یلیخ دیسف یطال یست گردنبند ودستنبد وگوشواره  هیبرام  بعدش

 .میمن بخر یلباس اول قرار شد برا دیخر یبرا

 

 عشقم؟ تایب-گفت ایلباس شب که ار یها کیسمت بوت میرفت

 

 جونم؟-

 

 .یتک باش ینخر چون تو عروس دیبنظر من  لباس سف-

 

 داشتم. ینظر نیخودمم همچ-

 

 لباس سبزپررنگ نظرمو جلب کرد. هیکه  میرفت

 

 کرد. دشیینشونش دادم که اونم تا ایساده وناز بود به ار یلیخ

 

 داخل مغازه میرفت

 

 .ظیغل یشیدختر سرتاسر عمل بودبا ارا هی فروشنده

 

 ما یبه مغازه  دیخوش اومد یلیسالم خ-لبخند دندون نما زد و گفت هی ایار دنید با
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 ممنون-

 

 مد نظرتونه. یکار دیبفرما-

 

 سبزه. هینیتریاره اون لباس پشت و-گفتم باحرص

 

 .ارمشیاالن براتون م اهان

 

 .دیبفرما-گفت گرفتو ایدختره با لباس تو دستش اومد و لباسو بسمت ار قهیاز ده دق بعد

 

 نگفتم. یزیوچ دمیلباسو از دستش  کش عیسر

 

 .سایتو اتاق پرو وا ایب ایار-گفتم ایار به

 

 من؟-گرد شده گفت یچشما با

 

 پ ن پ عمه ات. -

 

 باشه.-گفت طونیش یخنده  با

 

 بزرگ بود. میداخل اتاق که شانس اورد میرفت باهم

 

 کن. یچشماتو ببند روتم اونور-گفتم ایار روبه

 

 برگشت. کدفعهی ایتنم بود که ار ریوبه کارم عمل کرد لباسمو در اوردم وفقط لباس ز دیخند

 

 ااااایار-خشم گفتم با

 

 دوباره برگشت. که

 

 باال نرفت.چون از پشت بود. پشیکردم ز یهر کار یتنم کردم ول عیسر لباسو

 

 از پشت ببند. پمویز ایار-ناچار گفتم به

 

 لختم  زد. یسرشونه  یرو ی.وبوس ارومدیباال کش پمویوز برگشت

 

 چطوره؟-وبا لبخند گفتم برگشتم

 

 ههههیعال-

 

  یمرس-

 

 .ادیبهت م یلیخ-

 

 مش؟یبخر-
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 .کهیلباس ساده وش هیبنظر من اره -

 

 مشیپس بخر-

 

 اره.-

 

 .کردینگاه م ایکه دختره فقط به ار میحسابش کن میورفت میدراورد لباسو

 

 ؟یکنیچرا اونورو نگاه م کنمیناکرده من دارم باهات حساب م ییخدا ستیات که چپ ندختره چشم-شدمو گفتم یحرص

 

 یچیه یچیه-شده بودگفت عهیکه ضا دختره

 

 سمت من گرفتو باهم حرف زد. وصورتشو

 

 .میرفت رونیوب میدیخر لباسو

 

 

 .میریهم کت وشلوار بگ ایار یتا برا یلباس مردونه فروش کیسمت بوت میرفت

 

 نشون دادم که اونم خوشش اومد. ایار سبز نظرمو جلب کرد به ارکت وشلو هی

 

 .زاشتیم شیبه نما شتریب شویورزشکار ی دهیورز کلیتنش بود وه تیبهش اومد وف یلیکه خ دیوشلوار پوش کت

 

 .میشد که همونو بخر نیبر ا میلباسه خوشمون اومد وتصم از

 

 .میو به خونه برگشت میکرد دامونویخر تمام

 

 مجلل تر برگزار بشه. یخواهر زاده شه دوست داشت نامزد ایبود ار دهیما بودن و چون بابام فهم هیشغول تدارکات نامزدم همه

 

 ماست. هیهفته هم مثل برق وباد گذشت و امروز نامزد کی

 

 .شگاهیارا میرفت کتایونفس وژاله و لوین با

 

 .نهیمنو نب یبردن اتاقک مخصوص عروس تا کس منو

 

 موهام کرد که سرم کنده شد. دنیسشوار کشبه  شروع

 

که با لباست ست بشه و خوشگل ترت کنه  زارمیبرات م رهیلنز سبز ت هیگفت که  شمیدرست کرد وبعد رفت سراغ ارا موهامو

 که قبول کردم.

 

 کردم. داینجات پ شگریبالخره از دست ارا یدولیدوساعت طول کش کیهم نزد شمیارا

 

 .یجواهر شد کهیت هی زمیعز یوااا-ذوق زده گفت شگریاتنم کردم که ار لباسمم
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 نم؟یخودمو بب شهیم-استرس گفتم  با

 

 البته.-

 

 .دیکش نییبود پا نهییا یرو که رو یپارچه ا و

 

 نگاه کردم. نهییخودم تو ا به

 

 بود ؟ یمن نبودم پس ک نیا یوا

 

 من باشم. شدیشده بودم باورم نم یعال

 

 ر کردم که با لبخند جوابمو داد.تشک شگریاز ار یخوشحال با

 

 .دنیکش یبلند غیج دنمیکه دخترا با د رونیب رفتم

 

 ؟یخودت تایب یواااا-کتای

 

 نه پس عمه اشه.-لوین

 

 خنده. ریز میزد

 

 .تایب یشد یعال-ژاله

 

 محشر شده هیچ یعال-نفس

 

 .دیبچه ها ممنون شما هم کمتر از من نشد یمرس-

 

 ومده.دوماد ا-دختره اومد وگفت هی

 

 گرفتم. استرس

 

 .شهیم اجیرو بده احت یزد  تایکه به ب ی(اون رژلبشگرهیمهسا جون)ارا-گفت طنتیبا ش لوین

 

 خنده که غضبناک نگاهشون کردم که ساکت شدن. ریزدن ز همه

 

 سرم کردم که مهسا رژلبمو بهم داد. شنلمو

 

 بود. سادهیوا ایدر ار یجلو

 

 .نمتیبب تایب-گفت ایرکه ا میسوار اسانسور شد ایار منو

 

 .یچقدر ملوس شد تایب یوا-نگاه کردم که گفت بهش

 

 .دیشد ولبامو محکم بوس یدوباره وحش ایزدم که ار یلبخند
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 جدا شدم. ایاسانسور باز شد که با استرس از ار در

 

 .شهیم ازتیگفتم رژلب ن یدید-خنده و گفت ریبه جفتمون نگاه کرد وزدز لوین

 

 .نییاختم پاخجالت سرمو اند از

 

 .یکه ابرومو برد ایبرسرت ار خاک

 

 داد. لمیتحو یژکوند یبد نگاه کردم کهرلبخند ایار به

 

 .ناینر ناینر-گفت لویکه ن میبر میخواست

 

 چرا؟؟-میبهت گفت با

 

 شده. یتوهم دور لبت کال رژ ایرژت  دور لبت پخش شده ار تایبابا ب دینه توروخدا بر-

 

 داد.دستمال بهمون  هی لوین

 

 نرفته. شتریتا ابرومون ب میکرد ستیراستو ر ویهمه چ عیسر که

 

 زدم. یبلند غیفرد روبه روم ج دنیکه با د رونیب میرفت

 

 

 هم اومد بود. اراد

 

 ؟یینجایاراد تو هم ا یوااا-گفتم

 

 هااا یاز ما نکن یادیوقت  هیمعرفت  یبله خانوم ب-

 

 دیاراد ببخش-مظلوم گفتم  دمویخند

 

 لوس نشو. دمیباشه بخش-گفتدویخند

 

 .شهیاالن وقت نم زنمیبعدا حاال باهات حرف م-

 

 باشه خوشگل خانوم-

 

 .میحرکت کرد هیو بسمت اتل میشد نمونیماش سوار

 

 .ریبگ اریخانوم عکاس اول از همه عکس مارو ب-به عکاس گفتم ایکه از لج ار میشد ادهیپ

 

 نگفت. یزیوچ دیخند ایار

 

 .دیهم بزار یلباتونو رو-گفت شویعکس گرفت که اخر یکلاومد وازمون  عکاس
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 زد. یوبهم چشمک دیخند طونیش ایار

 

 نگاهش کردم. یحرص

 

 .میازهم جداشد نیدورب کیچ یرو لبام گزاشت  وباصدا لبشو

 

 .میوبسمت باغ حرکت کرد دمیاز عکس گرفتن دوباره شنلمو پوش بعد

 

 .میریقرار شد اونجا بگ رو یخوشگل داشت که نامزد یلیباغ خ هی بابا

 

 .کردیم بایفضا رو ز یلیروشن شد که خ ییابشار ها وفش فش ها میباغ که شد وارد

 

 .دنیوکل کش دنیکش غیکه جونا شروع کردن به ج میوارد شد ایتو دست ار دست

 

 .میونشست میکه برام گزاشته بودن رفت یگاهیو به سمت جا میوارد شد یخوشحال با

 

 م برداشتم.سر یاز رو شنلمو

 

 نفر بود. هیهم که هرکدوم دست  نیریش یچهار قلوها چارهیوسط ب ختنیشد که کل جونا ر دنیشروع به نواز یشاد اهنگ

 

 ؟یتو فکر هیچ-گفت ایوسط بود.اروم درگوش ار نایخره هم که با س لوین

 

 .میکنیبا هام ازدواج م یکه ک نمیتو فکر ا-زدو گفت یلبخند

 

 . گهید ییماهو خورده ا کی-زدمو گفتم یلبخند

 

 .گهیزودتر باشه مثال سه هفته د شهینم-

 

 اااایهول-گرد شده گفتم یچشما با

 

 .میریبگ مونویجشن عروس گهیماه د کیاره جون من -دوگفتیخند

 

 نداره. یفرق  گهیماه د هیخب  گهیچه دوماه د گهیماه د هیچه  یکه تو بخوا یهرچ-زدمو گفتم یلبخند

 

 ون خانوم مهربونم برم من.قرب-دوگفتیخند

 

 شد. یرقص خال ستیوسط که پ میرفت میهم بلند شد ایاهنگ  تانگو گزاشت که منو ار هی یجید 

 

 .میدیرقصیوبا احساس م ییحرفه ا یلیخ ایار با

 

 .شمیعاشقت م شتریهر لحظه ب-درگوشم گفت ایار

 

 منم -

 

 اتم. ونهید-
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  تمیروان-

 

 .دیکه اونم خند مارستانیت میبر دیفک کنم با-وگفتم دمیوخند

 

 .دنیکه تموم شد همه شروع کردن به دست زدن وکل کش رقصمون

 

 رقص بودن. ستیوقت شام همه تو پ تا

 

 .میکه غذامونو بخور زایسمت م میشام که شد همه رفت وقت

 

 .میکه غذاهامون بخور مینشست

 

 .میغذا خوردن  بود مشغول

 

 تموم شد. غذامون

 

 دادن و حلقه دست کردن شد. هیدوقت ه واشی واشی

 

 . دنیحلقه رو دستم کرد که دخترا شروع کردن به کل کش ایار

 

 .دنیکردم که پسرا کل کش ایحلقه رو دست ار منم

 

 .یهماهنگ چه

 

 همه شروع کردن به دست زدن. بعد

 

 .االیدوماد عروسو ببوسس  االیدوماد عروسو ببوس -شروع کردن دختروپسرا

 

 .دیبا احساس بوس یلیخ مویشونیاورد وپسرشو جلو  ایار

 

 

 که نه. ینجوریا-گفتن زونیاو ی افهیبا ق پسرودخترا

 

 .مینگفت یزیوچ میدیخند

 

 ها. هینوبت شد به هد حاال

 

 از همه بزرگ مجلس اقا بزرگ. اول

 ینطوریسمتون کردم وهمشمالو به ا یها الیاز و یکی-که گفت میو بهمون چند تا کاغذ داد باز کرد دیرو بوس ایار اومدمنو

 .نیماش هیهرکدوم 

 

 همه کادو نبود. نیاقا بزرگ الزم به ا-وگفتم میتشکر کرد دمویبوس دستشو

 

 تازه کمم بود کم حرف بزن.-زدوگفت لبخند
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 دادن. هیساعت مارک گرون هد هی ایدادن و به ار  هیخوشگل رو هد دیست کامل طال سف هیاون بابا ومامان ما که به من  بعد

 

 .میوتشکر کرد میدیبوس دستشونو

 

تفاوت که طال زرد بود وبه  نیبا ا یدادن ول هیخوشگل هد فیظر یست کامل طال هیبود که اونا هم به من  ایار یمامان وبابا نوبت

 تمام دادن. یسکه  هی ایار

 

 ادکلن دادن. هی ایدادن وبه ار هیهد فیدستنبد ظر هیاومدن وبه من  لویو ن نایاون س بعد

 

 ساعت داد. هی ایبهم دادنو داد وبه ار لویون نایگوشواره ست دستنبد که س هی ارتان

 

 بسته دادن. هی ایوسپهر هم گردن بند ست اونا رو دادن وبه ار کتای

 

 تمام  دادن. یسکه  هیواحسان هم بهمون  نفس

 

 دادن. ایبزرگ به ار یبسته  هیبسته بزرگ به من و هیهم کژال وعمه  ژاله

 

 همه تک تک اومدن وکادو هامونو دادن. صهخال

 

 رفتن. واشی واشیتموم شد ومهمونا  شب

 

 .میگرفت یمیتصم هی تایمنو ب دیببخش-گفت ایکه ار میخانواده دور هم جمع شده بود ی همه

 

 .میبرگزار کن گهیسه هفته د مونویکه عروس میگرفت میتصم-ادامه داد ایبرگشتن که ار ایبه سمت منو ار همه

 

 .میریگیمراسمو م گهیتا سه هفته د هیبنظر منم فکر خوب-که اقا بزرگ گفت کردنیبا بهت نگاهمون م مهه

 

 جرئت حرف زدن رو حرف اقا بزرگ رو نداشت. یتمام و کس یعنیحرفو که اقا بزرگ زد  نیا

 

 .میاز فردا شروع به کار کن دیپس با یوااا-گفت سایپر عمه

 

 .ستیهنوز اماده ن تایب ی هیزیجون جه سایاره پر-مامان

 

 خونه  نطوریهم-

 

 گفتنیم یعروس یکارا یمشغول حرف درباره  سایعمه پر مامانو

 

 

 ؟یارتانم داداش-ارتان نگاه کردم که تو فکر بود رفتم کنارش نشستم وگفتم به

 

 جانم؟-نگاه کرد تلخ لبخند زد وگفت بهم

 

 شده بهت؟ یچ-
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 یچیه-

 

 شدم. بهیمنم غر گهیباشه د-

 

 ایدر-بلند شم که دستمو گرفت وگفت واستمخ

 

 شده؟ یچ-

 

 .میدوست دار گرویمنو اون  همد یبراش خواستگار اومده ول ایدر-

 

 شیخب برو خواستگار-

 

 نیبا هم دیبا ادیپسره رو قبول کرد وگفت اگه تا اخر هفته برات خواستگار ن ایدر یبگم بابا یبه کس شهیروم نم نهیمشکل هم-

 .یازدواج کن

 

 شیخواستگار میریاخر هفته م ونهیخب د-

 

 واقعا؟-گفت یخوشحال با

 

 االن بگم اصال بهشون؟ یخوایاره م-

 

 ااااینه نه نگ-

 

  گمااایم-

 

 گفت. یدهنمو  گرفت دستشو گاز گرفتم که اخ محکم ایبگم که ار بلندشدم

 

 خوا... خوادیارتان م-تند گفتم تند

 

 دهنمو گرفت. یدوباره جلو که

 

 که بلند اخ گفت و خم شد . زدمیم دیکه نبا ییهرچقدر گازش گرفتم جواب نداد که با پا زدم جا ینسریا

 

 وسپهرم هستن. ایار یعنی.اها شوهرامون شیخواستگار میبر دیبا کتایبره خواستگاره مامان وبابا واقا بزرگ با منو  خوادیم-

 

 گه؟یارتان راس م-باذوق گفت مامان

 

 بله درسته.-و جواب داد نییوسرشو انداخت پا غضبناک نگاهم کرد ارتان

 

 .دنیشروع کردن به دست زدن و هورا کش همه

 

 ادیب دیکنیگفت شما غلط م یزبون یبه زبون ب ادیم یخانوم چنان جدا کرد که ک تایب-گفت لوین

 

 خنده . ریز میزد همه
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 بهتره. میشلوغش نکن-گفتم

 

 نیبله بله درست عرض کرد-لوین

 

 ؟یایب یفتیراه ب یخوایار تا بچه هات کجا مدرضمن با چه-

 

 یخواستگار-

 

 .یدیکال جرو بحث شما خنده داره پس ادامه ند-گفت نایخنده س ریز میزد

 

 باوشه -

 

 وارتانم که هست. تایعروس ب میکن لیجفتشونو تکم یعروس لیوسا دیبا یوااا-گفت مامان

 

 ما. میدار یبه چه شود چقدر عروس به

 

خاص شدم که اقا بزرگ فقط داره با لبخند دندون نما نگاهمون  زهیچ هیکه متوجه  میحرف زد نایوا یعروس ی شبو درباره کل

 بود. دیلبخندا از اقا بزرگ بع نیوا کنیم

 

 ها. یخوش  نیخالصه شده بود توا میزندگ

 

 برن بخوان خسته ان  تایاوبیار-گفت مامان

 

 هم؟با-میگفت مویبا تعجب بهم نگاه کرد ایار منو

 

 نیهم دیموندنو ندار جایحق  دیازدواج کن نکهی.تا استمیانقدر روشن فکر ن گهیخان د ایخانوم وار تایب رینخ-وگفت دیخند مامان

 هیلیخ دیکنیم تونویکه نامزدباز

 

 .دنیکش که انقدر خجالت کننیهم م ینامزد باز ادمیمعلومه ز ایب-که مامان گفت نییپا میاز خجالت سرمونو انداخت ایار منو

 

 .یداشته ونداشته امو بر باد داد ینگو ابرو یچیه مهیمامان جون من د یخنده واا ریزدن ز همه

 

 اقا بزرگ چقدر اخالقش عوض شده. یواا دیخندیبزرگ هم م اقا

 

 .دیتنها تنها بر ستین یاصال به شما اعتبار دیبر خوادینم-برگشت گفت مامان

 

 مامان جون عمه ات بسته. اوووف

 

 

 ٠٠۴#رتپا

 

 .افتاد.؟خوابهیهم اتاق مهمون م ایتو اتاق خودت ار تایب-که مامان بلتد گفت میبر میبلند شد ایار با

 

 جا افتاد-میگفت اهمی ایمنوار
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 لبام گزاشت. یدستمو گرفت ولباشو رو ایباال که خواستم برم اتاقم که ار میرفت

 

 .یقیعم نیبه ا گهینه د یول  یبه به به حاال خوبه گفتم نامزد-فتگیمامان اومد که م یکه صدا میبود دنیتو فاز بوس قیعم

 

دخترم شب  خوامیخودم باال سرتون باشم که واهلل من نم دیبا-که گفت میکردیبه مامان نگاه م دهیترس یبا چشم ها ایار منو

 حامله باشه. یعروس

 

 تو اتاقاتون. دیبر دیحاال هم بدو ستین دیشما ها بع گم؟ازیدروغ م هیچ-که گفت میچنان بد نگاهش کرد ایار منو

 

 .میشیقرمز ن نیاز ا شتریکه ب میرفت بدوبدو

 

 بلند شد. میگوش یکه صدا دمیخواب گرفتم

 

 دارم. امیپ ایاز ار دمیداشتم که د برش

 

 نفسم بخدا از خجالت گر گرفتم. یوااا-

 

  ایمنم بخدا ار-

 

 ها هیریمامان چه مچ گ یوااا-

 

  یغلطا نکن نیاز ا یباش تا تو گهیحقته د-

 

 یکردینم یتپ همراه ینسریا نکهیوروجک نه ا یا-خنده فرستاد ونوشته بود کریاست

 

 

 .ارمیمامانمم م میبه بعد هرجا بر نیپرو اصال از ا یعه عه پسرره -

 

 

 کارو بامن نکن نیغلط کردم ا تاینه ب-

 

 حقته روله-ونوشته بودم طانیکرشیاست

 

 .میدیوخواب میگفت ریحرف زدم واخر خوابمون گرفت وشب بخ ایساعت دو با ار تا

 

 .میدارشدیکه از خواب ب صبح

 

 اونجا دروباز کنه؟ ستین یکس-صدا زدم شهیدرباز نم دمیدرو باز کنم که د خواستم

 

 .دیدروباز کن-گفتیهم اومد که م ایار یصدا

 

 دراتاقم باز شد. قهیبعد پنج دق شهیدراونم باز نم وا

 

 درو قفل کرده بود؟ مامان یوا

 .سین یبه شما اعتبار هیچ-که گفت  کردمیو واج مامانو نگاه م هاج
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 .نییپا میو که مامان رفت ماهم رفت مینگفت یزیچ

 

 

 م؟یرسیبه هم م میدار ایواقعا منو ار یعنیخدا  یواا ایمنو ار یشد و امشب عروس یهفته سپر سه

 

 شد. یخوب ارتان و اخالق خوبش و عشقشون راض  تیباباشم بخاطر وضع نامزد شدن ایرفت بگم ارتان ودر ادمی یراست

 

 کردم. زیدوش گرفتم وکل بدنمو تم رفتم

 

 اومده. ایحاضر کردمو و مانتومو تنم کردم که مامان صدام کرد که ار لویو وسا رونویب اومدم

 

 هم بردم. المویوسا نییبدو رفتم پا بدو

 

 .ونریکردم و رفتم  ب یهمه خداحافظ از

 

 گزاشتم پشتش. لمویصندق عقبو باز کرد که وسا ایار

 

 .میدل وقلوه ردوبدل کرد ایشدم وبا ار نیماش سوار

 

 ؟یشیخودم م یبرا یدار یعنی تایب یوااا-ایار

 

 .شمیخودت م یاره فدات شم امشب برا-

 

 وخوشگل بود. یعروسک یلیخ لباسم

 

 .میخبر یهنوز ازش ب از طرف من که زیسوپرا تونمیعروس نیماش-گفت ارتان

 

 .شگاهیو رفتم ارا دمیرو بوس ایار ی گونه

 

 ؟یجون چرا انقدر در اومد تایب یوااا-گفت  دنمیبا د  شگرهیارا

 

 دیببخش دیببخش-

 

 .نیبدو بش-

 

 من کرد. شیو شروع به ارا یاتاقک هیمنو برد تو  شگریسر جام که صدف ارا نشستم

 

 خوابم برد. کردیم شمیارا که داشت یکه وقت ومدیخوابم م انقدر

 

 .کردیصدام م صدف

 

 .یمن.چقدر ناز شد یکوچولو یفرشته  یوااا-اروم باز کرد وبه صدف نگاه کردم که با ذوق گفت چشمامو

 

 .نمیخودمو بب تونمیم  یمرس-
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 .یکار دار ینه نه اصال هنوز کل-زد  غیج

 

 کرد به درست کردن موهام. شروع

 

 .نمتیحاال برو لباستو بپوش بب یماه شد تایب یواااا-تمون شد که گفت بود که کارم ۴ساعت  خالصه

 

 .دمیلباسمو پوش رفتم

 

  یچقدر عروس عروسک یواا-وگفت دیکش غیح دنمیبود با د شگاهیتو ارا یمشتر یکه هرچ رونیب رفتم

 

 بد. ایکه خوب شدم  نمیخودمو بب خواستمیاکتفا کردم بالخره م یلبخند به

 

 دم نگاه کردم.به خو نهیا تو

 

 

خوشگل تر هم شده بود همراه اون   ونینیخوش رنگ داشت وبا اون ش یچقدر خوشگل شده بودم.موهامو رنگ قهوه ا یوا

 شده بودم. یو لباس نازمم که عال شیارا

 

 

 از دخترا خبر داد که بعله شادوماد اومده. یکیبودم که  نشسته

 

 .ادیب لمرداریبودم که ف سادهیاماده وا هزار

 

 اومدن. ایبردار وار لمیف

 

 یبردار توجه ا لمیفقط نگاهم کرد به حرف ف یا قهیمن مسخ شد و چند دق دنیبرگشت با د یبود وقت سادهیپشت به من وا ایار

 رز سرخ رو که نماد عشق هستشو بهم داد. یوگل ها دیبوس مویشونیشد اروم پ کمیو اروم اروم نزد کردینم

 

  یکننده شد نهوید تایب-وار گفت زمزمه

 

 دادم. لیبا عشوه بهش تحو یلبخند

 

 بود صحنه اش فوق العاده بود. یبود عال یعال-بردار گفت لمیف که

 

 

عروسو دوماد جدا بود  نی.ماشدمیکش یبلند غیروبه رو ج یصحنه  دنیکه با د نییپا میرفت میگرفت شگریورژلبو از ارا دمیخند

 .یعروس دیسف ایار یوبرا یدوماد یمشک نیمن ماش یبرا یعنی

 

 

 ازش تشکر کردم. یبدوبدو رفتم سمتشو بغلش کردم وکل دمیکه د ارتانو

 

 بود. ییصحنه ها نیهمچ هیبردارم که دنبال  لمیباحال بود وف یلیخ میوحرکت کرد میشد نامونیسوار ماش هرکدوم

 

 نگم  یچیبه پا بود که ه ییسروصدا
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 شده بود. ادیجنبو جوششون ز ییاسروصد نیهچ هی دنیهم با د یمعمول افراد

 

 .میدیرس هیبه اتل بالخره

 

 ازتون. میریعکس بگ نمیبا ماش دیبردار نزاشتو گفت با لمیکه ف میبش ادهیپ میخواست

 

 .میشد هیخداروشکر و وارد اتل میخانوم اجازه داد که بر گهید نیعکس با ماش یکل بعد

 

 .میعکس بنداز یتا کل میحاضر ش میرفت

 

 نبود.  چکسیو جز خودمون حواسم به ه میکردیفقط بهم نگاه م ایمنو ار ادیب عکاس تا

 

 . رهیازمون عکس بگ میصدامون کرد تا بر عکاس

 

 .میخوشگل گرفت یژست ها یکل

 

 هم که از خداخواسته لباشو رو لبام گزاشت. ایار دیببوس گرویهمد-ژست گفت نیاخر

 

 کردم. ایار یتوپ حواله  یکه چشم غره ا هیته بسته کافبس-عکاس با خنده گفت کردیمحکم بوسم م یلیخ

 

 

 .میکه اونجا تموم شد بسمت تاالر حرکت کرد کارمون

 

 .دنیکشیو کل م زدنیشروع شد همه با شروشوق دست م یباز شیورود ما ات با

 

 .میشدیرد م  تیجمع نیهم خوشحال از ب ایمنوار

 

 حرفا. نیا دنویع کردن به هو هو کشکه همه داخل شدن شرو میوارد تاالر شد ایار با

 

 

 .میتاالر شد وارد

 

 .زدنیودست م دنیکشیسوت م همه

 بود. یحس قشنگ ودوست داشتن چه

 

 .میعروس ودوماد نشست یمبل اختصاص یرو مینشست میرفت ایتو دست ار دست

 

 نشست وبعد بلند شدن رفت. قهیچند دق ایار

 

 .دنیکشیموهو  دادنیقر م یهمه وسط بودن و کل دخترا

 

 دخترا وسط بود. نیکل شب ا تو

 

 .میباز اومد وقرار شد باهم تانگو برقص ایار
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 .میدیرقصیخوشگل م یلیوخ میمشغول رقص بود ایگزاشتم منو ار اهنگو

 

 .کردیم یغرق خوش خوندومنویاهنگو زمزمه وار تو گوشم م ایار

 

تو بزار تو دهنش نه نه تو بزار حال  گفتیم یبرنداشتت وهبردار دست از سر کچلمون  لمیف نیا یول دیوقت شام رس خالصه

البته بال نصبت  میاهههه ول کن بابا نزاشت دوتا لقمه با خانومم کوفت کن-شدو گفت یعصب ایبه چپ حاال راست که سر اخر ار

 خانومم 

 

 نگفت وخارج شد. یزیبرداره چ لمیف

 

 .دمیترسیمقدار م هیتو فکر بودم  میخوردن شام بود مشغول

 

 تموم شد و وقت عروس کشون بود. زیاون شب دل انگ بالخره

 

وداد  غیج هیمنه  نبود ومنم مثل بق یمن که خودم انگار نه انگار که عروس میدیکش غیح یوکل میعروس ها شد نیماش سوار

 به کاراش نداشتم. یومنم توجه ا دیخندیوم زدیبرام بوق م یه ایکه ار کردمیم

 

 

 امونم نداد. هیکه گر دمیرو بوس نایرفتم مامان میسادیوا میدیرس نایمامان عمارت یجلو بالخره

 

نوه هاش تو زادهاش سنندج  یاقا بزرگ دوس داره همه  تیاخه به وص شمیدارم ازشون جدا م نکهیاز ا ختمیریاشک م یکل

 سنندج. انیب خوانینوه ها م یباشن و ماهم که تابع اقا بزرگ همه 

 

 .میبهتر حرکت کرد هیزندگ هیو بسمت  میکرد یهمشون خداحافظ از

 

 خوابم برد. نیخسته بودن انقدر که تو ماش یلیخ

 

 م؟ییاالن ما کجا ایار-دمیشب بود که چشمامو باز کردم پرس ٠ ساعت

 

 فدات شم. مییالیو یها کینزد-

 

 باوشه.-

 

بود ناگفته نماد که اقا بزرگ به نوه ها خودش هم بزرگ  یلیداشت وخ یوخوشگل کیش یننا الیو میدیرس الیساعت به و میبعد ن 

 .نجایا انیخونه داد تا ب

 

 .فوق العاده خوشگل بود من که عاشقش شده بودم.میعمارت شد وارد

 

هم سه تا  ییرایوبزرگ و پذ کیش یهاشون جدا گونه است با اشپزخونه  سیتا اتاق داره که سرو٦کل عمارتو گشتم رفتم

 بود. محشر یو یاتاق ت هیداشت و

 

 اتاقمون. میبر-گفت ایار

 

 مثبت تکون دادم. یبه نشونه  سرمو
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 ولباس هامونم بود. لیاز اتاقا که از همه ناز تر بود وسا یکیتو  میرفت ایار با

 

 رم؟یدوش بگ هیمن -گفتم

 

 .رمیاره بعد تو هم من م-زد وگفت یلبخند

 

 زدمو بسمت حموم اتاق حرکت کردم. یلبخند

 

 کلنجار از حموم در اومدم. یساعت موهامو باز کردم وبعد کل هیانداختم و خودمم   رونیو لباسو ب دمیکش نییلباسمو پا پیز

 

 

رژلب قرمز هم به لبام زدم  هیتنم کردم و  یمشک یلباس خواب تور هیتو اون فرصت هم من  ریهم رفت دوش بگ ایمن ار بعد

 م زدم.رو که اونجا بود به موچ دستمو گردن ییو ادکلن خوشبو

 

 ساعت از حموم اومد نشسته بودم رو تخت که به اومدو کنارم نشست به لبام بوس زدو...... میبعد ن ایار

 

 

 .کردیدلم درد م یلیشدم خ داریاز خواب ب یبیبا دل درد عج صبح

 

 رونیگرفتمو بدوش مختصر  هیمسکن برداشتمو خوردم. هی یعسل ینشه رفتم از کشو داریب ایاز جام بلند شدم که ار اروم

 اومدم.

 

 هیدرست کردم نون تست کردم و خالصه  رعسلیمحشر درست کنم پس دست به کار شدم و ش یصبحونه  هیتا  نییپا رفتم

 درست کردم. ایشوهرم و همه کسم ار میشاهانه واسه عشق زندگ یسفره 

 

 بود. یعال یلیخ

 

 .ومدیاز حموم مشرشر اب  یصدا ستیسرجاش ن دمیکنم که د داریرورب ایار رفتم

 

 کردم. زنیاو یچوب لباس یبراش لباس انتخاب کردم ورو خودم

 

 تا بشورتش. ییلباس شو نیهم برداشتمو پرت کردم تو ماش فیکث یها مالفحه

 

 لبخند کنج لبام نشست. دنشیاومد با د رونیاز اتاق ب ایار

 

 شوملم. ریصبحت بخ-و گفتم دمشیشدمو بوس بلند

 

 دارم منننن ییاومم عجب خانوم کدبانوا ریم بخصبح خانوم-دوگفتیخند

 

 

 اقااااا  یفکر کرد یپس چ-گفتم

 

 نگفت. یزیوچ دیخند
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 .نجایبه ا میشرکتم منتقل کرد نجایهمه اومدن ا گزرهیم ایماه از ازدواج منو ار سه

 

 بره شرکت چون من حوصله نداشتم. خواستیامروز م ایار

 

 و زد.تنش کرد ادکلنش یوشلوار خوش دوخت کت

 

 .کردمیکردم و بوش م مینیب کیرو نزد ایکت ار یچم شد وگوشه  دونمیکرد که نم یو خداخافظ دتمیشد بوس کمینزد

 

 

 شده؟حالت خوبه؟ یتا؟چیب-با تعجب گفت ایار

 

 بوت کنم خوامیم نیخفه شو فقط بش-

 

 نشست فقط دوس داشتم بوش کنم اصال حالم دست خودم نبود. دویخند

 

 کتو بدم به تو؟ نیا یخوایشدها م رمیخانومم؟من د تایب-نگاه کردوگفت به ساعتش ایار

 

 اره توروخدا.-امو مظلوم کردمو گفتم افهیق

 

 کتشو در اورد بهم داد. دویخند

 

 .کردمیبوش م کسرهیگرفتمش و ازش

 

 وبلند شد ورفت شرکت. دتمیبوس ایار

 

 ؟یکنیانقدر کتشو بو م ه؟چرایچه کار نی؟ایشد ونهید تایکه با خودم گفتم ب کردمیداشتم بو م کت

 

 .دهیم یخوب یبو اخه

 

 احمق لیشد دل نمیشو ا خفه

 

 چه بودنم من خب

 

 شدم. ینجوریکه چرا ا رفتمیبا خودم کلنجار م یه

 

 گهیبود با شکمه جلو اومده اش پنج ماه حامله است وبچه اش پسره م کتای میعمارت بصدا در اومد.رفتم دروباز کردم ابج زنگ

 وس دارم اسمشو اراد بزارم.د

 

 ؟یکی-دمیپرس کتایکه از   میزدیحرف م میداشت میداخل ونشست میکردم باهم رفت کیوباهاش سالموعل دمشیبوس

 

 ؟یتیجونش ب-

 

 چرا دونمیعطر تنش بو کنم نم یدوس دارم ه کنمیرو بو م ایار کسرهیچم شده  دونمیمن نم گمایم-

 

 ؟یتیب-گل از گلش شکفت وگفت یا قهیمتفکر نشست وبعد چند دق کتای
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 ه؟یچ-

 

 شنیم ینحوریا یباردار یتو دوره  ایاخه بعض ینکنه باردار باش-

 

بست  گهیپسر که د یکیدختر  یکیدوقلو باشن  شهی.چه خب ممیبچه داشته باش ایمنو ار شهیم یعنیلبام اودم  یرو یلبخند

 باشه 

 

 شه؟یم یعنی-گفتم باذوق

 

 بدو. میبد شیازما میبشه پاشو لباس بپوش بر دیااره خنگ خدا چرا نشه ب-

 

 باشه االن باشه

 

 .ادیکه گفت عصر جوابش م میداد شیدکتر وازما میرفت کتایبا  دمویلباسمو پوش عیباال سر رفتم

 

 اومده باشه. شیفک کنم جواب ازما میبر گهید-گفت کتایکه  میتا عصر گشت میرفت کتای با

 

 .میباشه بر-استرس با

 

 مثبت باشه و حامله باشم. شیکه حواب ازما کردنیخدا خدا م میحرکت کرد شگاهیزد وباهم بسمت ازما یلبخند

 

 .شگاهیبه ازما میدیرس

 

 نه که گفت اومده. ایما اومده  شیجواب ازما- میدیوپرس رشیسمت پذ میرفت

 

 .دیاهان بفرما-کردوگفت داشیکه بالخره پ گشتیم  شیدنبال حواب ازما داشت

 

 چرا ایازش گرفتمو وبهش نگاه انداختم اشک تو چشمام جمع شده بود خدا شویازما جواب

 

 

حامله ام -رو بغل کردمو گفتم کتایو دمیکش یفیخف غیمن واقعا باردارم انقدر خوشحالم بودم که ج یعنیخدا  یتو انقدر خوب چرا

اشت دوروز بگزره سه ماه ازدواج کردن االنم سه فدات بشم من عسلم  ژاله هم حامله است نز-گفت یحامله ام با خوشحال کتای

 ماهشه 

 

 چه فعال  اوووف

 

زدو  یکه بهتون خوش بگزره وچشمک زارمیمن تنهاتون م-گفت کتایکه  میوخنده بسمت خونه حرکت کرد یخنده با شوخ ریز زد

 رفت.

 

موادشو  عیکردم و سر نیس ته چشام خوشمزه ودرست  کنم هو هیگرفتم اول لباسمو عوض کنمو  میداخل عمارت تصم رفتم

 حاضر کردمو درستش کردم.
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رژلب  هیپام کردم و مویناف با دامن کوتاه مشک یتاپ قرمز تا رو هیگرفتم و یدوش حساب هیاون خونه رو مرتب کردم رفتم  بعد

 قرمز به لبم زدم.

 

 هم محکم از باالسرم بستمش. موهامو

 

 د.بو دهیخوشگل شده بودم و به خودم رس یلیخ

 

 کردم. نییگل رز و شمع تز یبا گلبرگ ها کیرمانت یلیخ زویم رفتم

 

 .مهیاومد که تمام زندگ یکس یپاها یکه صدا دمیچ زویم

 

 نگاه کردم. میبلند کردم وبه زندگ سرمو

 

کرده به به به خانومم چقدر خوشگل -وگفت دتمیداد اومد سمتم وبغلم کرد وبوس لمیقشنگ تحو یسرتاپام نگاه کرد ولبخند به

 چه مناسبت هست؟

 

 .یفهمیعشقم م یفهمیم-

 

 نگفت. یزیدوچیخند

 

 سر سفره. ایبرو دستتو بشوروب-گفتم

 

 چشم بانو.-زدوگفت یلبخند

 

 ه؟یچ نیا-دیپرس ایگزاشتم که ار زیم یرو شویکه جواب ازما میخوردیم میداشت شاممونو

 

 

 .نشیبازش کن بب-

 

 اورد بهش نگاه کرد. رونیاز داخلش ببرداشت باز کرد وبرگ رو  شویازما جواب

 

 ولبخندش پررنگ تر. شدیچشماش خوشحال تر م هرلحظه

 

 داد. لمیتحو ینگاه کرد لبخند بهم

 

 وعشقم از من بارداره؟  میواقعا خانومم تمام زتدگ یعنی-بلندشووگفت

 

 اره تکون دادم که اومد سمتمو بغلم کرد. یخوشحال به نشونه  سرمو

 

 مردو دوس دارم. نیکه من چقدر ا یبودم.واا اغوشش گم شده تو

 

 عشقمون االن او شکم توه. یثمره -که هنوز چندان بزرگ نشده بود وگفت دیکش یشکمم دست به

 

 .میباهم ایتا ته دن یعنی نیعشقمون هست ا یثمره  گهید ایاره ار-
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دوس داره اسمش عرفان  گفتیم ایپسر بود. ارو شکم من روز به روز بزرگ تر . بچه ام  گذشتیو هفته ها وماه ها م روزها

 غزل پس. زارمیمنم اگه دخترمون بشه اسمشون م-باشه منم گفتم

 

 گنده شده بود. یلیبود وشکمم خ میاخر باردار یروزها

 

 .ومدیم گهیاالن د دیتو شرکت بود و با ایار

 

 شکم وپهلو کمرم احساس کردم. یتو یبیدرد عج کدفعهی

 

 .دیل عمارت لرززدم که ک یغیج چنان

 

 .دیرو شن ومدیرو که تند تند بسمت اتاق م ییپاها یهام بلند تر شده بود صدا غیتکون خوردن نداشتم  ج توان

 

 .دمیرو تو چهار چوب در د ایکه ار زدمیم غیج فقط

 

  یاااااا اااااایار-زدم غیج

 

 تا؟یکنم ب کاریچ-ترس گفت با

 

 اررررررریمانتومو ب-

 

 باشه باشه-

 

 شال رو سرم انداخت و بغلم کرد. هیتنم کرد و ومومانت

 

 . زدنیم غیمن فقط ج رفتویم یادیبا سرعت ز نیومنو گزاشت تو  ماش میرفت نگیبسمت پارک منو

 

 برانکارد گزاشتن. یو منو رو  دمیرس مارستانیب به

 

 یییخر یییلیخ ااااایار-دمیکش غیج

 

 چرا؟-واسترس گفت بابهت

 

 .یییدردا تو نیا یهمه  یباعث وبان-

 

 چون  بردنم اتاق عمل.  دمیرونشن ایار یصدا گهید

 

 .دمینفهم یزیشدم وچ هوشیب گهید

 

 

 

 ایار

 

 اوردن. رونیبچه ب هیبعد چند ساعت از اتاق عمل  
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 منه؟ یبچه  نیا یعنیخدا  یوااا کشینزد رفتم

 

 . نمیبیقشنگه چقدر خوبه که ثمره عشقمونو م چقدر

 

 .رونیهوش داشت اوردن ب مهیرو هم که تو ن تایساعت ب کیروبردن  و بعد  بچه

 

 تایب

 

 ا؟عرفان؟یار-زدمو گفتم  یبا درد لبخند دمیرو باال سرم د ایباز کردم که ار چشمامو

 

 خوبه. کلشیوزن وه یلیماشاهلل خ ارنشیفداتشم م-

 

 چطوره؟-

 

 کیلو۴-

 

 چقدر خوبه یواا-

 

 اره گلم -

 

نگاه کردم که هرلحظه اشو برام دل  بایز یصحنه  نیبه ا دیسرشو بوس ایه من. تو بغلم بود که ارپسرمونو اورد و داد ب پرستار

 بود .  زیانگ

 

 .مینگاه کردم بهش لبخند زدم که متقابل جوابمو داد و دوباره به عرفان نگاه کرد ایار یچشم ها به

 

 انیپا

 .دیلذت برده باش دوارمیرمان من بود ام نیاول نیا

 
 

 

 


