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 خالصه:

که عشقش رو مجددا  یو امان از روز کنهیازدواج م یا گهیبا مرد د جاشیاما به خاطر غرور ب شهیکه عاشق م هیدرباره دختر
 مالقات کنه...

 الششی: لسندهینو

 :راستاریو

Hilda_moonlight 

 جلد: سروناز طراح

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 تلگرام انجمن یدیآ

@romancity 

 

 

به بدنم  یکش و قوس دادیشدم به ساعت روبروم نگاه کردم نه رو نشون م داریصورتم از خواب ب یبه رو دیتابش نور خورش با
نشدند. باالخره جمعه  داریداد که بچه ها هم هنوز ب یدادم و از جام بلند شدم. همسرم هنوز خواب بود و سکوت خونه نشون م

راه  ییعوض  کردم و به سمت دستشو ی. لباس خوابم رو با لباس مناسباحتشونهترتنها فرصت اس نیو ا لیهست و روز تعط
 دهیکه کش ییهایرغم تمام سخت یخانم پنجاه و چهار ساله  که عل هیشدم،  رهیخ نهیو به آ دمیبه سر و صورتم پاش یافتادم، آب

اومدم در و  رونیب الیبه در خورد از فکرو خ که یتقه ا یبه لبم نشست با صدا یفکر لبخند نی! با اادیهنوزم جذاب به نظر م
 پشت در بود. انایباز کردم ل

 .زیسحرخ شهیمثل هم ریصبحت بخ یسالم مامان _ 

 خانوم کوچولو . ریصبح تو هم بخ زمیسالم عز _ 

رس  باشه از اونکه دنبال د شتریو شره تمام دغدغه ش  ظاهرشه و ب طونیش یفرزند دوم منه، پانزده سالشه و حساب انایل 
به  زیچ  چیحسرت ه چوقتیتا ه ذارهیباشم که بچه هاش رو  آزاد م یکنم مادر یم یمنم  سع لشهیدنبال مد و شکل و شما

 دلشون نمونه.

 دارما! ییکنار؟ دستشو یریمامان م _ 
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 .زمیعز دیآخ آخ حواسم نبود ببخش _ 

 زیبشن داشتم م داریهم ب هیبه سمت آشپزخونه رفتم سماور رو  روشن کردم و مشغول آماده کردن  صبحونه شدم االنه که بق 
 توجه مو جلب کرد. لیسه هیشاک  یکه صدا دمیچیرو م

 !ادینم رونیتو که ب نیرفته ا انایاَه نکنه باز ل _ 

 گفتم. یکه بشنوه به شوخ ینسبتا بلند یبا صدا 

 بچه م و راحت بذار. یدار کارشیچ خب _ 

 .یشماهم که همش طرف تک دخترت _ 

 یرو ازم گرفت. سع نهامیزتریرحمانه عز یکه سرنوشت  ب ییروزها ادیافتادم  ادگذشتهیحرفش دلم گرفت  نیتک دختر؟ با ا 
سر  هیروانشناس یانشجوسالشه و  د ستیپسربزرگمه ب لیکردم به خودم مسلط بشم و بغضم رو پشت لبخندم پنهان کنم. سه

مرتب به   هیمن کاف یاعتماد برا نیو  هم دونهیو منو محرم اسرارش م زنهیم  همحرفاشو ب میراحت یلیو  مؤدبه، باهم خ ریبه ز
 :گفتیو م زدیدر م

 زود باش. انایل _ 

 آدم راحت باشه. دیذاریهم نم نجایاه چه خبرته؟ ا _ 

 .هیواسه کارخراب نجایبرو اتاقت استراحت کن ا یآج _ 

 ؟یکن کاریچ یخوایم امیاصال نم _ 

 ؟یکنیداره که دل ازش نم یعجبا بابا اون تو چ_ 

 گفت: لیاومد و با حرص  به سه رونیب ییاز دستشو انایل 

 نداره! یبه تو ربط _ 

 نشست خطاب به من گفت: زیبه آشپزخونه اومد و پشت  م یو با دلخور 

 !ایدوردونه ت نگ نیبه ا یچیشما هم ه _ 

 .کنهیم یگلم شوخ ریسخت نگ _ 

 کجا بود؟! یشوخ کنهیم تمیو اذ ندازهیهمش دستم م _ 

 نه خوشکلم داداش دوستت داره... _ 

 نشست و گفت: زیخوابالو و سراسر اخم پشت م یبا صورت ومدیاز راهرو م ایلیغرغر ا یهنوز حرفم تموم نشده بود که صدا 

 .میبخواب دیاگه گذاشت میجمعه دار هی _ 

 ظهره ها! کینزد زمیعز _ من

 .خوندمیبودم درس م داریب روقتیمن تا د _ 

 . ایخب حاال برو دست و صورتت رو بشور و ب _ 

 خواب از چشمام بپره. ترسمیخوبه مامان م ینجورینه هم _ 

 ؟یباز بخواب یخوایتنبل نکنه م یا _ 

 پزخونه شد و گفت:وارد آش کردینوچ نوچ م کهیدر حال لیسه 

 .ییتو دستشو یبه زور بنداز دیبا نویا رونیب یبکش ییبه زور از دستشو دیرو با انایل ستنینرمال ن چکدومشونیه _ 

 هه هه بامزه. _ایلیا 

 .شهیاشتهاش کور م نهیبیو م افتیپاشو برو آدم ق _لیسه 

 ن؟؟یمامان بب _ایلیا 

 .الیخ یجونشه ب لیجان مامان طرف سه ایلیا _انایل 

 .نیبحث راه بنداز یحاال ه  مایدور هم صبحونه بخور میروز خواست هی نیبابا بچه ها بس کن یا _من 

عاشق درس و مدرسه  هست دلش  انایدوازده سالشه و درست  برعکس ل مهیته تغار ایلیحرفم همه شون ساکت شدند ا نیبا ا 
 بشه. یزیچ هیبود که   دواریبهش ام شهیم ره،یگیهم م  یدکتر بشه تمام وقت  سرش تو کتابه و الحق که نمرات خوب خوادیم

 بابا کجاست؟ _لیسه 

 خوابه هنوز. _من 

 گفت: رفتیم  ییبه سمت دستشو کهیدر حال ایلیا 
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 خوش به حالش. _ 

 هم زده. نسمیگ یفکر کنم رکورد خرسا خوابهیچقدر م _لیسه 

 از پشت سر توجه همه  مون رو جلب کرد. ییدفعه صدا هی 

 کردنم. تیبچه ترب نیبه به دستم درد نکنه با ا _ 

 کرد  به تته پته افتاد و گفت: رییرنگش تغ دنشیبا د لیشده بود به سمت آشپزخونه  اومد سه داریب ییآقا 

 بابا... به خدا......من..... _ 

  ؟؟؟یکنی باباشو مسخره کرده که تو متا حاال ی...نشنوم صداتو...کسیه _ 

 .ندازهیم کهیهم ت ایلیکارش مسخره کردنه باباجون همش به منو ا _انایل 

 مسخره؟ یذاریرو م یاسم شوخ انایل گهیبسه د _من 

 حرف خواهرش گفت: دیینشست و در  تأ زیگفت و پشت م ریهم به جمعمون اضافه شد به پدرش صبح خ ایلیا 

 .کنهیم تمونیاذ یلیخ لیآره بابا سه _ 

 پدرش رو خطاب قرار  داد: یبا شرمندگ لیسه 

 بابا. خوامینداشتم معذرت م یبه خدا منظور _

 .ییایتو هم رکوردار مرغاب نجورهیپس اگه ا ؟؟؟یکنیم سهیکه منو با خرس مقا دهیرس ییحاال کارت به جا _ییآقا 

 بابا؟ یچرا مرغاب _ 

 .یگفتن حموم دمیچون هروقت پرس _ 

 گفت: انایرو به ل ییآقا میحرف همه مون به خنده افتاد نیبا ا 

 !یستیگفت تو هم جوابشو بده الل که ن یدخترم هرچ _ 

 گفت: غیبا ج انایل 

 باباااااااا!!! _ 

 بنداز مثل من. کهیتو هم ت ندازهیم کهینداره ت یواال دلخور _ 

 .تونمیمن نم _انایل 

 هم نکن. یپس چوغول _ 

 .نیبچه اوله خوب هواشو دار ستیجونتون مهره مار داره ن لیسه نکهینه مثل ا _انایل 

 .دیزیاندازه عز هیکه همه تون به  یدونیخودتو لوس نکن م انایل _من 

 .زهیعز گهیجور د هی لیسه یول _انایل 

 که ظهر شد. دیصبحونه تونو بخور _ییآقا 

شنبه به  اتاقهاشون رفتند.  یانجام کارا یبچه ها برا  میونه رو در سکوت خوردکنارهم صبح  ییبود پنج تا یبیباالخره به هر ترت 
کنارش  یچا وانیل  هیآشپزخونه با  یزیشرکت با لبتاپش  شد منم بعد از تم یهم طبق معمول  مشغول انجام کارها ییآقا

 نشستمو گفتم:

 در خدمتم. یکمک خواست زمیعز _ 

 .امیفدات خانومم از پسش برم _ 

 .ینیبهتر شهیتو هم دونمیم_ 

 .یکنیشرمنده م _ 

 درست کنم؟ یناهار چ یدشمنت...راست _ 

 .رمیگیم رونیجمعه روز استراحته از ب یچیه _ 

 .یکنیم یآخ که چه کاره خوب _ 

رفت  یاومد و بدون توجه به من به  سمت درب خروج رونیاز اتاقش  ب مهیسراس لیظهر سه یکاینزد میدیخند ییو دوتا 
 فاصله گفتم:بال

 عجله؟ نیجان کجا با ا لیسه _ 

 برم. دیاومده با شیواسه دوستم پ یمشکل هی _ 
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 دوستت؟ زم؟کدومیشده عز یچ _ 

 .گمیفعال عجله دارم مامان بعدا م _ 

 شناسمیدوست داره به اسم آراد که اونم کامال  م  هیفقط  لیکه من خبر دارم سه ییو به سرعت از خونه خارج شد تا  اونجا 
مشکوک داره  یتماسا  هیکه رفتارش کامال  عوض شده مدام سرش تو گوش شهیم یباشه البته  چند هفته ا تونهیم یک نیپس ا

کار داشتم منم  گهینداره فقط م  یحیتوض چیه ادیم ریهم د یو وقت  رهیم رونیبوقت  یوقت و ب کنهیچک م  اماشویمرتب پ
  ینگران شدم با صدا یلیبا  رفتار االنش خ یول گهیو بهم م زیم اگه  الزم بدونه همه چبشم چون مطمئن چشیپاپ ادیز  خوامینم

 اومدم . رونیب الیهمسرم از فکرو خ

 ...ایلی...ا انای... للیسه _ 

 اومدند همسرم گفت:  ییرایبه پذ ایلیو ا انایکه ل دینکش یطول 

 کو پس؟ لیسه _ 

 .رونیرفت ب _من 

 کجا رفت؟ ؟یاالن؟ سر ظهر ؟یچ _ 

 اومده. شیپ یاز دوستاش مشکل یکیگفت واسه  دونمینم _ 

 کدوم دوستش؟ _ 

 نگفت عجله داشت زود رفت. یزیچ _ 

 .ادیتا ب میکنیغذا سفارش بدم که...پس صبر م خواستمیم _ 

 . ومدیو تا شب ن میبابا من گشنمه حاال اومد _انایل 

 .گهیم یچ نمیزنگ بهش بزنم بب هیبذار  _ییآقا 

 آرومش کنم گفتم:  نکهیا یشده بود برا یداد عصبان یجواب  نم لیگرفت سه یتماس م یهرچ 

 . خورهیهروقت اومد م ریجوجه دوست داره براش بگ یدونیکه م لیسه _من 

 کنه؟؟؟یم یو چه غلط رهیبگه کجا م دینبا _ 

 .خورمیم یاری... من بختزمیعز گهیاومد م یوقت _ 

 منم برگ. _انایل 

 .دهیمن کوب _ایلیا 

 .دمیسفارش م زنمیباشه االن زنگ م _ییآقا 

افتاده   یچه اتفاق یعنی مردم،یم یداشتم از  نگران گهید دادیاما جواب نم زدمیزنگ  م لیمدام به سه ادیکه غذا ب یتا موقع 
 ی. بمیشد ونیزیتلو یمشغول تماشا یلقمه هم نتونستم درست بخورم بعد از ناهار  همگ هی یبود که حت ریانقدر ذهنم درگ

 به  صدا دراومد باعجله جواب دادم: میپنج عصر گوش یکایکه نزد کرد،یم  م وونهیداشت د لیاز سه یخبر

 ل؟یالو سه _ 

 سالم مامان. _ 

 !؟یدیجواب نم تویچرا گوش ؟ییمعلومه کجا _ 

 جا مونده بود. نیتو ماش میبودم گوش ریشرمنده درگ _ 

 ؟ییکجا _ 

 هم داغونه. شیتنهاست حال روح یلیبمونم؟ خ ششیپ شهیکرده مامان م یاز دوستام تصادف بد یکی یبابا مارستان،یب _ 

 ست؟یدختر ن یدوست جنابعال نیا انایاح _ 

 رو از دستم گرفت و گفت:  ینگفت همسرم گوش یزیسکوت کرد و چ 

 خونه باش. گهیساعت د کیتا  _ 

 و قطع کرد بهش گفتم: 

 ؟یچرا قطع کرد _ 

 بده. حیروتوض زایچ یلیخونه و خ ادیب دیچون با _ 

 کردیبود که مخالف حرف پدرش  رفتار م یبار نیاول  نیخاموش بود. ا شیاما گوش زدمیبهش زنگ  م ومدین میمنتظر شد یهرچ 
دم مدرسه کر یبچه  ها رو راه ومدیهم عاشقشه.  تا صبح منتظرش موندم اما ن لیمطمئن شدم طرف  دختره و سه گهید

 .الیجور فکر و خ  هزارو  ییشوهرم هم به  سرکار رفت. من موندم و تنها
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رفت  ادشیدختر افتاد مادرشو  هیتا چشمش به  شمیمن نگران م گهیفکر نم یرو خاموش کرده پسره ب شیآخه چرا گوش _ 
 دست که نمک نداره . نیبشکنه ا

 رمیتماس بگ  سینشد با پل دایگرفتم اگه تا  شب سرو کله ش پ میهم دلخور  بودم هم نگران تصم زدمیمدام با خودم حرف م 
 ممکنه افتاده باشه؟ یچه اتفاق یعنیرو نداشت  ییرفتارا  نیسابقه همچ لیآخه سه

 و به شوهرم گفتم: اوردی.دلم طاقت نمینشسته بود ییرایداخل پذ یهمگ شب

 .میزنگ بزن سیبه پل دیبا _ 

 خانم؟ یبرا چ سیپل _ 

 واسش افتاده باشه. یفاقممکنه ات _ 

 خودسر شده. هیفقط چندوقت ستین شیچینگران نباش ه _ 

 درب خونه توجه مونو جلب کرد همسرم گفت: یبگم که صدا یزیخواستم چ 

 آوردن. فیبفرما آقازاده تشر _ 

 سالمه خدارو شکر کردم. در و باز کرد و داخل شد.  نکهیاز ا رلبیو ز دمیکش ینفس راحت هی 

 سالم _ 

 به سمتش رفت وگفت: تیهمسرم با عصبان 

 شازده. میمنتظرت بود روزید _ 

 .امیبابا نتونستم ب دیببخش _ 

 چرا اونوقت؟ _ 

 داشت. اجیگفتم که دوستم به کمک احت _ 

 !مش؟یشناسیکدوم دوستت؟ چرا ما نم _ 

 .دمیم حیبعدا توض شهیخسته ام اگه م یلیخ _ 

 زد: ادیخواست به اتاقش بره که شوهرم بازوشوگرفت و فر 

 هنوز حرفم تموم نشده. _ 

 .شنومیم دییبفرما _ 

 خاموش بود؟ لتیموبا یواسه چ ؟یکه گفتم برنگشت روزیچرا د ؟یبود یکدوم گور _ 

 تموم شده بود. میدوستمو تنها بذارم...شارژ گوش تونستمی...چون نممارستانیب _ 

 اسم دوستت؟؟؟ _ 

کار داشتم  وفتادهین یبازخواست بشم االنم اتفاق مهم یزیکه بخوام بابت هرچ ستمیبچه ن گهیمن که د نایداد ریبابا گ یا _ 
 !نیهم ومدمین

 که همسرم به  گوشش زد فضا رو پر کرد. یمحکم یلیس یصدا 

اگه قرار باشه همه سرخود رفتار کنن که  یبکن یاجازه کاربدون  یخونه بزرگتر داره و تو حق ندار نیا یزدم که بدون نویا _ 
 .شهیسنگ رو سنگ بند نم

 صورتش  بود آروم گفت: یدستش رو کهیدرحال لیسه 

 حق باشماست. دیببخش _

 افتاد؟؟؟ یاینم رونیمن نگفتم ب یتو اتاقت و تا وقت یریاالنم م _ 

 بله چشم. _ 

 یتخت نشستم. بالفاصله همسرم هم به اتاق اومد  خواست حرف یوابمون رفتم و روبه اتاق خ یو به اتاقش رفت منم با ناراحت 
 بزنه که گفتم:

 .شیبزن یحق نداشت _ 

 الزم بود. _ 

 ؟؟؟یزدیهم بودن م انایو ل ایلیاگه ا ؟؟؟یااااا جد _ 

 از اوناست. زتریمن عز یبرا لیکه سه یدونیتو رو خدا دوباره شروع نکن خودت م تایب _ 

 .دمیاالن قشنگ د دونمیآره م _ 
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 تذکر رو الزم داشت. نیرفتارش اشتباه بود ا _ 

 صورتش به  حالت اشاره نگه داشتم و گفتم: یبلند شدم دستم رو جلو 

 .یکنیمن دست بلند م لیدفعه آخرت باشه که رو سه _ 

حرف  بزنم به  لیکم آب به  صورتم زدم تا حال و هوام عوض بشه  تا بغضم نشکنه و بتونم با سه هیاومدم  رونیو از اتاق ب 
رو از گوشش  یمن نشست و هندزفر دنیبا د دادیبود و آهنگ  گوش م دهیتخت دراز کش یسمت اتاقش رفتم وارد شدم  رو

 تخت نشستم و گفتم: یآورد  کنارش رو رونیب

 بابات... زمیعز _ 

 نداره مامان اون حق داره من اشتباه کردم. یاشکال مدونیم _ 

 دستشو گرفتم و گفتم: 

 به چشمام نگاه کن. _ 

 چشماش حلقه زد  که گفتم: ی. اشک تونداختیم  یکس ادیمنو بدجور  یآب یچشما نیشد.ا رهیخوشگلش بهم خ یبا چشما 

 نمیا ؟یداره...عاشقش یطرفت دختره خب چه اشکال دونمیمن م ؟یزنیچرا حرفتو به من نم ؟یستیمگه با من راحت ن لیسه _ 
 هم خوبه. یلیکه اتفاقا خ ستین بیع

 .ستین نیکنیکه شما فکر م ینه مامان اونجور _ 

 خودت بهم بگو. ه؟یپس چجور _ 

سه سال از من  میفقط کالس زبان رو باهم ستیمن ن یآشنا شدم هم رشته  یدختر هیتو دانشگاه با  شیچند وقت پ _ 
 یکیبار سرکالس به خاطرش با  هیبچه ها دستش بندازن  شهیباعث م نیو ا بهیآروم و نج یلیخ خونهیم یبزرگتره و مردم شناس

 یزدمش بعدم بلند به همه بچه ها تونستمیحمله ور شدم و تا اونجا که م شانداخت منم سمت کهیاز بچه ها دعوا کردم بهش ت
 هیاومد و ازم تشکر کرد منم به  شمیکنه با من طرفه بعد از کالس پ تشیبخواد اذ یبه بعد کس نیکالس اخطار دادم که از ا

 قهوه دعوتش کردم. 

 ن؟یدوست شد ینجوریخب پس ا _ 

رو بهت  هیاگه قض سوزهیبراش م یلیدلم خ زنهیحرف م یغم خاص هیداره با  یبغض بد ه،ییتنها یلیمامان دختر خ یدونیم _ 
 .کنهیفکر داره داغونم م نیترحمه که باهاشم، ا یاز رو ایکه عاشقشم  مستینگفتم چون هنوز مطمئن ن

 چرا ترحم؟  _ 

 روزینه برادر داره نه خواهر. باباش راننده آژانسه و تنها َکسِشه که اونم د ده،یساله ش بوده مادرشو از دست م 2 یوقت _ 
 داره! یچه حال یو االن تو کماست اگه بدون کنهیم یبد یلیتصادف خ

 شدند. یسرشو با دو تا دستاش گرفت و اشکاش جار 

 !ستیپس ترحم ن یعاشقش یعنی یکنیم هیانقدر برات مهمه که به خاطرش گر نکهیهم ،یتو دوستش دار لیسه _ 

. اگه شهیاما نم ارمیباشم خنده به لبش ب شیکه همه جوره حام نهیتمام تالشم ا یچجور دونمیکمکش کنم اما نم خوادیدلم م _ 
 بده. ینداره که کنارش باشه و بهش دلدار چکسویتنهاست ه یلیچون خ ششیموندم پ وزرید

 داره که! لیباالخره فام ،یعمه ا ،یخاله ا _ 

شهر،اون شهر،آالخون  نیا لی. اوادهیباباش بعد اون اتفاق از همه بر گفتی. مدهیآره، اما از بعد مرگ مادرش اونا رو ند _ 
 .شنیتهران و موندگار م انیواالخون بودن تا باالخره م

 . چارهیبابا دختر ب یا _ 

 .کنهیوگرنه دق م وفتهین یدعا کن واسه باباش اتفاق _ 

 ه؟یخانوم چ نیاسم ا ینگفت یپسرم...راست شهینم یزیان شاء اهلل چ _ 

 زد و گفت: یلبخند 

 ...یسعادت نای...النایال _ 

 با تعجب  گفتم: ادی. احساس کردم نفسم باال نمدیکش ریاسم قلبم ت نیا دنیبا شن 

 ه؟؟؟یاسم باباش چ نا؟؟؟یال ؟؟؟یچ _ 

 .نهیکه اسم باباش فرز دمیفهم مارستانیاما تو ب دونستمیکه نم روزیتا د _ 

 نه امکان  نداره. ه،ینه، حتما تشابه اسم شنوم؟ی! درست مگهیداره م یچ نیخداااا ا ای 

 !ست؟یشده مامان؟ حالت خوب ن یزیچ _ 

 االن. نیهم مارستانیمنو ببر ب _ 
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 اون بدونه که... خوامیکنم؟ نه من نم کاریچ _ 

 گفتمِ: ادیبا فر 

 ! ؟یفهمیبرم، م دی. من بامارستانیمنو ببر ب _ 

 به اتاق اومدند. مهیمن همسرم و بچه هاسراس دادیبا داد و ب 

 زم؟یشده عز یچ _شوهرم 

 خواب! ای دارمیب دیتو رو خدا بگ دیبهم بگ نم؟؟؟یبیب مدارم خوا _ 

 گفت: لیشوهرم خطاب به سه 

 شده؟ یچ _ 

 باال انداخت و جواب داد: یشونه ا 

 .دونمینم _ 

 .لیسه ششیتو رو خدا منو ببر پ _من 

 .دادیرو بهم  نم شتریامون حرف زدن ب هیگر 

 خانوم؟ یک شیپ _ییآقا 

 مانتو بودم که همسرم  بازومو گرفت و گفت: دنیجواب بدم به اتاقم رفتم  مشغول پوش نکهیبدون ا 

 تو چت شده؟ _ 

 کردم؟ دایپ نامویال شهیکردم، باورت م داشیسال باالخره پ کیو  ستیبعد ب _ 

 منم بدونم! یبگ شهیاز کجا؟ م _ 

 دخترمن! ناست،یال زدیازش حرف م لیکه سه یاون دوست _ 

 ؟ینقدر مطمئناز کجا ا _ 

 که خودشه. دهینشون م نایبزرگتره! همه ا لیاز دست داده! سه سال از سه ی! مادرشو تو بچگنهیاسم باباش فرز _ 

 منو به آغوش گرفت و گفت: 

 . زمیخوشحالم عز یلیبرات خ _ 

 .نمیروز دوباره دخترمو بب هی میدیتو خواب هم نم _ 

 آرومتر شدم تونستم به خودم  مسلط بشم با التماس گفتم:کردم و   یسالمو خال ستیتو آغوشش بغض ب 

 .نمشیبب خوامیم _ 

 .نهینب بیتا اون دختر هم آس یدرست رفتار کن دیباشه، باشه، اما با _ 

 .کنمیم مویسع دونمیم _ 

  ه؟؟یچقدر جد نایو ال لیرابطه سه یبگم ببرتت...راست لیحاال آماده شو تا به سه _ 

 .کنهیاالن مغزم اصال کار نم دونمینم _ 

 باشه تو فقط آرامشتو حفظ کن. زمیباشه عز _ 

 گفت: لیهمسرم به سه کردندیبهم نگاه م یشدم بچه ها با نگران  ییرایو وارد پذ دمیلباسامو پوش عیسر 

 .مارستانیپاشو مامانت رو ببر ب _ 

 با تعجب گفت: 

 آخه... یول _ 

 گفتم بکن.رو که  یآخه نداره... کار یول _ 

 چشم. _

بگم؟  یکنم، بهش چ کاریچ دیداشتم حاال با ی.اضطراب بدمیحرکت کرد مارستانیو به سمت  ب میاز خونه خارج شد لیسه با
بخواد  لیخدا  کمکم کن اگه سه یبگم مادرشم؟ اگه ضربه  بخوره؟ اگه ازم متنفر بشه؟ ا دیچطور باهاش برخورد  کنم؟ با

که  دونستمیاما م زدینم یحرف نمیو واسه  هم دیدیحال و روزم رو م لیسه  ودب ریذهنم درگ ریکل مس ؟یباهاش ازدواج کنه چ
پاهام توان  زدی. هرلحظه قلبم تندتر و  تندتر ممیشد مارستانیرو پارک کرد و باهم وارد  ب نیعالمه سؤاله ماش هیتو  سرش 

کنترل  کنم، وارد سالن سمت چپمون  خودموشمو به کار گرفتم تا . تمام تالکردمیرفتار م یعیطب دیراه رفتن نداشت. اما با
 راهرو قرار داشت اشاره کرد و گفت:   یکه انتها یا شهیبه اتاقک ش لی. سهمیشد
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 باباش اونجاست خودش هم حتما هست. _ 

اطراف نبود از  پشت اون  یروبه رو بشم. با عجله به سمت اتاق  حرکت کردم کس نطوریا نیکه با فرز کردمیهرگز فکر نم 
شدند، بغض راه گلومو  بسته بود. به  ریاشکام سراز اریاخت یو شکسته. ب ریچقدر  عوض شده بود، پ نمشیبب تونستمیم شهیش

 به  طرفم اومد و گفت: دنمیبا د تشدم پرستار اون قسم  وی یس یسرعت وارد آ

 لطفا. رونیست ب ژهیو یبخش مراقبتها نجایا ،یکنیم کاریخانم چ _ 

 تو رو خدا. نمشیبب دیتو رو خدا خانم من با _ 

 ؟یباهاش دار ینسبت _ 

 آره....من.....زنشم _ 

 خورد و گفت: کهی یحرف کم نیبا ا 

 .شترینه ب قهیدق 5رو بپوش برو اما فقط  زولهیا یلباسا _ 

 باشه، چشم. _ 

 گرفتم و گفتم: کنار تخت نشستم دستشو  یصندل  یو وارد اتاق شدم رو دمیلباس پوش 

 اسم صدا نزده، بلند شو و صدام کن. نیمنو با ا یساله که کس کیو  ستیچشماتو باز کن، منم مهسا! ب زمیعز _ 

 با  اونهمه دستگاه برام سخت بود. تیتو اون وضع دنشید دیبغضم ترک 

. به خدا گردمیوقته که دارم دنبالتون م یلیبد کردم، خ نایبده من به تو و ال یچشماتو باز کن بهم فرصت عذرخواه نمیفرز _ 
 اما من قدرتو ندونستم. یبود یتو مرد خوب ن،ی. فرزدیفراموش نشد هیثان کی یحت

  یخدا پس ک یمنه؟؟؟ وا نیافتاده فرز  نجایکه ا یتکه گوشت نیا شدیم دتریحرف بزنم بغضم  شد ذاشتینم یلعنت ی هیگر 
شونه م رو لمس  کرد  یکه دست زدمیبازوش گذاشته بودم  و هق م یسرمو رو کنهیچرا گذشته رهام  نم شهیتموم م بتامیمص

 نگاهش کردم پرستار بود که گفت:

 .یبر دیوقتت تمومه با زمیعز _ 

 و آروم  دم گوشش زمزمه کردم: دمیخم شدم دستشو بوس نیبه عالمت باشه تکون دادم به سمت  فرز یسر 

 .زمیمنو ببخش عز _ 

 نشستم بهم گفت: یصندل یمات من بود، کمک کرد رو لیرفتم سه رونیو از اتاق ب 

 شون؟یشناسیمامان تو م _ 

 سرمو به عالمت مثبت تکون دادم. 

 شون؟یشناسیهستن؟ از کجا م یخب ک _ 

 به چشماش نگاه کردم و گفتم: 

 .ستین طشیاما به موقعش فعال شرا نیبدون دیبا نایهست که تو و ال ییزایچ هیپسرم  _ 

 .نیدونیاشه مامان هرطور صالح مب _ 

 ست؟ین نجایا نایال _ 

 .ستیسرمه حالش اصال خوب ن ریچرا ز _ 

 دش؟ید شهیم _ 

 اونجاست. نینیبیرو م ییاتاق روبه رو نیایآره دنبالم ب _ 

من،  چارهیقدم برداشتن نداشتم.همه وجودم نبض شده بود.دخترک  ب یبرا یتوان کردن،انگارینم یاریراه افتادم اما پاهام منو  
و من  ستادیکنار ا لی. سهدمیتا باالخره به در اتاق رس رفتمیراه  م لیو با کمک سه ی. به سختدهیچقدر عذاب  کش دونهیخدا م

و آروم  گوشه تختش نشستم.  بود به سمتش رفتم دهیخواب  نجایدختر ا کینگاه کردم فقط  فداخل  شدم به اطرا ییبه تنها
منه،  ینایصورتشو نوازش  کردم. خودشه، ال گهیدستم  گرفتم و با دست د یسرم بهش وصل  بود انگار که خوابه دستشو تو

رفتار  یکردم که چشماشو باز کرد وقت ششو بزرگ شده. اونقدر  قربون صدقه ش رفتم و نواز دهیفقط قد کش افهیهمون ق
 فت:با تعجب گ  دیمنو د

 شناسم؟یمن شما رو م _ 

 .زمیعز شناسمینه اما من تو و بابات روخوب م _ 

 از کجا؟ _ 

 .نمتونینشد که بب گهیبعد از اون اتفاقا د اتیاز همون بچگ _ 
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 کرد و گفت: یمکث 

 د؟یاز اقوام هست یعنی _ 

 .زمیعز کتریاز اونم نزد _ 

 .میکرد دایآشنا پ هیخدا رو شکر بازم ما  _ 

دخترم   دادمیو نوازش وار  دستمو پشتش حرکت م دمشیبوسی. مرتب مدادیبهم م یبغلش کردم چقدر لمسش حس خوب 
 رمیاشکامو  بگ زشیر یجلو کردمیم یرو در نبود من متحمل  شده سع یادیز یایبود معلومه که  سخت دهیچقدر الغر و رنگ پر

 و گفت: دیکش رونیاز بغلم خودشو ب

 ره؟حال بابام چطو _ 

 نکرده.  یفرق ادیمتأسفانه ز_ 

 .رمیمیمن بدون اون م _ 

 نگران نباش. شهیان شاء اهلل خوب م یبهش وابسته بود یلیخ یاز همون بچگ _ 

 .دیدونیاز من م یادیز یزایفکرکنم چ _ 

 .دونمینم یزیاز اون چ شتریب تینه دخترم تا همون دو سه سالگ _ 

 که... نیدیشما چطور فهم _ 

 . لمیمن مامان سه _ 

 زد و  گفت: یچشماش برق لیاسم سه دنیبا شن 

 نجاست؟یهم ا لیسه_ 

 ...یخوایم سادهیوا رونی. بمیآره، باهم اومد _ 

 گفت: یلرزون  یوارد اتاق شد و با صدا مهیسراس لیهنوز حرفم تموم نشده بود که سه 

 مامان. _ 

 :دمینگاهش کردم رنگ به چهره نداشت  پرس یوقت 

 شده؟ یچ _ 

 ...یسعادت یآقا _ 

 از  جاش بلند شد و گفت: یبا نگران نایحرف ال نیا دنیبا شن 

 شده؟ یبابام چ ؟یچ _ 

 حالشون بد شده!  نکهیمثل ا _لیسه 

 من! ینه خدا یوا _ 

هم به  لیبود از اتاق خارج شد من و  سه ریکه از دستش  سراز یتوجه به خون یاومد سرمشو  کند و ب نییبالفاصله از تخت پا 
چندتا  دکتر و پرستار داخل  دید شهیرو از پشت ش نیفرز  شدیکه م ییجا میرفت وی یس یبه  قسمت ا میدنبالش راه افتاد

از پرستارا مشغول جدا کردن  یکیبرداشتند  تیکه  دست از فعال دینکش یطول دادندیرو انجام م ایاح  اتیبودند و عمل
 که گفت: دمیدکتر به سمتش دو دنیاومدند با د رونیهم ب هیاهها  شد و بقدستگ

 اما برنگشت... میکرد...تمام تالشمون رو کرد یقلب ستیمتاسفم...ا یلیخ _ 

 یحرف ایبکنه  یکار نکهیبدون ا خت،یریباز فقط اشک م یبا چشما شهیاز پشت ش نایهاج و واج مونده بودم.ال نطوریو رفت. هم 
...  انگار همه یقلب ستیا نیقلب ...لعنت به ا نیکردم  لعنت به ا هیگر یها یبزنه به سمتش رفتم در آغوشش  گرفتم و ها

از  دادمیم یدلدار نایبه ال دیکردم به خودم مسلط بشم من با یرو تکرار کنه... سع مدست در دست هم داده تا  گذشته  زیچ
بود بغضمو  فرو دادم و اشکامو پاک کردم  یا یاز خودم ضعف  نشون بدم به هر سخت دیگاهشم پس نبا هیحاال به بعد من تک

 گفتم: لیخطاب به  سه

 رو انجام بده. نیمربوط به فرز یکارا ادیرو ببر خونه به بابات زنگ بزن ب نایمن و ال _ 

 چشم. _ 

 گفتم: نایو بعد رو به ال 

 دخترم. میبر ایب _ 

تنهاست من  یلیاون خ شش،یبمونم پ دیبابا داشتم که اونم مرد. من با هی ایاز دار دن ام،یرو ندارم که ب ییمن جا ام؟یکجا ب _ 
 .خوامیبدون اون رو نم یخاک... زندگ ریز یهمه جا باهاش باشم حت دیبا
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 بغلش کردمو گفتم: 

 .یباش یقو دیاما تو با دمیو بهت حق م فهممیحالتو م زمیآروم باش عز _ 

 اومد و  گفت: رونیاز آغوشم ب تیبا عصبان 

 هم هست که براش مهم باشم. یباشم؟ مگه کس یقو یچ یچرا؟ برا _ 

 گفت: ختیریاشک  م کهیبازوهاشو گرفت و در حال لیسه 

 باش. یپس به خاطر من قو یمهم یلیمن خ یمن هستم... تو برا زم،یآره عز _ 

 گفت: هیبه آغوشش پناه برد و با گر نایال 

 .یلیخ ل،یسخته سه یلیخ تونمینم _ 

 ایخدا  یاگه بفهمن خواهر برادرن واااا خوان،یان، نکنه همو  م گهیبه قلبم نشست  نکنه عاشق همد یریصحنه ت نیا دنیبا د 
 کنم!! کاریحاال چ

 زم؟یعز میبر _لیسه 

 .کنمیخواهش م نمشیبب خوامینه م _ 

 خونه ما؟ یایبعدش قول بده که م یباشه ول _ 

 .دمیشه قول مبا _ 

به سمت پدرش رفت ملحفه رو از  روش کنار  نای.المیوارد شد م،یداخلش بود حرکت کرد نیکه فرز یبه سمت اتاق ییسه تا 
 . دیزد و با هق هق اونو در آغوش  کش

...پس چرا بلند یتنهام نذار چوقتیه یدخترت اومده...تو بهم قول داده بود نی...پاشو چشماتو باز کن ببیی...باباییبابا _ 
 ...تونمیتنهام...تو رو خدا بلند شو...من بدون تو نم شهیاز هم شتری...بنی...ببیشینم

نشستم و بغض چند ساله م شکست. اونقدر   نیزم یرو ارمینتونستم طاقت ب زدیو با پدرش حرف  م کردیم هیبلند بلند گر 
 : دمیکنارم بود، ازش  پرس لیبودم سه دهیتخت درازکش یچشمامو باز کردم رو یکردم که کم کم از حال رفتم وقت هیگر

 شده؟ من کجام؟ یچ _ 

 بود. نییفشارت پا ،یکه از حال رفت یکرد هیاونقدر گر _ 

 کجاست؟ نایال _ 

 باباشه دل کندن براش سخته. شیهنوز پ _ 

 براش. رمیبم _ 

 انقدر برات مهمه؟ ش؟چرایشناسیتو از کجا م ه؟یمامان اون مرد ک _ 

 ؟ی...به بابات زنگ زدگمیگفتم که به موقعش برات م _ 

 کنجکاو شدم فقط نسبتت رو بگو. یلی...خادیآره داره م _ 

داشت   تیکه اهم یزینکردم االن تنها چ یاما  توجه رفتیم جیاومدم سرم گ نییبدم بلند شدم و از تخت پا یجواب نکهیبدون ا 
 دخترم بود. 

 مامان؟ یریکجا م _ 

 داره. اجیخونه اون به استراحت احت میرو ببر نایشده ال یهرطور دیبا _ 

 باشه. _ 

 از  پشت شونه هاشو گرفتم و گفتم: ختیریپدرش گذاشته بود و اشک م  نهیس یسرشو رو م،یبه سمت اتاق رفت 

جونشو هم بده االن حاضر بود برات  یکه بابات عاشقت بود حت دونمیخوب م یلیخ زمیعز یدیعذابش م یکارات دار نیبا ا _ 
 براش سخته به خاطر اونم شده تحمل کن. دنیوضع د نیتو رو در ا دونمیم نجاستیروحش ا

 بود و چشماش  قرمز، آروم گفت: سیسرش رو بلند کرد و به سمتم برگشت صورتش از اشک خ 

 .تونمینم _ 

 کرد بغلش کردم و گفتم: هیگر یها یو ها 

 ؟یبراش باش یدختر خوب یخوایمگه نم _ 

 .خوامیچرا م _ 

 .ومدیخوشش نم هیکه بابات از گر یدونیم نهیبیفکر کن که داره تو رو م نیپس خودتو کنترل کن به ا _ 
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 :دیبا تعجب بهم نگاه کرد و پرس 

 ؟یهست یاصال تو ک ؟یدونیرو از کجا م نایتو ا _ 

 .گمیرو بهت م زیکم استراحت کن به وقتش همه چ هی میپاشو بر _ 

 گفت: نایرو به برانکارد منتقل کردند که  ال نیچند نفر وارد اتاق شدند و فرز نیح نیدر هم 

 نش؟یبریکجا م _ 

 از اونا جواب داد: یکی 

 سردخونه. _ 

 .دمشیمن هنوز خوب ند یول _ 

 .میکارمون رو انجام بد دینگه ش داشت، لطفا بذار نجایا شهینم نیاز ا شتریخانم ب _ 

رو بردند و ما تا  لحظه  نیاز پدرش  جداش کردم فرز یاشکاشو پاک کرد دست و صورت پدرش  رو غرق بوسه کرد به سخت 
 .میآخر با نگاهمون بدرقه ش کرد

 زم؟یعز میجان بر نایال _ 

 بغضش رو فرو داد و گفت: 

 .میبر _ 

 میوارد خونه شد میار شدن  به طرف منزل حرکت کردو بعد از سو میرفت نیبه  سمت ماش لیو همراه سه میاز اتاق خارج شد 
 گفتم: لیبچه ها خواب بودند رو  به سه

 .خوابهیتو اتاق تو م نایفعال ال ایلیرو جمع کن و برو اتاق ا یکه الزم دار یلیوسا _ 

 باشه. _ 

 نشست و  گفت: زیرو به  آشپزخونه بردم پشت م نایبه اتاقش رفت و من ال لیسه 

 برم. نیمزاحمتون باشم اجازه بد خوامیبه خدا نم _ 

 گلم. یحرفو نزن تو رحمت نیا گهید _ 

 آب پرتقال گرفتم و به دستش  دادم. وانیل هی 

 دخترم. یریبخور جون بگ _ 

 د؟یمسکن دار کنهیممنون...سرم بدجور درد م _ 

 .زمیآره عز _ 

 قرص رو بهش دادم خورد و گفت: 

 صدا کنم؟ یمن شما رو چ یراست _ 

 مکث گفتم: یبا کم 

 .تایب _ 

 آب  برداشت و گفت: خچالیبه آشپزخونه اومد از  لیسه 

 برو خوب استراحت کن. نایندارم...ال یتو اتاقم کار گهیمن د _ 

 .لیممنون سه_ 

 گذاشت و گفت: نیرو زم وانشیزد، ل یبهش چشمک خوردیآب م کهیدر حال 

 برم الال؟  نیندار ی... اگه بامن کارزمیعز کنمیخواهش م _ 

 .ینه برو پسرم، خوب بخواب _من 

 .زمیعز ریشبت بخ _نایال 

 .دیتخت دراز کش یآورد و  رو رونیرو به اتاقش  بردم مانتو و شالش رو ب نایرفت و من هم ال لیسه 

 بهت بدم؟  یلباس راحت یخوایم _ 

 راحتم. ینجورینه ممنون هم _ 

 نشستم دستشو  گرفتم و گفتم: نیزم یکنار تختش رو 

 تا آخر عمرم کنارتم. یستیبدون تو تنها ن نوی...اما اکنهیاالن آرومت نم یحرف چیه دونمی...میغصه دار یلیخ دونمیم _ 
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 چرا من براتون مهمم؟ ن؟یهست یک نیگفتیکاش م _ 

 .گمیبهتر بشه م یکم اوضاع فعل هیعجله نکن خوشکلم  _ 

 تا وقتش برسه. مونمینتظر مم کنمیباشه اصرار نم _ 

 ...زمیممنونم عز _ 

 کرد؟ یزندگ شهیم یبدون بابام چجور _ 

 شدند پشت دستش رو  نوازش کردم و گفتم: ریاشکاش سراز 

اما تحمل  دمیکه من چقدر زجر کش یفهمیاز گذشته م بگم اونوقت م یوقت یو مشکل دار یدید بتیفکر نکن فقط تو مص_ 
 خوب در انتظارته. یروزا یکل یهنوز اول راه یباش یقو دیبا یتحمل کن دیکردم، تو هم با

مطمئن شدم خوابه از  اتاق  یکردن  خوابش برد وقت هیگر یدادم که باالخره بعد از کل شیانقدر باهاش حرف زدم و دلدار 
 اومدم همسرم برگشته بود، کنارش رو مبل نشستم و گفتم: رونیب

 شد؟ یچ _ 

 یقبر و الباق دیخر یبهشت زهرا برا رمیچاپ بعدم م دمیرو نوشتم صبح م هیکرد متن اعالم یکار شهیکه نم یآخر شب یچیه _ 
 نداشته؟  یزیچ یتیمراسم، فقط از دختره بپرس باباش وص

 ؟یعنی یتیبعدم چه وص ناستیاوال دختره اسم داره، اسمش ال _ 

 نوع مراسمش! ایدفنش  یجا یمثال برا دونمیبعدم چه م دیاوال ببخش _ 

 گفته باشه. یزیفکرنکنم چ یازش ول پرسمیباشه صبح م _ 

 داریاز خواب ب یتخت خوابم برد. ساعت هفت صبح با آالرم گوش یرو دنیاونقدر خسته و داغون بودم که به محض  دراز کش 
 شدم همسرم رو صدا کردم  و گفتم:

 .ایکار دار یلیخ زمیپاشو عز _ 

 چشماشو باز کرد و گفت: 

 .شمیباشه خانومم االن پام _ 

هم  ایلیو ا انایبودم که ل زیم دنیآماده  کردن بساط صبحونه به آشپزخونه رفتم  مشغول چ یدست و صورتمو شستم و برا 
 گفت: انایگفتند و در  ادامه ل ریاومدند بهم صبح بخ

 ؟یکجا رفت شبیشده؟ د یمامان چ _ 

 ادامه داد: ایلیا 

 د؟یمن خواب شیپ شبیچرا د لیسه _ 

 نجایا خوامینداره م چکسویهم پدرشو از دست داده ه یو به تازگ دهیکش یسخت یلیخ میدار زیعز یلیمهمون خ هیبچه ها ما  _ 
 ن؟یباهاش مهربون باش نیتونینگه ش دارم م

 شده بودند با  تعجب به هم نگاه کردند ادامه دادم. جیگ یکه حساب ییدوتا 

 تا بتونه غماشو فراموش کنه. میکمکش کن دیبا نیخواهرتونه تنهاش نذار نیفکر کن ناستیاسمش ال _ 

 گفت: یبا خوشحال انایل 

 نمش؟یبب شهیخواهر داشته باشم م هیآرزو داشتم  شهیمنکه هم _ 

 .زمیاالن خوابه عز _ 

 بهش خوش بگذره. یحساب میکنیم یراحت مامان کار التیخ یشد...ول فیح _ 

 قربون دختر، پسر گلم برم من. _ 

ساعت ده  یرفت  حوال رونیاز خونه ب نیفرز یانجام  کارا یهم برا یینگذشته بود که آقا  یلیمدرسه کردم خ هیبچه ها رو راه 
 شدند. داریهم ب  نایو ال لیبود که سه

 .ریسالم صبحتون بخ _نایال 

 ؟یدیخوب خواب شبید ریصبح توام بخ زمیسالم عز _ 

 انقدر بخوابم. کردمیبله ممنونم فکر نم _ 

 مسکنه خواب آور هم هست. یداروها ریتأث _ 

 .زمیآره واقعا وگرنه من کال سحرخ _ 
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 به لبم نشست. یفکر لبخند نیمامان صدام  کنه؟ با ا یروز هی شهیم یعنی ایخدا 

 ...زنمایدارم حرف م ؟؟؟ییالووووو....مامان.....کجا _لیسه 

 و گفتم:به خودم اومدم  

 لحظه حواسم پرت شد. هی دیجانم؟ ببخش _ 

 ؟یشما صبحونه خورد کنمیخواهش م _ 

 نوش جونتون. نیبخور نیبر نایآماده ست با ال یآره پسرم همه چ _ 

 باشه. _ 

که  همسرم  دینکش یمبل نشستن طول یاومدن و کنار من  رو ییرو گرفت و به آشپزخونه برد  بعد از صبحونه دوتا نایدست ال 
 مبل روبه رومون نشست و گفت: یرو  نایبه ال ییو خوش آمدگو یهم به جمعمون اضافه شد بعد از  احوالپرس

 خوبه. نیرو چاپ کردم بب هیخانم اعالم نایال _ 

 گفت: یلرزون یافتاد و با  صدا هیبه گر دنشیدخترم با د 

 بابام پسر نداره وگرنه... میبه خدا اسباب زحمت شد دیببخش _ 

 ؟یبه اقوامتون خبر بد یخوایپخشش کنم نم دیکجا با دونمیست فقط نم فهیدخترم وظ هیحرفا چ نیا _همسرم 

 نیپخش کن نیدونیرو هرجا خودتون م نایا میرو ندار یما کس _

 ل؟یدوست؟ آشنا؟ فام چکس؟؟؟یه یعنی _ 

 و گفت: دیکش یآه 

 ...چکسینه ه _ 

  کرد؟یبابات کجا کار م نمیبب _ 

 راننده آژانس بود. _ 

 باالخره همکاراشن. م؟یاونجا پخش کن یخوایخب نم _ 

 .نیدونیهر طور صالح م _ 

 بده که بره پخش کنه. لیآدرسشو به سه _ 

 باشه چشم. _ 

 کجا دفن بشه؟  نکهینداشت؟ مثال ا یخاص تیپدرت وص یراست _ 

 .زدیاز مرگ حرف نم چوقتینه اون ه _ 

 خدا رحمتش کنه. _ 

 ممنون. _ 

 یلیاون باباشو  خ هیکار سخت دونستمیباشه  اما م یدوباره اشکاش صورتشو احاطه کرد  بغلش کردم و ازش خواستم قو 
از   یکس نکهیرغم ا یبرگزار شد و عل یسوم و هفتم به خوب ،یهمه کارها رو داد مراسم خاکسپار بیدوست داشت شوهرم ترت

آبرومندانه برگزار شد.  زیاومده بود و همه چ  یادیز یلیخ تیجمع راسمهاو بستگانشون حضور نداشت اما  در تمام م لیفام
باهاش داشتند مخصوصا  یرابطه خوب کردند،یم شیو بچه ها  انصافا همه تالششون رو واسه  خوشحال کردیم یتابیب یلیخ نایال
نکنه و  ییکه احساس تنها موندمیشبها تا صبح کنارش م کردیمنو خوشحال م  نیشده بود و ا یمیباهاش صم یکه حساب انایل

 نایشب ال  هیاز مراسم هفتم گذشته بود،  یچند روز  ادیب رونیب الیتا از  فکر و خ کردمیبود سرشو گرم م یروزها هم  هرطور
 به شوهرم گفت:

 تا پرداخت کنم. نیشده بگ یهرچ کنمیمراسما چقدر شده خواهش م نیخرج و مخارج ا دونمیمن نم _ 

 ناراحت شد و گفت: یحساب ییآقا 

 بکنم. تونستمیکه م هیکار نیکمتر نیحق داره ا یلیحرفا نشنوم پدرت به گردنمون خ نیاز ا گهید _ 

 ...یول نیشما لطف دار _ 

 .یکنیناراحتم م یحرفا دار نیبا ا یول یب یول _ 

کامال   میا بهیباهامون راحت باشه ما براش غر  تونهیرو بهش نگم نم یهمه چ یوقت تا  دونمینزد م یحرف گهیسکوت کرد و د 
بتونه منو  دیشا ادیبه نظر م یو عاقل یرو براش آشکار کنم. دختر منطق تیگرفتم بعد ازمراسم چهل واقع میهم حق داره، تصم

 نینتونه منو ببخشه به هرحال ا چوقتیه دیاز من متنفر  بشه شا دمیقبولم کنه و شا ربتونه به عنوان  ماد دیدرک کنه شا
 .شدینه چندان دور معلوم م یا ندهیبود که در آ یزیچ
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گرفته بود تا  یهم مرخص لیرفت و سه  یدانشگاه نم شیروح طیشرا لیبه دل  نایبرگزار شد ال یچهلم هم به خوب مراسم
 ششیشبها پ میذاشتیلحظه هم تنهاش نم  هیفکر کنه  نیمتر به مرگ فرزک نایتا ال کردمیکنارش باشه همه تالشمون رو م

 یخرابکار یکرده بودم کل یرو مسئول آشپز لیروزها هم او  و سه برد،یتا خوابمون م میزدیو اونقدر حرف  م دمیخوابیم
با  یحساب انایل د،یپارک، رستوران، مرکز خر میرفتیم رونیب یعصرها رو معموال دسته  جمع دمیخندیو منم بهشون م کردندیم
باعث شده بود تا   نای. هماشتهواشو د یلیهم که خ ایلیو ا  رفتندیورزش و شنا م یشده بود، باهم به کالسها یمیصم نایال

 فتریو کمتر تو خودش م دیخندیم  شترینبود ب یخبر شیشگیاز اون غم هم گهیرو به بهبود باشه د شیو  روح یاوضاع جسم
برگشته خوشحال  یعاد یدخترم به زندگ دمیدیم نکهیمسکن نداشت از ا یبه قرصها  یازین گهیسردردهاش کم شده بود و د

 یاز  لباسها یکی نمیواسه هم ارمیگرفتم  تا از عزا درش ب میتصم کردیناراحتم م دیپوشیکه  م ییایکبودم. فقط لباس مش
 بودم رو برداشتم و به اتاقش رفتم. دهیکه براش خر یخوشکل

 ستم؟یمزاحم ن _ 

 .دییبفرما تاخانمینه ب _ 

 لباس رو بهش نشون دادم و گفتم: 

 به نظرت چطوره؟ _ 

 تون حرف نداره. قهیقشنگه سل یلیخ یوااا _ 

 و گفتمِ: دمیخند 

 . یاریرو از تنت در ب اهیس یوقتشه که لباسا گهیواسه تو گرفتمش د زمیخدا رو شکر خوشت اومده عز _ 

 شد و گفت: نیچهره ش غمگ 

 ...یول _ 

 نذاشتم حرفش تموم بشه ادامه دادم: 

 .نهیاونم دوست نداره تو رو عزادار بب شه؟یپدرت زنده م نکاریبا ا ؟؟؟یبپوش اهیس یخوایم یتا ک _ 

 آخه... یول _ 

 .ایب ،یکنیباباتو خوشحال م نکاریمطمئنم با ا رشیشگون نداره بگ اهیبپوش س ریبگ ایب زم،یعز میآخه ندار یول _ 

اومد.  لباس  رونیکه از اتاقش ب دینکش یاومدم طول رونیمقاومت نکرد لباس رو گرفت و ازم تشکر کرد منم از اتاقش ب گهید 
 زدم و گفتم: تیاز رضا یاو دوخته بودند  لبخند یانگار برا ومدیکه چقدر  بهش م یبود وا دهیرو پوش

 گلم مبارکت باشه. ادیبهت م یلیخ _ 

 .دیممنون لطف کرد _ 

 .ناستیاز ا شیقابل تو ب _ 

 خواستیو من دلم  نم میداشت یآروم و خوب یتو خانواده ما جا افتاده بود  زندگ یناحسابیو ال شدندیم یروزها به سرعت سپر 
برام  یلیگفتنش خ  ؟یرو بهشون بگم اما چجور قتیبود  تا حق دهیوقتش رس گهینداشتم د یآرامش بهم بخوره اما  چاره ا نیا

 هی کرد،ینگرانم م لیرابطه ش با سه یازم متنفر بشه اما از طرف  نکهیاز دستش بدم از ا هدوبار نکهیاز ا  دمیترسیسخت بود م
 بودند به  همسرم گفتم: رونیشب که بچه ها ب

 رو به بچه ها بگم. تیکه واقع دهیوقتش رس کنمیفکر م _ 

 زمانه. نیبهت بگم االن بهتر خواستمیاتفاقا م آره _ 

 آرامش بهم بخوره. نیا خوادینگرانم از عکس العملشون دلم نم یلیخ یول _ 

 بسشتر ضربه بخورن؟ ینطوریا یکنیبخوان ازدواج کنن؟؟ فکر نم نایو ال لیاگه سه زم؟یعز یآخرش چ _ 

 ... یحق با توئه ول دونمیم _ 

 .یزنیهم راحت و بدون مزاحم حرفاتو م نیکنیعوض م ییشمال هم آب و هوا یالیرو ببر و نایو ال لیبه نظر من سه _ 

  ؟یچ ایلیو ا انایل یول هیخوب یلیآره فکر خ _ 

 .گمیکه الزم باشه بدونن خودم بهشون م یزینگران اونا نباش بسپرشون به من، هرچ _ 

 .هیعااال شنهادتیممنونم پ یواااا _ 

 یریتقص چیدرکت کنن تو ه توننیبزرگ شدن و م گهیخانومم نگران باشه ها.. توکل کن به خدا اونا د منیهم نب گهیخب د _ 
 .یناراحت باش خوادیپس نم تا،یب یندار

 .کنهیحرفات واقعا آرومم م زمیعز یممنون که هست _ 

 تو عشقم. یفدا _ 
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 ستمیجمله که من مقصر  ن نیفکر نکنم و با ا  یزیبه چ کردمیم یآماده کردن شام به  آشپزخونه رفتم سع یو برا دمیخند 
کردند. بعد از  فیبودند  تعر دهید نمایکه س یلمیاز ف ینگذشته بود که بچه ها هم اومدند و  کل  یساعت هیخودمو آروم کنم. 

 و به هردو گفتم:ر  ادیب  نایرو صدا  کردم و ازش خواستم که به اتاق ال لیرفتند سه نخواب به اتاقاشو یهمه برا یشام وقت

 ه؟یمسافرت توپ چ هیبچه ها نظرتون درباره  _ 

 گفت: لیبا تعجب به هم نگاه کردند و  سه ییدوتا 

 مسافرت؟؟؟ کجا؟؟ _ 

 شمال. میبر ییسه تا نیباش هیاگه پا _ 

 ؟یچ ایلیو ا انایپس ل _نایال 

 فقط. میریم ییباباشون ما سه تا شیپ موننیاونا مدرسه دارن م _من 

 .میکنیهم عوض م ییمنکه موافقم حال و هوا هیعااال _لیسه 

 نگاه کردم و گفتم: نایبه ال 

 ؟یموافق ؟یتوچ _ 

 زد و گفت: یلبخند 

 .هیخوب یلیخ شنهادیبله پ _ 

 .میکه فردا قبل از ظهر حرکت کن نیرو جمع کن التونیخب پس وسا _ 

 شمال. یبه سو شی...پبندمیاالن ساکمو م نیآخجون هم _لیسه 

 بهش گفتم: میدیبه  رفتارش خند نایرفت من و ال رونیو از اتاق ب 

 ؟یکنیتو جمع نم_ 

 جمع کنمِ. تونمیندارم صبح هم م یادیز زیچ _ 

 .یباشه گلم شبت خوش خوب بخواب _ 

 شب شماهم خوش. یمرس _ 

دلهره داشتم، باالخره به   فتهیقراره ب  یچه اتفاق نکهیاز ا بردیخوابم نم الیصبح کردم.از فکر و خ یاونشب رو به سخت 
 من گفت: دنیحاضر و آماده رو مبل  نشسته بود با د لیاومدم سه رونیبود صبح شد از اتاق ب یبیهرترت

 شب شد! یخوابیمامان چقدر م یوا _

 .دونستمیو نم یچقدر عشق شمال داشت زمیبه پسر سحرخ کالیبار _ 

 و گفت: دیخند 

 من عاشق سفرم. _ 

 کجاست؟ نایل..ادونمیم _ 

 فکرکنم اونم خوابه هنوز. دونمینم _ 

 .مینگران نباش هنوز ساعت هشته وقت دار _ 

و  لیاومدم  سه رونیکارام تموم شد ساعت ده شده بود از اتاق ب یگرفتم و مشغول  بستن ساکم شدم وقت یدوش مختصر هی 
 کنار هم آماده و منتظر  نشسته بودند. نایال

 .میایتا ما هم ب نیرو ببر تو ماش لیوسا لیآماده ام پاشو سه گهیبچه ها من د دیببخش _ 

 چشم . _لیسه 

 .رمیمنم باهاش م _نایال 

 .زمیباشه برو عز _من 

 رو بهم داد و گفت: الیو  یدایباهم از در خارج شدند. همسرم با لبخند به سمتم اومد و کل نایو ال لیسه 

 ...دایکل نمیا دییبفرما _ 

 و گفتم: دمیکش یقینفس عم 

 برام دعا کن. زمیممنون عز _ 

 . شهینم یزیچ تاینگران نباش ب _ 
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 .دوارمیام _ 

 برونه. لیپشت فرمونا بذار سه ینیحالت نش نیبا ا _ 

 کنم. یرانندگ تونمیندارم نم یباشه حتما من حال خوش _ 

 ؟ینر یخوایبابا م یا _ 

 عذاب راحت بشم. نیبرم بهتره هرچه زودتر بهشون بگم تا از ا دینه با _ 

 فقط مواظب خودت باش باشه؟ یباشه خانوم _ 

 گفتم: یبا لبخند 

 .نطوریچشم تو هم هم _ 

و از هم  دیرو بوس میشونیکنه پ تیموفق  یو به عالمت باشه سرشو تکون داد. بغلش کردم و ازش خواستم برام آرزو دیخند 
 گفتم: لیبودند، به سه ستادهیا نیکنار ماش نایو ال لیرفتم سه نیبه سمت ماش میدکر یخداحافظ

 من حالشو ندارم . زمیکن عز یتو رانندگ _ 

 شده؟ یزیچرا مامان؟ چ _ 

 .نیندارم تو بش ینه پسرم حوصله رانندگ _ 

 به چشم. یا _ 

 .میشمال حرکت کرد  یالیو به سمت و میسوار شد یهمگ 

 یبا صدا  بخشن؟یمنو م ایبدم؟ چطور قراره باهام  برخورد کنن؟ آ حیکه چطور  براشون توض کردمیفکر م نیبه ا ریمس تمام
 به خودم اومدم. لیسه

 د؟یشینم ادهیپ میدیمامان جان رس _ 

زدم و   یلبخند میدیرس یک دمیآنچنان غرق در افکار خودم بودم که اصال نفهم  میباش دهیکه انقدر زود رس شدیباورم نم 
 گفتم:

 دارم. یفکر یریکم درگ هی_ 

 بله کامال معلومه. _ 

رو به داخل  ساختمون برد ساعت دو بعدازظهر رو  نشون  لیوسا لیبه استقبالمون اومد و با کمک سه الیو داریمش رحمت سرا 
بود هشت خواب  داشت.  ینسبتا بزرگ یالی. ومیاتاقها شد میو مشغول تقس میغذا سفارش داد میگرسنه بود یو همگ دادیم

راه پله رو، بعد از  کیاتاق نزد لیو سه میکنار هم رو برداشت یاتاقها نایسه خواب طبقه اول و پنج  خواب طبقه همکف  من و ال
همه وجودم  یبی. استرس عجایگردش به کنار در یاستراحت به اتاقم رفتم و بچه ها  برا یمستقر شدن وخوردن غذا من  برا

مجبور بشم به   کردمیفکر نم چوقتیه کردمیم ییاالن  کنارم باشه. احساس تنها ییآقا خواستیه چقدر دلم مرو فراگرفت
 که به در خورد به خودم اومدم و گفتم: یتقه ا یگذشته برگردم با صدا

 بله؟ _ 

 گفت: نایال 

 داخل؟ امیب تونمیم_ 

 .ایب زمیبله عز _ 

 شده؟ یجون طور تایب _ 

 نه دخترم چطور؟ _ 

 افتاده؟ ینگرانتون شدم اتفاق دیتو خودتون یلیخ میاز تهران حرکت کرد یآخه از وقت _ 

 زدم و گفتم: یلبخند 

 کجاست؟ لیکم خسته ام...سه هینه گلم  _ 

 .رهیگیو رفت تو آب االنم داره دوش م ارهینتونست طاقت ب ایکنار در میباهم رفت _ 

 پسر... نیاز دست ا _ 

 د؟یمطمئن باشم که خوب_ 

 .زمیآره عز _ 

 .ری...شب بخنیپس من برم که شما استراحت کن _ 

 .زمیعز ریشب بخ _ 
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به   یلیم کردمیبود که گذر زمان رو حس نم  ریکه تا  شب تو اتاقم بودم ذهنم اونقدر درگ شدیشده بود باورم نم کیهوا تار 
 یخوابم برد. وقت  یک دمیا خودم حرف زدم وکلنجار رفتم تا باالخره نفهمو اونقدر ب دمیتخت دراز  کش یغذا نداشتم پس رو

واقعا آدم رو به  یسرسبز  نهمهیا یرو نگاهکردم عجب منظره دلچسب رونیاز پنجره ب دچشمامو باز کردم هوا  روشن شده بو
رت و مرتب کردن موهام به و از اتاق خارج شدم بچه ها خواب بودن بعداز شستن سر و صو دمیکش یقینفس عم ارهیوجد م

نه بچه ها رو صدا زدم و  پشت  اعتس یبود حوال دهیصبحونه الزم بود رو خر یکه  برا یزیآشپزخونه رفتم. مش رحمت هرچ
 هم به آشپزخونه اومدند و  کنارم نشستند. نایو ال لیکه سه دینکش ینشستم، طول زیم

 مامان؟ یبهتر ریسالم صبح بخ _لیسه 

 نبود که. میزیچ ریسالم صبح توام بخ _ 

 .کنهیسکوتتون آدمو نگران م یفعال و پرجنب و جوش شهیواسه شما که هم_نایال 

 .دیدیم تیقربونتون برم که انقدر به حال من اهم _ 

 خانم. تایب هیو  میما هست گهیبله د _لیسه 

 .میکار دار یلیکه خ دیخب حاال خودتو لوس نکن صبحونه تونو بخور _ 

 .نیتله کاب میبر میخوایآره م _لیسه 

 .میرینم ییفعال جا زمینه عز _ 

 م؟؟؟ینر نیو تله کاب میاااااا....مامااااان....رامسر باش _لیسه 

 .نجایشما رو آوردم ا یا گهیبچه ها من واسه کار د _ 

 کردن که ادامه  دادم: یهردو مشتاقانه نگام م 

 یزایچ یلیو البته خ شناسمیرو م نایهستم و از کجا ال یک نکهیرو براتون بگم. ا ییزایچ هیکه  دهیراستش االن وقتش رس _ 
 .گهید

 پس باالخره وقتش شد؟ _لیسه 

 .ییرایپذ نیایب دیبله صبحونه تونو که خورد _ 

 که هر دو روبه روم نشستن با خنده گفتم: دینکش  قهیدق 5مبل  نشستم و منتظر موندم. به  یو از آشپزخونه خارج شدم رو 

 ن؟یسرعت خورد نیبه ا _ 

 .میمنتظر نیآره، بگ _نایال 

 دلم گرفت گلومو صاف  کردم و گفتم: اقیاشت نهمهیاز ا 

بگم  دیکه هست با ینه اما هرچ ای ادیاز من بدتون م دنشیبعد از شن دونمیبد نم ایبزنم خوبه  خوامیکه م ییحرفا دونمینم _ 
 .شهیچون مربوط به شما دو نفر م

 .ایکنینگرانمون م یمامان دار _لیسه 

 .دیریبگ میو بعد در موردم تصم نیخوب به حرفام گوش کن یکه ازتون دارم قبل از هر قضاوت یفقط خواهش _ 

 باشه مامان.  _لیسه 

 .کردمیم یزندگ زدیواده م که من با خان یو شش سال قبل زمان یبه س شهیبگم مربوط م خوامیکه م یزیچ _ 

 ن؟یهست یزدیشما اصالتا  یعنی نیاریب زدیاز  یبودم اسم دهیتا حاال نشن زد؟؟؟ی _لیسه 

 کردم بعد از ازدواج با پدرت ساکن تهران شدم.  یمتولد شدم و اونجا زندگ زدیمن  زمیآره عز _ 

 .میچون بعدش از اونجا رفت ادینم ادمی یادیز زی. البته من چمیکردیم یزندگ زدیبوده، ماهم  یزدیمامان منم  _نایال 

 یزیحرفام چ نیفقط ب دمیجواب م نیداشت یبعدش هر سؤال نیمن حرفمو بزنم تا آخر خوب گوش کن نیبچه ها لطفا بذار _ 
 .دیو بعد قضاوت کن نیتا آخر گوش کن خوادیدلم م نینپرس

 هر دو گفتند: 

 چشم. _ 

 کردم: فیتعر نگونهیرو ا میو داستان زندگ دمیکش یقینفس عم 

من به هنر عالقه داشتم و دلم  خوندمیدرس م  یاضیدر رشته ر میباطن لیم رغمیبودم کنکور داشتم و  عل رستانیسال آخر دب"
اشتباه  انتخاب  نیباعث شد تا اول انیرو ادامه بدم اما مخالفت اطراف یقیموس ای ینقاش یبه هنرستان برم و رشته  خواستیم

هم که  یاضیدهن پرکن و ر یرشته  هی یبر دیهنر با یبر فهیگفتن ح یرو مرتکب بشم چون نمره هام خوب بود م میزندگ
بود که کل دوره  نیدوستم اسمش نسر نیتر یمیحساب و کتاب... صم طهیشد که پا گذاشتم به ح نیداشت. ا یهمش مهندس

 هیما داخل  یدانشگاه شی. پیهم احساسات یلیخوب و محجبه و البته خ یدختر میو بعد هم دانشگاه رو باهم بود رستانیدب
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محل  لیدل نیو به هم فروختیم یو دود یفانتز ینکهایع شتریبود. ب یفروش نکیع هیکوچه قرار داشت  که درست نبش کوچه 
 نشستمیو منم که کنار پنجره م شدیم رو به کوچه باز قایکالس ما دق یتجمع  قشر جوون اعم از دختر و پسر شده بود. پنجره ها

 ی.  چهره خوبومدیاون مغازه که کم کم داشت ازش خوشم م ومدیم یپسر جوون هی یبود هر از گاه دمیکامال تو د یشفرو نکیع
لباس  کیش یلیخ دهیورز یبلند داشت و اندام یبرجسته، قد یکم یدماغ به اندازه و لبها ،یمشک  یموها ،یآب یداشت چشما

به   یخارج نیداشت که اون زمان ماش یمشک 216بود.  نشیماش کردیمجلب  توجه  زشیاز هر چ شتریکه ب یزیو چ دیپوشییم
که بخوام داشته باشمش چون برخالف او من  دادمی. بهش عالقه داشتم چون جذاب بود اما هرگز به خودم اجازه نمومدیحساب م

که معموال توجه همه رو   ادیز اد،اونقدری. قدم بلند بود اما وزنم  زیاندام خوب و نه ییبایز ینداشتم نه چهره  یاصال ظاهر خوب
پرپشت و   یچاق بودم ابروها یحساب دمیشنیو انواع و اقسام متلک ها و تمسخرها رو  م کردمیبه خودم جلب م ابونیتو خ

دماغ بزرگتر که کل صورتم رو پوشونده بود و  هیبزرگ و   نکیع هیو  ومدیدختر به حساب م هیدست نخوره که نشونه نجابت  
دم در مدرسه  یدو بار وقت یکیمثل من...  یسراغ دختر ادیمثل اون ب یفکر نکنم که مرد نیتا هرگز به ا شدیم باعث نایهم

  الیتو خکه فقط  یمرد کردمیفکر م  اهامیبه اون به عنوان مرد رو شهیو من هم میبود دهیبودم همو د سادهیمنتظر  بابام وا
 اومد کنارم و گفت : یخاص طنتیبا ش نیسرروز ن هی نکهیداشته باشمش... تا ا تونمیم

  ؟یقصد ازدواج دار_ 

 گفتم: یو منم به شوخ  

 بدم.  لیادامه تحص خوامینه م  _ 

 ادامه داد: نینسر میدیخند ییو بعد دوتا 

 خوادیو ازت خوشش اومده م دهیمغازه دوستش تو رو د نجایا ادیم یپسره هست که گهگاه هی گمیم یمن دارم جد یول _ 
 باهات آشنا بشه. شتریب

 :دمیقلبم شروع به تند زدن کرد با تعجب  پرس 

  ؟؟؟یگیرو م یک _ 

 !!!شیدیداره نگو که ند یمشک 216همون پسره که  _ 

 گفتم: کردم و  ی.اخم  تندذاشتیمگه ممکن بود؟ نه حتما داشت سر به سرم م شد؟یمگه م یوااا 

 نبود.  یجالب یشوخ _ 

 گفت: یکامال جد یاو با لحن  

 نییو طبقه پا خوننیدرس م زدیهستن اما  یبرادر دوست خواهرمه. اون و خواهرش تهران له،یاسمش سه کنمینم یشوخ _ 
 زدیدانشگاه  یساله که پرستار هیو خواهرش  خونهیدانشگاه آزاد م وتریخونه ما رو اجاره کردن پسره سال آخر دانشگاهه، کامپ

 گفت: شمویاومد پ لیسه روزیجورن د یلیخواهرمه و باهم خ هیقبول شده. همکالس

 شهیم دیکه اکثر اوقات باهم دمیباهاش آشنا بشم د خوامینظر دارم ازش خوشم اومده م ریرو ز یدختر هیکه  هیچند وقت _ 
 ؟یبش ریامر خ نیا یواسطه 

 ه؟یکارا حاال نظرت چ نجوریواسه ا کنهیم سرم درد یدونیمنم که م 

سوار کرده   یکلک هینه حتما  شه؟یاز من خوشش  اومده؟مگه م دار؟یب ایبگم خواب بودم  دیبا یچ دونستمیمات مونده بودم نم 
 گفت: نیفکرا بودم، که نسر نیسرکارم بذاره تو هم  ایمسخره م کنه  خوادیم ای

 بگم؟ یبهش چ ؟یشد؟ چرا هنگ کرد یهان پس چ _ 

 قاطع جواب دادم: یلیو من خ 

 ندارم.  ییبرو بهش بگو نه من قصد آشنا _ 

 که دهنش از تعجب باز مونده بود گفت:  نینسر 

و جذابه تازه خرپول  پیاست، خوشت لکردهیتحص ه،یپسر خوب زنهیبار در خونه آدمو م هیمهساجان شانس  ؟یشد وونهید ؟یچ _ 
 ؟یخوایم یچ گهیهم هست د

 سراغ من؟  ادیب دیچرا با یپسر نیهمچ هیخب  _ 

 خب فکر کن خر گازش گرفته!  یچ یعنیوا  _ 

 گفتم: تیخنده من با جد ریو زد ز 

 بشه. ییآدما نطوریدست ا چهیکه باز ستیبهش بگو شرمنده مهسا احمق ن زمینه عز _ 

  ؟یشینم مونیپش ؟یمطمئن _ 

 راحت. التیمطمئنم خ _ 

 تکون داد و گفت: یسر یبا ناراحت نینسر  

 .گمیباشه م _ 
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و هزار تا  ه؟یچرا اومده سراغ من؟ هدفش چ نکهیبود،ا ریاما ذهنم درگ وفتادهین یاتفاق چیتظاهر کنم ه خواستمیم کهیدر حال  
 ..گهیجواب د یسوال ب

 بهم گفت: نیاونروز نسر یفردا

 !یبدونه چرا ردش کرد خوادیبا خودت حرف بزنه و م دخوایآقا قانع نشدن گفت م یجوابتون رو منتقل کردم خانم ول _ 

 با عجله گفتم:  

 با من حرف بزنه؟ اصال امکان نداره! ؟یچ_ 

 .دیسنگاتونو وا بکن دینیداره باهم بش یآخه؟ خب چه اشکال یکنیم ینجوریچرا ا _ 

 ...یعنی خوامینم یعنی تونمیندارم با اون بخوام وا بکنم من نم یمن سنگ _ 

 رفتیو دلم ضعف  م کردمیروبرو شدن باهاش رو تصور م یو بعد ساکت شدم تمام اون روز فکرم مشغول بود مدام صحنه  
چرا انقدر برام مهم  دونمینم اوردیحرف بزنه؟ اصال تصورش هم  برام استرس م اهاشیرو یآدم با شاهزاده  شهیآخه مگه م

رد و بدل نشداز دستم  نیمن و نسر نیب یحرف گهی... دخواستمیم  شهیهمبود که  یزیاون چ هیچون ظاهرا شب دیشده بود شا
 ستمیاون مرد ن قیبدم که من ال حیچطور براش توض دونستمیباهام قهر کرده.  نم ییجورا هیگفت که  شدیناراحت بود و م

دو دل بودم  کردمیفکر م ریاخ اتفاقات نیو ا لیبود، تا صبح  نتونستم بخوابم فقط به سه میزندگ یشبا نیاز بدتر یکیاونشب 
من خوشش  ینه امکان نداره آخه از چ گفتمینکنه... و بعد دوباره م گهینکنه داره راست  م کنمینکنه دارم اشتباه م

به مدرسه رفتم.  بعد از ظهرش کالس کنکور داشتم بابام منو  شهیگذشت و صبح کسل تر از هم اشیاومده!اونشب با همه سخت
دم در   شهینم لیکه کالس تشک دمیفهم  دمیپرس یبودند تعجب کردم وقت  رونیشدم بچه ها همه ب اطیح ردرسوند و رفت. وا

مثل االن نبود که داشته باشم و بخوام به  بابام زنگ بزنم  لیکنم آخه اون موقع موبا کاریچ دیبا دونستمیو نم سادمیمدرسه وا
جذاب مردونه در  یصدا هیدفعه  هیفکرا بودم که  نیخونه برگردم؟! تو ا به دیحاال چطور با رمیبگ یهم نداشتم که تاکس یپول

 انداز شد.  نیهمه وجودم  طن

 !یخانم موسو دیببخش _ 

بگم فقط  دیبا  یچ دونستمی!!! زبونم بند اومده بود و نماهامیخودشه مرد رو یوا  دمیبا دلهره به سمت صدا برگشتم و د 
جذاب بود دوباره قلبم شروع به تند زدن کردو  شیآب یبود گره خوردن نگام تو نگاه  چقدر چشما ینگاهش کردم چه حس خوب

چقدر فاصله مون کم   کردمیشده بودم و فقط نگاهش م خکوبین  مجسمه میشده بود ع خیدست و پاهام از شدت استرس 
 بود.

 رم؟یچند لحظه وقتتونو بگ تونمیم _ 

 بازم ساکت موندم ادامه داد: 

 حالتون خوبه؟  _ 

  ه،یمثل بق هیپسر هیاونم  ه؟یک یفکر کرد  یدیلحظه به خودم اومدم و با خودم گفتم  چت شده دختر؟ چرا ضعف نشون م هی 
 جواب دادم: یجد یلیکردم به خودم مسلط  بشم و بعد خ ی...سعیکم آورد  یاول کار نیعزت نفس داشته باش هم

 با شما ندارم. یمن حرف _ 

 .نیلطفا گوش کن شهیحرف دارم م یلیمن دارم خ یول _ 

 گفتم: نمینبود واسه هم یداشت که نه گفتن بهش  کار هرکس تیاونقدر جذاب 

 . شنومیباشه م _ 

آب  شهیهم یبار بذار برا هی ونیبار و ش هیکرد با خودم گفتم  مرگ  تیکه مقابل  کالس بود هدا یو اون منو به سمت پارک 
 شروع  کرد. ینجوریتو پارک نشستم و اونم با  فاصله کنارم نشست و ا یمکتیدستش و خالص. رو نرو  زمیرو بر یپاک

 باهاتون آشنا بشم. شتریب خوادیدلم م ومدمیجلو م دیاشتباه کردم واسطه فرستادم از اول هم خودم با _ 

 به چه منظور؟  ییچرا؟ آشنا_ 

 خب معلومه ازدواج. _ 

 کردم و گفتم: یبلند یخنده  

 احمقم؟  نقدریمن ا نیفکر کرد یعنیچرا اونوقت؟  _ 

 دور از جونتون مگه ازدواج بده؟ ه؟یچه حرف نیا _ 

 دختر ترگل برگل هست چرا من؟ نهمهیا یباور کنم چرا من؟ وقت تونمینه اما نم _ 

 .ومدیکه چقدر لبخند به صورتش م یرو لبهاش نشست وا یحرفم لبخند نیبا ا 

تو  یخاص تیمعصوم هی یکیمن نزد ی هیشما به روح کنمیداره من احساس م ییمالکا شیزندگ کیانتخاب شر یبرا یهرکس_ 
 . کنهیچهره ت هست که منو آروم م

 پرده بهش گفتم: یرک و  ب یلیحرفاش برام خنده دار بود خ 
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 که من... دونمیخوب م نویاما ا ه؟یشما چ یواقع تین دونمیمن نم دینیبب _ 

 با عالقه گفت: لیسه ساکت شدم  

  ؟یمن؟ من چ_ 

 یباشم بغض گلومو  گرفت، واقعا چ یمرد چیباور کنم که انتخاب ه تونمیبگم به  خاطر ظاهرم نم شدیروم نم گفتمیم دیبا یچ 
 بغضم و فرو دادم و گفتم: ی...به سختگفتمیم دیبا

 برم. دیاگه اجازه بد _ 

 و گفت : نییسرشو انداخت پا 

 وسطه؟  یا گهیکس د ینکنه پا ؟یمن چ دیاجازه منم دست شماست اما من هنوز جوابمو نگرفتم هنوز حرفتونو نزد_ 

 با تعجب نگاهم کرد و  گفت : دمیدفعه خند  هیحرفش اونقدر برام خنده دار بود که  

 کجاش خنده داشت . _ 

 نبوده. میتو زندگ یمرد چیمن جز بابام ه ستیوسط ن یکس ینه پا _ 

 نه؟ نیگیخب خدا رو شکر پس چرا م  _ 

 و گفتم: دمیکش  یقینفس عم هیکم راحتتر شده بودم  هی 

که  زایچ نیآخه از اخالق و خانواده و ا بهیاز من خوشتون اومده برام عج نیگیم نکهیحرفاتونو باور کنم ا تونمیمن نم دینیبب _ 
 پسنده؟یمثل منو م یکی یاز ظاهر من خوشتون اومده؟آخه دوره حاال ک یعنیپس  نیخبر ندار

 که رو صورتش بود گفت: یو ساکت شدم نگاهم کرد و با لبخند دمیکش یآه هی  

اگه خواستم باهاتون  نیتا باور کن تونیخواستگار امیبا خانواده م ب تونمیراحت م یلیاثبات حرفم خ یبرا نهیا هیعجب پس قض _ 
 شماره خونتون لطفا؟  نیمنو بهتر بشناس نیخاطر بود که شما بتون نیفقط به ا آشنا بشم

 من بهتون اعتماد ندارم.  _ 

 پس مامانمو دم در مدرسه تون بفرستم؟ _ 

 که من...  نیفهمیچرا نم _ 

 حرفمو قطع کرد و گفت:  

که  یزیو اون چ یشیم یتکرار ید چند سال زندگبع بایز ای یالغر زشت باش ای یچاق باش ستیمن ظاهر مهم ن ی... برافهممیم_ 
 و متانتت رو.  یاخالق و رفتارته من نجابت چهره تو دوست دارم سادگ مونهیم

چندمرده  نمیبب نکهیفرصت برا ا هیگرفتم به خودم و اون  فرصت بدم  میگفت؟تصمیداشت راست  م یعنیواقعا کالفه بودم  
 انداختم و گفتم: نییو بودن باهاش  از خدام بود سرمو پا ومدیبه حساب م اهامیحالجه. باالخره اون مرد رو

 .یخواستگار نیایباورتون کنم تا بتونم اجازه بدم ب دیحرفاتون بهم ثابت بشه. با دیبا میآشنا بش شتریب دیبذار _  

 زد و گفت:  یا روزمندانهیلبخند پ 

 حله؟ گهیگفتم خانم، پس د نویمنم هم_ 

 تم: و گف دمیخند 

 حله ._ 

با خودم  گفتم به  کردمیخونه رسوند و رفت. مدام به حرفاش فکر م کیما شروع  شد...منو تا نزد یبود که دوست ینجوریو ا 
خوابم برد صبح   یشب ک دمیهم افتخاره انقدر خسته بودم که نفهم یمرد نیبا همچ یفرض که دروغ بگه به هرحال  دوست

 با شوق اومد  کنارمو گفت: نینسر

 کلک؟ هییخبرا _ 

 و گفتم: دمیمنم خند  

 آره فکرکنم. _ 

 نه. یگفتیشد پس؟ تو که م یچ _  

 .یشیکه قانع م زنهیانقدر جذابه که مقاومت در مقابلش سخته انقدرخوب حرف م نینسر_  

 ؟یدیم ینیریش یک _ 

 مونده حاال. _ 

 .سسسسسیخس _ 
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داشتم مدام به بهانه  کالس و  ی. کنارش واقعا حس خوبنمشیو بب رونیقط دنبال فرصت  بودم که برم باز اون روز به بعد ف  
چون هم خلوت بود و هم  م،یذاشتیبود قرار م دارمونید نیکه  اول یمعموال هم تو همون پارک رفتمیم ششیدرس و کتابخونه پ

 ما  دور...  یاز محله 

تاپ و  کیو لوند که   فیدختر ظر هیتعجب کردم  یلیو خ دمیخواهرشو د میتا باهم درس بخون نیروز که رفتم خونه نسر هی 
حجاب  یب ینجوریهم دمید  یسرش بسته بود وقت یباال ییبایز یلیرو به شکل خ اهشیمجعد س یبود و موها دهیشلوارک پوش

تار موم  هیو باخودم گفتم اونا کجا و ما کجا؟ منکه اگه  دیکش ریم افتاد. قلبم تینشسته تازه دوزار نیبابا و داداش نسر یجلو
اتاقش شدم  یراه نیگرفته به همراه نسر یکردم و باحال یدعوا داشتم با مامانم و او که...   باهمه احوالپرس یبود کل دایپ

 به پهلوم زد و گفت: نیهنوز ننشسته بودم که نسر

 ؟یچرا ناراحت شد ههو؟یچت شد  _ 

 ؟یدیخواهرشو د_  

 خب؟ _  

 اونا.  یول میهست یما مذهب نینسر_ 

 داره.  لیبه سه یبابا چه ربط یا _ 

 آخه... _ 

 مهسا ول کن تورو خدا . یریگیسخت م یلیخ _ 

داشت تو  تیاهم یلیبود آخه  مذهب واسه خانواده م خ رینگفتم و به ظاهر مشغول درس  خوندن شدم اما ذهنم درگ یزیچ 
گرفتم  میرد و بدل  نشده بود. تصم نمونیب شیاعتقادات مذهب ایدرباره خانواده ش  یحرف چیبودم ه لیکه با سه یمدت نیا

به خونه برگشتم  یاز خودش،از خانواده ش وقت کردمیم دایشناخت پ دیبا خرهقرار باهاش بذارم و ازش بپرسم باال هیفردا 
 تماس گرفتم: لیاسهاستفاده کردم و ب مییپدر و مادرم به مسجد رفته بودنداز تنها

 .زمیسالم عز _ 

 ؟یسالم عشقم، چطور _ 

 ل؟یخوبم، سه _ 

 جانم؟ _ 

 .مینیهمو بب دیفردا با _ 

 شده؟ یزیچ _ 

 .دهینه گلم دلم تنگ _ 

 و کجا؟ یدلت بشم فقط بگو ک یفدا _ 

 . یشگیساعت پنج بعدازظهر پارک هم _ 

 و گفت: دیخند 

 .یرو چشمم خانوم _ 

بعدازظهر به   می. ساعت چهاروندیباالخره زمان قرار  فرا رس کردمیم یقرار فردا لحظه شمار یبرا کهیبه اتاقم رفتم در حال 
 نیبود. سوار  ماش ستادهیطبق  معمول منتظرم ا لیاز خونه خارج شدم. خودمو به سر کوچه رسوندم سه یتیبهونه کالس تقو

 گفت: لیسه مینشست مکتین یرو میموردنظر راه افتاد کبه  سمت پار یشدم و بعد از احوالپرس

 چه خبرا؟ زدلیخب عز _ 

 .دمیخواهرتو د روزید لی...سهیسالمت _ 

 ااااا...کجا؟ _ 

 .می...رفته بودم باهم درس بخوننایا نیخونه نسر _ 

 .دمتیدیم ومدمیم یدادیبه منم خبر م _ 

 بفهمن. یزیچ نیخانواده نسر خواستمینم نکهینبود ضمن ا یوقت مناسب _

 خب خوش گذشت؟ _ 

 ن؟ینجوریشما کال ا لیسه _ 

 چه جور؟ _ 

 .دیستین زایچ نیاهل حجاب و نماز و ا ادیفکر کنم ز _ 

 . میستینه ن _ 
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 .میما هست یول _ 

 خب؟ _ 

 مهمه اگه بفهمن شما... یلیبده خانواده من مذهب براشون خ نیخب ا _ 

بودم بعدم وارد  کایآمر یبهم حق بده من تا چهارده سالگ شدمیم یمهسا جان منم اگه تو خانواده شما بودم مذهب نیبب _ 
 . کشنیم دکیفقط اسمشو  یشدم که از مسلمون یخانواده ا

 باتعجب گفتم: 

 ؟یبود کایآمر ؟؟؟یچ _ 

 به عالمت مثبت تکون داد، که گفتم: یسر 

 چرا اونوقت؟ _ 

 داستانش مفصله. _ 

 .گهید میکن دایما قرار بود از هم شناخت پ کنمیخب بگو گوش م _ 

 پس خب گوش کن. گمیآره حق با توئه...باشه م _ 

 شروع کرد... نطوریو ا 

 یبا  دربار حشرونشر داشت و به اصطالح  شاه ومدیاون موقع به حساب م یزمان شاه پدرم از کارخونه دارا و کله  گنده ها"
  ایلیخ کردندیم ییدارا افتاده بودند واونا رو بازجو هیدنبال سرما ایانقالب همون چند سال اول دولت یروزیود، بعد از پب

 کایگرفت تا با مادرم و داداشم به آمر میبود تصم دهیترس یلیو خودشون هم  بازداشت  پدرم که خ شدیاموالشون مصادره م
که تو و  سامان)برادرم که از من چهار سال   گهیم دونسته،ینم ینو باردار بوده ولمهاجرت  کنه. به مادرم که اون زمان م

بابا  رنیم نایمامان ا ی. وقتامیم شتونیپر پ تو دس فروشمیرو م یهمه چ کنمیکارا رو درست م نجایمنم ا دیبزرگتره(اول بر
المال  تیبه ب یکه اموال پدرم ربط  شنیمتوجه م ییبازجو یبعد از کل شهیچون بالفاصله بازداشت  م کنه،ینم دایپ  یفرصت کار
رو به مامان   هیضادامه بده ق تشیبه فعال  تونستهیو م شهیبه دست اومده. خالصه تبرئه م یو از راه وراثت ستین ینداره، دزد

از  وضع حمل بعد  شهیقرار م ستیکه بارداره وسفر براش خوب ن دهیتازه فهم گهیکه برگرده اونم م خوادیو ازش م گهیم
  نیریگ کیدر  شدهیخالصه م تمینداشتم و همه هو یرانیمن شناسنامه ا کنندامایبرگرده، شش ماهه بودم که قصد برگشت م

مدارک رو   گهیکه منو برگردونه بابام بهش م ترسهیمادرم م نمیهم که دشمن بودند واسه هم کایرو آم رانی...اییکایکارت آمر
 شیپ ذارنیو من و م گردنیکه مامانم و داداشم برم شهیم  نیو ا مشیاریو بعد ب میریکه اول شناسنامه براش بگ نجایا اریب

 د تو چشمام نگاه کرد و گفت:یکش  یآه هیساکت شد و  دیکه رس نجایبه ا هام،ییمادربزرگ و دا

 رو گذروندم. یسخت یلیخ یروزا _ 

 گفتم:  

 خب مگه برت نگردوندن؟ _ 

 سرشار از غم گفت: یلبخند هیبا   

 چرا، اما بعد از چهارده سال. _ 

 خب آخه چرا؟   _ 

من هنوز تحت نظرم و اگه  گهیبهش م کنهیشناسنامه م که بابام  منصرفش م یبره دنبال کارا خوادیم رانیا ادیم یمامانم وقت _ 
 ابیبذار آبا از اس ستین یبد  یهم که جا لیبه باد بره. سه مونیممکنه انگ جاسوس بهمون بخوره و کل زندگ ادیب کایاسم آمر

 ،یخودم شیپ گهیسال د گفتیبار و هربار م هی یسال دیشا ومدیم دنمیبه د ی. مامانم گهگاهمشیاریخودمون م شیبعد پ وفتهیب
اومد که  ایبه دن پنج سال بعدش خواهرم یرفت مخصوصا وقت ادشونیشدن که منو   یزندگ ریمهسا اونااونقدر درگ یدونیم
خودشون  الیو  به خ یشبانه روز ونیپانس ذاشتنبار اومدن مامانم هم تموم شد بعدم که منو  همونجا گ هی یهمون سال گهید

من هر لحظه اونجا بودن  برام عذاب بود. ساکت شد  نکهیبرگرده غافل ازا یبهتره برا چ لشیجاش خوبه. اونجا برا تحص لیسه
 خوشگلش نشسته بهش گفتم: یچشا یاشک تو دمینگاهم کرد د یانداخته بود. صداش کردم وقت نییسرشو پا

 .دیناراحتت کنم ببخش خواستمینم _ 

 و گفت: دیکش یآه  

 آرومم کنه. یگفتنش کم دیشا یبدون دینه با _ 

 بگه.. دخوایدل تنگش م یدرد دل کنه پس  منم ساکت شدمو فقط گوش دادم تاهرچ خوادیاحساس کردم م  

 

 :لیسه

 ومدنیهمه پدر مادرا م لیتعط یرو نداشتم روزا یکس و کار چیبودم ه یپرورشگاه یبود، درست مثل بچه ها یبد یروزا 
خب من مادر  یول ذاشتیرو نداشتم. مامان بزرگم برام کم نم چکسیه مایتیمن درست مثل بچه  یبچه هاشون ول دنید
به  کردیمن بود شروع م یجا  یهرک دیداشته باشم اما... شا نوادهخا هیمثل همه  خواستیدلم م خواستم،یپدر  م خواستم،یم
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 چوقتیتو حسرت گذشت، من ه میو نوجوون یبچگ یاما من اونجا رو دوست نداشتم و همه  گشتیو هرگز برنم یخوش  گذرون
 . چوقتیه بخشمشون،ینم

 ه داد:خودش ادام گفتمیبهش  م دیبا یچ یدلدار یبرا دونستمینم 

بهشون  یتونیم یخواهرته چه حس نمیداداشته ا نیآدمو بهت نشون بدن بگن ا یسر هی انیفکر کن بعد چهارده سال ب  _ 
که  ایاول نیوسط قربان یبچه ها شهیخانواده م فقط تنفره،از همه شون متنفرم. هم یحس من به تک تک اعضا یداشته باش

 .ایوسط نیا چارهیب زیو عز نیهم ته تغار ایآخر زیتجربه اولن و عز

 گفتم:  دیبهم نگاه کرد و خند  

 ؟یدیچهارده سال اونا رو ند نیتو ا یعنی _ 

به نظرت آدم کنار خواهر  یول ومدنیمسافرت به اونجا م یهم برا ینت باهام در ارتباط بودند و البته گاه قیچرا از طر _ 
 ه؟یکیحسش  ینجوریبرادرش بزرگ بشه تا ا

 بوده که... یجور طیراش دیخب شا_ 

 نذاشت حرفم تموم بشه گفت :  

اونا  نکهیمشکل کجاست؟ ا یدونیهم بهم لطف کردن، م یلیتازه خ اموینقطه دن نیمن بهتر کردنینه براشون مهم نبود فکر م_ 
 دینظر من براشون مهم باشه.االن شا نکهیکه به گمان خودشون درست بود رو انجام دادن بدون ا یکار دنیمنو نفهم چوقتیه

 مونمیم زدی نجایهم یاگه با من ازدواج کن زارمیکنه ب کیکه منو به اونا نزد یرم از هرچیتهران نم ادیکه چرا ز یدرکم کن یبتون
ظرت دنبالت تو گرما وسرما منت ادیسرساعت م دمید یدوست دارم وقت یلیبابات رو خ یکنار تو و خانواده ت. راستشو بخوا

 پدرخوب داشتن نعمته. دونشد،واقعا قدرشو ب میبهت حسود یلیخ یوفتیب یتا مبادا تو به سخت مونهیم

 و گفتم: دمیخند  

خانواده  تونمیمن نم نهیازدواج هم یخوبه چون شرط من برا یلیخ یبمون نجایا یخوایم نکهیآره واقعا منم عاشقشم، راستش ا _ 
 .شمیخارج نم زدیهرچقدر هم که عاشق باشم، اما از  ده،یماست اجازه نم نیکه ب یدیشد یمو ترک کنم، وابستگ

تو جمع شما  امیب خوادیدلم م یلیخ خوردمیداشتم از کنارش جم نم یپدر مهربون و دلسوز نیکامال مشخصه منم اگه همچ _ 
 که براشون مهم هستم. یخانواده دارم، خانواده ا هیکه حس کنم  ییکه محبت باشه جا ییجا

 .ریحاال توام انقدر سخت نگ _ 

 .یتا بفهم یمن باش یجا دیمهسا با رمیگیسخت نم _ 

 یبودم انتظار داشتم  وقت یبشم. من ازشون عصبان یمعرف لیدادن تا به فام بیترت  یبرگشتم برام مهمون کایاز آمر یوقت  
 یموندیم ،یچرا قدر ندونست ،یجا چرا برگشت نیبهتر متیکنن اما اوناانگار منت هم داشتن که فرستاد ییازم دلجو گردمیبرم

هم  یتا آخر شب مهمون رونویدستشون  ناراحت بودم. بعدازظهر از خونه زدم  ب زمن که ا یکردیم شرفتیو پ یشدیدکتر م
م زداونقدر محک یلیبخوان درکم  کنن پدرم بهم س ایازم بپرسن چرا؟  نکهیا  یبرگشتم به جا یشدن وقت عیضا یبرنگشتم. کل

 . بهم زل زد و گفت:دمیشنیواقعا نم هیبود که احساس کردم کر شدم، تا چند ثان

 که من بگم چون من پدرتم. یکنیرو م یتو همون کار یبکن یخواست یکه هر غلط ستیمثل اونجا ن نجایا _ 

 و گفتم: دمیمنم خند  

 . یلیلخورم ازشون مهسا خد یلینداشتم و رفتم به اتاقم... خ چوقتیاما من ه هیپدر؟؟؟ واژه مقدس _ 

حرفاشو رد کنم چون بهش  حق  تونستمیهم نم یکنم از طرف تشیاذ شتریحرفاش ب دییبا تا خواستمیواقعا حق داشت، نم 
 بود که  بحث و عوض کنم با خنده گفتم:  نیکار ا نیپس بهتر دادمیم

 نه داماد!  ارمیپسر ب هیپس قراره من برا بابام _ 

 به چشمام نگاه کرد و گفت : 

 آره به خدا، اگه قابل بدونن..._ 

 کنه؟ینگرانم م یچ یدونیم _ 

 زم؟یعز یچ _ 

 .یهم مذهب یهم مال یهم فرهنگ میما باهم از همه نظر فرق دار نکهیا _ 

 .میکه ما عاشق نهیمهسا مهم ا _ 

 .ذارنیاونا نم دونمیمن م ستیاصال مهم ن نیواسه خانواده هامون ا لینه سه _ 

 گهید رمیگیهم هرطور اونا بخوان م یعروس رمیباهاش مسجد م شمیاصال نمازخون م کنم،یکه بابات بگه قبول م یمن هرچ _ 
 .ستمیبه خدا حساب من از خانواده م جداست من مثل اونا ن مونه؟یم یحرف

 ...گهیحسم م یبگم ول یچ دونمینم _ 
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 بگه. دنیبه حست بگو فقط از رس کنمینه نه خواهش م _ 

 باشه. ،ییحاال چون تو _ 

 به ساعتم نگاه کردم هفت بود، گفتم: 

 .زمیبرگردم عز دیبا _ 

 .میبخور یزیچ هی میباشه اول بر _ 

 شده. رمینه واقعا د _ 

 باشه گلم. _ 

 وارد شدم  مامانم گفت: یوقت میکرد یشدم و از هم  خداحافظ ادهیسر کوچه پ 

 دنبالت. ادیبابات به خاطر تو خونه دوستش نرفت که ب یشیم لیتعط میهفت و ن یبود گفته _ 

 اومدم. یشرمنده مامان کالسم زودتر تموم شد با تاکس _ 

 کردمیبودفکر نم لیسه یحرفا ریذهنم تماما درگ دمینگفت و به آشپزخونه رفت منم وارد اتاقم شدم. رو تخت دراز کش یزیچ 
 میبه هم محاله، خودمون هم که بخوا دنمونیرس دمیدیم  کردمیفکر م یهرچ سوختیانقدر غم داشته باشه دلم براش م

از ازدواج با خودم  دیبا ستیدر کار ن یدنیبهش بفهمونم که رس کردمیم یسع دیبودم با یا ی. دختر منطقذارنیخانواده ها نم
هر روز  بعدازظهر  بایداره. تقر یسخت یلیراه  خ نیا دونستمیرست کنم. ممنم براش  مشکل د خواستمینم کردم،یمنصرفش م

 یحس هی. دادیبد م یدلم گواه ناصال خوب نبود چو  نیو ا شدیم شتریبهم ب مونی. روز به  روز وابستگمیدیدیرو م گهیهمد
رو  یبرگشت  بستن یبخره وقت یرفته بود تا بستن  لینشسته بودم و سه نیروز تو ماش هی میرسیکه ما بهم  نم گفتیدرونم م

 بهم داد، تشکر کردم و گفتم: 

 ل؟یسه_ 

 جانم. _ 

 فکر کردم. یلیمن خ _ 

 ؟یدرباره چ _ 

 خودمون. _ 

 خب؟ _ 

 داشته باشه.  یسرانجام مونیدوست کنمیفکر نم  _ 

 سرفه کردن گفت: یتو گلوش و با تعجب بعداز کل دیپر یبستن  

 شده؟  یز چچرا؟ با _ 

 براشون مهمتره. یاز همه چ نیاونا د شناسمیآخه خانواده م رو خوب م_ 

 کنمیم ی. من به خاطر تو هرکارشهیتو جمعتون درست م امیکه اونم ب ستیمنم مسلمونم فقط اعتقاداتم مثل شما ن زدلمیعز _  
 .ینباش اول آخر مال خودم دینکن انقدر ناام زایچ نیا ریعشقم انقدر ذهنتو درگ

 . ادیم رتیاز من بهتر گ یلیخ یفیتو ح یعنیتو رو ندارم  اقتیل کنمیچرا حس م دونمینم _ 

 کرد و گفت: یاخم 

 باز شروع نکن دختر تو چرا انقدر اعتماد به نفست کمه؟ مگه تو چته؟ _ 

 ...یلیخب آخه من...خ _ 

 نذاشت حرفمو تموم کنم گفت: 

رو  نایا ش،یو هفت قلم آرا کننیکه هزار تا عمل م ییدخترا دمید ادیمهسا من دختر ز نیبب ،یمن از همه بهتر یتو برا _ 
من  کنهینم انتیراحت باشه که بهم خ المیخ ستمیخونه ن یکه وقت خوامیرو م یکس ستنیدوست ندارم. چون قابل اعتماد ن

و  یزیبرام عز یکه باش یکنم که تو هرجور تی. آخه چطور حالکه همزبونم باشه و منو بفهمه یرو دوست دارم کس یسادگ
بهم  کنمیآرامش خاص که تا حاال نداشتم،احساس م هیدارم  یبیحس عج هیکه کنارتم  ییدوستت دارم. چون تمام لحظه ها

دنبال  ای یزنیازشون حرف م توکه  ییساعت و چند روز اون دخترا هیعمر نه  یهمه  یبرا خوامیم ویکیمن  یفهمیو منو م یکینزد
 . شنینم یاونا زن زندگ یفکر الواط ایپول هستن و 

 میهم که  باهم بود یمدت نیو تو ا خوادیشده که منو به خاطر  خودم م دایپ یکی نکهی. اکردیحرفاش قشنگ بود و خوشحالم م  
 ییکه  مجبور به جدا یچرا دائما دلشوره داشتم و نگران از روز دونمیاما دودل بودم نم دم،یازش  ند یستیرفتار ناشا جیه

قبول نشدم،  یزیچ یو سراسر اوردمین  یبودم رتبه خوب لیبا سه یدوست ریکه من  درگ ونجاو از ا دی. زمان کنکور فرا رسمیبش
بود.   یمن کاف یبرا نیو هم ومدیبه حساب م  یرشته باکالس یدر اومد. معمار یرشته  معمار یاسمم برا زدیاما دانشگاه آزاد 

  نویتهران و ا گشتیبرم دیبد بود او با  یلیخ نیو ا لیبا  تموم شدن دانشگاه سه شدیشروع دانشگاه من همزمان م
تازه اومده بود،  رانسلی.امیاز هم خبرداشته باش میبتون ینجوریافتادم تا ا لیموبا  دی. به فکر خرمیخواستینم چکدوممونیه
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شد که  یطینرفته بود حاال وارد  مح ییفقط تو خونه بود و جز مدرسه جا روزیکه تا د یدار شدم. دختر لیمنم موبا دمویخطشو خر
تمام.  تیتا باشخص  یقرت یکرده گرفته تا محجبه و از پسرا  شیو آرا ییمانتو یدخترا شد،ازیم دایتوش  پ یآدم پیهمه ت

بودم به خاطر ظاهرم حاال  یکه از پسرا فرار یمورد تمسخرم من کردمی. دائما فکر  مکردیم تیمنو اذ نیکالسامون مختلط  بود و ا
 داد،یعذابم م گرانیهم بودم نگاه د لیبا  سه یوقت یسخت بود حت یلیخ نیگذروندم، و ا یرو با اونا م یساعتچند دیاجبارا  با

 نمی.واسه همختیریهمراهه و  به شدت اعصابم بهم م یدختر نیکه با همچ خورنیبه حالش افسوس  م کردمیچون فکر م
و واسه  ترسمیم  ننیاقوام منو بب ای لیفام نکهیاز ا کردیفکر م لیبشم سه دهید خواستیبودم و دلم  نم نشیتو ماش شتریب

گرفتم  میممن اثر  گذاشت تص یدانشگاه رو طیبود. کم کم مح  یا گهید زیچ قتیحق کنم،امایخلوت رو انتخاب م یجاها نیهم
چادر  نکهیا یبه بهانه  دوماعتماد به نفسم باال بره و بتونم از لحظاتم لذت ببرم. با شروع ترم  یکم دیخودم رو عوض  کنم تا شا

 دادمیهم که در حد عروس انجام  م شیشدم.آرا ییکنار گذاشتمش و رسما مانتو نیپروژه هام سنگ یو ماکتها رهیدست و پاگ
 کلمینوبت ه گهیکردم. د کیزیاز شرش راحت بشم چشمام رو هم ل شهیگرفتم واسه هم میکه تصم کردیم تمیاذ نکیفقط ع

بند و ابرو  یبرا رفتمیم شگاهیالغر شدم. مرتب هم به آرا یچند ماه وزن کم کردم و حساب یو ورزش ط هیبود با کمک دکتر تغذ
  شدیشدم. باورم نم لیخوش اندام  خوش چهره تبد هیبه  چاق زشت یمهسا  هیو البته انواع و اقسام رنگ موها خالصه از 

چقدر با خانواده م حرفم شد،و هر روز دعوا  داشتم  دمیجد لیشمامتفاوت بشه، البته بماند  که سر شکل و  تونهیانقدر آدم م
به  به و چه چه  دنمیو با د کننیم فیهمه هم ازم تعر دمیدیم یدوست داشتم مخصوصا وقت دمویاما برام مهم نبود ظاهر جد

 لیساعتها هم با موبا هیو بق کردیم یو ابراز  دلتنگ زدی ومدیم یارتباط  داشتم. گهگاه لیمدت همچنان با سه نیتوا ندازنیراه م
بود. نه اون موقع که  چاق بودم  راتمییتفاوت به تغ  یکامال ب لیبود که سه نیکه برام جالب بود ا یزی. چمیدر ارتباط بود

اون ظاهر  یکنم که حرفاش  راسته و برا دایپ نیقی تونستمیچون م کرد،یمنو خوشحال م نیو ا فیو نه االن  تعر کردیم تیشکا
تو رفتارش  نداشت. اون موقع هم به اندازه االن   یرییتغ نی.عالقه ش درست مثل زمان مدرسه م  بود کوچکتر ستیمهم ن نم

کرد، اما  هیراحت بهش تک الیبا خ شدیکه م  یبود کس یمرد واقع هی ینمونه  لی. سهکردیدلگرمم م نیدوستم داشت و ا
باهام تماس گرفت و با   لیروز سه هیبودم که  دهیگذشت. به ترم  چهارم رسی..زمان مثل برق و باد مدمیفهم ریافسوس که د

 گفت :  یخوشحال

 خبر خوب دارم. هی _ 

 ؟یچ _ 

منم گفتم  ؟یبراش بفروش یتونیبفروشه م خوادیداره که م زدی یخونه ا هی قاشیاز رف یکیباهام تماس گرفت و گفت:  مییدا _ 
 .خرمیخودم ازش م تونم،یبله که م

 ادامه داد: یبعد با خوشحال  

 یتو اندازه  یب هیچقدر سخته هر ثان تیدور فهممیحاال که تهرانم م شتیپ امیب خوامیخونه بخرم، م زدی خوامیمهسا م_ 
 عاشقتم. یلیخ یکشینفس بکشم که تو م ییتو هوا ،ییباشم که تو اونجا یدوست دارم تو شهر گذرهیهزارسال م

 چرا در جوابش فقط گفتم: دونمیبود اما  نم نطوریهم قایحس منم به اون دق  

 .یمرس _ 

  ؟یخوشحال نشد _ 

 کم تو شوکم.  هیفقط انتظار نداشتم  یلیچرا، چرا، خ_ 

 و گفت: دیخند 

 .یایم رونیومدم از شوک با یوقت _ 

 انقدر عجله داشت که فرداش  بهم زنگ  زد و گفت:  

  م؟ینیخونه رو بب میبر رون؟یب یایب یتونیم _ 

 ؟یزدیمگه  _ 

  م؟یبر یایگرفتم و شبونه بکوب اومدم حاال م دویآدرس و کل مییدا قیرفتم از رف روزیهمون د گهیآره د _ 

 چرا که نه بشمار سه اومدم. _ 

 منتظرتم. ابونتونیسر خ _ 

 .یاوک _ 

 نامهیگواه  یمخصوصا از وقت رونیب زدمیکالس دارم و م گفتمیرفتن از خونه مثل آب خوردن بود فقط م رونیخب اونروزا ب 
 کردیم یبود. باهام همکار لیمنو سه یکامل دوست انیهم که درجر نی. نسررفتمیبابام م نیهمه جا با ماش گهیگرفته بودم که د

از من وارد  رتریترم د  هی نیشده بود. نسر لیو همون رشته  مشغول به تحص اهاونم تو همون دانشگ  یمخصوصا از وقت
شد که دانشگاه  نیو ا میاکثر کالسا رو باهم باش یبعد یتا ترما داشتمیبا او باشم کم واحد  برم نکهیا یدانشگاه شد و من  برا

 بود، رفتم سوار شدم و گفتم: سادهیوا نتظرم ابونیسر خ رونیچهار ترم پنج ترمه تموم کردم از خونه زدم ب یرو به  جا

 سالم.  _ 

 سالم عشقم . _ 

 گفتم : دمویخند 
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 .میبزن بر _ 

که  میشد اطیحوارد   میبود. در رو که باز کرد ییالیقرار داشت  خونه ش  و زدی ینقطه   نیکه تو بهتر یخونه ا هیبه  میدیرس  
صدوهشتاد متر   بایکه تقر میشده بود. بعد از باال رفتن از  چند پله وارد ساختمون شد نییقشنگ تز  یلیبا باغچه و حوض خ

آشپزخونه اپن  و دو خواب با حموم و  هیبزرگ  ییرایهال و پذ هیشده بود.  یطراح ونیاکازو  کیش  یلینبود اما خ شتریب
 نگام کرد و گفت: لیبود  سه لی. خونه کامال مبله و با وساییدستشو

 چطوره؟ _ 

 هاش؟ لهیخوبه وس _ 

 رو خونه هست. _  

 پس حرف نداره بخرش. _ 

 خوبه نه؟  میاما فعال برا مجرد کهیکم کوچ هی دونمیم _ 

 هم خوبه. تیواال برا متاهل_  

 گفتم: م،یدیخند ییو دوتا  

 چند؟  _ 

  ؟یپولشو بد یخوایم _ 

 بدونم.  خوامینه م_ 

 معامله.  یپا میبر زدوی ادیب ارویزنگ بزنم به  دمیقرار شد اگه پسند دونمینم _ 

 ؟یکنیم کارشیاونو چ یتو که تهران هم خونه دار_ 

 که تهرانم.  یاونم باشه برا مواقع_ 

 .گهید یدار هیما_ 

 شم؟یپ یبمون یتونیم ینه بابا... مهسا تا ک _ 

 بگم کالس دارم. شهیاز اون نم شتریتا عصر ب _ 

 ؟یخوریم یچ رمیناهار بگ رمیپس من م هیعال _ 

 جوجه. _ 

 پنج گفتم: یو طرفا میداد و رفت  ناهار خورد یاوک  

 شک کنن. ترسمیبرم م دیمن با _ 

 کنم.  یبه طرف تا کارا رو اوک زنمیمنم زنگ م زمیباشه عز _ 

چون واحد کم برداشته بودم  رفتمیزامو از هشت  صبح تا هشت شب به بهونه دانشگاه به خونش مشد که اکثر رو ینجوریو ا 
که وارد خونه شدم با مانتو و   یبودم روز اول لیسه  یش رو خونه  هیچهار ساعت  کالس داشتم و بق یسه ال ونیدر م یکی

 :فتکنارم نشست و گ لیمبل نشستم سه یمقنعه رو

 یفرق جیمن ه یکه برا یدونیخودت م یدغدغه ا چیبدون ه یراحت باش خوامیم یتو در کنارم آرامش داشته باش خوامیمن م _ 
 یدار تیتو در کنار من امن کنهینم دیتو رو تهد یخطر چیکه از طرف من ه یباحجاب فقط خواستم بدون ای یحجاب باش یب کنهینم

 .دمیبهت قول م نویا یهرطور که باش

 م و گفتم:تکون داد یسر 

 راحتترم.  ینجوریاما فعال ا دونمیم_ 

 .یهرطور که تو راحت زمیباشه عز_ 

 یو موقع  خداحافظ میرفتیم رونیب میپخت  ی. غذا ممیکردینگاه م یهند لمیف یباهم  کل گذشتیبهم خوش م یلیاونجا خ 
.کم کم حضور کردمیم یخداحافظ مینیبیجمله که فردا  بازم همو م نیبا ا شهیو من هم شتری. اون  بگرفتیدلمون م ییدوتا
دسترس نبود از صبح تا شب  کنارش بودم تماما  رقابلیغ  ییایاون مرد رو امبر گهیبه عادت شد د  لیمن تبد یدر زندگ لیسه

 گهیپسرا از طرف د هیبق فیو  تعر دیطرف، تمج هیبه من از  دشیعالقه  شد شدیم یداشت برام تکرار ییجورا  هیمال من بود 
من   یبرا یمحال گهیباور برسم که د  نیا بهعکسم باعث شده بود  دنیتو نت با د ایخودم و  دنیبود با د ابونیتو خ ایکه حاال  

از  یو واهمه ا زدمیقدم م لیبا سه ابونیراحت تو  خ گهیداشته باشم. د تونمیرو  م یوجود نداره و اگه اراده کنم هر مرد
دور شدم کم کم نمازمو  ترک کردم و ارتباط  یلیاز خدا خ میایکامال به هم م گهیشلوغ نداشتم چون مطمئن  بودم االن د یجاها

که  کردمیچون با خودم فکر م کردمیرو داشتم اما با پسرا چت م  لیسه کهیبا نامحرم برام مثل آب خوردن شده بود. با وجود
فقط  میشدیرد م یباهم از مغازه ا یبود وقت رینظ یدر نوع خودش ب لی!!! سهسمیاو وا یرا پاهم باشه چ لیبهتر از سه دیشا
بهش   یشده گذاشته بود وقت چیکادوپ  زیم یهرچقدر هم گرون رو زیچه خوشگله، فرداش همون چ نیا یبود بگم وا  یکاف

 : گفتمیم
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 .کننیرو ببرم خونه بگم از کجا آوردم بهم شک م نایا تونمیمن نم زمیعز_ 

 :دادیجواب م شیشگیهم یاو با مهربون  

 برشون دار.  میازدواج کرد یوقت نجایبذار هم _ 

 گرفتیمختلف کادو م یبه بهونه ها  داشتمیبود رو داخلش  نگه م دهیکه اون خر ییزایچ  یکمد داشتم که همه  هیو من اونجا  
 یلیخ یچه عاطف یچه ماد ذاشت،یبرام کم نم یچیاز ه لیسه  مونییاز  روز تولد و روز زن گرفته تا ماه گرد و هفته گرد آشنا

 : گفتمیبا لحن لوس و بچه گونه بهش  م کردمیم  دارشیاز خواب ب زدمیوقتا نصفه شب  بهش زنگ م

 برام قصه بگو تا بخوابم. برهیخوابم نم_ 

محال بود رد کنه کمک  خواستمیکه ازش م یزیتا من به خواب برم. هرچ زدیساعت حرف م  نیچند یو اون باحوصله و مهربون 
 ،یدر و پنجره ساز  یکارگاهها ایسر ساختمون  دیبود که با  یطور یمعمار یدرس و دانشگاهم بود، پروژه ها یبرا یبزرگ

از   یلیو تمام مدتتو گرما و سرما کنارم بود. خ ذاشتیتنهام نم چوقتیه  لیسه مرفت یداشت م یمردونه ا  یطهایکه مح یآهنگر
 نتیو  لم نتیمنو انجام بده پر یتا کارا موندیم  داریمن  خواب ناز بودم شبا تا صبح ب یوقت ساختیماکتها رو اون برام م

اما  گذروندیم  ایدفتر فن نیرو داخل ا یادیز ینداشتم اما اون  ساعتها یچون  خودم حوصله عالف دادمیبه اون م هامویطراح
من  یبکنه  کم کم رفتاراش برا یمن کار یهم خوشحال  بود که تونسته برا یتازه کل یاخم یو  نه حت کردیم یتیهرگز نه شکا

 گشتمیم  حجاب یراحت ب یلیصادقانه عاشقمه. تو خونه ش خ نجوریکه ا هیاون تنها  مرد دونستمینم کهیشد در حال  فهیحکم وظ
اگه  لخت هم بشم  دونستمیداشتم که م تینداشت. انقدر در  کنارش امن یتیاو اهم یتاپ تنم بود، اما برا هیفقط  یگاه یحت

 یول دمیخوابیدوساعت م  یکیتو اتاق خوابش  یمواقع خستگ ای  رفتمیوقتا اونجا حموم م یلیخ زنهیبهم  نم یبیآس چیاون ه
 هیبودکه جلوش باحجاب بودم. آخرش  ی. رفتار او درست مثل مواقعکردینم یشد و کار نامربوطینم کیهرگز به  من نزد لیسه

 روز  بهش گفتم: 

 ببوسدش. ایرو که دوست داره مقابلش باشه اما نخواد بغلش کنه  یآدم کس شهیمگه م یاحساس یب یلیتو خ_ 

 و گفت:  دیخند  

 یشد یکه به ناموس مردم بد نگاه کنم. وقت دمیهرگز به خودم اجازه نم و من یناموس اون هست یتو االن مال بابات رمیعز_ 
 نه. ایاحساس دارم  گمیمال من اونوقت بهت م

 باال انداختم و گفتم: یسن کم من فهمش سخت بود شونه ا یقشنگ بود اما برا یلیحرفش خ 

 واال. دونمینم _ 

 یرفتن نداشتم به جز چند تا کالس ورزش و شنا جا رونیواسه ب یبهونه ا گهیزمان گذشت و باالخره دانشگاهو تموم کردم و د 
 نمیروشن بشه واسه هم لیبا سه فمیهرچه زودتر تکل خواستی. دلم مگذروندمیو اکثرا وقتم رو تو نت م رفتمینم یا گهید

 بهش  گفتم:

  م؟یکن یرابطه مون رو رسم ستیبهتر ن میهمو شناخت گهید کنمیفکرم _ 

 .کنهیم تمیاذ تیاز خدامه واقعا دورمن که _ 

 .یواسه خواستگار یایخب پس برو تهران و باخانواده ت صحبت کن که اگه موافق بودن ب_ 

 تهران. رمیامشب م نیحق با توئه هم زمیباشه عز_ 

 بهم خبر بده. یدیپس رس_ 

 چشم خانومم._ 

 .یدم به سالمتو من جواب دا دمیداد و  نوشت رس امیصبح بود که بهم پ یکاینزد 

افتاده اما  غرورم  یاتفاق هیکه حتما  دونستمینه زنگ  م امیازش نبود نه پ یخبر چیاما ه گذشتیم لیهفته از رفتن سه کی
اما لحظه آخر از فشردن دکمه تماس منصرف شدم.  خودمو با  رمیبار خواستم شماره شو بگ  نیکه زنگ بزنم چند دادیاجازه نم

به صدا دراومد، خودش بود  میگوش یخبر یباالخره بعد از دوازده روز ب نکهیتاا ودمنگران ب  یاما حساب کردمینت سرگرم م
 جواب دادم:  عیسر

 تو؟ ییمعلومه کجا_ 

 گفت:  یبغض آلود و گرفته ا یبا صدا 

 شرمنده حالم خوش نبود._ 

 شده مگه؟ یچ_ 

 داغونم مهسا_ 

 شده؟ یچ نمیچرا؟خب حرف بزن بب_ 

 مون رو به خانواده م گفتم اونا به شدت مخالفن.  هیقض _ 

 چرا مخالفن؟ دنیخب اونا که هنوز منو ند یول زدمیحدسشو م_ 
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 من با دخترعموم ازدواج کنم.  خوانیاونا م یدونیم زد؟ی امیدختر تو تهران هست چرا ب نهمهیا یوقت گهیمامانم م _ 

 گفتم: یبدم با تند یبهش دلدار نکهیا یبه جا ختم،یحرف بد بهم ر نیا دنیباشن 

 .ستمیتو ن قیحق با اوناست من ال میرسیکه بهم نم دونستمیخب مبارک باشه من از اول م _ 

من  م،یزندگ لیتنها دل یمن توئ یایدن یهمه  خوامیبدترش نکن منکه اونو نم گهیگلم؟ به خدا حالم بده تو د هیچه حرف نیا _ 
 . تونمیبدون تو نم

 .میکنیسخته بعد عادت م زم،اولشیرفه عزهمه ح نایا_ 

 بود؟ نیهمه عالقه ت هم ؟یراحت نیبه هم یعنی _ 

 مامانت؟ یبه دست و پا وفتمیتهران ب امیکنم؟ ب کاریچ یگیم _ 

 .زدلمینه عز _ 

 و گفت :  دیکش یآه 

 یفرق چیسرپرست ه یب ینداشتم با بچه ها یخانواده ا چوقتیمن ه یدونیتو که بهتر م ؟یخواستگار امیتنها ب شهیمهسا م_ 
 ام؟یتنها ب شهیم یکس و کار چیکردم بدون ه یندارم چهارده سال بدون اونا زندگ

من  زمیمن که از اول مامانت مخالفه. نه عز شنیم یچ رنیآبروم بره؟ اونا که با سالم صلوات خونه بخت م یخوایم ؟یچ گهید _ 
 خوامتیدرسته که من دوستت دارم و م لیسه نیبه منه و هم خانواده م. بب نیدن تو هم توهتنها اوم میو خانواده م آبرو دار

خانواده م هرگز  گن؟یم یبفهمن چ لیاگه فام یفکر کرد چیسوال ببرم،ه ریم رو ز وادهخودمو خان تیشخص ستمیاما حاضر ن
 اونا بزار.  یکم فکر کن خودتو جا هی ،یایتنها ب کننیقبول نم

 مییاگه با دا ستیبراشون خواست من مهم ن ستنین لیمن قا یبرا یارزش چیکنم اونا ه کاریآخه چ یول یگیراست م دونمیم _ 
 ؟یچ امیب

 باشه. یادیفکر نکنم توقع ز یایبا پدر و مادرت ب دیتو فقط با زمینه عز _ 

 کنم؟! کاریچ انینم یوقت _ 

 پس برو با همون دخترعموت ازدواج کن.  یکن شونیکه راض یاگه انقدر عرضه ندار _ 

 .ستیبه خدا اگه جلوشون خودمو بکشم هم براشون مهم ن یشناسیمهسا تو اونا رو نم یانصاف یب یلیخ_ 

 تموم، خداحافظ. یهمه چ ای یایبا خانواده ت م ای نهیدر هرصورت حرف اول و آخر من هم _ 

 نیگذاشتم تو  بدتر یلحظه هام  کنارم بود حاال به راحت نیکه تو بدتر یرحمانه تنهاش  گذاشتم کس یرو قطع کردم ب یو گوش 
همه جا پخش   خواستمیبشم، نم عیجلو خانواده م ضا خواستمینم ارمیکم ب خواستیچرا، اما دلم نم دونمیلحظه ش تنها باشه نم

رو تموم شده  یگرفت ومن هم  همه چن یتماس گهیازش  نداشتم د یاون روز به بعد خبر زا خوانیبشه که خانواده ش منو  نم
ثبت نام  یمعمار یکارشناس یبدم. برا لیگرفتم ادامه تحص میتصم نمیحوصله م سر رفته بود واسه  هم یکاریدونستم. از ب

سه سال کنارش بودم  کهیشروع  کنم با وجود لیبدون سه یدیجد یزندگ هی  خواستمیکردم و شروع به درس خوندن کردم. م
  یاجیمن که به او احت کشنیانتظارمو م یبهتر یموردها کردمیچون فکر م دیبرام سخت نبود. شا ادیاما کنار گذاشتنش ز

 لیبه سه نکهیا یدور کرد. برا لیتوهمات  منو از سه نیداشته باشم و هم تونستمیپسرا رو م نیبهتر کردمینداشتم.اراده م
پسر  ی. گاهگذروندمیمختلف م  یتهایو سا نترنتیوقتمو با ا شدمیاز درس خسته  م یو وقت خوندمیدرس م یحساب نکنمفکر 

بودم که بتونه  یدنبال کس نیب نیو در  ا کردمیهم در  نقش دختر با پسرا چت م یگاه ذاشتمیشدم و دخترا رو سرکار م یم
بود و اهل همدان  عکس و  کتریکوچ کسالیاز من   رضایآشنا شدم به اسم عل یپسر  هیبا  نکهیرو برام پر کنه تا ا لیسه  یجا

و بهم  قول داده بود که  گذروندیرو م شیسرباز رازی. شکردیابراز عالقه م یبود و کل دهیبودم اونم عکس  منو د دهیوبش رو د
داده بودم و  لیشماره موبا  نمیواسه هم ومدیبود و من ازش خوشم م ی. پسر بامزه اادیب زدیبه  دنمید یفرصت برا نیتو اول

زنگ خورد  شماره ش  میروز گوش هیکه   گذشتیم  رضایمن و عل یاز دوست یماه هی. میزدیدوساعت باهم حرف م یکیآخر شبا 
 رو  برداشتم و گفتم: یناشناس بود گوش

 د؟ییبفرما _ 

  د؟یسالم خوب _ 

 صداش برام ناآشنا بود گفتم:  

 ممنون شما؟_ 

 .لیسه یمیهستم، دوست صم نیمن رام _ 

 که دارم گفتم: هیتنها کس گفتیم شهیدرموردش بهم گفته بود،هم لیسه 

 د؟یبله خوب هست _ 

 ازتون بکنم. یخواهش هیخوبم، ممنون، زنگ زدم _ 

 د؟ییبفرما _ 

 .نیتو رو خدا کمکش کن ست،یحالش اصال خوب ن لیسه_ 
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 شده؟ یچ_ 

 چیاونا به ه یول یزار هیگرفته تا التماس و گر یبه خودکش دیکردن خانواده ش کرده،از تهد یهمه تالششو واسه راض لیسه _ 
 بهتره تا بدبخت بشه.  رهیاونا اعتقاد دارن که اگه بم ستنین میمستق یصراط

 و گفتم: دمیبا حرص خند 

 عجب، خب؟_ 

نداره تو روخدا تنهاش  یحال و روز خوش ه،یبستر مارستانیاالنم ب خورهیاز صبح تا شب کز کرده تو خونه ش و فقط مشروب م _ 
 .نینذار

 بکنم؟ تونمیم کاریمن چ _ 

 . رهیمیدوستتون داره بدون شما م یلیاون خ نیباهاش بمون _ 

 باهاش حرف بزنم؟ تونمیم _ 

 .زنمیو زنگ م مارستانیب رمیآره حتما، م _ 

 باشه پس منتظرم. _ 

 خواستمیدوستش ناراحت شده بودم و م یکه بود از حرفا یهرچ دونستمیم ونیخودمو بهش  مد ایداشتم دوستش  دونمینم 
 گفت: یعصر بود که دوستش دوباره بهم زنگ زد و بعد از احوالپرس یطرفا ؟یکمکش کنم اما چجور

 . لیبه سه دمیرو م یگوش _ 

 ادامه دادم: کنهیم هیکه داره گر دمینفساش فهم  یاز صدا دمینشن یسالم کردم اما جواب 

 .یحرفا باش نیتر از ا یمنطق کردمیمن فکر م ل؟یسه یکنیم ینجوریچرا ا _ 

 گفتم: ی. خواستم جو رو عوض کنم به شوخدادنیاشکاش اجازه حرف زدن نم یعنینگفت  یزیبازم چ  

 .خوامااااایمن شوهر دائم الخمر نم یوااا ؟یخوریمشروب م ینگفته بود _ 

 گفت: یگرفته ا یبه خودش مسلط شد و با صدا یکم دیدخن 

 .کنهیمشروب آرومم م دمیناام یوقت ستین امینجورینه ا _ 

 داداش من. شهیکه نم نیا یمشروب بخور یهروقت ناراحت یخوایعجب، پس م _ 

 .زنمیلب نم گهیچشم تو جون بخواه د _ 

  ؟یمارستانیحاال چرا ب زم،یبال عز یخوشکلت ب یچشما _ 

 . دیبه دادم رس نیشدم، رام هوشیکردم حالم بهم خورد و ب یرو ادهیز ستیمشروب واسه معده م خوب ن _ 

 بچگانه ست؟ نکاراتیا یدونیم _ 

 . تونمیکه بدون تو نم دونم،یم زویچ هیمن فقط  _ 

بغض گلومو گرفت،  واستمخیرو باهم م زیقبول کنم منم عاشقش بودم اما همه چ  خواستمیاما نم تونستمیمنم بدون اون نم 
 بهش گفتم:

 خوبه؟؟ یبش مونیخودت پش ایبشن  یخانواده ت راض ایتا  مونمیکنارت م ل،یمن هستم سه _ 

 اوهوم. _ 

 نمت؟یبب زدی یایم ینباش، حاال ک نیغمگ گهیپس د_ 

 گفت:  یبا ذوق بچگونه ا 

 فرصت. نیتو اول_ 

 زود خوب شو. زم،یخوبه پس منتظرتم عز_ 

و  یمثل همه دخترا با خوب خواستیرو دوست داشتم اما دلم م لیکنم من سه کاریچ خوامیم دونستمیکردم. نم یو خداحافظ  
 دیوگرنه چرا با دونستنیاز خودشون م نترییمادرش مخالف بود تحملش برام سخت  بود البد منو پا نکهیبرم خونه بخت ا یخوش

رو  لیسه خواستیفکرا مثل خوره به  جونم افتاده بود دلم م نیو  خانواده م نداره.ا از من یشناخت چیهنوز ه یمخالفت کنه وقت
 ادیب یکی دیبتونم عالقه م رو کم کنم  شا گهیکردن  کس د نیگزیباجا دیبود با  خودم فکر کردم شا یفراموش کنم اما کار سخت

 گهیبفهمه من کس د یهم وقت لیو مطمئن بودم سه هاون ملکه ذهنم بش یکه بتونه به جا یکیمنو داشته باشه  طیکه همه شرا
 دیجدا کنه شا لیبتونه منو از سه داونیادامه دادم شا رضایرابطه مو با عل نمیواسه  هم شیسراغ زندگ رهیم خوامیرو م یا

و  باشمکنارش  نکهیفکر  ا لیخوب بود فکر سه تونستیچند ساعت هم م یاگه برا یکنه حت یخال لیبتونه قلبمو از عشق سه
نوشته  دیبه دستم رس رضایاز عل یامیشب پ هیگذشته بود که  لیهفته از تماسم با سه کی دادیعذابم م رسمیبدونم بهش نم

 بود. 
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 عشقم.  زدمیمن فردا _ 

 باهاش  تماس گرفتم و گفتم:  عیبا خوندنش چشمام گرد شد سر 

 ؟یگفت یشده؟ جد یچ_ 

 . نمیتا تو رو بب زدی امیگرفتم که برم همدان اما قبلش م یآره،مرخص _ 

 ؟یرسیم یک _ 

 .زنمیبهت زنگ م دونمینم _ 

 باشه. _ 

  نال؟یترم یایب یتونیم زدم،یده صبح زنگ زد که  یطرفا

 اونجام. گهیساعت د میگفتم آره تا ن منم

ربع بعد  هیشدم و  نیسوار ماش رونیاز خونه زدم ب نیبابا رو برداشتم و به بهونه نسر چی. سودمیزدم و به خودم رس پیت یکل
خواستم جواب بدم که  زدیداشت  زنگ م لیبه صدا دراومد. سه میبودم که گوش سادهیوا نالیبودم تو محوطه ترم نالیترم

پسرقد بلند  هی رضایجواب دادن شدم. عل الیخ یو کال ب لنتیرو گذاشتم رو سا یوشمنم گ اد،یداره به سمتم م رضایعل  دمید
داشت.  یپروفسور شیبا دماغ نسبتا بزرگ و ر یعسل یشده ش رو  با کاله پوشونده بود چشما دهیتراش یاما الغر بود موها

پارک اونجا   میرفت م،یشد نمیسوار ماش یپرسو بعد از  احوال میباهم دست داد ومدیو جذاب نبوداما بانمک به نظر م بایاصال ز
رو نداشت اما کنارش فقط  خنده مهمون لبام بود. همه  لیو  ابهت سه تیاون شخص رضای. علمیف زدو حر مینشست مکتین یرو
 نمیآدم زم نیداشتم انگار که خوشحالتر یبره. کنارش حس خوب ادشیآدم غماش  شدیو باعث م گرفتیم یرو به  شوخ یچ
 رستوران بهش گفتم: میناهار رفت  یبود برا فهیجوک و لط فیو تمام مدت در حال تعر گرفتیرو سخت نم یچیه

 ؟یدار طیبل یک _ 

 ؟یاز شرم راحت ش یخوایم هیپنج بعدازظهر؟ چ _ 

 نه به خدا خواستم بدونم بده؟ _ 

 نه....  _ 

 گفت: یمقدمه ا چیه یب 

 ؟یخوشکل یلیخ یدونیم_ 

 پ ن پ. _ 

 اوهو چه مغرور. _ 

 .گهید نهیهم _ 

براش  تکون  یپکر بودم. دست یو رفتنش حساب یو موقع خداحافظ نالیسوندمش ترمزود گذشت. ر یلیاونروز خ میدیو خند 
که  امیدارم و  چند پ لیپاسخ از سه یهجده تماس ب  دمینگاه کردم د یافتادم وقت میگوش ادی هویشدم  نیدادم و سوار ماش

 نوشته بود.

  نمت؟یبب یایم یخانم زدمیمن _ 

بود مثل خودم کنارش  یکی رضایتو اتاقم. عل  دمیجوابشو بدم رفتم خونه و چپ نکهیبدون ا تونستمینم گهیامروز که د یبرا 
نبود فقط بزن  یکنارش از غم خبر ستمیکه ن یزینبود وانمود کنم به چ یازینبود مواظب رفتار و حرفام باشم ن یازیراحت بودم ن
تو  د،یمنو د ینداشت وقت لیکه من دوست داشتم و سه یزیبود. چ یرتیغ یلیو البته خ یو مسخره باز یشوخ  یبرقص و شاد

 بهم گفت: نیماش

 !ادایخوشم نم ینزن پایت نیا گهیدختره د یاو _ 

 خودمو لوس کردمو گفتم:  

 زدم پسره.  پیواسه تو ت _ 

 .یآبج ستیخبرا ن نیا رمتیبگ امیکه ب یهمه تالشتو بکن یخوایهان م _ 

 .یخوبه خرگوش نشد ،یباهوش یلیخ ،یدیااااااا فهم _ 

 کجا! زدیخرشو که شدم، وگرنه من کجا و  _ 

 . یطفلک ،یآآآخ _ 

 :گفتیم گفتم،یهم بهش م ینداشت وقت لیسه  یتعصبا رو دوست داشتم ول نجوریا 

 . یپاک یکه تو هرجور باش دونمینظر بدم من م پتیت یبرا دیو بالغ چرا من با یمن بهت اعتماد دارم تو عاقل_ 
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 دیدیکه بودم م یزی. منو بزرگتر از اون چزدینم یحرف چیشدم ه ییبودم نه بعد که مانتو ینه اونموقع که چادر گفتیراست م 
 جواب دادم.  عیبود سر رضایزنگ خورد عل میبچه بودم.گوش یلیمن خ نکهیغافل از ا

 خوشگل؟ یچطور _ 

 ؟یعل یتو خوب _ 

 .دهیراستشو بگم نه دلم برا تنگ _ 

 منم. _ 

 گفت: عیاکت شدم، سرو س  

 بازم اومدم. دیخب غصه نخور شا یازم برات سخته،ول یهستم و دور یدوست داشتن یلیخ دونمیم _ 

 .یلوس یلیخ_ 

 .یبچه خروس _ 

 .تیترب یب _ 

 اد؟یدلت م _ 

 ؟یی.... االن کجایینه خدا _ 

 تو اتوبوس.   _ 

 د؟یجاده ا یکجا نهیبانمک، منظورم ا _ 

 وسطش. _ 

 شدم و گفتم: یحرص 

 همدان خبر بده.  یدیخب بابا توام... رس _ 

 موند حتما. ادمی _ 

 گفتم:  غیبا ج  

  رضاااااایعل_ 

 گفت: دویخند 

 خب بابا کر شدم، چشم.  _ 

 بال، مواظب خودت باش. یچشمت ب _ 

 .یعل نطور،عشقیتو هم هم _ 

 گفت: یرو جواب  دادم با لحن عصبان لیکردم و سه یخداحافظ  رضایبود با عل لیداشتم سه یپشت خط 

 ؟یچرا جواب نداد دمیم امیپ زنمیاز صبح دارم زنگ م رهیدلم هزار راه م یگیتو دختر؟ نم ییکجا _ 

 اول سالم. _ 

 خب باشه سالم. _ 

 .یزنگ زد دمیبود خودمم خواب بودم تازه د لنتیرو سا میحالم خوب نبود گوش _ 

 ؟یزدیحرف م یا کب ؟یاز صبح تا االن خواب بود _ 

 گفتم: یبا لحن حق به جانب 

بهم  هیرو نداشتم دخترخاله م زنگ زده بود حالمو بپرسه چ یحال بودم حوصله گوش یوااا، مگه من دروغ دارم بهت بگم. ب _ 
 ؟یشک دار

 ؟ینه فقط نگرانت شدم، حاال خوب _ 

 داشتم. جهیچرا از صبح سردرد و سرگ دونمیآره بهترم، نم _ 

 دکتر؟ ینرفت _ 

 نه گفتم استراحت کنم اگه بهتر نشدم فردا برم. _ 

 .نهیهم ،واسهیدیکش یخواب یو ب یدرس خوند یلیالبد خ _ 

 .دیشا _ 

 نمت؟یبب یایم یک _ 
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 فردا. دیشا _ 

 د؟یچرا شا _ 

 .گهیجور بشه د دیبا _ 

 کن گلم. شم،استراحتیباشه پس خبرم کن، مزاحمت نم _ 

 .،فعالیمراحم _ 

  چوقتیچرا ه دونمی. نمستیبرام مهم ن ادیکه فکر کنه ز کردمیرفتار م یاما جور  دنشید یبرا دیکشیدلم پر م کهیباوجود 
و ضعف  نشون  ارمیکم ب خواستمی. نمدمیدیچون اون رواز خودم باالتر م دیرو بهش نشون  بدم شا مینتونستم احساس واقع

مانتو و شالمو  شهی. مثل همششیو رفتم پ چوندمیاونروز کالس ورزشم رو پ یفردا فازا نبود  نیاون اصال تو ا کهیبدم درحال
باهام  یبوده، حت کایبشر چهارده سال آمر نیخدا،آخه معلومه ا یدسته مبل انداختم و نشستم. اونم روبه روم نشست.ا یرو

 گفتم: که ارهیبرا خوردن ب یزی.پاشد بره چشمیناراحت م کردیفکر م دی. شادادیدست هم نم

 . خوامینم یچیوقت ندارم تازه هم صبحونه خوردم و ه ادیمن ز لیسه نیبش _

 به عالمت باشه تکون داد و نشست. یسر 

 ه؟یچ فیتکل لیسه _ 

 کنم همون کارو بکنم. کاریتو بگو من چ دونمینم _ 

 ه؟یخودت چ میاز خانواده ت ندارم تصم یمنکه شناخت _ 

 .انیبسوزه و کوتاه ب مییکه دلشون به حال تنها مونمیاونقدر م مونمیم نجایا _ 

 داره؟ یا دهیفا یکنیفکر م _ 

 بشه. یراض دیموندم شا زدی مینجوریهم نهیکردنم مشکل داره اگه بب یزندگ زدیآخه مامانم با  _ 

 باشه اون با من مشکل داره. نطوریفکر نکنم ا _ 

 .دهینه بابا مگه تو رو د _ 

 .مینترییابه هرحال ما از شما پ _ 

 مهسا!  یچ یعنیباال  نییپا یبافیکه بهم م هیمزخرفات چ نیا _ 

 ...دیو پولدار بودم شا یاگه منم قرت _ 

 .خوامینم یمن دختر قرت ومدمیاونوقت من سراغت نم _ 

 و گفتم: دمیخند 

 بگم واال. یچ _ 

 ...شهی....اگه نشدم...میدعا کن موفق بشم...ول _ 

 وجه. چینه حرفشم نزن تنها به ه _ 

 ذارن،یبه نظرت احترام م یتا من، چون براشون مهم یکن یخانواده تو راض یتونیتو راحتتر م زمیکن عز یتو رو خدا همکار _ 
 من. یول

ن چمه؟؟؟ چرا ...بابا منم آدمم دوست دارم خانواده ت منو بخوان...مگه میای... من خودم دوست ندارم تنها بلمی... سهزمیعز _ 
 مثل همه طبق رسم و رسوم ازدواج کنم؟ دینبا

 گفت: یمکث نسبتا طوالن هیبا  

 .میبگذر زایچ یلیاز خ دیمهسا به خاطر عشقمون با میما عاشق هم میستیما مثل همه ن یول _ 

 سم؟یتو روشون وا رم؟یبگ دیاونا رو ند یتوقع دار ته،یدرسته عاشقتم اما خانواده م برام در الو _ 

 .کشمیندارم، خودمو م میواسه ادامه زندگ یلیدل گهیبدون اگه بهت نرسم د نویا ی...ولزمینه نه اصال ...باشه عز _ 

 زدم و گفتم: یلبخند 

 .یبچه ا یلیخ ل،یسه یبچه ا _ 

 عاشقم.  ستم،ینه بچه ن _ 

و من  موندیم زدی نکهی. خوشحال بودم از ابه خونه برگشتم جهینت یاونجا  بودم و آخر هم ب یسه ساعت میباهم حرف زد یکل 
به عشقت  دنیرس یاما غرورت اجازه  نده برا ی. چقدر بده عاشق باشنمشیبب تونستمیچندساعت  م یحداقل روز

 هیهر دو  دمیو بخند میمثل سابق بگ  میتونستیاما نم میدید یرو م گهیساعت هم که شده بود همد کیهر روز  بای...تقریبجنگ
. از  اول میکه به هم نرس ینگران روز ،یینگران  جدا  م،یهردو نگران بود میکرد یتو وجودمون بود که پنهانش  م یغم و ترس
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هم  تموم شد و  رضایعل یمرخصهفته گذشت و  کیبود  دهیداد و حاال به اوج خودش رس  یگواه بد م شهیدلم هم مونییآشنا
 گشت، بهم گفت: یبرم رازیبه ش دیبا

 .رازیش رمیم زدیو بعدش از  نمیتو رو بب یچندساعت هیتا  زدی امیاول م _ 

 گرانید یبرا ینیکه بب هیخودشو رسونده بود.واقعا حس خوب ونیبا کام یبود و با  هزار بدبخت ومدهین رشیگ زدیواسه  طیبل  
 یکم با قبل فرق کرده بود. رو هیرفتم.   رضایعل دنیو به د چوندمیرو پ لیبود سه یبی. اونروز هم به هر ترتیانقدر مهم

 دفعه گفت:  هیم که یخوردن بود یپارک مشغول بستن مکتین

 ؟یشیمهسا زنم م _ 

 گرد شده نگاهش کردم و گفتم: یبا چشا  

 .یسادیتو آفتاب وا یادیفکرکنم ز ؟؟؟یچ_ 

 .زنمیحرف م یدارم جد _ 

 . یکتریتو از من کوچ _ 

 .ستین یزیسال که چ هیخب باشم،  _ 

 کنه؟ یزندگ زدی ادیب شونیتک پسر ته تغار ذارنیخانواده ت م یفکر کرد _ 

 ؟یکن یهمدان زندگ یایخب مگه تو نم _ 

 وجه. چینه، به ه _ 

 چرا اونوقت؟ _ 

 .ذارهیتازه به فرض محال منم بخوام بابام هرگز نم اده،یز یلیمن به خانواده م خ یکه وابستگ یدونیخودت م _ 

 .کننیکنم مخالفت نم دایپ نجایخانواده م هم اگه کار خوب ا امی. من مستمیو بچه ننه نخب من که مثل ت _ 

 .میما فقط باهم دوست رضایعل _ 

 . یهست یدوست داشتن یلیخ شم،یمن دارم عاشقت م یول _ 

 مکث گفتم: یبگم، به عنوان شوهر بهش نگاه نکرده بودم. با کم یچ دونستمینم 

 تموم کن تا بعد. تویفعال سرباز ادیم شیپ یچ مینیحاال بذار بب _ 

 موقع رفتن با اشک تو چشماش دستم رو گرفت و گفت:  

 نرفته دلم برات تنگ شده._ 

 گفتم: یو من به شوخ  

 از بس که من خوبم. دونمیاره م _ 

 بر منکرش لعنت._ 

 یدرس خوند هرجور شهیمگه با فکر مشغول م به کنکور نمونده بود اما یزی. چیفیبالتکل  ایدن هیرفت و من موندم با  رضایعل 
 جیتماس داشتم باالخره نتا یهم تلفن  رضایو با عل دمیدیرو م لیسه یش موندم. گهگاه جهیبود کنکور رو دادم و منتظر نت

و هم  ومدمیذوق داشتم چون هم رسما مهندس به حساب م یقبول شدم کل زیمهر هدانشگا یمعمار  یکنکور اومد. مهندس
بهم  لیمجدد. سه یآزاد یعنی  نیو ا ومدمیو م رفتمیم نیساعت فاصله داشت. منم که با ماش مین زدیبود که با  یشهر زیمهر
به  شتریرو مطرح  کرده بود ب ازدواجبحث  یاصال براش مهم  نبود از وقت اوردیخودش هم ن یبه  رو رضایگفت اما عل کیتبر

. رهیرو بگ لیسه یجا تونهیاون  هرگز نم نکهیو ا شدمیم لیو کم کم داشتم متوجه  تفاوتهاش با سه کردمیرفتاراش دقت  م
زود کارام رو  یلیقبول کرد،خ یکنه و اونم با خوشحال میخواستم که همراه لیتنها برم،از سه خواستیروز ثبت نام بود دلم نم

 یآوردن  مانتو و شالم رو رونیبعد از ب میداشتم  به خونه ش رفت یچون هنوز فرصت کاف میبرگشت  زدیدادم و باهم به  انجام
 و گفتم: دمیبه موهام کش  یمبل ولو شدم، دست

 .یکه اومد یمرس _ 

 بود. فهیگلم وظ کنمیخواهش م _ 

 گذاشته بود شربت رو بهم تعارف کرد، گفتم: کیکوچ یکادو هی ینیکنار س کهیبرام شربت درست کرد و در حال  

 بازم کادو؟ _ 

 .تهیبه مناسبت قبول _ 

 .زمیعز یمرس _ 

 ناقابله. _ 

 با شوق گفتم:  دمیاز طال رو د فیخوشکل  و ظر یلیدستبند خ هیباز کردم  یوقت 
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 خوشگله. یلیخ یوااا_ 

 خوشحالم که خوشت اومده. _ 

 ؟یبندیبرام م _ 

 حتما. _ 

 به چشماش نگاه کردم و گفتم:  ذاشتمشیهمونجا م دیداشته باشمش و با تونستمیکه نم فیاما ح ومدیم یلیبه دستم خ 

 باشه؟ یپنهون نایا دیبا یتا ک_ 

 کنم! کاریرو دوست ندارم اما چ طیشرا نیبه خدا منم ا دونمینم _ 

 یراض دیشا یو باهاشون صحبت کن یو مدام بر یبه هرحال اگه تهران باش ؟یکارت درسته که ازشون دور شد یکنیفکر م _ 
 بشن.

 و گفت: دیکش یچشماشو بست آه 

 مهسا. ستمیمن براشون مهم ن _ 

 .یشیبدبخت م کننیت براشون مهمه فکر م ندهیآ یعنی یبا من ازدواج کن خوانینم نکهیهم ،یکنیاشتباه م _ 

 یلی معتقد به ازدواج فام)دخترعموم( ازدواج کنم سامان هم با دخترخاله م ازدواج کرده. کال ایبا رو خوانیاونا م زمینه عز _ 
 هستن.

 وااا...چرا اونوقت؟... _ 

 .کنهیرد م لیزنعموم به مامانم گفته خواستگارا رو به خاطر سه یرو چند بار گفته حت نیا خوادیهم منو م ایالبته رو _ 

 گناه داره دلشو نشکن. لیسه کردم،یداشتم ولش نم ییپسرعمو نیمنم همچ دمیبهش حق م _ 

که من رو به خانواده م  یداره،اصال هرک شتریب قیصدتا رف ادیمن دوستش ندارم مهسا، ازون دختراست که ازشون بدم م _ 
 .خوامیکنه نم کینزد

 ؟یخوایاز خانواده ت م یآهان، پس منو فقط به خاطر دور _ 

 که عاشقتم. یدونینکن خودت م تمیاذ _ 

 .دونمیآره م _ 

 :و گفتم دمیکش یقینفس عم  

 .شهیکه درست م شاالیحاال...ا _ 

منم به جز اون   دیفهمیچون دوست پسر داشت. اگه م  خواستیرو نم ایحرفاش بود، اون رو ریبه خونه اومدم فکرم درگ یوقت 
حرف  رضایهرشب با عل بای. تقرکردمیخودمو آروم م فهمهینم  چوقتیکه ه دیام نیو بعد به ا کرد؟یم کاریدوستم چ رضایبا عل

انقدر شوخ  کردمیچند لحظه  غمامو فراموش م یمنم  دلتنگش بودم. در کنارش برا فاو انصا کردیم ی.اون ابراز دلتنگزدمیم
دوست نداشتم باهاش تموم کنم،  نمیخوب بود. واسه  هم لیفرار از غم سه یبرا  نیو ا دادینم یبود که به آدم اجازه ناراحت

 نکهیسرهم کردم از یاما چطور؟ دروغ رفتمیم رازیبه ش دیال و هوام عوض بشه باکم  ح هیبرم تا  دنشیگرفتم به د میتصم
. خانواده م که بهم  اعتماد کامل رهیگیرو نم انترمینره نمره م یدو روزه  به اصفهان گذاشته و هرک یاجبار یاستادمون اردو

بفهمن  یزیچ امیدوستا و  همکالس خوامیگفتم نماما با مخالفت منکه  امیاولش گفت منم م لیداشتن اجازه رفتن رو دادند.  سه
خوشکل کردم و بعدم  یو  کل شگاهیزدم.اول رفتم آرا رونیساعت دو بعدازظهر از خونه ب دیمنصرف شد. روز اردو فرا رس

گرفتم و تا  اون موقع همونجا منتظر موندم.  طیبل میساعت هفت و ن یشدم. ساعت چهار بود، برا نالیترم یراه میمستق
 رضایشدم عل ادهیپ یوقت دمینصفه شب رس میسه و ن یحرکت کرد طرفا رازیسمت  ش هباالخره ب ریساعت تأخ کیاتوبوس  با 

هشت هتل برد. اونجا اتاق گرفتم و قرار شد  هیمن رو به  یو بعد از احوالپرس میبود. طبق معمول  دست داد ستادهیمنتظر ا
شدم، ساعت  داریاز خواب ب یزنگ گوش یاهشت  کوک کردم. با صد یو ساعت رو برا دمیتخت  دراز کش یدنبالم. رو ادیصبح ب

 پشت خط بود.  رضایعل  دادیرو نشون م میهفت و ن

 منتظرم. نییپا ایب یخوابیچقدر م _ 

خوش و بش از هتل  یمنتظر بود رفتم بعد از کم  یکه تو الب رضایعل شیهتل دادم و پ  رشیرو به پذ دایآماده شدم کل عیسر 
  یرو میدیپارک رس هیدرد گرفته بود به  یلی. پاهام خمیزد یقدم م ابونایظهر دست در دست هم تو  خ یکایتا نزد میخارج شد

 نشستم و بهش گفتم: مکتین

 .امیب تونمیقدم هم نم هی گهیمن د _  

 .ینازک نارنج _ 

 .دمیپوش یم یکتون یرو ادهیپ میاومد یگفتیم ستیکفشم خوب ن _ 

 خنده و گفت: ریزد ز 
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نمازخونه داره پاشو  هیاونجا، آخه  رنیواسه استراحت و نماز م یسربازا گاه هیمال کالنتر نجایهم کیهست نزد ینگیپارک هی_ 
 .میبر

 .تونمیحرفشم نزن نم _ 

 استراحت کن. یخواست یبه خدا،اونجا هرچ کهیپاشو نزد ؟ینیبش نجایا یتا ک یخوایم _ 

بود به   یا ی. باالخره به هر سخترفتمیکه لنگ لنگان راه م کردیم تیبود بلند شدم اونقدر کفشم  پامو اذ یبا هر زحمت 
کرد  یگرم گرفت و احوالپرس یحساب رضایبود که با عل یانسالیمرد م هینگهبان اونجا  میرفت نیی.از رمپ پامیدیرس نگیپارک

بودند و  دهیاتاق بزرگ که وسطش رو پرده کش هیفلش مشخص شده  بودحرکت کردم  بامنتظر نموندم و به  سمت نمازخونه که 
هم   رضایکه عل دینکش یشده بود به قسمت زنونه رفتم و اونجا  نشستم طول  دهیپوش یهاش با پشت وارهیبا فرش و د  نشیزم

 اومد بهش گفتم: شمیپ

 ست؟یزنونه ن نجایمگه ا _ 

 ؟یخوریم یناهار چ ادیب یکس یکه مگه رهگذر انیخانما نم هیمال کالنتر نجایبابا ا _ 

 .یتو بخور یهرچ _ 

 .امیو م رمیگیناهار م رمیپس م _ 

مشت سربازه اگه در و ببندن  هر  هیکه مال   کیتار نگیپارک هی نجایا یاومد یرفت به خودم گفتم آخه تو با چه  جرات یوقت 
خسته  یلیو چون خ میقسمته، فعال که اومدم ناهار رو خورد یو گفتم هرچ یالیخ ی! خودمو  زدم به بفهمهیم یک ادیسرت ب ییبال

 : گفتیکه داشت م دارشدمیب رضایعل  یخوابم برد با صدا یدو ساعت هیبودم 

 .یتون وقت واسه خواب دارتو خونه خود گهیپاشو د نجایا یخواباتو آورد_ 

 نشستم و گفتم: 

 ساعت چنده؟ _ 

 شش. یکاینزد _ 

 خسته بودم. یلیخ _ 

 رون؟یب میبر یآره معلومه غش کرد _ 

 راه برم. تونمینه به خدا نم _ 

 .یچه تنبل یوااا _ 

 تاول زده. نیپاهامو بب _ 

 انداخت و گفت: ینگاه هی 

 هتل؟ یبر یخوایچطور م _ 

 خوبه به خدا. نجاینرم؟ هم شهینم _ 

 نداره نه بالش نه پتو. یچیه شهیکه نم نجایا _ 

 ؟یاریب لمویهتل وسا یریم خوامیهم نم گهید زیچ ذارمیسرم م ریرو ز یپشت _ 

 !م؟یشب بمون ذارهیاصال م نمیبذار من با نگهبان حرف بزنم بب یباش دیخودت با زمیعز دنیبه من که نم _ 

 ت و گفت:بعد برگش قهیچند دق 

 .اریب لتویکن هم وسا هیهتل هم تسو میپاشو بر یگفتم خواهرم ذاره،یحله م _ 

 م گرفته بود با ناله گفتم: هیگر 

 .یعل تونمیبه خدا نم _ 

 .ستین یپاشو، چاره ا کنمیکمکت م ادهیسوار شو جلو هتل هم پ نگیجلو پارک رمیگیدربس م یبابا تاکس _ 

رد  زدیزنگ م یهرچ لیمدت هم سه نیبه هتل رفتم تو ا لمیو برداشتن وسا هیبود بلند شدم و واسه  تسو یبا هر زحمت 
رو  لمیدادم، وسا لیاتاق رو تحو رمیگیباهات  تماس م زدیحرف بزنم. اومدم  تونمیکه نم گفتمیم امیو بعد هم با پ دادمیم

  تونستمینم یو وقت کردیو معما  برام مطرح م ستانیچ میحرف زدباهم  یم. کلیبرگشت نگیبه پارک رضایبرداشتم و همراه عل
داشت که تمامش رو بهم نشون  داد  شیو آهنگ رو  گوش لمیعالمه ف هی دیخند  یو هرهر م نداختیجواب بدم دستم م

 ده بود که گفت: یکاینزد

 ؟یخوریم یشام چ _ 

 .یچیه _ 

 چرا اونوقت؟ _ 
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 تشنمه. شتریب ستیگشنم ن _ 

 گشنمه.  یلیچون خ رمیگیم چیپس من واسه خودم ساندو _ 

 .ریباشه واسه منم آب سرررررد بگ _ 

 باشه. _ 

 شده بود، بهش گفتم: ازدهیتا شام گرفت و خورد  

 اصال نتونستم تو اتوبوس بخوابم. شبیخوابم گرفته د یلیخ _ 

 بخواب. ریخب بگ _ 

 ؟یخوابیتو نم _ 

 .امیچرا تو بخواب، منم االن م _ 

ربع   هیبعد از  رضایعل دمیسرم گذاشتم و با همون مانتو  و شال خواب ریها رو ز  یاز پشت یکیرفت  رونیو از نمازخونه ب 
 بهش گفتم: دیها رو بالش  کرد و کنارم خواب یاز پشت یکیبرگشت اونم 

 ؟یکنیچراغو خاموش نم _ 

 نه نگهبانه گفت چراغ رو روشن بذارم.  _ 

 باشه. _ 

 مهسا؟ _ 

 جانم. _ 

 ؟یکنیم دایواسم کار پ زدی_ 

 آشنا ندارم که. ییمن؟ جا _ 

 .هیواسه ازدواج جد ممیتصم _ 

 تو تموم بشه بعد. یصبرکن درس من تموم بشه سرباز _ 

 سال صبر کنم! 2اوووووه  _ 

 گذشته. یچشم به هم بزن _ 

 .یبعد عروس م،یحداقل عقد بکن ینجوریا شهیمگه نم _ 

 بدن. تیکارت روشن بشه تا خانواده من رضا فیتکل دیبا شهیمنه ن _ 

 ؟یکه باهام فرار کن یاونقدر دوستم دار _ 

 !لمهیهم ف یزندگ یفرار؟ نکنه فکر کرد ؟یگل کرده عل تیبچه باز _ 

 و گفت: دیخند  

 بعد خودم رو. کشمیاول تو رو م یفقط من... اگه عروس بش یبهت بگم تو مال من یجد خوامیرو م یزیچ هی یکردم، ول یشوخ _ 

 .یگیم ونیزده به سرت هذ ادیز یخستگ زمیبخواب عز ریبگ _ 

 .کنمیم یکه احساس خل زنهیبه سرم م ییفکرا یآره گاه_ 

 گفتم: دمویخند 

 .زمیاحساست درسته عز_ 

 شده بهم نگاه کرد و گفت: زیر یبا چشما 

 خلم؟؟؟ یعنی _ 

 و گفتم:تکون دادم  دییسرمو به نشونه تأ 

 اوهوم. _ 

 برداشته بود،گفت: زیبه سمتم خ کهیدر حال 

 تا نشونت بدم. سایخل؟ وا یگیدختره پررو به من م _ 

 گفتم: یبهم دست داد با دلخور  یلحظه حس بد هی یخودشو  انداخت روم برا عیتا خواستم فرار کنم سر 

 برو کنار. _ 
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 .رمینم _ 

 !زنمایم غیج _ 

 دستش دهنمو گرفت و گفت: هیبا  

 بزن. غیج _ 

 کیدستش گرفت سرشو نزد هیکردم با التماس بهش نگاه کردم. دو تا دستامو با  یعجب  غلط شدیقلبم داشت از جاش کنده م 
 گوشم برد و گفت:

 .ادیبرم یبگ یاز آدم خل هرچ _ 

 داشت بهم گفت: ینداشت الغر بود،اما زور خوب دهیفا کردمیتقال م یهرچ 

 .دارمیدستمو بر م ینزن غیاگه ج _ 

 نزنم تا دستشو برداشت گفتم: غیبا حرکت سر قول دادم که ج 

 شه؟یسرت نم یغلط کردم تو شوخ _ 

 اولش رو دوباره بگو. کهیت ؟یگفت یچ _ 

 غلط کردم خوب شد؟ رضا،یعل دیببخش _ 

 ده  بود با اخم گفتم:از خنده روده بر ش کهیدرحال دیاز روم کنار رفت برگشت و سرجاش  خواب 

 مرض کجاش خنده داشت؟ _ 

 .ومدیاشکت در م دادمیادامه م گهیکم د هی یعنی ااااایدیترس یلیخ _ 

 مسخره. _ 

 .دمیپشتمو بهش کردم و خواب 

چشم رو  یاونقدرا ب یهمه راه رو به خاطر من اومد نیکه از اعتمادت سوء استفاده کنم تو ا ستمین یآدم زمینترس عز _ 
 .ستمین

 و گفتم: دمیکش ینفس راحت 

 .نجامیکه االن ا یکه قابل اعتماد دونستمیخدا رو شکر، منم م _ 

 خنده و گفت: ریباز زد ز 

 !میداره زودتر به حجله بر یخب چه اشکال یتو که اول آخر زن خودم ی...راستیسکته بود کهیاز ترس نزد دمیآره د _ 

 بخوابم. خوامیبس کن م رضایعل _ 

 ...جووووون.مونیچه شود شب عروس یول _ 

 .ریشب بخ _ 

 و گفت: دیخند 

 زن. ریشب تو هم بخ_ 

بود  دهیاز من خواب یادینسبتا ز یاما اون با  فاصله  میخلوت باهم تنها بود یجا هیدرسته   ذارهیداره سربه سرم م دونستمیم 
وجود من نتونستم خوب  بخوابم دلهره داشتم باالخره آدم هست و  نیخروپفش بلند شد اما با ا یزود هم صدا یلیو خ
دادم کل  روز رو تو  حیبهتر بود اما ترج یداشتم.  پام کم طیو من بعدازظهرش بل دصبح ش یاتفاق چی. اونشب بدون هزالخطیجا

 ناراحت بود.اشک تو چشماش نشست و با بغض گفت:  یلیخ رضایبمونم موقع برگشتن عل نگیپارک

 .شهیدلم برات تنگ م_ 

 منم. _ 

 کار. یبرا زدی امیتمومه بعدش م گهیشش ماه د میسرباز _ 

 دنبالش باشم. کنمیم یمنم سع زمیباشه عز _ 

 دمغ بود بهش زنگ زدم و گفتم:  ینگاهش کردم بدجور شهیاز ش یو سوار اتوبوس شدم  وقت میباهم دست داد  

 .مینیبیرو م گهیبازم همد رما،ینم یکن ینجوریا _ 

 ؟یدیبهم م یقول هی _ 

 ؟یچ _ 

 ؟یتا آخرش باهام بمون _ 
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 .زمیراحت، تا تهش باهاتم عز التیخ _ 

بهش دادم   یقول نیهمچ یلیکه به چه دل کردمیفکر  م نیبه ا زدیبه  رازیش ری. تمام مسمیکرد یاتوبوس راه افتاد و خداحافظ 
ساعت  دمیرس زدیبه  یوقت  هیزیهم بدچ یریوقتا جوگ یکردم  بعض دوارشیپس چرا ام خواستمشیمنکه واسه ازدواج  نم

 نیماش هی نمی. واسه هممیوفتیچون  بهشون گفته بودم که فردا صبح راه م مبه خونه مون بر تونستمیدوازده شب  بود نم
 یبرم پول تاکس خواستمیو از  ته دل م یقلب تیبود که با رضا ییشدم چون فقط اونجا تنها جا لیخونه سه یدربس گرفتم و راه

بوقک خورد تا باالخره با   یلیزدم خ گآوردم و بهش زن رونیب  فمیرو از ک میگوش سادمیرو حساب کردم و پشت در  خونه ش وا
 جواب داد:  یخواب  آلوده ا یصدا

 بله؟_ 

 ؟یخوایمهمون نم ؟یسالم چطور _ 

 مهمون؟ ؟یسالم گلم خوبم تو خوب _ 

 خسته ام. یلیدر رو باز کن خ ای..بایخواب _ 

 تو؟ ییدرو باز کنم؟ مگه کجا _ 

 پشت در. _ 

 زد و گفت: یمن لبخند دنینگفت و بالفاصله در رو باز کرد با د یزیچ 

 ؟یکنیم کاریچ نجایا _ 

 تو؟ امیب _ 

 آره،آره حتما. _ 

 دیجذب سف یو رکاب دیشلوارک سف  هی کهیمبل نشستم. کنارم نشست در حال  یدر کنار رفت داخل شدم رو یو از جلو  
  یرونیب پیمن با ت یجلو شهیباز قرار داشت تا اون  موقع هم یبا دکمه ها یآب  راهنیپ هیاون  یبود و البته رو دهیپوش

 بود محو تماشاش بودم که گفت: سادهیوا

 زم؟یعز یشام خورد _ 

 آره ممنون. _ 

 شربت؟ ای ارمیب ییچا _ 

 رد لطفا.س زیچ هیتشنمه  یلیخ _ 

 شربت اومد و  مقابلم نشست. وانیبعد با ل قهیپنج دق 

 که. یایفردا م یگفت _ 

 .شتیپ امیبه خانواده م نگفتم تا بتونم ب یزیآره اما برنامه عوض شد چ _ 

 دلم تنگ شده بود. یلیخ یکرد یکار خوب _ 

 .نطوریمنم هم _ 

شده   شتریبه صورتم زدم درد پاهام ب یآب  هیرفتم  ییشربت رو خوردم و بلند شدم لباسام رو  درآوردم و به سمت دستشو 
 یبا نگران  لیتخت ولو شدم سه یبه سمت اتاق  خواب رفتم رو ییراه برم  لنگ لنگان از دستشو تونستمیم یبود و به سخت

 اومد و گفت: شمیپ

 شده؟ یچ _ 

 پاهام داغون شده. میداشت یرو ادهیبود اونجا هم همش پ کفشم تنگ _ 

 .یدیخریم گهیکفش د هی یرفتیخب م _ 

 نبود. نکارایوقت ا _ 

 .نمیبذار بب _ 

 گفت: یو کناره هاش هم  تاول کرده بود، با ناراحت یبد شده بود. پشت پام زخم یلیبه پام انداخت خ ینگاه هی 

 ؟یا چطور راه رفتپاه نیبا ا یستیاصال فکر خودت ن _ 

 .ستیمهم ن شه،یتا صبح خوب م _ 

 که مربوط به تو باشه مهمه. یزیهم مهمه هرچ یلیخ _ 

 گفتم: یبلند یرفت  با صدا رونیبرداشت و  ب یشلوارش رو از چوب لباس 

 ؟یریکجا م_ 
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 واسه پات. ارمیم ریگ یزیچ نمیداروخونه بب رمیم _ 

 آخه؟ یبر یخوایشب کجا م نوقتیا شهیتا صبح راه نرم خوب م خوادیول کن بابا نم _ 

 . گردمیزود برم یشبانه روز رمیم _ 

و  دیفقط بهش  خند رضایعل کهیرو  ناراحت کرد درحال لیساده چقدر سه یزخم پا هی  رضایاو و عل نیو رفت باز هم تفاوت ب 
که  هیاون تنها  مرد دمیفهمیو م شدمیعاشقش م  شتریتا بتفاو نیا دنیکه  انتظار داشتم با د یزینداد. برعکس چ تیاهم

وارد  لیسه  قهیدر خونه اومد و بعد از چند دق یفکرا بودم که  صدا نیمنو خوشبخت کنه و  اگه بهش نرسم... تو هم تونهیم
 پام کنار تخت نشست و گفت: نییکه  باند و پماد داخلش بود پا یکیپالست هیاتاق شد با 

 .شهیتا صبح خوب م یرو بزن نایدکتره گفت ا _ 

 .لیکه نخوردم سه ریزخم شمش ستین یمهم زیبابا چ _ 

 گفتم: یپماد و درآورد خواست برام بزنه که با حالت خجالت زده ا 

 .زنمیخودم م خوادینم _ 

 نگو بذار کارمو بکنم.  یچیه یستیتو بلد ن _ 

 و گفتم: دمیخند 

 چشم.  _ 

 بال نفسم. یب نازت یچشما _ 

 که گفت: زدیبادقت به همه جاش پماد م 

 که. سوزهینم _  

 آخ آخ. یلیچرا، چرا خ _ 

 ؟یکنیمسخره م م _ 

 گلوله خوردم. کنمیحس م یکنیرفتار م یجور هی ینه، ول _ 

 .نجامیدرد بزرگه، ا هیمن  یتو زخم ساده باشه اما برا یبرا دیخدا نکنه شا _ 

 و با انگشت شصت دست راستش به  قلبش اشاره کرد باهمه احساسم گفتم: 

 تو و قلب مهربونت بشم. یمن فدا یاله _ 

 .نمیزتریخدا نکنه عز _ 

 خورد پمادا نره و بعد بلند شد و گفت: ییپامو با باند پوشوند که اگه جا 

 .ریشب بخ _ 

 خواست اتاق رو ترک کنه که گفتم:  

 کجا؟ _ 

 .یو هال که راحت بخوابت رمیم _ 

 ؟یبمون شهیم _ 

 نگفت فقط نگاهم کرد، گفتم: یزیچ 

 لطفا. یکنارم باش خوامیم _ 

 به سرتا پاش کردم و گفتم:  یگفت و نشست کنار تخت نگاه یچشم 

 ؟یستیتو چرا جلو من راحت ن _ 

 ستم؟یگفته راحت ن یک _ 

 ؟یبخواب رهنیو پ یبا شلوار ل یخوایم یکنیلباساتو عوض نم نکهیهم _ 

 .کنمینه نگران نباش عوض م _ 

 رو تخت بخواب. نجایهم ایپاشو عوض کن و ب _ 

 چراغا رو خاموش کنم. رمیباشه م _ 

 برو. _ 
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و درشتش  رو تاحاال  دهیورز یبود بازوها لیکه چقدر خوش است یوارد اتاق شد وا یکه با همون شلوارک و رکاب دینکش یطول 
 و گفتم: دمیبودم خند دهیند ینجوریا

 . ایکلیخوش ه _ 

 .شهیوقته باشگاه نرفتم داره خراب م یلیخ نهیبینه بابا چشات خوب م _ 

 فعال که دخترکشه.  _ 

 :دیازم پرس لیسه میدیخند ییو دوتا 

 رو هم خاموش کنم؟ نجایچراغ ا _ 

 آره ممنون. _ 

فضا رو  یکم دیتاب یکه از پنجره م یمطلق نبود چون نور ماه کیاراتاق ت دیچراغ رو خاموش کرد و اومد کنارم رو  تخت خواب 
بود و من به پهلو به سمت اون بهش زل  زده بودم و فقط   دهیبه پشت خواب لیسه دیرو د یهمه چ شدیروشن کرده بود و م

 چرخوند و گفت: مزد سرش رو به سمت یلبخند کردمینگاهش م

 ؟یکنینگاه م یبه چ _ 

 به عشقم. _ 

 ؟یکنیفکر م یو به چ _ 

 مال من بشه؟ یروز هیجنتلمن  یآقا نیا شهیم نکهیبه ا _ 

 و گفت: دیکامل به پهلو به سمتم چرخ 

 ؟یمال من هست ؟یمطمئن باش تو چ نویکه اومدم سمتت تا لحظه مرگم فقط مال توام ا یمن مال توام از اول_ 

 شد که گفت: یبگم سکوتم طوالن یچ دونستمیجواب سوالش سخت بود نم 

 شد؟ یچ_ 

بهت  نانیبا اطم تونمیاون موقع م میکه رسما زن و شوهر باش میمال هم یمن و تو زمان دونمیخبر ندارم فقط م ندهیمن از آ _ 
 بگم آره مال توام فقط تو.

 حق با توئه. فهمم،یم _ 

تو بغلش  دنیواسه خواب دنشیبود. دلم لک زده بود واسه بوس یمرد خواستن نیکردم، چقدر ا کیکم خودمو بهش نزد هی 
 ریسمت سقف. بهم شب بخ دیصبح بشه، نگاهشو از صورتم  برداشت و دوباره چرخ خواستیکنارش آرامش داشتم. دلم نم

دم تا بهش نگاه کر رهیلحظه رو از دست بدم. اونقدر خ نیا خواستیگفتم اما دلم نم ریگفت و چشماشو بست.  منم شب بخ
بود  مینگاه به ساعتم انداختم، هشت ون هینبود  لیخوابم برد. چشمامو که باز کردم رو تخت  بودم اما سه  یک دمیباالخره نفهم

  یکه با رو دمیرو مقابلم د لیکه اومدم سه رونیبستم ب رهیصورتمو شستم و موهامو  شونه زدم و با گ ییپاشدم رفتم  دستشو
 :گفت ریگشاده بهم صبح بخ

 ؟یشد داریب یک لیسه ر،یصبح بخ _ 

 صبحونه. دییهست، بفرما یساعت هی _ 

 ممنون. _ 

شده بود  نییرز سرخ تز یصبحونه با کل زیباشه. م قهیمرد انقدر خوش سل نیا شدینه باور  نم یبه سمت آشپزخونه رفتم. وا 
 قرارداشت بهش نگاه کردم و گفتم: زیم یهرچه تمامتر رو ییبایصبحونه الزمه به ز هی یکه  برا یتخم مرغ هرچ ریکره خامه پن

 !یخوراک نهمهینفرما،ا هیمن  زمیعز یمرس _ 

 و گفت: دیخند 

 به اندازه ده نفر بخورم. تونمیمن انقدر اشتها دارم که م _ 

 :دیشده بودم. ازم پرس زیواقعا سورپرا ،ییچا ر،یپرتقال، ش ز،آبیسر م مینشست  

 پات بهتره؟ _ 

 گفتم: کردهیاومد که پام درد م ادمیه تاز 

 نبود. ادمیآره انقدر خوبه که اصال _ 

 خب خدارو شکر. _ 

 گفت: لیسه میصبحونه رو که خورد 

 .میپاشو بر _ 
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 کجا؟ _ 

 .یکفش بخر میبر دیپاشو با _ 

 دارم. ادیکفش ز خوادینم _ 

 خونه. یپابرهنه بر ای میکفش بخر میبر یایب دیبا ایپس  یبپوش ویکفش لعنت نیا گهیعمرا بذارم د _ 

 پام خوب شده. زمیعز ریسخت نگ _ 

 م؟یاصال حرفشم نزن بر _ 

 .میباشه بر _ 

 مغازه به فروشنده  گفت:  میداد که  موقتا بپوشم رفت ییدمپا هیبهم  دمیلباسامو پوش 

 .ستیصال مهم نا متشمینشه ق تیباهاش راه بره اذ یخانوم هرچ نیکه ا خوامیم یکفش راحت هیآقا _ 

 ازش تشکر کردم.  میشد  نیحساب کرد و سوار ماش لیرو انتخاب  کردم سه یکیچند مدل آورد و باالخره  

 ناقابله عشقم. _ 

 یچهار عصر  کنارش بودم کل یکایباشم، تا نزد ششیپ شتریب یکه بتونم چند ساعت میگفته بودم دوازده راه افتاد نایبه مامان ا 
 و بهمون خوش گذشت به ساعتم.نگاه  کردم و گفتم: میدیباهم خند

 برم. دیبا گهید _ 

 .رسونمتیباشه م _ 

چقدر بهم خوش  گذشته  نکهیمامان و بابا گفتم و ا یبرا میدروغ یشدم و به سمت خونه  راه افتادم از اردو ادهیسر کوچه پ 
 نکهیو از ا دمیدیرو م لیهرروز سه بایمنوال گذشت تقر نیبه هم یرو بهونه کردم و  به اتاقم رفتم. چند ماه یبعدم خستگ

بحث ازدواج رو مطرح کرده بود حرفا و  کاراش جور  یداشتم. از وقت یتماس تلفن بهم مرت رضایدارمش خوشحال بودم با عل
حساسش کنم اون  خواستمینم  یول ومدیو من اصال خوشم نم زدیخودمون حرف م نیب ییشده بود دائما از رابطه زناشو یا گهید

 که تموم شد بهم زنگ زد و  گفت: شیخاطر  بود  سرباز نیبه ا دیشا دونستیمنو زن خودش م

 واسه کار.  زدی امیم یدو سه روز _ 

 استقبال کردم و گفتم: یاصال خوشحال نشدم ول کهیباوجود 

 دنبالت. امیبگو ب یدیرس _ 

رو  گرفتم چند  زدی یها یازمندیو روزنامه ن سادمیباجه وا هیش کردم کنار سوار نکهیرفتم بعد از ا نالیاونروز به ترم یفردا 
. صفحه آخر میکنیدو جا  برا مصاحبه رفت و همه گفتن خبرت م یکیتا از کارا که مناسبش بود رو انتخاب کرد و تماس گرفت. 

 رونیاز شهر ب نمیواسه هم یایب یمصاحبه حضور یبرا دیتماس گرفت گفتند با یوقت بود، یاز کارخونه کاش رویدرخواست ن
 رضایعل خواستیمثل  سابق نبودم دلم م کردمیفکر م لیبه سه یچرا با  هر آهنگ دونمی. ضبط رو روشن کرده بودم و نممیزد

عاشقش   شتریبلکه برعکس باعث شده بود ب رهیرو بگ لیسه یبرم. نه، اون نتونسته بود جا لیسه شیزودتر بره تا بتونم پ
 به خودم اومدم و گفتم: رضایعل یدفعه با صدا هیفکرا بودم که  نیبشم تو ا

 متوجه نشدم. ؟یچ_ 

 ؟یخانوم یدیلب م _ 

 حالت خوبه؟ _ 

 لب بده. هیبزن بغل  ست،ین یخلوته، کس نجایا _ 

 واقعا که...خجالت بکش. _ 

 .یچرا؟ خب زنم _ 

 گفتم: تیبا عصبان 

 . ستمین چکسیمن زن ه _ 

 م؟یباهم ازدواج کن ستیمگه قرار ن ؟یمگه دوستم ندار _ 

کم فکر کن تو  هیکجا  زدی. آخه همدان کجا ذارنیبعد بگو، من مطمئنم که خانواده ها نم میداره هروقت ازدواج کرد یچه ربط _ 
 رو خدا!

 .شهینم یزیلب که چ هی _ 

 تمومش کن. _ 

 رازیبکنه همون  ش یکار خواستیفکر که اگه م  نیودم. تمام مدت با اب یکردم از دستش عصبان شتریرو ب نیو سرعت ماش 
من  کردیفکر م  یموندم از وقت نیاون داخل رفت و من تو ماش  میدیبه  کارخونه مورد نظر رس کردمیخودم رو آروم م کردیم
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شدم چهل  یداشتم  کالفه م هگی. دزدیم یخاک بر سر یحرفا  نیو از ا کردیم یزنشم رفتارش عوض  شده بود. مدام امر و نه
 منتظرش بودم تا باالخره اومد، گفتم: نیرو عالف  تو ماش یا قهیدق

 شد؟ یچ_  

 .خورهینه بابا به درد من نم _ 

 چرا؟ _ 

 هم نداره. یحقوق خوب هیکارش سخته، حمال _ 

 ؟یخوایم یرعاملیمد پلمیبا مدرک د دیببخش _ 

 .یسانسیکه تو ل دمیفهم ،یالزم نکرده مدرکم رو به رخم بکش _ 

 داره منظورم... یوا چه ربط _ 

 .دمیمنظورتو فهم _ 

 رو گرفت سمتم و گفت: وهینشسته بودم که آبم مکتیپارک رو ن میرفت میسکوت کردم و به سمت شهر حرکت کرد 

 ؟یآشت _ 

 نداشتم. یمنکه منظور بد یکنیگز نکرده پاره م یریاخالقت بده که زود از کوره در م نیقهر نبودم اما ا _ 

 بود. یخب حاال تموم شد هرچ _ 

آورد.   یدر م یرادیا هیاز هر کدوم  میرفت یم یهم باهاش تماس گرفتند وقت گهیزورش اومد معذرت بخواد. چند جا د یحت 
 نیبنز یبه اونور  کل نوریشدم از صبح پا به پاش ا  یعصبان یلیخالصه خ خورهیبه دردم نم  یکیکالسه  یب یکیکارش سخته  یکی

 گفتم: یوربا دلخ کرد،یسوزوندم بعد آقا ناز م

 !؟یستیتو دنبال کار ن _ 

 چرا؟ _ 

 !گهیهمش کاره د نایخب ا _ 

 برم سر چهاراه روزنامه بفروشم کاره؟ نکهیکاره؟ ا یآبدارچ _ 

 ته ت.هم که کار برق بود و مرتبط به رش یآخر نیکار بود،ا ینه اما کارخونه کاش نایا _ 

 سر کار، من شنبه همدانم. ایهم گفت از شنبه ب یآخر نید،ایصرفیبود به حقوقش نم یکارخونه کارش حمال _ 

و قرار شد موندگار  یخواستگار یبا خانواده ت روشن کن هروقت اومد فتویاول برو همدان تکل ؟یگیم یچ گهیخب پس د _ 
 برو دنبال کار، نگران نباش کار هست. یبش

 کارو بکنم. نیهم دیآره، با _ 

کرده بودم رسوندمش مسافرخونه و به  بهونه دانشگاه ازش جدا شدم. به محض  یاز صبح مثل راننده آژانسا فقط رانندگ 
 بهم  شک کنه، گفتم: خواستمینم میباهم حرف زد یزنگ زدم و  کل لیبه سه ییجدا

 خونه. رمیدانشگاه بودم و خسته ام م _  

 یکیهو با  هیشد که  یچ دمیکه نفهم میزدیقدم م میپارک و داشت میباهم رفت  رضایعل  شیز کالسم دوباره رفتم پفردا بعد ا 
مردم داشتن   کردمیشدن و من از ترس داشتم سکته م زیگفتن و فحش دادن، باهم گالو راهیدعواش شد، شروع کرد به بدوب

واقعا شرم آور  دادیکه م ییبه کنار فحشا نایحاال ا اد،یآشنا ب یکیاگه  اد،یب سیپلمن خوب نبود.اگه  یبرا نیو ا شدنیجمع م
 یانقدر عصبان نیجداش کردم. از پسره عذرخواستم و اونو کشوندم سمت ماش یزار هیبود با التماس  و گر یبیبود. به هرترت

 و گفتم: دمیکش قیدوتا نفس عم یکیبودم که حد نداشت 

 ؟یکنیم کاریچ یمعلوم هست دار _ 

 کردم؟ کاریچ _ 

 !یدادیبود که م یزشت چ یاون فحشا یبا اون پسره دعوا راه انداخت یواسه چ ؟یدونیواقعا نم _ 

 !ندازهیم کهیبهت ت نمیبب سمیوا تونمیدارم نم رتیمن غ _ 

 گفت مگه؟ یانداخت؟ چ کهیت یک _ 

 نگاه کردو گفت جوووون! یرچشمیاز کنارمون که رد شد بهت ز _ 

عاقالنه رفتار  دیبا من بوده؟ به فرض هم که با من بوده باشه تو با یدونی!اوال از کجا میبلوا کرد نهمهیا نیخاطر هم به ن؟یهم _ 
 ییچه آبرو یدونیم دادم؟یجواب بابام رو م دیبا یچ یکالنتر میرفتیو م ومدیم سیاگه پل میباهم ندار ینسبت چیمن و تو ه ،یکن

من فکر  یتو اصال به آبرو ؟یچ دیدیآشنا منو م هیمن االن سر کالسم اگه تو اون پارک  کننیاون بدبختا فکر م رفتیازم م
 ؟یکرد
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 .کنمیفکر نم یچیبه ه گهیکه بزنه باال د رتمیرگ غ _ 

 حماقت! گمیم رت،یغ گمینم نیمن به ا _ 

 ؟یگیم یکه هست حاال چ هینیآره من احمقم هم _ 

 .شناسمتیفقط خوشحالم که دارم م یچیه _ 

 دلتو زدم نه؟ گهید یکرد دایکنار، از ما بهتر پ میکه بذار یگردیدنبال بهونه م یدار _ 

 مزخرف نگو. _ 

 بگو؟ یچ گهیاحمق هم هستم، د گم،یآره من مزخرف م _ 

 .دیفهمینداشت اصال نم دهینگفتم حرف زدن باهاش فا یزیسرمو تکون دادم و چ 

 .ی. همش مقصر خودتوفتادیاتفاق نم نیا یزدیجلف نم پیت ینجوریبهت نگاه کنه اگه ا یکس ادیخوشم نم یتو ناموس من _ 

 هه، واقعا جالبه. _ 

 .یزنیچادر م یبه بعد با من که هست نیاز ا _ 

ضمنا در حال حاضر من فقط ناموس  ؟یبهم دستور بد یخواینشده م یچیکم روشنفکر باش هنوز ه هیمن از چادر متنفرم تو  _ 
 بابام هستم.

 . زدیاصال من ... خوردم که اومدم  یگیآره راست م _ 

با  فرستادمیروشن کردم و رفتم خونه مدام به خودم لعنت  م عیشد انقدر حالم بد بود که سر ادهیپ نیاز ماش تیو با عصبان 
که  یدوساعت یکیبود و درست  نبود تنهاش بذارم.  بیغر نجایود، ااومده ب زدیبه خاطر من به  رضایانتخابم اما خب عل نیا

افتاده مرتب  تماس  ینگران شدم نکنه اتفاق  یکم نطور،یهم هم امینداد. پ وابگذشت و حالم بهتر شد بهش زنگ زدم ج
 تا باالخره جوابمو داد. گرفتمیم

  ؟ییکجا_گفتم   

 مسافرخونه. _ 

 ؟یقهر بود ؟یچرا جواب نداد _ 

 نه خواب بودم. _ 

 منو باش که از فکرت نه تونستم غذا بخورم نه بخوابم اونوقت آقا خواب بودن. ؟یخواب بود _ 

 ش؟یخب حاال فرما _ 

 چه طرز حرف زدنه؟ نیا _ 

 ؟یندار یمهسا اصال حوصله تو ندارم کار _ 

 حرف زد، گفتم: نطوریبامن ا یبغض گلومو گرفت به چه جرأت 

 نه به سالمت. _ 

 بود جواب دادم: لمیبه صدا در اومد، سه میحماقت. گوش نهمهیدلم گرفته بود از خودم، از غرور له شده م از ا 

 سالم._ 

 ؟یسالم گل من خوب _ 

 و گفتم: هیگر ریزدم ز 

 .ستمینه خوب ن _ 

 شده؟ یچ نمیشده فدات بشم من نباشم که اشکتو بب یچ _ 

 بد. یلیخ ل،یدلم بد گرفته سه _ 

 .یون دلت برم من خانمقرب _ 

 .لیسه یبود شمیکاش پ _ 

  شم؟یپ یایب یتونینم _ 

 نه خونه ام. _ 

 .رهیگیدلم م ینباش یمنم وقت خورمیغصه م تیمنم از دور _ 

 .لیسه _ 



RomanCity 
 عاشقیاوان ترمان  

 

https://telegram.me/romancity 46 

 

 .لیجان سه _ 

 دوستت دارم. یلیخ _ 

 منم دوستت دارم مهساجونم. _ 

 کجا و آن کجا! نیا دمیدیم کردمیم سهیمقا یوقت ه،یک لیکه سه دمیفهمیتازه داشتم م 

 .دنتیندارم برا د یدوباره بهونه ا شهیدانشگاهم تموم م گهیترم د هی لیسه _ 

 .یتا اون موقع رسما خانومم شاالیا _ 

 شه؟یم یعنی _ 

 . شهیبله که م _ 

کردم به خاطر  بودنش.  یر مباهام حرف زد. اونقدر حرف زد و حرف زد تا حالمو بهتر کرد. تو دلم خدا رو شک یحدود دو ساعت 
 داد. امیپنج صبح پ یطرفا رضایعل

 .دمیکه رس گمیم ینگرانم یلیچون خ _ 

 دادم. امیچه برسه به ازدواج پ خواستمیباهاشو نم یدوست یبرام مهم نبود حت گهید

 .یبه سالمت _ 

 جواب دادم.  یزنگ زد به سرد  

 بله؟_ 

 بد رفتار کردم. روزید دیببخش _ 

 .کنمیخواهش م _ 

 .زمیحساسم عز یلیآخه من روت خ _ 

 اما ازدواج نه. ست،ین یحرف میدوست باش یخوایاگه م میخوریما به درد هم نم نمیب یم کنمیفکر م یهرچ رضایعل نیبب _ 

 .یخواستیاز اول هم منو نم _ 

 بود، نه ازدواج.  یقصد من دوست _ 

 من کجا و شما کجا! پلمیو ما د یشما مهندس یگیآره راست م _ 

 .ستیبرام مهم ن زایچ نیکه ا یدونیکه خودتم م یجاده خاک یبازم زد _ 

 دست خدا... سپارمیش هم م هیبق کنمیم یبهت همه کار دنیکردم من واسه رس یشوخ _ 

شدند و  ی. روزها به سرعت سپرستیدر کار ن یازدواج گهیکه افتاده د ییبا اتفاقها  دونستینگرفتم خودشم م یحرفشو جد 
 نیبدم. توا لیبود که به موقع کارامو تحو نیهمه تالشم ا  ر،یپروژه هام بود و من درگ لی. زمان تحودمیبه آخر دانشگاه رس

برقرار  یاون دوباره آشت یاما با منت  کش کردم،یو قهر م شدیمرتب حرفمون م دمبار به مشکل خور نیچند رضایمدت با عل
کجا  ،ی. چرا جواب نداددادیم ریباهاش ادامه بدم مرتب بهم گ خواستیوضع خسته شده بودم دلم نم نیاز ا گهی. دشدیم

بار رد دادم اما ول کن   هی زدیزنگ م یپروژه بودم که ه لیروز تو دانشگاه مشغول تحو هی. یچرا بهم نگفت ،یبود یبا ک ،یبود
 دادم و گفتم: اجوابیز تینبود. کارم که تموم شد با عصبان

 ؟یخوایم یچ _ 

 ؟یدیچرا جواب نم _ 

 جواب بدم چند بار بهت بگم؟ تونمیکار دارم، نم یعنیرد دادم  یوقت _ 

 .یبد دیبا یطیجواب منو در هر شرا خود،یب _ 

 ادامه بدم. خوامینم گهیخسته شدم د گهیمن د ه؟یچ یدونیاصال م _ 

 .یشد عیزنگ زدم ضا یدوست پسرت بود شیآهان نکنه پ _ 

 .یدیادامه م تویدوست یکنیغلط م یتو که به من اعتماد ندار _ 

 مواظب حرف زدنت باش نذار دهنم باز بشه. _ 

 .یکه دهن لق دونمیآره م _ 

 نامربوط زدن، منم گفتم:   یو حرفا دادیشروع کرد به داد و ب 

 برو به سالمت. نمیبب ختتویصداتو بشنوم و نه ر خوامینه م گهید رضایعل_ 



RomanCity 
 عاشقیاوان ترمان  

 

https://telegram.me/romancity 47 

 

نفس راحت  هیگوشه  هیبودم که شکستمش و پرت کردم  یآوردم و انقدر عصبان رونیو  ب مکارتیرو قطع کردم س یو گوش 
 یفحش بارم کرده و کل  یاونجا کل دمیرفتم تو نت د یذوق کردم. وقت یاز دستش  خالص شده بودم کل نکهیو از ا دمیکش
 نیزنگ زدم با ا لیگرفتم و به سه دیجد مکارتیس هیخوشحال بودم   بودتموم شده  نکهیا... برام  مهم نبود فقط از دیتهد

منم براش  ،یکرده و منت کش یعذرخواه یتو نت کل دمیهفته بعد د هیرو جمع  کردم  هیسوخته قض مکارتمیبهونه که س
 نوشتم:

 نه زن و شوهر. م،یدوست باش میتونیفاصله مون انقدر دوره که نه م کنمیم یخوشبخت یبرات آرزو میخوریما به دردهم نم_ 

به  گهیآشنا شده بود و  د گهیدختر د هیداره. احتماال با  یخوشبخت یحرفمو قبول کرده و اونم برام آرزو دمیدو روز بعد د یکی 
 یعصب یلیبودم و  خ دهینامه م رس انیپا یتموم شد به آخرا یدردسر همه چ یب نکهیخوشحال  بودم ازا ینداشت. کل یازیمن ن

استرس منتظر  یبا کل لیبدم، اما هنوزم عقب بودم. روز قبل تحو لیروز خودش بتونم تحو تا دمیکش یداریشب ب یو کالفه کل
 بلند شد، بدون نگاه کردن به شماره جواب دادم:  میزنگ گوش یچاپ کارام بودم که صدا

 .دییبفرما_ 

 زن بود که اصال برام آشنا نبود. هی یصدا 

 ؟یمهسا موسو ؟یخانم موسو _ 

 .دییبله خودم هستم، بفرما _ 

 هستم. لیمن مامان سه _ 

 گفتم: دیدرجا خشکم زد با ترد 

 امرتون؟ _ 

 نیا دیخوریکه شما دوتا به درد هم نم دونمیخوب م نویاما ا دونمینم یزیو شما چ لیاز رابطه سه ادیخانوم من ز نیبب _ 
 یشما اگه واقعا دوستش دار ؟یموندگار شده، که چ زدیهست که  یسال و خورده ا کی لیاحساسا کاذب و زودگذره. االن سه

 .نیقبول کن یخواستگار ادیکه تنها ب نیخانواده باش یفکر نکنم انقدر ب هکه به سمت خانواده ش برگرد یکن یکار دیبا

 بهش  گفتم: یلحنم و آروم گرفتم و در کمال خونسرد تمیبا همه عصبان ؟یچ یبرا ریتحق نهمهیبود تو سرم، ا یحرفاش مثل پتک 

برگردوندنش به خونه به من  یبرا یکه حاال مجبور نباش یکردیاونقدر به پسرت محبت م یمادر بود یلیشما اگه خ زیخانم عز _ 
 .یالتماس کن

 .یستیکه دست از سر پسر من بردار برو با هم قد خودت، تو در شان پسر من ن گمیفقط دارم بهت م کنمیمن التماس نم _ 

دست  دیو بهش بگ دیریرو بهتون بگم لطفا جلو پسرتون رو بگ نیهم خواستمیچون منم م نیاتفاقا خوب شد که تماس گرفت _ 
 ه من آخه!بندوبارشه، او رو چه ب یب یهمون دخترعمو اقتشیکه ل دیاز سر من برداره، بهش بفهمون

 بهم گفت: بردم،یکردم داشتم لذت م رشیتحق نکهیبود و من ازا ختهیبهم ر یحساب 

گفتن کرم از درخته. اگه بفهمم بازم با پسرم در  شهیهم ادیسراغت نم گهیاونم د یو باهاش تموم کن یاگه تو بهش محل ند _ 
 مامان بابات حرف منو بهتر بفهمن. دیشا زنمیبه خونه تون زنگ م ندفعهیا یارتباط

کار  خواستمینم سوختی. اگه تا االن با پسرت بودم فقط دلم براش مدیستیهم ن یآش دهنسوز نیراحت همچ التونیخ _ 
نه خودت نه پسرت  گهیفقط لطفا د کنهینم یفرق چیمن ه یمرده و زنده ش برا ستیمهم ن گهیاز االن د یبکنه ول یاحمقانه ا

 ندارم.  مزخرفات نیدارم وقت واسه ا یکارو زندگ نیمزاحم من نش

اومده  شیبرام پ یبود به مغازه دار گفتم  مشکل یبه هرشکل  ومدیرو قطع کردم. بغض گلومو گرفته بود نفسم باال نم یگوش و
 تونستمیشده بود، نم ری. اشکام سرازرونینجا زدم ب. کارتشو بهم داد از اوبرمیم امیفردا صبح م نیبرم کارامو آماده کن دیبا

شده بودم از   ریطرف بدجور تحق هیکردم از  هیگر  یها ین سرمو گذاشتم رو فرمون و هایخودمو کنترل کنم نشستم تو ماش
اما  کردندیبهم  نگاه م ابونیمردم تو خ کردمیم هیعزادارا بلند  بلند گر نیو از دست دادم ع لیسه  شهیهم یبرا گهیطرف د

 لیبه سه نمیواسه هم کردمیم یخودمو خال دیبا کردمیم یتالف  یجور هی دیواقعا دست خودم نبود.  بدجور دلم شکسته بود با
 زنگ زدم.

 شدن؟ یکارات اوک ؟یچطور زمیسالم عز_ 

 :دیپرس یهق هقم بلند بود با نگران یحرف بزنم فقط  صدا تونستمینم هیاز شدت گر 

 شده؟ تو رو خدا حرف بزن. یچ ؟یمهسا خودت _ 

 داد زدم. تیکردم به خودم مسلط بشم و بعد با  عصبان یسع 

 بهم بگه؟ رونیب ادیم فشیاز تو دهن کث یکه زنگ بزنه و هرچ کهیبه اون زن یشماره منو داد یتو به چه حق _ 

 شماره ندادم. یکدوم زن؟ من به کس _ 

 پس از کجا شماره منو آورده؟  _ 

 شده؟! یچ نمیرف بزن بگو ببدرست ح _ 

 مامان جونتون بهم زنگ زدن. _ 
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 ؟؟؟یمامان من؟؟؟ ک _ 

 االن.  نیهم _ 

 گفت؟ یچ _ 

اونا  دیبا گمیمن که همش م ؟یبمون زدیکردم؟ من بهت گفتم  کاریمگه من چ لیخودش بود نثار من کرد. سه قیکه ال یهرچ _ 
 من دفاع نکردم؟ یگفت یخوام تو رو باهاشون بد کنم؟ هروقت هرچب ایشون حرف بزنم  هیبشن، تا حاال شده عل یراض

 .دیلرزیکه خوب حرف بزنم  تمام بدنم داشت م دادیامونم نم هیگر 

 گفته؟ یمهساجان بگو چ _ 

 .رمیخانواده ام، حق یب ستمیبهم گفت دست از سرت بردارم من در حد تو ن _ 

 رو گفت؟ نایمامان من ا _ 

 آبرو! یب ؟یفهمیم کنهیآبروم م یو ب زنهیکرد که اگه به رابطه باهات ادامه بدم به خانواده م زنگ م دمیآره، تهد _ 

 و گفت: دیکش یقیبگه شوکه شده بود. نفس عم یچ دونستینم 

 دور از جون شما اون غلط کرده.  _ 

تو چشماشون  دیبا ییارم. اگه بفهمن با چه روجلو خانواده م رو ند ییآبرو یما تمومه تحمل ب نیب ینکرده همه چ ایحاال کرده  _ 
از دروغ به  یپنهون یخسته شدم از قرارا گهید ده؟یچه فا میمن و تو شش ساله که باهم نیجدا از ا رم،یبرم بم دینگاه کنم؟ با

 بهتره. میپس هرچه زودتر تموم کن ست،یدر کار ن یدنیرس گهیاتفاق هم د نیبا ا تخانواده م از استرس کنار

 تونم،یمن بدون تو نم میریبگ میشده بذار تو آرامش تصم یچ نمیبذار من برم تهران بب یلحظه صبرکن االن ناراحت هیمهسا  _ 
 بفهم. نویا

 خداحافظ. شهیهم یبکنم، برا نکارویتمومه منو فراموش کن چون منم قراره هم یاز نظر من همه چ _ 

 هیگر  ریدل س هیخونه نبود مامان بابام  مسجد بودن رفتم تو اتاقم و  یرو قطع کردم و رفتم خونه.  خداروشکر کس یگوش 
 متیبودم که چرا اون  حرفا رو زدم. چرا مال مونیپش یسخت  تا حدود یلیکنارم  سخت بود، خ لیکردم. تصور نبودن سه

دلش  دیشا رمیمیمالتماسش نکردم؟ چرا نگفتم من بدون  پسرت  چرانکردم خودمو خوب جلوه بدم،  ینکردم، چرا سع
 هیخوابم برد صبح به زور  چشمامو باز کردم از گر یک دونمی.  نمموندیحسرت داشتن پسرش تا ابد به  دلم نم دیشا  سوختیم

دوستم زنگ زدم و  زانهبرم دانشگاه به  فر تونستمینم ینجوریباد داشت.  ا یصورتم  ورم کرده بود. چشمام حساب یهمه 
قبول کرد و کارامو نصفه و  امیب  تونمیو خودم نم ستیبده  گفتم حالم خوب ن لیو تحو رهیازش خواهش  کردم بره کارامو بگ

و از دست   لیسه کردمیرفتار م متریکم  مال هیاگه  دیبودم شا مونینداشتم از رفتارم پش یداده بود. حال خوش لیتحو  مهین
دو روز بعد از اون  یکی.  شدمیشدم  به کل اشتهام رفته بود و روز به روز  الغرتر از قبل م ریو گوشه گ یمنزو مال. کا دادمینم

قلبم شروع به  تند زدن کرد با عجله جواب  لیدرست مثل اوا میاسمش رو  گوش دنیباهام تماس گرفت با د  لیماجرا سه
 دادم.

 سالم._ 

 ؟یآرومتر شد ؟یخوب زمیسالم عز _ 

 زنده ام هنوز. _ 

 گلم . یزنده باش شهیان شااهلل هم _ 

 ادامه داد: کرد،یمنو  آروم م شهیتو صداش بود که هم یآرامش 

 ؟یدونیازت دلخورما م _ 

 از من؟ چرا؟ _ 

بود  زیم یبود شکستم هرچ شهیش یبودم. گازشو گرفتم به سمت تهران رفتم خونه مون هرچ یبعد از حرفات عصبان _ 
طرفه س گفت من زنگ  هیحرفا رو زده بهم گفت خاک بر سرت که عشقت  نیبهت ا یانداختم سر مامانم داد زدم که به چه حق

هزار تا دختر کور کچل هم  شیمحاله برم خواستگار خوادتینم وزنقد سرس دمیاالن که فهم هیچجور دختر نمیزده بودم بب
 اونو نه. یول رمیگیباشه برات م

 گفتم: یحتبا نارا 

 به درک. _ 

 نداره؟؟  یزنده و مرده من برات فرق یبه مامانم گفت ستم؟یمهسا به درک؟؟؟ من برات مهم ن _ 

 شده بودم چون... ریبودم چون تحق ی! آره گفتم، چون عصبانهیهو یجواب ها کننینم راتیوسط دعوا که حلوا خ _ 

 ...یکردیبرخورد م متریکم مال هیکم فقط  هیاگه  _ 

 آهان چه جالب حاال من مقصر شدم؟؟؟ _ 
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اون  نیکنیبه من فکر نم چکدومیوسط ه نیو ا نیاریکم ن نیخوایرو دنده لج م نی. تو و مامانم افتادستمیمن دنبال مقصر ن _ 
 .یدوستم ندار یخوایمنو نم کنهیفکر م

از حاال به بعد راهمون از هم جداست تو رو  افتاد افتادیم دیکه نبا یاتفاق لیمن حوصله دردسر ندارم سه ستیبرام مهم ن _ 
 و ما رو به سالمت. ریبه خ

 .یکه دوستم ندار شهیداره باورم م یگیم ییچقدر راحت از جدا _ 

 آره باور کن فقط لطفا دست از سرم بردار. _ 

 ین عاشقش بودم  ولهم ازش نمونده بود م  یزیچ گهیغرور کاذب که د نیشدن  لعنت به ا یرو قطع کردم اشکام جار یگوش 
 طیبگم  شرا ارمویکنم بهونه ب یبه مامانش زنگ بزنم و  ازش عذرخواه تونستمیو از دستش  دادم م دمیچه راحت عقب کش

که به  دادینکردم چون غرورم اجازه  نم نکارویاما  هرگز ا ارمیدلشو به دست ب یجور هیگفتم   یچ دمینداشتم و نفهم یخوب
 التماس کنم.  یخاطر عشق به کس

فکر   شدیبلند م میکه از گوش ییکردن بود  هر صدا هیمنوال گذشت .مدام  کارم گوش دادن آهنگ و گر نیبه هم یچند روز 
تا االن   دیشا یحت شیشده و رفته دنبال زندگ الیخ یکم  کم باورم شد که اونم ب گهینبود د کهیدر حال لهیسه کردمیم

مدام از خدا   دونمیاز خودم  از خدا واقعا نم رمیدونم .خواستم انتقام بگینم  یدم، با کدخترعموشو گرفته باشه. لج کر
نبود اما  لیتفاوت نشون بدم  سه یاگه قسمتم نبود پس چرا  باهاش آشنا شدم  ناراحت بودم اما  خواستم خودمو ب دمیپرسیم

تمام وقتمو تو نت   رمیکه دارم به سمت مرداب م دمیفهمیو بدحجابتر از قبل  نم ظیغل شیپسرا که بودن زدم  تو خط آرا هیبق
کنم  خودمو آروم کنم اما افسوس   هیخودمو تخل خواستمیم ینجوریهم وب  ا یو گاه دادمیعکس نشون م  کردمیبا پسرا چت م

ه  واقعا بتونه ک یکیبراش  کردمیم دایپ نیگزیجا  هی دیبهشو پس با دنیفراموش کنم غمشو  نبودنشو و نرس لویسه خواستمیم
کرد  شش سال از من  یآشنا شدم که خودشو بهزاد معرف  یپسر هیبا  نکهیکه بهتر از اون باشه تا ا  یکیاونو پر کنه  یخال یجا

کار  یشرکت معمار هیبه رشته ش داشت و ضمن درس  خوندن تو  یادیبرعکس من عالقه  ز یمعمار یبود و  دانشجو کتریکوچ
من اون برنامه رو داشتم   رهیداره و کارش  بدجور گ اجیمکس احت ید یروز بهم گفت به برنامه  تر هی. دادیانجام م  یطراح

 ریجلو شرکتش بودم رفتم داخل اما  غ قهیظرف ده  دق دمویبه خودم رس یازش آدرس گرفتم تا براش  ببرم کل نمیواسه هم
ذره از  هی.  بهزاد زشیو اونم پشت م نشستمارباب رجوع   یصندل یمن رو مویکرد یاونجا نبود باهم  احوالپرس یاز خودش کس

 رو بهش دادمو گفتم: ید یداشت س یا یمعمول  یلیخ یسبزه و چهره  اریمن بلندتر بود نه الغر و  نه چاق بس

 ؟یکنیکار م نجایتنها ا _ 

 ؟یکار کن نجایا یایم میریبگ رویهم هستن قراره ن گهینه دو نفر د _ 

 متنفرم . ینه من از معمار _ 

 ؟یاااا پس چطور درسشو خوند _ 

 برا کالسش. ،یبه سخت _ 

 و گفت : دیخند

 عجب!_ 

 میبود تصم کیکردمو به  خونه برگشتم  تولدش نزد یبعدم من زود خداحافظ میاونروز فقط در مورد درس و کار حرف  زد 
روز تولدش بدون خبر   دادمیانجام م  لیرو برا فراموش کردن سه انکاریهمه  ا دیچرا شا دونمیکنم نم زشیگرفتم  سورپرا

 کردمو نشستم. بهزاد گفت: یسهم بود  احوالپر سشییر نباریرفتم شرکتشون ا

 .دمیاالن بهت م یاومد ید یبرا س دونمیشرمنده م _ 

 :رو آورد. گفتم ید  یخواست تنهامون بذاره س دیکردو از شرکت  رفت شا یخداحافظ سشییر  

 بگم. کیاومدم تا بهت تولدتو تبر کنمینم یاصال الزمش ندارم منکه کار معمار ستمین نجایا ید یبه خاطر س _ 

 ذوق گفت: یشده بود با کل ریغافلگ یلیخ زیو بعد کادو رو گذاشتم رو م  

 ؟یدی. اصال از کجا فهمیدیچرا زحمت کش ،یشرمنده کرد _  

 ...تیتو سا لتیاز مشخصات پروفا _ 

 انقدر به فکرمه. یکیخدا من چه خوشبختم که  یوا _ 

 .  گفتم:ومدیخوشحال شد دستش کرد بهش م  یساعت کل دنیکادو رو باز کرد و با د 

 پسنده؟ _  

 .هیت هم مثل خودت عال قهیحرف نداره، سل _ 

 تو چشمام زل زد و گفت: دیاومد سمتم دستمو گرفت خم شد و  صورتمو بوس 

 وسه تشکر بود.ب یخانوم یمرس _ 

 .کنمیخواهش م _ 

 شماره تو داشته باشم؟ تونمیم _ 
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 آره حتما. _ 

 داد که امیروز  بهم پ هی. میدر ارتباط بود یامکیو پ یتر شد تلفن یجد مونیبود که دوست ینجوریوا  

 قشم. رمیدارم م _ 

 جواب دادم . 

 خوش بگذره ._ 

 .خوادیکم سرده دلم بغلتو م هیهوا  نجایا گذشتیخوش م شتریب یاگه تو بود _ 

 نمتیبب  خوامیداد که م امیبرگشت پ یبرام مهم نبود  وقت زایچ نیا گهیچرا د دونمینگفتم  نم یزیاما چ امشیتعجب کردم از پ 
 یرو ندفعهی. ارفتمیاما بازم م شدیدلم  هم براش تنگ نم یبهش نداشتم حت یعالقه ا چیو من بعد از ظهر رفتم شرکتش  ه

 کرد به اون سمت رفتم  نشستم. گفت: تمیفرش بود. هدا  یرو ییو دوتا چا ونیقل هی الشب  هیپتو انداخته بود با   هی نیزم

 .یهست ونیاهل قل _  

 . یلیآره خ _ 

 .امیپس شروع کن تا ب _ 

قشنگ و  یلیخ  یآهنگا ونیو چند پک قل خوردمیم  یقلپ چا هیداشت  یچه  حال خوب یپک دو پک واااا هیبرداشتم  ونویقل 
 گفتم : جانینشست باه  شمیجعبه کادو اومد پ هیبا  دمیبه حس و حال بدم.  د بردیو منو م شدیپخش  م توریآروم از مان

 ه؟یچ نیا_ 

 بودم. ادتی یبدون خوامیفقط  م یگذاشت سوغات شهیاسمشو نم _ 

 بهزاد جون. یمرس یواااا _ 

ازش تشکر کردم  و  یخوشگل. کل رهنیپ هیو   یعروسک خرس هیبازش کردم کادو نگرفته  بودم  یوقت بود از کس یلیخ 
  نداختیاون م  ادیمنو  یکیکوچ زیافتادم هرچ لیسه  ادی اریاخت یجا بذارم ب ییرو جا نایا  گهیقرار نبود د فمیگذاشتمشون تو ک

 به صورتم نگاه کرد و گفت:

  ؟یشد؟ ناراحت شد یچ _ 

 مثل تو رو دارم. یکی ینه ناراحت چرا وقت _ 

 یسع خوندنیبود نامردا انگار برا من  م یبد ینشون ندم  آهنگا لویغم نبود سه  مویکردم ناراحت یکردم بخندم سع یسع 
تنش رو  احساس کردم از پشت  یدفعه گرما هی دمیکشیم  ونیبود و قل نییسرم پا شدیبهش گوش ندم  اما مگه م کردمیم

 به  گوشم و آروم گفت: چسبوند آوردم لباشو رو منو بغل کرده بود.  سرمو باال

 هست نگو نه. تیزیچ هی _ 

 دادم به شونه ش، دستاشو  گرفتمو گفتم: هیسرمو تک 

 رو دوست داشتم اما نشد که بشه. یکی _ 

 شد بهم گفت: رهی.  شالم کامل افتاده بود برگشتم سمتش به  چشمام خدیاشک نشست تو چشمام گردنمو بوس  

 ارزش غم نداره فقط خوش باش و لذت ببر. یفدا سرت زندگ _ 

چقدر دلم   دمشیفکر نکردم چشمامو بستمو بوس  یچیلبش رو رو لبام حس کردم به ه  یبگم گرما یزیلبخند زدم تا اومدم چ 
 یهمو م ینطوریا هقیچند  دق دونمیشد منو خوابوند  خودشم روم قرار گرفت نم ریبود اشکم سراز  لیاو سه یبه جا خواستیم

 گفتم : یعقب و پسش زدم  بلند شدم و با ناراحت دمیگرفتم سرمو کش  دستشوکه  ارهیخواست مانتوم رو در ب  میدیبوس

 بهتره برم._ 

 زم؟یشد عز یچ _ 

 ام؟ یابونیخ یکه دختر هرزه  ؟یدر مورد من فکر کرد یچ _ 

که  ازهین هی نمی. خب امیدیبرا هم انجام م میبتون یهرکار میداره؟ من و تو با هم دوست یگلم؟ مگه چه اشکال هیحرفا چ نیا _ 
 .میرفع کن دیبا

 از حرفاش خنده م گرفته بود ادامه داد. 

مگه  میکنیبهم کمک م میما دوست یو بند نداره اما تو االن فقط با من دینفره، ق هیکه هرشب با  هیمهساجون هرزه اون نیبب _ 
 نه؟ 

 ندادم. گفت: یجواب 

بعدم مگه  میمنم بخوام محرم یمزخرفه تو بخوا نایا کنه؟یما رو محرم م یچند تا جمله عرب م؟یبخونم محرم بش غهیص یخوایم_ 
 .ازیکه بخوام دختر مردمو خراب کنم فقط در حد معاشقه و رفع ن ستمیانقدر نامرد ن گهید میبکن میخوایم کاریچ
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راهش  بود زده  هی نیبد بشم خب ا خواستمیچرا موندم و چرا قبول کردم . م دونمیاما  نم خوردیاز حرفاش داشت حالم بهم م 
که  گهید یندارم هستن  آدما لیبه سه یازیمن ن گفتمیمنو به جنون کشونده بود مدام به خودم  م لیآخر غم سه میبودم به س

درسته که رابطمون  فقط در حد معاشقه و رفع  دمیبرگشتم سمتشو  باهاش خواب شدمینم رومفکرا آ نیمنو بخوان اما هرگز با  ا
 نیهم بهش نداشتم و ا یعالقه ا چیکه  ه ینامحرم  ومدیمن بد بود اون  نامحرم به حساب م یبرا نمیاون بود  اما خب هم ازین

 آخر گناه. یعنیدر  نظر من 

رفع   ایبود  حیتفر یبرا ای میبار با بهزاد  مالقات داشت هی یهفته ا باینبود تقر لیسهاز   یگذشت خبر بیترت نیدو ماه به هم 
 کردمیم  یاحساس هرزگ ومدیاز  خودم بدم م دونستمیادامه  بدم خودم رو گناهکار م خواستمیبودم نم مونی.  از کارم پشازین

 نینداشت به ا یلزوم  کردمیتمومش م دیفکرش هم  عذاب آور بود با ینه حت یوا دن؟یفهمیم  گهاز خانواده م شرمنده بودم ا
بار به دو  کی یاز  هفته ا دارمونید دادمیرو نشون م میلیم یب  دیهم توش نبود ادامه بدم با یرابطه مسخره که  عالقه ا

 یلیخ زدیهم اون زنگ م  یوقت امیبود نه پ ینه از زنگ خبر گهیشد از طرف من  د لیبار تبد هی یبار و کم  کم ماه هیهفته 
 روز باهام تماس گرفت و گفت: هی  نکهیبود تا ا دهیکامال فهم دادمیو سرد  جواب م یرسم

 شده؟ یزیچ یذاریمحل نم گهیتو چت شده دختر؟ د _ 

 ادامه بدم.  تونمینم گهیبهزاد من د _ 

 چرا؟  _ 

 ات دوست باشم.باه خوامینم گهید ستیعذاب وجدان گرفتم . کارمون درست ن _ 

 من دوستت دارم. یول _ 

 ؟یریمنو بگ یخواینه بابا نکنه م _ 

 .میفهمیحرف هم رو م میهم رشته ا میکنیتو شرکت کار م ییدوتا میشیچرا که نه مهسا ما باهم خوشبخت م _ 

 .میخوریما به درد هم نم یکترینه تو شش سال از من کوچ _ 

 آدماست که مهمه.  اتیروح ستیکم فکر کن سن و سال مهم ن هی _ 

رو   لیسه یهم نتونسته بود جا هیثان کی  یرو دوست نداشتم و اون حت لیمن سه  تونستمیاصرار کرد قبول نکردم نم یهرچ 
کردم  چند  یخداحافظ شهیهم یباهاش برا   شد؟یبهش نداشتم مگه م یعالقه ا چیکه  ه کردمیازدواج م یپر کنه چطور با مرد

 گفت: یو خواست باهاش  بمونم. حت داد امیبار پ

 وسطه؟  یا گهیکس د ینکنه پا _  

 و من گفتم:  

 خوام تنها باشم. ینه م_ 

حس   یممکنه ازدواج کرده باشه !از رو یعنیبدونم   لیاز سه خواستیبود ردش کردم و دوباره تنها  شدم دلم م یهرجور 
 رو برداشت. یزنگ زدم.  گوش نیبه نسر یکنجکاو

 سالم. _ 

 .یچیمعرفت پارسال دوست امسال ه یبه سالم خانوم ب _ 

 .رمیدرگ دونمیچه م _ 

 ؟یخونیواسه فوق م ینکنه دار ؟یچ ریدرگ _ 

 ن؟یبود... نسر ادیز سانسشمینه بابا همون ل _ 

 جانم؟ _ 

 ؟یخبر دار لیاز سه _ 

 نه چطور مگه؟ _ 

 !انهیبدونم دوماد شده  خوامیم ،ینجوریهم _ 

 شه؟یدوماد م یتو فکرکرد یچه ساده ا _ 

 خبر داشت!  ادامه داد: نیکم جا خوردم مگه نسر هی 

 .یمهسا قبول کن با مامانش بد حرف زد _ 

 ؟یدونیتو از کجا م _ 

 شماره ت رو من بهش دادم._ 

 داد زدم. تیبا عصبان  

 ؟یکرد یکار نیهمچ یبا اجازه ک یتو غلط کرد _ 
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و  کنمیم ریکار خ المیگفت منم به خ ینجوریبه خدا خواهرش ا ناستیو ا یاهات آشنا بشه بحث عروسب خوادیفکر کردم م _ 
مهسا  یافتاده هزار بار خودم رو لعنت کردم که چرا شماره دادم ول یچه اتفاق دمیاما بعدش فهم رسونمیدوتا عاشق رو به هم م

 .یکن متیمال یتونستیتو م

 بدونم. لیاز سه خوامیبود گذشت م یهرچ گهید نیبس کن نسر _ 

 .زمیمن ازش خبر ندارم عز _ 

 زن گرفته. کنمیاحساس م یریبرام خبر بگ یتونیم _ 

 محاله ازدواج کنه. ؟یرو نشناخت لی؟ هنوز سه یشد وونهید_ 

 .شمیممنون م یریبرام بگ یخبر هی یهرچند ناراحتم از دستت اما اگه بتون _ 

 .کنمیچشم خبرت م زمیباشه عز _ 

بعدم شروع کرد به   ومدیاونم م رفتمیدنبالم افتاده بود هرجا  م ینقره ا 216 هی  گشتمیبعد از ظهر که از کالس ورزش برم 
 نمیزدم کنار تا  بب ینقره ا نیبود و ا یمشک  نشیماش لیاما زود  متوجه اشتباهم شدم سه لهیچراغ دادن اول فکر کردم سه

 دادم و گفتم: نییرو پا شهیشد و به سمتم اومد  ش ادهیپ نیماش زا  یا افهیپسرخوش ق هیداره  کاریچ

 بله؟ _ 

 باهاتون آشنا بشم. شهیم _ 

 چرا؟ _ 

 .دینظر ازتون خوشم اومده واقعا جذاب هی _ 

 خب؟ _ 

 .میزنگ بزن آشنا بش یدوست داشت دمیشماره مو م _ 

داشت   یخوب یاما چهره  دیرسیتپل به نظر م  یقدش از من کوتاه تر بود و نسبتا کم  میکرد یشماره ش رو گرفتم و خداحافظ 
شماره افتادم از   ادیقصد خواب کردم که به  تهایپرسه زدن تو  سا یاومدم خونه و دوش گرفتم و به  اتاقم رفتم بعد از کم

 هیخوشحال شد اسمش  محمد بود و به قول خودش از سرشناس  ها و به اصطالح ما یکلآوردم و  بهش زنگ زدم  رونیب فمیک
 بهم زنگ زد و  گفت: مونییهفته بعد از آشنا هی  نکهیتا ا میدیرو د گهیهمد یدو  بار حضور یکی زدی یدارا

 شم؟یپ یایاما االن تنهام م کنمیخانواده م رفتن مسافرت و من شبا رو که با دوستام صبح م_  

 .امیآره م _ 

چرا انقدر راحت به  همه اعتماد  رفتمیم یرو  چه حساب دونمیبا ما فاصله داشت نم ابونیخ  هیبهم آدرس داد. خونه شون فقط  
و  ایر یکه باهاش  دوست شده بودم ب یمرد نیچون اول دیپاک و قابل اعتمادن  شا لیهمه مثل سه  کردمیفکر م دیشا کردمیم

زنگ در خونه ش رو زدم در باز شد داخل   کردمیکامال اشتباه م کهیهم مثل او هستن  درحال هیبق کردمیصادق بود  فکر م
کم   هیآورد   ییمبل نشستم برام چا یپهن بود  رو شبشونید یبزرگ شدم  هنوز رختخواب ها یلیخ ییرایپذ هیرفتم وارد 

پهن  ونیزیتلو  کیکه نزد یبه سمت تشک ودستمو گرفت  مینیبش نیرو زم میرو که خوردم  اشاره کرد بر ییچا میباهم حرف زد
موهام  نیمن چقدر خاصم کم کم  دستش رو ب نکهیگفت ا  تمیبه من نشست اول شروع کرد ازجذاب  دهیباچسبیتقر میبود رفت

رو رو دوست  نداشتم ترس همه وجودم  یکینزد نهمهیکرد دماغم مماس  دماغش بود ا کیبرد و صورتم  رو به خودش نزد
انتقام   خواستمیم یاز ک یخودم رو  زده بودم به نفهم ایاحمق بودم  دونمینم دادمیقرار  م چهیراحت خودم رو باز رگرفت  چقد

 نیاز زم خواستمینبودم فقط دلم شکسته بود  م یثابت کنم من دختر  بد خواستمیرو م یچ  نکارایاز خدا؟ با ا ل؟یاز سه رمیبگ
و به آغوشم  دیخود منم... لبامو با لباش بوس شهیوسط نابود م  نیکه ا یتنها کس دونستمینم کهی.  درحالرمیو زمان انتقام بگ

خواست منو  بخوابونه مقاومت کردم به چشماش نگاه   دادیبه  خودش فشار م شتریخواستم عقب بکشم اما من رو ب  دیکش
 کردم و گفتم:

 من به تو اعتماد کردم.  _ 

 گفت: ییدر کمال پررو 

آدم رو  نیو ا یدار ینظر عاشق شدم؟ البته ظاهر جذاب هی یفکر کرد ؟یدینفهم یعنی خواستمیمن تو رو واسه سکس م _ 
 .کنهیوسوسه م

 بکنه بهش  گفتم: خوادیم یهم اجازه بدم هرکار  تونستمیالتماس کنم اما نم خواستمینم 

 بذار برم. ستمیمحمد من اهلش ن_  

 واسه رفتن. رهید گهیحاال د _ 

 تو رو خدا بذار برم. _ 

 کنم.  کاریچ دیبا دونستمیبغض گلوم رو گرفته بود چشمام پر از  اشک شده بود و نم  

 . رمتیکنم که مجبور بشم بگ ینم ینترس کار _ 

 و بهش گفتم: دمیخودم رو عقب کش دیو خند 
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 .ستمی،من ن هست نکارهیکه ا یدوست باش یتو رو خدا بذار برم بهتره با دختر _ 

 .یحال حساب هیرابطه ساده و بعدم  هیبخورمت؟  خوامیمگه م شه؟یم یحاال مگه چ _ 

ازم دور  بود کامال درمونده بودم بهش با التماس   میاز من بود  توان مقاومت نداشتم گوش تریشد قو ریاشکام سراز گهید 
 گفتم:

 . ستمین نکارهیداز باشه اما به خدا اظاهرم غلط ان دیمنم مثل خواهرت تو رو خدا ولم کن شا _ 

نبودم   میمستق یصراط چیبا حرفاش قانعم کنه اما  من به ه خواستیکار  بکنه م نیبه ا یتالش کرد که منو راض یلیخ 
 بهش گفتم: هیتجربه تلخ بهزاد تکرار بشه  با گر خواستمینم

دستامو  یتونیم یتریندارم تو از من قو یافتادم راه فرار ریگ نجایکار تن بدم ا نیخودم به ا لیمحمد امکان نداره با م نیبب _ 
 و...  یببند

در آورد و  روشن کرد بهم تعارف کرد سرم رو به  نشونه  یگاریس بشیبهم نداد. بلند شد از ج شتریاجازه حرف زدن ب هیگر 
که تو تله افتاده  باشه اونقدر از خدا  یموشمثل  ومدینخواستن تکون دادم گوشه اتاق  کز کرده بودم و از ترس نفسم باال  نم

منو  یطیشرا چیحرفاست و تو ه  نیازش  کمک بخوام اما اون مهربونتر از ا خواستمیهم نم طیتو اون شرا  یدلخور بودم که حت
 تنها  نگذاشت بهم نگاه کرد و گفت:

 .یبر یتونیم اد،یاز تجاوز خوشم نماما من سکس دوطرفه دوست دارم  یهست یخواستن یلیسخته خ یلیگذشتن ازت خ _ 

 گفت: یخاص طنتیبهش زل زده  بودم که با ش نجوریکنم هم کاریچ دیبا  دونستمینم یاز خوشحال شدیباورم نم 

 نشدم. مونیبرو تا پش _ 

 برم  بهش  گفتم: رونیخواستم ب یجمع کردم در و باز  کرد وقت لمویبلند شدم وسا 

 بگو. تویواقع تیبهش ن یدوست شد یباهرک _ 

 نه؟؟؟یبب ونیزیباهاش تلو خوادیخونه؟ م کشونهیدخترو م هی یپسر واسه چ هی...یدیکه نفهم یاحمق یادیتو ز _ 

 .یپست یلینه فقط ممکنه اون دختر از تو خوشش اومده باشه بهت اعتماد کنه و بعد بفهمه که خ _ 

 یاونوقت مجبور بود گرفتم؟یم لمیازت ف ای ؟یچ داشتمیرو نگه م قامیبکنم اگه رف تونستمیکارا م یلیخانم خوشکله من خ _ 
خاطره که  نیفقط به ا یبر ذارمیحاال هم اگه م ستمیپس اونقدرا هم پست ن یبهم حال بد یایکه بگم  ب یهر لحظه و هر ساعت

بار گفتم من  هیباشه  یطرفم راض خوادیبه تو ندارم دلم م یازیپس ن نجایا زنیریاگه لب تر کنم هزار تا دختر خوشکلتر از تو م
 . ادیاز تجاوز خوشم نم

 شانس منه. نمیخب خدا رو شکر ا _ 

 خداحافظ. _ 

 یکه  اتفاق کردیخدا به  پدر مادرم و آبروشون رحم م دیشا دونمیبکنه نم تونستیکارا  م یلینبود خ یآدم پست گفتیراست م 
نبود  یدیق یبود شانس آورده بودم که طرفم  آدم ب یهرچ  دادیاونا در حقم بود که منو نجات م  ریخ یدعا دیشا افتادیبرام نم

جواهره شش   هی لیسه دمیفهمیتازه م  دمیدیآدما رو م نیا یوقت شدمیم لیعاشق  سه شتریشدم و هر روز ب نیسوار ماش
 هیآدما چه  راحت  نیهرگز بهم دست هم نزد و ا  شب رو باهاش گذرونده بودم اما یسال تمام صبح تا شب کنارش بودم  حت

 یطیشرا نیخودم رو  تو همچ دیومد چرا بایبراش تنگ شده بود  از خودم بدم م شهیاز هم شتریدلم  ب کردنیم چهیدخترو باز
موندم تا   نیتو ماش یدو ساعت یکیحالم خوب نبود   کردمیکجا رفته بود چرا مثل  احمقا رفتار م میپس  غرور لعنت دادمیقرار م

 خونه مامانم گفت: دمیتر بشه و بتونم برم خونه  به خودم مسلط شدم و راه افتادم رس یعیحالم طب

 .یدیجواب نم زنهیزنگ م تیزنگ زد کارت داشت گفت به گوش نینسر _ 

 بوده. لنتیرو سا دمیصداشو نشن _  

 قم رفتم و بهش زنگ  زدم.داشتم زود به اتا  نیاز نسر سکالینگاه کردم شش م یوقت  

 !رمتیگیخانم از صبح دارم م ییکجا _ 

 خب چه خبر؟ دمیبودم صداش رو نفهم رونیب _ 

 .دهیجواب نم شمیکجاست گوش دونهینم یچکیخونه نرفته ه دنشیند گهیخانواده ش ازش خبر ندارن بعد از اون اتفاق د _ 

 ! گهیحتما خونه خودشه د _ 

 .ستینه اونجا هم رفتن ن _ 

 .دونهیاون حتما م ؟یاریب ریرو برام گ نیشماره رام یتونیم نینسر_ 

 نگرانشن. یلیاطالعم خ یگفته ب دنیاز اونم پرس گفتیواال خواهرش م _ 

 و گفتم: دمیخند 

 ؟یاریب ریخواهش کنم شماره شو برام گ شهیم ادیاوهوووو نگراااان بهشون نم _ 
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 . دمیکنم اس م دایباشه اگه تونستم پ _ 

 باشه ممنون. _ 

 رفتمیکه م ییبا چت  و کالسا گذروندمینشد طبق معمول روزها رو م یبود اما خبر یتا شب چشمم رو  گوش میکرد یو خداحافظ  
بعد از اون حرفا هنوز  لیسه  دونستمینم یحت تونستمیکنم اما نم  یچند بار خواستم  زنگ بزنم به مامانش و ازش عذرخواه

 یشده بودم و همه چ دیکامال ناام  گهید دادیعذاب م شتریمنو ب یخبر  یب نینشد و ا یخبرهم که  نیاز نسرنه   ای  خوادیمنو م
فوق  ریآشنا شدم به  اسم ام یپسر هیبودم که  طبق معمول با  تهایمشغول گشت و گذار تو سا دونستمیرو  تموم شده م

بود منم عکس نشون   یهم داره ارتباطمون نت یفوق  العاده جذاب یوب داد متوجه شدم چهره  یعمران بود و  وقت سانسیل
و   میحس  رو داشت باالخره شماره رد و بدل کرد نیبود اونم هم یدوست داشتن یلیخ  ومدیدادم کم کم داشت ازش خوشم م

 رو از فک شدمیآروم  م مزدیباهاش که حرف م نطوریمنم  هم فرستادیعاشقانه م یها امیشد مدام  پ یامکیو پ یارتباطمون تلفن
 الت،یبود  ظاهر، تحص یعال زشیهمه چ گرفتیرو م لیسه  یجا دیبود که با یهمون کس نیا دیشا  ومدمیم رونیب لیسه

هم در حد ما بود و  شونیداشت سطح  مال یخانواده مذهب کی  نکهیو مهمتر از همه ا میشهر و محله بود  کیخانواده...هر دو از 
که   یکیاو باشه  یبرا یخوب نیگزیکه بتونه  جا یکی لیاومد بهتر از سه یکیباالخره   نکهیابه  دی... امدیام یکورسو هی  یعنی نیا

 شتریو  روز به روز ب دمیدیمنم وبش رو م کردیم یو ابراز  دلتنگ خواستیمدام ازم عکس م ریبده. ام انیبتونه به غمام پا
 شب بود که بهم گفت: وازدهد یکاینزد  بایتقر میکردیچت م میشب که داشت  هی ومدیازش خوشم م

 آدرس خونه تون رو بده. _ 

 به من من افتادم گفت: 

 ؟یبهم اعتماد ندار _ 

 ؟یچ ومدیاز آب  در م ایهم اگه مثل قبل یطرف دوستش  داشتم از طرف هیناراحتش کنم از   خواستمیبگم نم یچ دونستمینم 
 ادامه داد: ریام

 بعد بگو. یبهم اعتماد کن یباشه نگو هروقت تونست _ 

 شهیبه بعد هم  نم نیاز ا شاالینشده ا یزیزدم با خودم گفتم تا حاال که  چ ایدل به در  خواستمینم نویناراحت شده بود و من ا 
شدم  یعصبان هیدنبال دختر باال  شهر دیبهم  برخورد فکر کردم شا یلیشد خ نیآفال یدفعه بدون  خداحافظ هیآدرس رو دادم 

زنگ خورد نگاه کردم   میکه گوش دینرس قهیاومدم به پنج دق  رونینوشتم و از نت ب براش تونستمیم  یراهیو هر بد و ب
 خودش بود جواب  دادم و گفتم :

 ؟ ههوی یکجا رفت_ 

 و گفت: دیخند 

 تو... من االن تو کوچه تونم . شیپ _ 

 کار؟یچ نجایا یشب اومد نوقتیا ریدروغ نگو ام _ 

 به خدا اومدم تا بهت ثابت کنم دوستت دارم. گمیراست م _ 

 .یگیعجب! تو که راست م _ 

 ؟یبوق بزنم تا باور کن یخوایم _ 

 .نمیآره بزن بب _ 

 .زنمیدوتا بوق پشت هم م _ 

 فت:گ ریدو بوق از کوچه مون بلند شد هم  تعجب کردم و هم ذوق زده شدم.  ام یصدا 

 نمت؟یبب ایب شهیمهسا من دوستت دارم م گمیراست م یدید _ 

 ؟یاالن؟ نصف شب _ 

 مگه؟ شهیم یدم در... خب چ ایلحظه ب هیآره  _ 

 .گهیروز د هی...باشه الیخ یب ریام _ 

 .ییطاقت ندارم مهسا _ 

 فردا بعدازظهر خوبه؟ _ 

 ؟یچونیو نپ یایب یدیقول م یول ستیخوب که ن _ 

 .دمیآره قول م _ 

 فردا. دیبه ام خوابمیم رمیباشه پس من م _ 

 .گهی...لطفا تو نت نرو دزیچ هیفقط  _ 

 شده؟ یچرا چ _ 
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 ....بعد من....یآف شد دمی...دیدونیم یچیه _ 

 ؟یچقدر فحش حوالم کرد _ 

 . گفتم:میدیخند ییدوتا 

 ناراحت شدم. یرفت یخدافظ یناراحت نشو خب ب _ 

 .بخشمتینداره م ی... باشه اشکال یبش زیسورپرا خواستمیم _ 

 و گفتم: دمیخند 

 .یکنیلطف م _ 

 .زمیعز ریشبت بخ _ 

 شب خوش. _ 

 دونمیاما  نم دمیخواب یوصف یب یمتوجه شدم که  رفت واقعا کارش برام جالب بود اونشب  با خوشحال یا گهیبوق د یبا صدا 
بودم  سادهیمنتظر وا میکه وعده  کرده بود ییساعت سه ظهر بود و من جا کردیم ییبود  که خودنما لیچرا بازم گوشه ذهنم سه

 زنگ خورد جواب  دادم. میاز  من پارک کرد گوش رجلوت یکم یسمند نقره ا هیسر  ساعت 

 ؟ییسالم کجا_ 

 من. شیپ ایرو قفل کن و ب نتیمنم ماش ییسمند جلو _ 

 باشه. _ 

 و گفت: نییرو داد پا  شهینگاهش کردم ش شهیرفتم خم شدم از ش نشیقطع کردم و به سمت ماش 

 بپر باال . _ 

سوار شدم  کردیرو مجذوب خودش م یداشت که هر  دختر یخاص تیو جذاب ییرایگ  هیبود  باتریچقدر از وب و عکساش ز 
 بهم کرد و گفت: ینگاه

 ؟یچطور _ 

 خوبم ممنون. _ 

 .میکرد ارتیباالخره ما شما رو ز _ 

 .یکرد دایپ یعجب افتخار گهیبله د _ 

 .ایبهتر یلیاوه اوه چه مغرور از عکسات خ _ 

 .یلطف دار یمرس _ 

 کجا برم؟ _ 

 .دونمینم _ 

 برم خونه مادربزرگم؟ _ 

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم: 

 ؟؟؟یچ _ 

 افتاده. یمامان بزرگم عمرش رو داده به شما و اونجا خال هینترس اونجا خال _ 

 اونجا؟ ادیب یکس یترسینم _ 

 م؟یبر ادینم ینه مطمئنم کس _ 

 نگام کرد و گفت:  رینگفتم ام یزیحرف محمد افتادم چ ادی 

 یاگه کس شهیبرا هردومون بد م هیکیشهر کوچ زدیکه  نهیاونجا به خاطره ا میبر گمیمن اگه م ؟یهنوز بهم اعتماد ندار _ 
 .میرینم یخوایاگه نم یتو بگ یبازم هرچ نتمونیبب

 حرفش قانع کننده بود گفتم:  

 . ستین ینه برو مشکل_ 

پر از کوچه و پس   ییبود جا زدی یمیقد یخونه تو محله ها  میدیرس قهیاز جا کنده شد و  بعد از ده دق نیآف ماش کیت هیبا  
 فضول.  بهش گفتم:  یها  هیکوچه و البته همسا

 و بشناسه؟ نهیها تو رو بب هیاز همسا یکی یترسینم_ 

 و گفت: دیخند  
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 نه نگران نباش . _ 

دوست دارم به   یلیخونه ها رو خ نیکه ساختمون اطرافش  قرار داشت من ا یمرکز اطیبود با  ح یمیخونه کامال قد میوارد شد 
 یهمه جا با پشتنشستم  نیزم  یگوشه رو هیو من  میبود  داخل اتاق شد ییو باصفا بایاما ز کیکوچ ینظرم باصفا هستند خونه 

باهم   یخوب گذشت کل یلیدرست  کنه اونروز خ ییبه آشپزخونه رفت تا چا ری. امکردیقشنگترش م نیشده بود و ا  نییتز
 ادیو به منم   ارهیب تارشویقرار شد دفعه بعد گ زنهیم  تاریکه اونم گ دمیگفتم و فهم یقیاز عالقه م به  موس میدیو خند میگفت

 ایبا تلفن  ایو مرتب هم  دمیدیدو بار هم رو  م یهفته ا دش شتریو  ب شتریاومد از اونروز رابطه مون ب  یبده به نظرم پسرخوب
داشتم از من   یآخه واقعا جذاب بود و  در کنارش احساس خوب نمشیفرصت  بودم تا بب هیمنتظر  میبا نت  از هم باخبر بود

چهره  ش بود که من  در یخاص ییرایبرجسته داشت گ  یخوش فرم و لبان یدماغ دهیکش  یابروان با اهیس یبلند قدتر بود چشمان
باشم و اون برام  ششیتمام روز پ خواستیهم داشت دلم م  یخوب یانصافا صدا زدیم تاریگ یمخصوصا  وقت کردیرو جذب م
روز که طبق معمول  هیتموم بود.  یواقعا همه چ ریام دهینفر م هیخوب رو به  یزایچطور خدا همه چ کنمیفکر م  یبخونه گاه

 زدنش تموم شد بهش  گفتم: تاریگ یوقت میخونه مادربزرگش  بود

 دوست دارم. تاریبده گ ادیبه منم  _ 

و  من  یکردیکار م دیش رو بهم گفت اما من نتونستم  بزنم چون با دو دست با هیاصول  اول یسر هیرو به دستم داد  و  تاریگ 
 گفت: ریبود. ام فیم ضعدست چپ

 .وفتهیتا دستات راه ب یکن نیو مرتب تمر یدونه بخر هی دیبا خوادیم نیتمر یلیخ _ 

 .یزنیخوبه برام م یتو بلد نکهیهم _ 

 باش. یبه خودت متک ستمین شهیمنکه هم _ 

 بهش گفتم:  اوردمیخودم ن یبه رو یکم  ناراحت شدم ول هیباهام دوست باشه  خواستیلحظه جا خوردم پس اون فقط  م هی 

 ؟یندار ونیقل_ 

 .دونستمیو نم یبه به معتادم هست _ 

 حاال بدون. گهیآره د _ 

 درست کن. ییتو هم پاشو چا ارمیم رمیاالن م نهیصندوق عقب ماش _ 

 .کنهینم یمهمون که کار _ 

 .یصاحبخونه ا گهیاالن د یدفعه اول مهمون بود _ 

 ونی( دلم گرفته  بود و قلستمین شهی)منکه هم کردمیوسط من فقط به حرفش فکر م نیو  ا ییچا و من کردیآماده م ونیاون قل 
 آرومم کنه. تونستیم

 .یایچته مهسا؟ به نظر ناراحت م _ 

 .ستین میزینه چ _ 

 .ستیاصال خوب ن نیو ا یساکت یلیآخه خ _ 

 و گفتم: دمیخند 

 که حال کنم.  ونیتمرکزم و دادم به قل _ 

 و گفت: دیبلند خند 

 اوه اوه معتاد. _ 

 تشکر کردم گفت:  یگذشت وقت رفتن بود از  جام بلند شدم و ازش بابت همه چ یساعت کی میدیخند ییو بعد دوتا  

 ناهار؟ میبر ست؟یظهره گشنه ت ن کی کهیساعت نزد _ 

 برم خونه. دیبا _ 

 .گهید چونیبپ یجور هی _ 

 باشه فقط به خاطر تو. _ 

 مادمازل. یاوه مرس _ 

 .امیم رتریبه مامانم که د دمیم امیتو راه پ میبر ایجناب ب شهیخواهش م _ 

 چسبوند گفتم: واریکه بازوم رو  گرفت و من رو به د رفتمیداشتم به سمت در م 

 ه؟یچ _ 

 لبم و گفت:  یدستش رو گذاشت رو 

 !سیه_ 
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 شد و گفت: رهیبه چشمام خ  

 نداشتم. یاز حرفم منظور _ 

 کدوم حرف؟ _ 

 ؟یخوایم شهیتو من رو واسه هم _ 

 انقدر تابلو بودم؟ یعنیبود  دهیپس فهم 

 هستم چون دوستت دارم. یتو بخوا یمن تا وقت _ 

 آروم گفت : یلیلباش  مماس لبام بود خ بایکرد بهم تقر کتریسرش رو نزد 

 ؟یخوایمنو م ؟یتو چ_ 

  لیبازم سه دمیکردم خواستم  چشمام رو ببندم اما ترس شیمنم همراه دیلبام  رو بوسبخوام جوابش رو بدم  نکهیقبل از ا 
هرجا بودم  محال ممکن بود که گوشه ذهنم نباشه  سرم رو  یبا هرک ادیم یباز  هم اون لعنت یبا چشما دونستمینم ادیبه فکرم ب
 و گفتم : دمیعقب کش

 .ستیکار درست ن نیا ریبسه ام_ 

 و گفت: دیزبونش رو به لبش کش  

 ؟یخوایتو هم منو م ؟یبه به خوشمزه بود، نگفت _ 

 نبودم. نجایاالن ا خواستمیاگه نم _ 

 .میپس بزن بر_ 

بودم   رینظرم رو بپرسه دو پرس  چلوکباب سفارش داد با خودم درگ نکهیجلوتر از من وارد شد  و بدون ا میبه رستوران رفت 
منم آدم  بودم پس چرا  کردیم تیها من رو اذ سهیمقا  نیا شدینم دایش پ هیشب یچکیخوب بود که  ه چرا انقدر لیآخه سه

 گفت: ریکه ام مینگفتم منتظر غذا بود  یزیچ دینظرم رو نپرس

 ؟یصبر کن یتونیازدواجو ندارم م طیمهسا من االن شرا _ 

 چقدر؟ _ 

 .میسال و ن کیاز فوقم حدودا سال هم  هیمونده و  میاز سرباز یمن هنوز چند ماه _ 

 بتونم. دیشا دونمینم _ 

 .یتونیپس م میندار یما که هنوز سن _ 

 کم  دودلم کرده، فقط گفتم: هیروم نشد بگم رفتارت تو رستوران  

 .میرسیبه کجا م مینیتا بب میریم شیپ ینجوریفعال هم خورهیهزار تا چرخ م نیزم ادیتا ب بیس هی ادیم شیپ یچ مینیبب دیبا _ 

 .ایزنیمثل مامان بزرگا حرف م _ 

 از بس باتجربه ام. _ 

رو  دوست  ریفراموشش کنم من ام تونستمیچرا  نم کردمیفکر م لیتمام مدت به سه  میغذا رو آوردن و مشغول خوردن شد 
من رو  ر،ی! من از خدام  بود امکردمیم سهیهمه  رو باهاش مقا شدیم یهنوزم  گوشه ذهنم بود چرا هرچ لیداشتم پس چرا سه

دلم بد گرفته بود   میکرد یاز هم  خداحافظ ختم؟یبهم ر نطوریرفتارش ا  هی خاطربه  یعنی ستمیبخواد پس چرا حاال  خوشحال ن
رو  روشن کردم و  نیتک بود. ماش لی... سهتونستینم  چکسیه تونست،یهم نم ریشده بود  ام دیناام دمیداشتم ام یبغض بد

 یشدن جا ریکردم و  اشکام سراز ارکدر پ یکه ازش هزار تا خاطره  خوب داشتم جلو ی... خونه الیسه  یسمت خونه  رفتم
فکر عذابم   نیا اینه خدا ه؟ینکنه با دختر کرد؟یم  کاریاالن کجا بود؟ چ یعنیکردن خودم و مرور  خاطرات  یبود  واسه خال یخوب

 شدیپررنگ تر م  لیسه یخال یجا گذشتیم شتریب ی... هرچشدیرو  باهاش نداشتم کاش مال من م یکس دنیتحمل د دادیم
مغرور بود و  مردساالر. دوست داشت حرف حرف  خودش باشه ابراز عالقه کردن رو  نکهیداشت ا لیبا  سه یادیز یتفاوتها ریام

 :ددایجواب م نطوریکردم ا  یازش گله م یوقت دیدیمرد نم کیدر  شأن 

 .یدونیگفتن نداره تو که م یه گهیمنکه ثابت کردم دوستت دارم حاال د _ 

 رو مرتب بشنوه. زایچ نیآدم دوست داره ا یول دونمیآره م _ 

 .الیخ یب هیسوسول باز نایا _ 

با   کردنیم کترینزد لیآدما  چرا من رو به سه نیخدا ا ینبود که دنبالش بودم ا  یکم کم نسبت بهش سرد شدم چون اون 
 تا آسمان است... نیماه من تا ماه گردون... تفاوت از زم انیکه  م دمیرسیم  جهینت نیبه ا شدمیآشنا م یهرک

خودم   ینجوریا خواستمیم کردمیم هیگر ریدل  س هیبودم و  لیجلو خونه سه ونیدر م  هی بایکه تقر دیرس ییکم کم کارم به جا 
 دیبود با لیفکر و ذکرم  سه یهمه  یادامه بدم وقت  ریبا ام تونستمینبود نم یوم شدنتم  یبغض لعنت نیرو آروم کنم اما ا

 زنگ زدم و گفتم: شروز به  هیباالخره  کردمیتموم م
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 سالم. _ 

 ؟یسالم مهسا چطور _ 

 ؟یتو خوب یمرس _ 

 شکر چه خبرا؟ _ 

 .میتموم کن گهیزنگ زدم بگم.... بهتره د ریام یسالمت _ 

 رو؟ یچ _ 

 .مونویدوست _ 

 شده؟ یزیچرا؟ چ _ 

 .میبهتره که تموم کن امیب رونیمثل سابق ب تونمیخسته شدم خانواده م شک کردند نم یپنهون کار نهمهینه فقط از ا _ 

 ؟یمطمئن _ 

 آره. _ 

 !ایشیم مونیپش _ 

 .شمینه نم _ 

 .یدونیباشه هرطور صالح م _ 

به  تونستیرو  م یکه داشت هر دختر یطیراش آسون بود به هرحال اون با  شراب  دمیمغرورتر از اون بود که نذاره برم شا 
 چیچرا ه خوادیچقدر من  رو م نمیبب خواستمیم دیخودم رو لوس کرده  بودم شا دیچه راحت  قبول کرد شا یول ارهیدست ب

  ای میکنیم شیبگه  باشه رابطه رو رسم تونستیبود... م یدوست داشتن جورچ گهید نیواسه  نرفتنم نکرد؟ آخه ا یتالش
براش داشتم؟  دلم  یوسط چه نقش نیپس من  ا رفتیپذ ینگفت به راحت یچیمن اما  ه یواسه دلگرم یا گهید زیهرچ

هر روز به  بایتقر گهی...دزمبا  لیسه ادی... بازم یرو نداشتم بازم بغض لعنت یبرخورد نیبزنم اصال انتظار  همچ غیج خواستیم
روز که طبق  هینداشت.  یکردن بغضم که  تموم یخال یکردن برا هیراحت  گر یبود برا یخوب یچون جا رفتمیدر خونه ش  م

 اطیرو داخل ح نیماش  یکیتوجه م رو جلب  کرد انگار در خونه باز بود احتماال  یزیچ کردمیمعمول به سمت خونه ش  حرکت م
  یعنیزود در بسته شد  تمام وجودم رو استرس گرفت  یلیو خ نمیداشت نتونستم راننده رو  بب موتیدر  خونه ر نبرده بود چو

 نجایا  دیبا یآخه واسه چ دشهیصاحب جد نیخونه رو فروخته و  ا دمیشا شه؟یم یعنیبوده؟   نجایتمام مدت ا یعنیخودشه؟ 
 که صداش کردم و گفتم: شدیپسربچه از کوچه رد  م هی دمیفهم یم دیبا  ادیب

 دم در. ادیکار دارم؟ اگه گفت خودمم بگو ب یطاهر لیبا سه یو بگ یدر اون خونه رو بزن یبر شهیپسرجون م _ 

 ؟یقشیرف ؟یکارشیچ_ 

 از صراحتش خنده م گرفت گفتم: 

 .کنمیخواهش م نمشیبب دیبا _ 

 .کنمیم یرو اوک یباشه االن سه سوته همه چ _ 

 .یمرس _ 

نشه و   دهیبردم که د رونیرو از کوچه ب نیکنم؟ ماش کاریچ دیاگه خودش باشه با  زدیکرده بود و قلبم تند تند م خیدستام  
 گفت:  یکیمعلوم نباشم پسره  زنگ رو زد  یکه از چشم یجور  سادمیوا واریخودم هم کنار د

 بله؟ _ 

 کار دارم. یطاهر لیسه یبا آقا دیببخش _ 

 شما؟ _ 

 آوردم براش. غامیکارش دارم پ _ 

 خب بگو خودمم . _ 

 کنه؟یم کاریچ  نجایبهش بگم؟ اصال اون ا دیبا یکنم؟ چ  کاریقلبم بدجور به تپش افتاد حاال چ 

 دم در؟ نیایب شهیم _ 

 برو بچه مزاحم نشو. _ 

 لطفا. ایب دونستمیرو نم لتیاگه مزاحم بودم که اسم و فام _ 

 ؟یدونیخب از کجا م _ 

 دم در تا بگم. ایب _ 
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 باشه اومدم. _ 

 کرد و گفت: یا روزمندانهیبه من نگاه پ 

 .ادیداره م _ 

 گفت:  یازش تشکر کردم و اونم با لبخند  

 . کنمیخواهش م _ 

طرف استرس   هیاز  نمشیروز دوباره بب  هیکه  شدیطرف  خوشحال بودم چون باورم نم هیو رفت. کنار در منتظر موندم از  
و خودم رو  دمیکش یقیکردم به خودم مسلط باشم. نفس  عم یسع کنهیبهش بگم اصال  چطور باهام برخورد م دیبا یاشتم که چد

من   دنیدرو باز کرد با د یخودم رو مقابل در قرار  دادم وقت اطیپاش از ح  یاصد دنیآماده کردم با شن یهرسرزنش  یبرا
 متعجب شد و گفت : یلیخ

 نجام؟یمن ا یدیاز کجا فهم ؟؟؟یکنیم کاریچ نجایتو؟؟؟ ا_ 

 تو؟ امیب _ 

 .دییآره حتما بفرما _ 

 مبل نشستم اونم  روبروم نشست. چهره ش پر از سوال بود.  گفتم: یوارد شدم و رو 

 !نجایا امیروز ب هیبازم  کردمیفکر نم _ 

 ؟یدیاز کجا فهم نجامیمن ا دونهینم یکس _ 

 دارم. بیعلم غ گهیخب د _ 

 .دمیپرس یجد _ 

 در بازه کنجکاو شدم. دمید نیبرم خونه نسر خواستمیم شدمیرد م نورایداشتم از ا _ 

 ؟یپسره رو تو فرستاد _ 

 خواستم مطمئن بشم. یآره فکر کردم خونه رو فروخت _ 

 یم دیزدم  با یحرف م دیتا بهش بگم  چقدر دوستش دارم با نمشیگفتم من که  آرزوم بود دوباره بب یرو نم تیپس چرا واقع 
که اشتباه   زدمیم ادیفر دیو زار زدم با ختمیبه خاطرنبودنش  اشک ر نجایگه هر روز ا گفتمیم دیبا رمیمیگفتم که بدون او م

چه  نیا ایکه نبودش برام مهم  نبوده  خدا کردمیوانمود م  یپس چرا الل شده بودم چرا طور خوامشیکردم و با همه وجودم  م
 گفت: لیاز همه بهتره و من عاشقشم. سه نکهیاعتراف کنم، اعتراف  به ا تونمیچرا نم شمیر مقابلش سنگ  مکه د هیحس

 کنمیکه آرامش دارم و حس م نجاستی. فقط ا دمیکه باتو بودم کنار تو نفس کش ییجا نجایا فروشمیرو نم نجایتا زنده ام ا _ 
 .فروشمشینم چوقتینه ه ،یکیبهم نزد

به روم   ی. حتینداشت همونقدر  مهربون ،همونقدر احساس یفرق چیبود.  با گذشته ه لیهمون سه لیراحت شد سه المیخ 
 گذاشته بود  برداشت و سمت من گرفت.  شهیش هیمنم کنار دستش  ییجدا نیکه باعث ا اوردین

 ؟یخوریم _ 

 ه؟یچ _ 

 مشروب. _ 

 چرا آخه؟؟؟ ل؟؟؟یسه _ 

 بره. ادمیهمه غمام  شهیباعث م کنهیآرومم م _ 

 چشماش پر از اشک شد. 

 دخترکشت؟؟؟ کلیپس کو اون ه یشد دهیچقدر الغرو رنگ پر نینگاه به خودت بنداز بب هی لیسه _ 

 مهسا، دلم پر از غمه خسته ام. ستیحالم خوش ن _ 

 رفت.  ییپاشد و سمت دستشو عینرفته  بود که سر نییقلپ خورد هنوز از گلوش پا هی 

 : دمیپرس یاما قفلش کرده بود با نگران  ،ییرفتم سمت دستشو اوردیداشت باال م ل؟یشد سه یچ _ 

 ؟یخوب لیشد؟ سه یچ_ 

 رمق . بهش گفتم: یحال و ب ینشسته بود ب واریکنار  د نیدر باز شد رفتم داخل رو زم  

 دکتر. میپاشو بر ؟یکنیم نکارویچرا با خودت ا _  

 خوبم. ستین میزیچ _ 
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دوباره   کردمیبودم و نگاهش م ستادهیقبلش  نشست ا یاومد خودش  رو به مبل رسوند و سر جا رونیبلند شد و ب یتبه سخ 
رو از  دستش گرفتم و کف آشپزخونه پرت  کردم هزار تکه  شهیشدم و به سمتش رفتم ش  یرو برداشت که عصبان شهیش

 زدم: ادیشد. فر

دوست داشتن؟  گنیهم م نیآخه به ا یخودخواه یلیکن! خ یخب خودکش ؟یریبم یخوایم ؟یثابت کن یخوایرو م یچ نکارایبا ا _ 
 .میبه هم برس میتونیم میزنده ا یمن و تو تا وقت لیسه

 کنم. یتا بدون تو زندگ رمیبم دمیم حیترج ستیدر کار ن یدنیرس گهید ؟یچطور م؟یبه هم برس _ 

 .یرحم یب یلیحرف رو نزن خ نیا _ 

 گفتم رو باالخره اعتراف کردم. یم  دیکه با یزیرو گفتم همه اون چ تیشدند بغضم شکست  واقع یاشکام جار  

 ینجوریا خوامینم لیسه کنمیبهت م دنیرس یالزم باشه برا یهرکار خوامیفقط تو رو م ایمن از کل دن خوامیمن تو رو م _ 
تو رو خدا  ل،یسه ییمن تو یزندگ یدلخوش کنم؟ همه  یکنم؟ من به ک هیتک یپس من به ک یباش فیاگه تو انقدر ضع نمتیبب
 .یمال من قطتو ف یستیمال خودت ن گهینکن تو د ینجوریا

کرده بودم   جادیا نمونیرو که با غرورم ب  یکردم باالخره سد هیزانو  زدم و بلند بلند گر نیزم ینداشتم رو ستادنیتوان ا 
نشست  چونه م  نیزم یشده بود به سمتم  اومد درست مقابلم رو رهیشکستم و راحت شدم از تظاهر، از دروغ! با تعجب بهم خ

 رو پاک کرد و گفت:  مرو گرفت و سرم رو  باال آورد  اشکا

 .نمیبب نجوریمن نباشم تو رو ا_ 

 باش که منم باشم. _ 

 ...یول _ 

 . کنمیاجازه باهات ازدواج م یب یچه بااجازه چ کنمیمورد تو با خانواده م صحبت ممن در  یول یب یول _ 

 زد و گفت: یلبخند 

 !یتو چقدر عوض شد شهیباورم نم _ 

همه  یبرا خوادیدلم م یباش خوادیدلم م گذرهیتو برام اندازه هزار سال م یب هیآره چون نبودت برام سخت بود چون هر ثان _ 
  ؟یخورینم گهیم قول بده دبه یعمر کنارم باش

 .دمیقول م خورم،یباشه نم _ 

 دکتر. میحاال هم پاشو بر _ 

 .شمیکم حساسه نخورم خوب م هیمعده م  ستین میزیچ ستینه الزم ن _ 

جو رو  عوض  دیکه بود با یاما هرچ یدونم چ  ینم شدیمانع م یزیچ هیبغلش کنم و با همه وجود  ببوسمش اما  خواستیدلم م 
 گفتم: نهیپاشدم رو مبل  نشستم و دست به س دمیاشکام رو کامل پاک کردم  و دماغم رو باال کش کردمیم

 ؟یکنینم ییرایآقا مهربونه از من پذ یآها_  

 ؟یخوایم یرو چشمم خانمم چ _ 

 .ایشگیاز اون هم ؟یشربت دار _ 

 . ارمیبله که دارم االن م _ 

 یمتیبه  هر ق دیرو گرفته بودم با ممیض بشه و بعد به سمت خونه راه  افتادم تصمموندم تا حال و هوامون  عو ششیکم پ هی 
... شب کنار مامان نشسته بودم که خواستمیبود که م  یزیتنها چ نیا دمیرسیبهش م دیمن با  کردمیم شونیشد راض یم

 کنه. یبابا رو هم راض تونستیم  شدیم یاز نبود بابا استفاده کنم  و حرفم رو بزنم اگه مامان راض دمیفرصت  رو مناسب د

 بهتون بگم. دیهست که با یموضوع هیمامان  _ 

 زم؟یعز یچ _ 

 نفر آشنا شدم که ... هیمن با  _ 

 ؟یکه چ _ 

 باهاش ازدواج کنم. خوامیم _ 

 ه؟یجوون خوشبخت ک نیبه به خب ا _ 

 هست. یمشکل هیفقط  نطوریم همازم خوشش اومده من دهیدو بار منو د یکی ناستیا نینسر یاز آشناها _ 

 ؟یچ _ 

 ادیتنها ب شهیاومدنشه م زدیخودش باشه مخالف  شیپسرش پ خوادیم ننیشیمامانش مخالفه اونا تهران م یعنیخانواده ش،  _ 
 ؟یخواستگار
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 ؟یگیم یدار یچ یفهمیوا خودت م _ 

 من دوستش دارم. _ 

 امکان نداره بابات قبول کنه! _ 

 .یکن شیراض یتونیمامان تو روخدا. تو م _ 

 نه؟ یباهاش دوست _ 

 وجب چه ده وجب. کیخوردم اما آب که از سر  گذشت چه  کهیاز سوالش  

 دوستش دارم. یلیآره و خ _ 

 اگه بابات بفهمه... یدونیجواب اعتمادمون؟ م نهیما؟ ا یجواب محبتها نهیبه به چشمم روشن ا_ 

 .میمناسب هم دمیواستگار بوده منم باهاش آشنا شدم حاال هم  فهمکردم ؟ خ کاریمگه چ _ 

 .ستمین یخودت با بابات صحبت کن، منکه راض _ 

 شونیراض  دینبود چطور با کردمیهم  که فکر م ایبه اتاقم رفتم به اون راحت هیبا مامانم بحث کردم و آخرم  با گر یاونشب کل 
 یراه هیحتما  شدمیم  دیناام دینبا ی. ولکردنی، منم عاق م چیکه ه خورهیبوده و مشروب م کایآمر  دنیفهمیتازه اگه م کردم؟یم

ساعت ده صبح بود که از  یفکرا شب رو به صبح رسوندم. طرفا  نی. با اکشمیعقب نم یراحت به گهیتالش  کنم د دیهست با
 من گفت: دنینشسته  بود با د ییرایاومدم بابام تو پذ رونیاتاقم  ب

 کارت دارم. نیبش ایمهسا بابا ب _ 

 نشستم و گفتم :  شیرو مبل کنار یحرف چیبدون ه 

 شده؟ یبله بابا چ_ 

به هر حال پدر و مادر  ستیمامانش مخالفه اصال خوب ن نکهیاما ا شناسمیرو بهم گفته من اون آقا رو نم یمادرت همه چ _ 
 .ادیب یاذن اونا بخواد خواستگار یکه ب ستیدرست ن نیگردن اوالد حق دارن و ا

 .شنینم یآخه بابا اونا راض _ 

 ادیکه تهران بزرگ شده براش سخته ب یپسر هی شنینم یکه راض دوننیم ییزایالبد چ خوادیصالح بچه شو م یهر پدر و مادر _ 
 ؟یشد چ مونیکنه اگه بعد دو ماه پش یزندگ زدی

 .دیشیم دهیمطمئنم که شما هم با من هم عق دیبزنباهاش حرف  ادیب دیبذار شهینم مونینه پش _ 

 ستیسرپرست که ن یاز طرف اون نباشه؟ ب یچکیه تیسر عقد و عروس ستیانقدر عشق کورت کرده که برات مهم ن یعنی _ 
 مخالفن؟  میبگ ستنیهمه بپرسن چرا ن یوقت

به  مامانش زدم  یبد یبگم چه حرفا تونستمینگفتم  حق داشت حرفاش درست بود  نم یزیانداختم و چ نییسرم رو پا 
 .شدیکال خراب  م گهید ینجوریا

 .شهیم رهیخ یان شاء اهلل هرچ ادیکنه و ب یدخترم بهش بگو خانواده ش رو راض نیبب _ 

 بابا. شنینم یراض _ 

 دارن. لشونیتو فام دیسف شیر هیبزرگتر  هیباالخره حتما  رهیمشاوره بگ یکیخب از  _ 

 .گمیباشه بهش م _ 

که  ییتو نیا تایاما نها دمیمن راه رو بهت نشون م یریبگ میتصم تیزندگ یبرا دیمهسا جان و خودت با یتو عاقل و بالغ _ 
 .رهیکه دودش تو چشم همه مون م زمیعز یوفتیچاه مواظب باش تو چاه ن ای یاز راهش بر یکنیانتخاب م

 .نیشما بگ یباشه بابا هرچ _ 

که   یبودم. پدر دهیازش ند یزیبود که تا اون سن جز  محبت چ یطرف پدر هیبکنم؟ از   دیبا کاریبه اتاقم رفتم حاال چ  
م رو  باهاش  ندهیآ خواستمیبود که م یطرف هم  پسر هیرو حرفش حرف بزنم از   خواستمیعاشقانه دوستش داشتم و نم

خاموش بود  پس  شیگوش نمیه واسه همازش خبر داشته  باش یکس خواستینم لی.  سهستیمثلش  ن دونستمیبسازم و م
 که  گفت: دمیمامانم رو شن یرفتن سخت  شده بود. صدا رونیاز خونه ب دونستنیاما حاال که اونا  م رفتمیم ششیپ دیبا

 .نهیمهسا تلفن با تو کار داره نسر _ 

 باشه مامان. _ 

 تلفن رو برداشتم و گفتم: 

 ؟یخوب نیسالم نسر _ 

 .ایوفتیمن م ادی یکار دار یوقت ؟فقطییممنون معلومه کجا زمیسالم عز _ 

 . رمیدرگ یلیفقط خ ستین نطورینه به خدا اصال ا _ 
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 شده باز؟ یچرا چ _ 

 بابام . یتا  حرفا لیسه دنیرو براش گفتم از د زیهمه چ 

 بوده؟ نجایهمه مدت ا نیپس ا _ 

 خانواده ش بدونن. خوادیآخه نم اینگ یآره به کس _ 

 هم که داده. یراه حل خوب گهیحق با پدرته مهساجان کامال درست م یکارا اگه نظر منو بخوا نیدارم به ا کاریه بابا چن _ 

 دختر بهش بده. خوادیندارن بزرگشون عموشونه که اونم م دیسف شیاونا ر یدونیآخه تو که بهتر م _ 

 جلو پاتون بذارن. یراه دیمشاور باالخره اونا تجربه دارن شا نیبر ییمنظورم مشاور هست بهتره دوتا دونمیم _ 

 ؟یشناسیم یحاال تو کس هیفکر خوب نیا یگیااا راست م _ 

 . کنمیم امکیتلفن و آدرسش رو برات پ دمیشن ادیرو ز فشیخوبه و تعر یلیهست خ یکیآره  _ 

 باشه ممنون دمت گرم. _ 

 بود جواب دادم. یزنگ  خورد از تلفن عموم مین کنه گوشکمکمو تونستیخوشحال شدم حتما اون  م یلیخ 

 بله؟ _ 

 ؟یسالم عشقم چطور _ 

 .رمیباهات تماس بگ تونمیچطور م کردمیداشتم فکر م لیسه یااا چه خوب شد زنگ زد _ 

 ؟یشد؟ حرف زد یچ _ 

 دارم. یفکر هیاما من  یایبا خانواده ت ب دیبا گنیآره اونا م _ 

 ؟یچ _ 

 مشاور؟ میبر هینظرت چ _ 

 مشاور؟_ 

 جلو پامون بذار. یتونست راه دیشا میمشکلمون رو بگ میآره بر _ 

 . میباشه بر یول دونمیم دیبع یلیهرچند خ _ 

 .میباهم بر رمیگیپس وقت م _ 

 باشه گلم. _ 

ت بهش اطالع دادم  که تماس گرف لیشش سه  یکیپنج عصر  یکیداده بود رو گرفتم  بهم دوتا وقت داد  نیکه نسر یشماره ا 
 که مامانم  گفت: شدمیبرا ساعت پنج آماده م

 کجا؟ _ 

 گفتم:  

 مشکل رو حل کنم. نیا یجور هی دیوقت مشاور گرفتم با_ 

 تکون داد. گفتم: ینگفت و سر یزیچ 

 .یایباهام ب یتونیم یاگه شک دار _ 

 روش. نمیا یکنیم یخوایم یو هرکار رمیجلوت رو بگ تونمیوقته که نم یلیخ _ 

اگه  همه مخالف بودن و البته معموال بابام  پشتم  یحت دادمیرو انجام م خواستمیکه م  یخودسر بودم و لجباز کار گفتیراست م 
 .کردیم تیبود و ازم حما

گفتم در مورد   لیرو در  مورد خودم و سه یهمه چ دیرسیبود که  مهربون به نظر م یوارد دفترش شدم مرد مسن 
ازش   یکن کاریچ گمیبا اون آقا هم  حرف بزنم بعد بهت م دیساعت تمام به حرفام  گوش داد و آخر گفت با کی.. مشکالتمون.

 به سمتش رفتم.  دتو سالن نشسته بو  لیاومدم سه رونیتشکر کردم و ب

 سالم. _ 

 سالم گلم . _ 

 .یایتا ب شمیمنتظر م نجاینوبت تو هست برو داخل من ا _ 

 باشه. _ 

 اومد با عجله  به سمتش رفتم و گفتم: رونیساعت هفت بود که ب 
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 شد؟ یچ _ 

 ! هیدردش چ نهیبب زنهیشماره مامانم رو گرفت گفت زنگ م یچیه _ 

 .دیو خند 

 مهسا؟ یآورد نیماش _ 

 نه با آژانس اومدم. _ 

 .رسونمتیم میبر ایپس ب _ 

به چهره نداشت و کامال   یبهش  نگاه کردم رنگ یرکت نکرد وقتح یول می. سوار شدمیحرکت کرد نیبه سمت ماش ییو دوتا 
 .دمیمشخص بود که حالش بده پرس

 ؟یخوب لیسه _ 

 کم حالت تهوع دارم. هی _ 

 ؟یباز مشروب خورد _ 

 نه به خدا . _ 

 دکتر؟ میبر _ 

 ؟یکن یتو رانندگ شهی. مهسا مشهیخوب م خورمیقرص ضد تهوع م ستین یزینه چ _ 

 ننشستم. 216من؟ تاحاال پشت  _ 

 اومدم که نگو. نجایتا ا یعذاب هیکنم با  یمن سختمه رانندگ نهیماش نیکه نداره ماش یفرق _ 

 قبول کردم پشت فرمون نشستم و اونم  بغل دست سوار شد. 

 .شمیدکتر؟ دارم نگرانت م یریچرا نم لیسه _ 

 .ستین یمهم زیگفتم که چ _ 

 .یشیم یدکتر بستر ینگاه به خودت بنداز مطمئنم بر هی ست؟ین یمهم زیچطور چ _ 

انداخت. گفتم  نییخم شد  به سمت جلو و سرش رو پا یش رو داشبورد کم گهیدست د  هیدستش و گذاشت رو شکمش و  هی 
: 

 شد؟ یچ_ 

  مارستانیب نیکتریشدم و  به سمت اورژانس نزد یدرد داره. عصبان دمیفهم اوردیکه به داشبورد  م ینگفت از فشار یزیچ 
 بهش گفتم: میدیرس یحرکت کردم وقت

 شو. ادهیپ _ 

 کرد و گفت: ینگاه  

 بهتر شدم . _ 

 .نییپا ایب لیبس کن سه _ 

 یسر  هیداخل و مشکلش  رو به دکتر گفت براش سرم نوشت و  میشد رفت ادهیپ قهیشدم و اونم بعد از پنج  دق ادهیخودم پ 
 بود و منم کنارش  نشسته بودم که پرستار گفت:  دهیرو تخت خواب  زدنندیبه سرم م دیدارو که با

 دکتر باهاتون کار داره ._ 

 به اتاقش رفتم بهم گفت: یوقت 

 د؟یهمسرش هست _ 

 نه از آشناهامون هستن. _ 

 یعکس و آندوسکپ دیمتخصص مراجعه کنه با هیبه  دیبا شونیموقتا حالش رو خوب کنه اما ا دیداروها شا نیخانوم ا دینیبب _ 
 کجاست. یتا مشخص بشه مشکل اصل رنیاز معده ش بگ

 ه؟یخطرناک زیچ یعنی _ 

 .دیرینگ یبره دنبالش سرسر یاصول دیبا ستین یعیدردا طب نطورینگرانتون کنم اما ا خوامینم _ 

 چشم ممنون. _ 
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دادم که به خاطر مشروبه و چون دکتر    یبه خودم دلدار عیداره؟ اما سر یچه  مشکل یعنیاسترس همه وجودم رو گرفت  
پر از اشک بهم  یتخت  نشستم با چشمان یبرگشتم و کنارش رو ششیپ ستین یزیگفته پس انشاهلل که  چ نطوریا دونستهینم
 شد و گفت:  رهیخ

 انداختمت به زحمت. دیببخش _ 

 .یمن یگلم تو همه زندگ هیچه حرف نیا _ 

 به لبش نشست و گفت: یلبخند 

 برات شر بشه . خوامیتو برو خونه نم شهیم رتیمهسا د _ 

 . تونمیچطور تنهات بذارم نم _ 

 برم خونه. تونمیمن خوبم خودم م شهیخراب م یهمه چ کننیبهت شک م یبر دیبا یول _ 

  مارستانیساعت با داداشش به ب میرو گفتم بعد  ن هیزنگ زدم و قض نیبه نسر  ستیکه خوب ن دونستمیم گفتیم یالک 
 گفتم: یاومدند؛ بعد از احوالپرس

 .ستیحالش اصال خوب ن نیتنهاش نذار لیجون تو و جون سه نینسر _ 

 خونه خودمون.  مشیبریراحت م التیخ زمیباشه عز _ 

 .یخانوم یمرس _ 

 ؟یندار یبا من کار لیسه رمیم گهیخب من د _ 

 مواظب خودت باش. ینه ممنون به خاطر همه چ _ 

 .زمیباشه عز _ 

باشه،  نکنه... و  شیزیسراسر دلهره بودم نکنه چ  نمشیبب تیتو اون وضع تونستمیشد  نم ریشدم اشکام سراز یسوار تاکس 
 اونقدر حالم  بد بود که راننده گفت : شدیم شتریاشکام ب

 اومده ؟ شیپ یخانوم مشکل_ 

 .ستین یزینه چ _ 

رو  انیکردم  جر هیگر یها یبزنه  رفتم تو بغلش و ها یتا مامانم خواست حرف رمیجلو اشکامو  بگ تونستمینم دمیبه خونه رس 
 کردم ناراحت  شد و گفت:  فیبراش تعر

 برگرده تهران بره دکتر. دیبمونه با نجایا ستیدرست ن_ 

 . رهینم _ 

 .ننیبیاز چشم تو م خانواده ش وفتهیبراش ب یاتفاق نجایکن مهسا اگه ا شیبابا راض یا _ 

 .کنمیم یفکر هیبذار جلسه مشاورمون تموم بشه بعد  _ 

اوج   یعنی نیو ا دادنینم ریبهم گ ادیو ز  کردنیخانواده م انقدر  خوب برخورد کنن اونا منو درک م کردمیفکر نم شییخدا 
 ...تیحما

 مشاوره رو تنها رفتم. بهم  گفت: یبعد جلسه

 و... ارهیدووم ب نجایا تونهینم ادیباز بزرگ شده ز طیمح هیآقا تو  نیا دیباش یشما زوج مناسب کنمیمن فکر نم _ 

 نذاشتم حرفش تموم بشه گفتم: 

 دنیرس یبرا ی! اومدم راهنیکه من رو از ازدواج باهاش منصرف کن نجایا ومدمین خوامشیچه خوب باشه چه بد من م لیسه _ 
 . نیبهش بهم نشون بد

 و گفت: زد یلبخند 

ازدواج نداره بهم  نیبا ا یمخالفت خوادیپسرش رو م ینداره اون فقط خوشبخت یمن با مامانش صحبت کردم بنده خدا حرف_ 
نداره و از خداشه که پسرش  یحرف گهیاونم د سادهیحاال که هشت ساله پات وا یعشقش زودگذره ول کردهیفکر م لیگفت اوا

 .رهیهرچه زودتر سرو سامون بگ

 : دمیبا تعجب پرس 

 د؟یواقعا؟ شما مطمئن_ 

بهتر  ادیب یبتونه خواستگار ینجوریاحوال بود فکر نکنم ا ضیمر دمیکه من د یدخترم اون پسر یگفت ول نطوریبه من که ا _ 
شما  بودنش نه واسه نجایکنه ا دایتهران تا اول حالش بهبود پ فرستادمشیشما بودم م یاول خودشو درمان کنه؟ من جا ستین

 داره نه خودش. دهیفا

 گفتم: یبا خوشحال 
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 .کنمیم نکارویممنون از لطفتون بله حق با شماست هم _ 

خبر  خوش رو  نیبه اونجا رفتم تا ا میبود  منم مستق نایا نیخونه نسر لیاومدم چون سه  رونیب یوصف یاز دفترش با ذوق ب 
 بهش بدم.  زنگ در خونه شون رو زدم.

 ه؟یک _ 

 مهسام. ن،یباز کن نسر _ 

 داخل. ایب _ 

 گفتم: دنشیدر رو باز کرد به محض د 

 کجاست؟ لیسه _ 

 راحت باشه.  خواستیم نهییپا _ 

من خواست بلند بشه که نذاشتم و  گفتم   دنیبا د دهیدراز کش نیرو زم دمیوارد  شدم د یرفتم وقت نییبه طبقه پا میمستق 
: 

 ؟یراحت باش... بهتر_ 

 .یلیخ آره _ 

 مشتلق بده. لیسه _ 

 شده؟ یچ _ 

 نداره. یمشاور بودم گفت با مامانت حرف زده اون مخالفت _ 

 دروغ گفته! زمیامکان نداره عز _ 

 .شیدیند دایتو که جد نییاومده پا طونیاز خر ش یایتو کوتاه نم دهید دیکوتاه اومده شا دیدروغ بگه شا دیبا یواسه چ _ 

 !دهیکه من ازش دارم بع یبا شناخت یول دونمینم _ 

 یتا حالت رو خوب کنه بعدم با خانواده ت صحبت کن یکن دایدکتر خوب پ هیتهران اول  یبر دیانقدر نفوس بد نزن به نظرم با _ 
 واسه... 

 و بهش چشمک زدم. دمیخند 

 برم تهران. خوامیمن نم یول _ 

 داره؟ دهیبودنت چه فا نجایچرا؟ ا _ 

 .نمتینب چوقتیه گهیبرم و د ترسمیتو باشم م شیپ خوامیم _ 

 رو بهم بده لطفا. نیشماره رام زننیم ادیحرفا ز نیاز ا شنیم ضیمر یادما وقت کنمی! بله درک میگیم ونیهذ یچرا دار _ 

 ؟یدار کارشیچ _ 

 ببردت. ادیبگم ب خوامیم یبر مایتنها با هواپ کنمیدل نم یکن یرانندگ یتونیحالت نم نیتو با ا _ 

 ؟یازم خسته شد _ 

 .نیزودتر بهت برسم فقط هم خوامیم زمیعز هیچه حرف نیا _ 

 .ریشماره شو بگ یتو بگ یباشه هرچ _ 

 بوق باالخره جواب  داد. یبعد از کل گرفتمیشماره ش رو  م میو من با گوش گفتیاون م 

 جانم؟ _ 

 .لیمهسا هستم دوست سه د؟یخوب نیسالم آقا رام _ 

 انشااهلل؟ دیخوب د؟یسالم از ماست چطور _ 

 زحمت براتون داشتم.  هیممنون راستش  _ 

 .دییبفرما کنمیخواهش م _ 

 شهیکنه م یوضع تا تهران رانندگ نیبا ا تونهینداره مدام حالت تهوع و معده درد داره نم یفیتعر ادیحالش هم ز زدهی لیسه _ 
 خوام تنها باشه. ینم ن؟یایشما ب

 شماست؟ شیبوده االن پ زدیمدت نامرد  نهمهیعجب پس ا _ 

 بله . _ 
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 خورده. ادیحتما دوباره مشروب ز _ 

 بله متاسفانه. _ 

 .دمیبهتون خبر م ادیم رمیگ طیبل یک یبرا نمیبب ییمایدفتر هواپ رمیباشه االن م _ 

 باشه پس منتظر خبرتون هستم. _ 

 باشه حتما . _ 

 ممنون از لطفتون. _ 

 براش بکنم. تونمیکه م هیکار نیکمتر نیا قمهیرف لیس سه فهیخواهش وظ _ 

 گفتم: لیرو به سه میکرد یخداحافظ 

 . ایدار یخوب یلیخ قیرف _ 

 خوند. گفتم: شدیاز چشاش  م نویبود ا نینگفت غمگ یزیچ 

  ؟یچرا ناراحت شهیداره درست م یهمه چ لیسه _ 

 چرا! دونمینم دهیبد م یته دلم گواه _ 

 برم. دیمن با گهی.. خب دیضیچون مر _ 

 خواستم بلند بشم که دستم رو گرفت و  گفت :  

 دوستت دارم.  یلیخ_ 

 .شتریمن ب _ 

 .نمتیبب گهیبار د هیقبل رفتن  خوامیم شم؟یپ یایبازم م _ 

 دونم؟یکه من نم یدونیم یزیتو چ یترسونیمنو م یدار لیسه _ 

 .یچینه ه _ 

 .دهیبهم دست م یحرف نزن حس بد ینطوریپس ا _ 

 ؟یایباشه م _ 

 .امیم دنتیمن هرروز واسه د امیآره م _ 

 به دستم بوسه زد و گفت: 

 ممنونم. _ 

 اون محرم اسرارم بود و  باهاش راحت بودم خدا رو شکر کرد و  گفت:  گهیرو به مامانم گفتم  حاال د زیخونه همه چ دمیرس 

 بشه.  رهیخ یهرچ شاالیا_ 

 گرفته . منم جواب دادم: مایهواپ طیصبح بل قهیداد که واسه فردا ده  و چهل دق امیبهم پ نیشب رام 

 دنبالتون. امیب نیبهم خبر بد نیدیرس_  

 .رمیخودم م نیآدرس رو بد شمینه مزاحم نم _ 

 .امیم نیخبر بد دینه مراحم _ 

 عیبهم زنگ زد و  گفت فرودگاهه  منم سر نیظهر بود که رام یطرفا دونستمیرو  حل شده م یاونشب خوشحال بودم و همه چ 
 سادهیکه  وا ییرو با جا نیزنگ زدم  مشخصات ماش نیبه رام دمیرس یرو برداشتم و به  فرودگاه رفتم ... وقت نیماش چیسو

 یاز رو مشخصات یم  ولبود دهیرو ند نیمن رام ادیم نیداره به سمت  ماش یه جوونی دمید قهیبودم بهش دادم بعد از چند  دق
 میشد نیمطمئن شدم که  خودشه سوار ماش گهیکرد د یجلو اومد و  احوالپرس یکه داده بود حدس  زدم خودش باشه. وقت

قدش  یمعمول یعمل شده و لبا  اغبا دم یقهوه ا زیر یکم  پشت و چشما یداشت ابروها ینیاما دلنش ،یچهره  معمول نیرام
 متوسط  بود و اندامش هم مناسب.

 به زحمت. یشرمنده مهساجان افتاد _ 

 .نجایراه کشوندمتون ا نهمهینه بابا شما ببخش ا _ 

 !ستیکه ن بهیغر قمهیرف لیسه _ 

در  نیزنگ خونه رو زدم و مامان  نسر میشد ادهیپارک کردم و  پ نایا نیخونه نسر ی. جلومینگفتم و تا مقصد ساکت بود یزیچ 
 دیبه سمتش رفت در  آغوشش کش لیسه دنیبا د نیکرد  رام تیهدا نییخوش و  بش ما رو به طبقه پا یرو باز کرد. بعد از کل

 یسالم  داد منم با لبخند یبه من نگاه کرد و با لبخند لیاو باشم اما افسوس...  سه یجا خواستیچقدر دلم  م دشیو بوس
 گفت: یسرشار از  دلخور یلحنبا  نیو رام میجوابش رو دادم  نشست
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 !شهیآدم نگرانت م یگینم ؟یریم یذاریخبر م یمدت ب نهمهیا ق؟یرسمشه رف نیا _ 

 داشتم. اجیاحت ییشرمنده به تنها _ 

 !یلب بزن دیمگه دکتر تهران بهت نگفت مشروب برا معده ت سمه نبا ؟یاریبال رو سر خودت ب نیکه ا _ 

 .ستیبرات مهم ن یچیه گهید ینداشته باش یبه زندگ یدیام یوقت _ 

 باشه. فیانقدر ضع دیداداش مرد که نبا لیسه _ 

 داد زد و گفت: 

 به خدا. دمیبخوام و نشه ؟ بر دیبا ی! خسته م تحملم تموم شده تا کنیرام فمیمن هستم، من ضع _ 

 بهش گفتم:  

 ؟یدیچرا خودت رو عذاب م شهیداره درست م یحاال که همه چ لیسه_ 

 شده مگه؟ یمامانش راض _نیرام 

 شده. یراض ایمشاور اون باهاش صحبت کرده گو میآره رفته بود _ 

 هااا. ترکونمیم تیتو عروس لیسه یمبارکه وا یلیاااا خب خدا رو شکر پس خ _ 

 .میدیو بعد خند 

 م؟یوفتیراه ب یک لیخب سه _نیرام 

 بهتر . رترید یهرچ _ 

 شب خوبه؟ _ 

 آره خوبه. _ 

 بهم نگاه کرد و ادامه داد: لیسه 

 ؟یبمون یتونیم _ 

 .شهیم یچ نمیفکر نکنم بذار بب _ 

 بلند شدم و به  سمتش رفتم و گفتم: میهمه به سمت در برگشت  دادیکه بهمون سالم م نینسر یبا صدا 

 مامانت با مامانم... شهیم نجایبمونم ا خوامیم نینسر_ 

 نذاشت حرفم تموم بشه که گفت: 

 .یبر شهیمامانم ناراحت م یباش دیخانوم اصال برا ناهار با شهیبله که م _ 

 گفتم : لیو به سه ششونیو ازش تشکر کردم برگشتم پ دمشیبوس  

 .مونمیم_ 

 گفت: تیو با رضا دیخند 

 ممنون. _ 

ازش خواهش کرد  اونم  نین نسرماما یوقت  یرو گفتم اول مخالفت کرد ول هیباال به مامانم زنگ زدم  و قض میناهار رفت یبرا 
کردن خورد.   یدو قاشق فقط در حد همراه یکیسوپ درست کرده بود  که  لیموافقت کرد و من اونجا موندگار  شدم واسه سه

 گفتم:

 ل؟یسه یخوریچرا نم _ 

 .ادیباز معده م درد ب ترسمیم _ 

 .یریبخور جون بگ شهینم یزیچ _ 

 بده. یلیآخه دردش خ ترسمیم _ 

 . زمیباشه عز _ 

بود. موقع  لیسه دیخندیکه نم یوسط تنها کس  نیو ا میدیو خند میگفت نیو رام نیبا  نسر یگذشت کل هاشیاونروز با همه خوب 
 گفتم: نیو مامانش به خاطر  زحمتاشون تشکر کردم و بعد رو به  رام نیاز نسر کردمیم  یخداحافظ دیو با دیرفتن رس

 گل پسر ما. نیبا ا دیشما کرد یهر چ _ 

 راحت. التونیرو چشمم خ _ 

 ممنون. _ 
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 شد. رو کرد  بهم گفت: نمیکرد و سوار ماش میتا دم در  همراه لیکردم. سه یخداحافظ 

 دوستت دارم و عاشقتم. شهیهم یبدون خوامیم وفتهیکه ب یهر اتفاق _ 

 ؟یچه اتفاق _ 

 مردنه. نیمن ع یبدون تو برا یگفتم زندگ یکل _ 

پس  شهیم یکارامون زودتر اوک یزودتر خوب بش یتو هرچ میشیمال هم م گهیتموم شد تا چند روز د ییجدا گهید لیسه _ 
 .میرسما زن و شوهر گهیفکر کن که تا چند وقت د نیفقط به فکر درمان باش به ا

 تکون داد و گفت: یسر 

 .ستمین نیهرچند اصال خوشب دوارمیام _ 

 .یروشن کن در دسترس باش لتویموبا یدیفقط رس _ 

 حتما. _ 

چه  سرنوشت  دونستمینم کهیبا لبخند ازش  جدا شدم درحال کینزد ندهیآ دیاون با اشک و  من به ام میکرد یاز هم خداحافظ 
بود بعد از  نیآنال اهویبلند شدم و رفتم   عینت سر ایکه ب دیرس  امیپ لیظهر از سه یکایاونروز نزد یدر انتظارمه... فردا یتلخ

 گفتم: د،یرسیبه نظر م زدیبهتر از  ی.  کممیمشغول حرف زدن شد سیهر دو  با وب و و یاحوالپرس

 دکتر؟ یرفت _ 

 اومدم. نایبه خونه مامان ا می. مستقمیدیپنج صبح رس ینه طرفا _ 

 خب؟ برخوردشون چطور بود؟ _ 

 خوامتیمن انقدر م دونستهیکرد و گفت اگه م یمونیابراز پش یمامانم خوب بود. کل یبا پدرم که هنوز همصحبت نشدم ول _ 
 .یخواستگار ومدهیهمون موقع م

 خب خدارو شکر. گفت؟یمشاور راست م یدید _ 

 باورش کنم. تونمیچرا نم دونمینم یول _ 

 .ریانقدر سخت نگ گهید لیسه الیخ یب _ 

 واسه فردا وقت دکتر برام گرفته ساعت ده صبح. _ 

 که مطبشون بعدازظهره. صبح؟ اکثرا _ 

 بدم.  شیآزما یسر هی دیبهتره چون با مارستانیگفته برم ب یکی نیا _ 

 !مااایکار دار یو بعدم کل یشیم یو با چند تا دارو اوک ستین یزیکه چ شاالیخوبه ا _ 

به  نکهیراحت صبح کردم  با فکر ا الیمادرش خوشحال  بودم. شب رو با خ تیاز رضا یو من  حساب میباهم حرف زد یچند ساعت 
کردم خودم رو با   یم یداشتم سع یچرا دلهره بد دونمیبود  نم 9شدم ساعت  داریرسم  از خواب که ب یبه عشقم م یزود
 دیبا دونستمینم دادیجواب نم  یکس گرفتمیتماس م لیبا سه یتا عصر  هرچ کهنداشت مخصوصا  دهیسرگرم کنم اما  فا یگوش

 تماس گرفتم. نیو با  رام اوردمیباالخره آخرشب طاقت ن  نکهیکنم  صبر کردم و منتظر موندم تا ا کاریچ

 دهیجواب نم رمیگیتماس م لیباسه یهرچ زنهیموقع شب مزاحمتون شدم دلم بدجور شور م نیشرمنده که ا نیسالم آقا رام _ 
 ن؟یازش ندار یشما خبر

 نداره. یشده گوش یبستر مارستانیتازه سرشب ماست. ب کنمیسالم خواهش م _ 

 ؟یچرا بستر _ 

بخوره اونجا  تونهینم یچیخوب نبود ه ادیکه حالش ز نیدیبده هم تحت نظر باشه د شیآزما یسر هی نکهیخب هم واسه ا _ 
 .رسنیبهش م شتریب

 باهاش حرف زد؟ شهینم یعنی _ 

 .رمیگیمالقاتش اگه شد باهاتون تماس م رمیمن فردا م _ 

 .دیکنیلطف م یلیباشه ممنون خ _ 

 ست . فهیوظ _ 

طرف   هیاز  مردمیم یطرف داشتم از نگران  هینشد از  نیاز رام ینگران بودم و دلشوره داشتم چند  روز گذشت و خبر بیعج 
زنگ  دیامن چشم انتظارم  پس چرا زنگ نزده بود؟  بازم منتظر موندم تا ش دونستیدوست نداشتم مدام مزاحمش  بشم اون م

 زدم و تماس گرفتم. ایداشته باشم آخرش  دل به در یخبر لیمن از سه  نکهیاهفته گذشت بدون  کینشد  یبزنه اما  خبر

 د؟یخوب نیسالم آقا رام _ 

 د؟یسالم ممنون شماخوب _ 
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 د؟یچرا تماس نگرفت لم،ینگران سه یلینه خ _ 

 ببرم ممنوع کردن. لیموبا ذارنینم _ 

 چرا؟ حاال حالش چطوره؟ _ 

 .وی یس یبدتر از قبل شده بردنش س ستیخوب ن ادیراستش ز _ 

 ؟؟؟؟ آخه چرا؟ نگفتن چشه؟ یچ _ 

 بگم. یواال چ _ 

 چشه؟ لیسه نیتور و خدا بگ _ 

 .کننیبشه اما خانواده ش قبول نم یجراح دیبا گهیسرطان داده! تومور لوزالمعده، م صیدکترش تشخ _ 

 سرطان؟؟؟ گفتیداشت م یسرم آوار شد!  چ یرو ایلحظه همه دن کی 

 سرطان؟؟؟ حتما اشتباه شده امکان نداره! ؟یچ یعنی _ 

 گفت: یپر  از غم یبا صدا نیشدند. رام یو اشکام جار 

 نداره. یفیتعر ادیحالش ز دیکه اشتباه کردن براش دعا کن شاالیآره ا _ 

 یسرطان؟ آخه چرا؟ حاال که همه  چ شدیبه خاکستر شد باورم  نم لیکاخ آرزوهام تبدلحظه   کیو من در  میکرد یخداحافظ 
کردم  به خودم  یبکنم سع یحرکت چیه تونستمینم  قهیبود که تا چند دق ادیشوک  خبر اونقدر ز رفتیم شیداشت درست پ

ودعا شده  هیروزها وشبا  کارم گر ومدیبود که از دستم بر م  یتنها کار نیکه کمکش کنه ا خواستمیاز خدا  م دیمسلط بشم با
بشه و بگن اشتباه شده به   یفرج دیبودم تا شا شیایاز کارام توبه کردم و  مدام در حال ن خوندمیو نماز م  گرفتمیبود روزه م

  لیمن بدون سه که دونستیم  مهخودش بهتر از ه خواستمیازش کمک  م زدمیو زجه م کردمیدرگاه خدا  التماس م
از حال  و روزم کم کم خانواده م هم متوجه  شدند باهام  شدمیحال تر م شونیروز به روز  الغرتر و پر  ارمیدووم ب تونستمینم

 زنگ  میشماره ناشناس به گوش هیروز  هی  نکهیمنوال گذشت تا ا نیبه ا یدو هفته ا دادندیم یو بهم  دلدار کردندیم یهمدرد
 زد جواب دادم.

 د؟ییبله بفرما _ 

 ؟یسالم خانم موسو _ 

 داشت. یمرد بود که صداش برام تازگ هی 

 بله خودم هستم شما؟ _ 

 .لیسامان هستم، برادر سه _ 

 د؟یآهان خوب هست _ 

 ممنون شرمنده مزاحمتون شدم. _ 

 .میدار اجیراستش به کمکتون احت 

 ؟یچه کمک _ 

تره اصال  شرفتهیبه هرحال اونجا پ کایآمر مشیببر میخوایما م یکنن ول شیجراح خوانیدادن م سرطان صیتشخ نجایدکترا ا _ 
 .کنهیاون به حرف شما گوش م ن؟یکن شیشما راض شهیم کنهیقبول نم لیداده باشن اما سه صیاشتباه تشخ دیشا

 .کنمیخودم رو م یباشه حتما سع _ 

 .رمیگیممنون پس مجددا باهاتون تماس م _ 

 باشه منتظرم. _ 

هو سرطان  هی یآدم الک شهینبود مگه م شیزیچ  لیسه هیمگه الک شه،یحق با داداشش بود آره حتما اشتباه  کردن مگه م 
 نکهیو ا کنهیو داره کمکم م دهیخدا صدامو شن نکهیبه  ا کردمیفکرا خودمو دلخوش م نیکنم بره  با ا شیراض دی! آره بارهیبگ

 دوباره داداشش باهام تماس  گرفت. ر... بعدازظهشهیم حتما حالش خوب  لیسه

 یجراح دیزود با گنیکه بگذره به ضررشه دکترا م یساعت هیهر  نیفقط بهش بگ دمیم لیرو به سه یسالم مهسا جان گوش _ 
 نکنه . شرفتیپ نیاز ا شتریبشه تا تومور ب

 سالم باشه چشم. _ 

باشم  و  یراه نندازم، قو یزار هیخودم رو کنترل  کردم که گر یکل دمیشنیعشقم رو م  یبعد از چند هفته داشتم دوباره صدا 
رو گرفت سالم کردم انقدر بغض  داشت و صداش گرفته بود که انگار  ینداره  گوش یحال  خوش دونستمیبدم م هیبهش روح

 .زدیاز  ته چاه حرف م

 ؟یبهتر _ 
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 تنگ شده.دلم برات  ستمیتو که نباشم خوب ن شینه پ _ 

 .مینیبیهم رو م یانشاهلل به زود نطوریمنم هم _ 

 .دونمیم دیبع _ 

 ل؟یسه _ 

 جانم؟ _ 

 خواهش ازت بکنم؟ هی شهیم _ 

 ؟یچ _ 

 کا؟یآمر یبر شهیم یکن یجراح دیبا دمیشن _ 

 اصال حرفشم نزن من از اونجا متنفرم. _ 

 تره. شرفتهیباشه اونجا پ یهرچ یگردیو برم یشیدرمان م یریکه فقط م یبمون ستیقرار ن _ 

 .رمیتو کشور خودم بم دمیم حیمهسا سرطان آخرش مرگه منم ترج _ 

 دادن. صیاشتباه تشخ دیآدما مرگه بعدم شا یهمه  ی! اوال آخر زندگهیچه حرف نیا _ 

 کنن. یجراح خوانیرو م یو عکس اشتباهه؟ اگه اشتباهه پس چ شیآزما نهمهیا _ 

 . کشنیو آدم م کننیمثل آب خوردن اشتباه م نجایکه ا یدونیخودت خوب م _ 

 .شهیم نیاگه قسمت باشه اونجا هم هم _ 

 برو، بگو چشم. گمیانقدر بامن بحث نکن! م لیسه _ 

 گفتم؟یم یبهت چ مونیدوست لیاوا ادتهیمهسا  _ 

 ؟یچ _ 

 .رمیاومدم اونجا هم بم ایاونجا دن نکهیاز ا ترسمیم گفتمیم _ 

 ؟یریمیگفته م یک یگیچرت و پرت م یحاال چرا دار دارم،ینگه ت م زدینگران نباش من  نکهیا گفتم؟یم یچ شهیو من هم _ 

 سرطان! _ 

 کنمیالتماس م کنمیخواهش م ییتو میباش به من فکر کن که همه زندگ یکم قو هیمهمه تو رو خدا  یلیخ هیروح یضیمر یتو _ 
 .شمیمن دارم از غصه نابود م لیسه یدار به خاطر من اگه دوستم کایبرو آمر یبرا جراح

 اشکاش بود گفت:  زشیکه نشون دهنده ر یلرزون ی. با  صدارمیهق هقم رو بگ ینتونستم جلو گهید 

 نکن. هیگر کنهینکن مهسا اشکات خردم م هیفقط گر رمیچشم گلم م کنمیم ینکن من به خاطر تو هرکار هیفدات بشم گر _ 

بودم اما  نیبهم قول داد که بره داداشش ازم تشکر  کرد و قرار شد بالفاصله منتقل بشه. غمگ  میختیریاشک م ییو دوتا 
. قرار بود هر گذشتیم  کایبه آمر لیاز رفتن سه یبهش چند روز دنیبه خوب شدنش و رس دنشیداشتم به  د دیهنوز ام

  ستین یخبر یبدتر از ب یچیه  اینه تو دن ایکرده  یحجرا دونستمیازش نداشتم  نم یخبر چیافتاد خبرم  کنه اما هنوز ه یاتفاق
 باهام  تماس گرفت و گفت:  نیروز رام هیباالخره  نکهیتا ا

 . شهیو با دارو کنترل م ستین یبه جراح یازیبوده اما گفتن ن نیاونجا هم هم صیتشخ_ 

خودش  باهام  لیعوض شد دو سه روز بعد سه  یو حالم کل دمینفس راحت کش هیخوشحال شدم و خدا رو شکر کردم   یکل 
 .کردمیاو هم  مثل من خوشحاله اما اشتباه م کردمیتماس گرفت. فکر م

 !یما افتاد ادیچه عجب  لیبه سالم آقا سه _ 

 ؟یسالم خوب _ 

 .گهیتو رو بشنوم خوبم د یخبر خوب یبله وقت _ 

 گفته من خوبم؟ یعجب اونوقت کدوم احمق _ 

 طرز حرف زدنه. چه نیواااا ا_ 

 زنگ زدم بهت بگم که فراموشم کن. _ 

 کلک! یکرد دایپ یدختر خارجک هیکنم؟ آهان نکنه  کاریچ ؟یچ _ 

 .میخوریبه درد هم نم گهیمهسا ما د کنمینم یشوخ _ 

 ؟یزنیحرفو م نیچرا ا ل؟یسه یچ یعنی _ 



RomanCity 
 عاشقیاوان ترمان  

 

https://telegram.me/romancity 71 

 

 یعنی نیماه برم چکاپ ا هیهر  دیتا آخر عمر وابسته به دارو هستم و با مینگاه کن نانهیسرطان دارم! خوشب ضم،یمن مر نیبب _ 
 خراب شده بمونم تا کمتر درد بکشم. نیتو ا دی! تا آخر عمر بارانیبرگردم ا تونمیو نم کایبمونم آمر دیبا نکهیا

 !گهیم یچ دمیفهمیواقعا نم 

 اونجا. امیخب من م _ 

 ؟یبش ضیمر هیکه پرستار  ب؟یتو کشور غر کا؟یآمر یایحاال م یومدیتهران نم  نجا؟یا یایتو؟ م یزنیحرف م یاحساس یدار _ 

 .تونمیچون بدون تو نم شمیپرستارت هم م امیمن دوستت دارم الزم باشه م لیسه _ 

 خدا نخواست. م،یستیگلم ما تو قسمت هم ن یتونیچرا م _ 

 ؟یفهمیم نوی! اتونمیمن بدون تو نم تونم،یواست راحته؟ من نم نقدریا یعنی ؟یگیچرا مزخرف م _ 

 رو خراب کنم . تیو زندگ ندهیآ خوامیمهسا اما نم فهممیم _ 

 ؟یدادیطالقم م ؟یکن کاریچ یخواستیم افتادیاتفاق م نیاگه بعد ازدواج ا _ 

 .یبه من ندار یتعهد چیه یتو االن مجرد کنهیاون فرق م _ 

 .لیسه یرحم یب یلیتعهد واقعا که خ یعنیدوستت دارم  نکهیهم _ 

 سادهیوا  زشیهمه چ یو پا خواستمشیمن  م زنهیحرفا رو م نیاون داره ا شدیرو قطع کردم باورم  نم یگوش هیو بعد با گر 
 داد. امیپ  دادیامونم نم هیحرف بزنم گر تونستمیاون... چند بار تماس گرفت که رد دادم  نم یبودم ول

 نت. ایب _ 

 تنها راه ارتباطمون بود. بهم گفت: نیا  نمشیبب استمخویاز خدا خواسته رفتم م  

 ؟یچرا قطع کرد _ 

 نگفتم. ادامه داد: یزیچ 

 ؟یکنیم هیگر یدار _ 

 تلخ بود. یلیآره حرفات خ _ 

من بودم که ادامه دادم  نیبازم ا یول یکه هشت سال منتظرت موندم؟ هر بار منو پس زد یمن راحته؟ من یبرا یفکر کرد _ 
 به بن بست. میدی! رسشهینم گهیاما حاال د

 .نمتیوب بده بب _ 

چشماش گود شده بود و حالش خوش  نبود.   ریهم به صورتش نداشت ز یاونم چشماش قرمز  بود و رنگ میوب داد ییدوتا 
 بهش گفتم:

 .هیکنم برام کاف یروز هم با تو زندگ کیمن اگه ! یمونیزنده م ای یریمی! مضیمر ای یکه سالم ستیمن مهم ن یبرا _  

اما االن مطمئنم که با من بدبخت  کنمیباهات ازدواج کنم چون مطمئن بودم خوشبختت م خواستمیکم فکر کن من م هیمهسا  _ 
زنده بمونم طول  یتا ک ستی. تازه معلوم نیمواظبم باش دیبخورم مدام با تونمینم ییهر غذا یباش مارستانیب دیمدام با یشیم

رو  تیمن خوشبخت یبفهم یخوایسه ساله! چرا نم تینها مشیلوزالمعده نوع خوش خ نهمو ایدر سرطان پانکراس  ماریعمر ب
 .خوامیم

از راه  سیوب و و نینکن من به هم نکارویبا من ا خواستمتیمن بازم م یهم داشت دزیاگه ا یمن فقط با تو خوشبختم تو حت _ 
 .ریرو ازم نگ یدلخوش نیا لیو رو خدا سهدور هم قانعم ت

 هق هقم بلند شد. 

 به نفعته! نیبه خدا ا یکنیکم کم عادت م یاولش سخته ول دونمی! مزمینکن عز هیگر _لیسه 

 !یبفهم لعنت نویا خوامتی! من میریبگ میمن تصم یبه جا یتو حق ندار _ 

 ! کنمیم یخوشبخت یفراموشم کن برات آرزو ستیما ن نیب یرابطه ا چیه گهیرو گرفتم! از امروز د ممیمن تصم یول _ 

کردم که  مامانم صداشو  هی. اونقدر بلند گرخواستمیم  یکنم، آخه چرا! مگه من چ کاریچ  دیبا دونستمیو تماس رو قطع کرد نم 
 :دیپرس ی. با  نگران شمیو اومد پ دیشن

 شده؟  یچ_ 

 رو بهش گفتم. یو من همه چ 

خودش سختتره اما داره  یمطمئن باش برا هیچون اون عشقش به تو واقع یخوشحال باش دیمهسا تو با هیعجب پسر عاقل _ 
 ت. ندهیبه خاطر تو و آ کنهیم یفداکار

 گفتم: هیبا گر 
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 .خوامیرو نم یفداکار نیمن ا _ 

حق من نبود  ییجدا نیبود؟  ا نیمن ا یآخه مگه جواب دعاها دمینداشت،  از خدا بر  دهیکرد آرومم کنه. اما فا یم یمامان سع  
برام  دمیشنینازشو م یصدا نکهیهست  هم دونستمیم نکهیرابطه هم  قانع بودم هم نیبود. من که به هم یرحم  یب تینها نیا

تو  خونه حبس کردم. کارم گوش دادن آهنگ  و زجه زدن بود مثل مرغ تو قفس خودم   موخود خواستمیم یبس  بود مگه من چ
 لیمیبهش  ا ذاشتمیم امینداشت  مرتبط تو نت براش پ دهیباهاش حرف بزنم اما فا  یجور هیتا  زدمیم شیو آترو به آب 

نداشتم!   یاما جرئت خودکش رمیبم خواستمیبود چقدر سنگدل شده بود  م دهیفا یکه برگرده  اما ب کردمیالتماس م زدمیم
و من حالم  خراب و خرابتر  گذشتنیروزا م نجوریومدهمیمن آخر خط به حساب م یبرا نیشده بود و  ا دیناام دمیام یهمه 

نبود به  یخبر چیه لیسخت و دردآوره. از  سه یبش دیناام د،یدر اوج  ام نکهیکه در حال ترکه! ا یدرست مثل  معتاد شدیم
از کوره در   یحرف نیو پرخاشگر شده  بودم با کوچکتر ی. عصبکردیحال منو  بدتر م نیو ا دادیرو جواب نم امامیچکدوم از  پیه
و رنگ   فتریبخوابم روز به روز ضع دادیاجازه م  الیکم شده بود مگه فکر و خ یلیو خوابم  خ شدیم یزود اشکم جار رفتمیم

درد  تحملش از عهده  نیبود؟ ا نیبود که چرا؟ تاوان  گناهانم انقدر سنگ نیا کردمیفکر م هک  یزیو به تنها چ شدمیتر م دهیپر
 هی کردیهم افاقه نم یقرص چیبود که مدام سر درد داشتم  ه یدو سه روز شدمیله م ییجدا نیبار ا ریمن خارج بود. داشتم  ز

دو تا بود بلند   زیبستم  و باز کردم اما همه چ دمیمال روچشمام  دمیدیم یا گهیرو جور  د ایروز  صبح که از خواب پاشدم دن
با  دمیدیرو  دوتا م زیهمه چ یوقت رفتمیم دیبدم از کدوم  طرف با صیراه رو تشخ تونستمیاما  نم رونیشدم که از اتاق برم ب

 گفت: دیو د رفتنمحرکت داشت مامان که وضع راه   زیانگار همه  چ ییرایخودمو رسوندم به پذ  واریدست گرفتن به د

 ؟یریراه م یورنجیچته مهسا؟ چرا ا _ 

 دوتاست. یمامان همه چ نمیدرست بب تونمینم _ 

 .گهیم یچ مینیبب میریم رمیگیبرات وقت م یشد. بعدازظهر از چشم پزشک ینجوریکه ا یانقدر به خودت فشار آورد ایب _ 

 کرد و گفت: نهیدکتر چشممو معا میبا مامان و بابام به مطب دکتر رفت  

 چشمات سالمن. شهیدکتر مغز و اعصاب مشکلت به چشم مربوط نم یبر دیبا _ 

عذاب   نیکم کنه تا از ا ایدن نیتو مغزم باشه که زود  شرم رو از ا یتومور هیناراحت نشدم تازه ته دلم آرزو کردم  کاش  ادیز 
 گفت: نهیکرد و ازش  برام وقت گرفت اونم بعد از معا دایدکتر خوب پ هیراحت بشم  مامانم 

 رو بدم . میتا نظر قطع یریعکس بگ دیبا یام ار ا یبر دیاول با _ 

  شیرو گرفتم و پ یباالخره جواب ام ار ا افتهیقراره ب یمن مهم نبود که چه اتفاق  یخانواده م نگران و ناراحت بودن اما برا 
 بهم گفت: یدکترم رفتم و در کمال ناباور

 یلیداره احتماال خ یمنبع عصب شتری. بستیمعلوم ن یماریب نیا لیدل یام اس شد حدسم درست بود متاسفانه شما مبتال به _ 
جلو  می،انشاهلل بتون یدارو مصرف کن دیتا آخر عمر با ستین یخوب شدن یماریب نیبذار راحت بگم ا یتحت فشار بود

 یتا بعد در مورد دارو یکن قیکورتن تزر یدیو به صورت ور یبخواب مارستانیب دیفعال پنج روز با میریرو بگ شرفتشیپ
 .میاقدام کن یریشگیپ

آخه  کردیشدن نه حتما داشت اشتباه  م ریام اس؟ اشکام  سراز شدیاومدم باورم نم  رونیرو گرفتم و از مطب ب یبرگه بستر 
عذاب  نهمهیکور بشم؟ ا  ایبشم؟ فلج  لیخار و ذل یخواینبود؟ ام  اس؟ م یا گهیمرض د چیگرفته؟ ه  تیچرا؟ با من شوخ ایخدا

! یاما با خفت خوار یعمر  طوالن هیدر انتظارمه  یاما  حاال معلوم نبود چ رمیزود بم خواستمیبه خاطر کدوم  گناهمه؟ من م
به چندتا دکتر  کردمیم هیفقط گر  ؟یتاوان عاشق ه؟یغم تاوان چ نهمهیا  ستیحقم ن نیتصورش هم  عذاب آور بود! نه خدا ا

فقط  کردیم م وونهید  مارستانیب طیسرم گرفتم مح اشدم و  دارو رو ب یبستر مارستانینظرو داشتن ب  نیو همه همنشون دادم 
 شده بود. پرستار بهم گفت: لیسه هیشب تمیچقدر وضع  ختمیریاشک م

 مهمه . هیفقط روح یماریب نیتو ا کنهیم یاشکا همه اثر دارو رو خنث نیا _  

 یمثل قبل بود. هفته ا یو همه چ دمیدیدو  تا نم گهیبرگشت د یعیبه حالت طب دمیکه من نداشتم. پنج روز گذشت و  د یزیچ 
کردم به  یسع  مارمیکه ب رفتمیکم کم  باهاش کنار اومدم و پذ کردمیم قیاز حمله مجدد تزر  یریشگیپ یدارو برا دیبار با هی

هر روز به نت سر  یرو فراموش کنم  ول لیش رو از سر گرفتم و  تالش کردم تا سهورز وبرگردم. دوباره  کالس شنا  یزندگ
نبود! از خدا به شدت دلخور بودم درسته  بد بودم و بد کردم اما نه تا  یخبر چیاومده باشه اما ه یامیتا نکنه  ازش پ زدمیم
قلبم به شدت  شکسته بود.  کهیکه خوشحالم درحال  دادمینشون م یالیخ یمجازات بشم. خودمو زدم به ب ینجوریحد که  ا نیا

آرومم کنه تا  یتا حد  تونستیاونا م یو دلدار کردمیدرد دل م  یمجاز ینت پناه بردم با آدما یایبه  دن یسرگرم یدوباره برا
ارتباط ما.  یشد برا یبهانه ا  نیو هم یبدنساز یساکن  مشهد بود و مرب ن،یآشنا شدم به اسم فرز یپسر  هیروز با  هی نکهیا

روز که  هینزدم    لیدرباره سه یحرف چیکه به او ه نیصحبتمون درباره ورزش بود و جالب  ا  شتریو ب یمرب گفتمیمن بهش م
 بهش  گفتم: میبود نیآنال ییدوتا

 ؟یچطور نیسالم فرز _ 

 ؟یسالم، ممنون، تو خوب _ 

 .خوامیخوب م یقرص الغر هی یمرس _ 

 ؟یچقدر اضافه وزن دار _ 

 .لویپنج ک ایچهار  _ 

 .یخوایکم کن، قرص نم میبا ورزش و رژ نویا _ 
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 باشه که سوخت و ساز بدنم رو ببره باال. یزیچ هی دیآخه وزنم استپ کرده با _ 

 . هیقرص خوب نگیمیاسل _ 

 ؟یریبرام بگ شهیم _ 

 من که مشهدم! چطور برسونم دستت؟ _ 

 بهم بدن. یتقلب ترسمیم شناسمیرو نم یکس نجایزحمت برام پست کن. منکه ا یبه حسابت ب زمیریم بگو پولو متشویق_ 

 .رمیگیباشه برات م _ 

 شماره ت رو داشته باشم؟ شهیم _ 

 آره حتما. _ 

شبا به  یشد. بعض یشد که ارتباطمون تلفن نجوریبالفاصله بعد از گرفتن شماره باهاش  تماس گرفتم و ازش تشکر کردم و  ا 
 لیداشتم سه یسع نکارایقرص رو برام فرستاد منم پولشو بهش  دادم با ا  میزدیحرف م یتلفن یو  گهگاه میدادیم امیهم پ

نبود و من  یظهر زنگ خونه مون به  صدا در اومد کس یروز طرفا هی. کردیم ییخودنما  شهیرو  فراموش کنم اما گوشه ذهنم هم
شب نما بود که  هیبازش کردم   یوقت نهیاز طرف فرز دمیگرفتم و فهم  لیبسته داشتم تحو هیدر رو باز  کردم از پست 

نبود باهاش تماس   یما احساس بطهداده بود تعجب کردم  را هیزانو زده و قلبش رو به دختر  مقابلش هد یعروسک  پسر
 گرفتم و گفتم:

 ؟یمرب یفرستاد هیچ نیا _ 

 .نیولنتا یکادو _ 

  مگه چندمه؟ _ 

 کم فکر کردم و گفتم: هی 

 واسه عاشقاست که! نیولنتا یست! دستت درد نکنه ول هیچهارده فور یگیراست م یوا_ 

 و شاگرد هم هست. ینه واسه مرب _ 

 و گفتم: دمیخند 

 جان. نیفرز یشرمنده کرد _ 

 .یدشمنت شرمنده خانوم _ 

 خارج شد. یو رابطه  مون از ورزش میکم کم به هم عکس نشون داد 

 .نمتیبب کیاز نزد زدی امیب خوادیدلم م شمیمهسا دارم بهت عالقه مند م _ 

 .ایخب ب _ 

 شم؟یپ یایب یتونیم امیم دیاحتماال اگه جور بشه واسه ع _ 

 اونش با من. ایآره تو ب _ 

. ومدیبه نظر م یا ینداشتن اما پسر ساده  خوب و دوست داشتن یخوب یتک پسر بود و دو تا خواهر داشت  وضع مال نیفرز 
 دیدوست داشتم. دو هفته به ع نویبود و من ا یپدرش بازنشسته راه آهن و  مادرش خونه دار بود پسر مهربون و  دلسوز

 مونده بود که گفت :

 ؟یریبرام جا بگ یتونیم مونمیده روز هم م زد،ی امیب نیهفت فرورد خوامیم _ 

 .کنمیم یفکر هیمن  ایحاال تو ب دنیمسافرخونه منو راه نم ایهتل  یاگه بر _ 

اما   ادیکه ب خواستمیمرد در کنارم تا بتونم غمامو فراموش  کنم. با همه وجودم م هیداشتم، به حضور   ازیواقعا به حضورش ن 
د تا بنگاه تماس گرفتم و ازشون  خونه واسه با چن  گرفتمیخونه م هی دیباشم؟  اول با  ششیشبانه روز پ تونستمیچطور م

کردم. آدرس مغازه  صاحبخونه رو بهم داد و  دایپ ویکیتا  باالخره  گرفتمیبازم تماس م من یمسافر خواستم اکثرا  نداشتن ول
 گفت :

 . نیبرو خونه رو بب_ 

  هی. همراهش به خونه موردنظر رفتم نام داشت یبود که دشت یو پنج ساله ا  یمرد حدودا س هیبعداز ظهر رفتم مغازه.  
 دار بود. بهم  گفت: اطیساختمون سه طبقه ح

 پنجاه تومن. نیرزمیصد تومن و ز یطبقه همکف شب _ 

وارد  که  دیرس یم یتا به در ورود خوردیرو انتخاب کردم هفت تا پله  م نیرزمیپس  ز شدیم ادیده شب ز یصد تومن برا  
که سمت راستش  آشپزخونه اپن قرار داشت و اتاق  خوابش درست بعد از  یدیدینسبتا  بزرگ رو م ییرایهال و پذ هی یشدیم

 یلیخ نیچند  شب رو داشت و ا یالزم برا یها لهیقرار  داشت. خونه وس یودهم بغل در ور ییآشپزخونه بود، حموم دستشو
خوشحال بودم اما هنوز  یده روز  مال من شد کل یونه براو خ میقرارداد رو بست  عانهیتومن ب ستیدادم و با دو یخوب بود. اوک
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  لیدروغ ساختم و تحو هیکردم تا  باالخره  کرف یکل رون؟یب زدمیده روز  از خونه م دیبا یمشکل  وجود داشت با چه بهونه ا هی
 کمکم کنه بهش زنگ زدم و گفتم:  تونستیبود که م یتنها کس نیخانواده م دادم.  بازم نسر

 ؟یجون خوب نیسالم نسر _ 

 ؟یچطور دایسالم خانوم کم پ _ 

 ؟یکشیزحمت م هی  _ 

 زم؟یعز یچ _ 

 شیهما هی نیبگو پس بهش بگ ستیمامانم گفت ن یبه خونه مون زنگ بزن و بگو با مهسا کار دارم وقت ستمیخونه ن یوقت _ 
بگه ثبت نامش کنم تا  دیبود با لیش خوبه اگه ما هیو واسه روح گذرهیبهش خوش م ادیب شهیده روزه تفت برگزار م یمعمار

 وقت نداره. شتریآخر هفته هم ب

 ده روز؟ یبر یخوایبعد اونوقت شما کجا م _ 

 دوستم. شیپ _ 

 کدوم دوستت؟ _ 

 ؟یکنیم نکارویا گم،ینکن بعدا برات م تیاذ نینسر _ 

 به تو نه بگه! چشم. تونهیم یک _ 

 ممنون. _ 

 اومدم خونه مامانم گفت: یبودم بهش اس دادم و اونم زنگ زده بود  وقت  رونیروز که ب هینقشه م رو اجرا کردم.  

 زنگ زد. نینسر _ 

 داشت؟ کاریچ _ 

 .ریقراره برگزار بشه خودت باهاش تماس بگ یمعمار شیهما هیگفت  دمیدرست نفهم _ 

 باشه. _ 

 بودن کنارشون نشستمو گفتم:  نشسته ییرایشب شد و مامان بابا تو پذ 

 برم؟ نیدیاجازه م _ 

 کجا؟ _بابام 

 .گذرهیدانشگاه و دوستام هستن از منم خواستن برم خوش م یتفت، همه بچه ها شهیهما _ 

 دوستش صبح زنگ زد دعوتش کرد. نیآره، نسر _مامان 

 ؟یبر یخوایخب چطور م _بابا 

 .نیبا ماش نیاگه اجازه بد _ 

 ؟یایو م یریم یعنی _بابا 

 اونجا.  میمونیهتل گرفتن کامل ده روز رو م گهینه د _ 

 برو . یاگه دوست دار _بابا 

 آره برو، تنوعه  واسه حال و روزت هم خوبه. _مامان 

 .نیبرم ممنون که اجازه داد خوامیم یلیآره خ _ 

 مواظب باش. یلیخ یریاونور م نوریا نیفقط با ماش _بابا 

 چشم. _ 

محبت سوء استفاده  کنم  نهمهیاز ا تونستمیدروغ ناراحت بودم چطور  م نهمهیذوق زدم که نقشه م گرفته. اماته دلم  از ا یکل 
خوش بگذرونم فارغ  از هر  خواستمیداشتم. م  اجیده روز احت نیاونا نبود من فقط به ا  بیکه قصدم فر دونستیاما خدا م

 یبود و فردا حوال نی. شش فروردنداختیاون م ادیکه منو   یزیو از هرچ لیم از سهفرار کنم  از خود خواستمیم یالیفکرو خ
تولدش  بود  نیچون اول فرورد رونیساعت سه از خونه  زدم ب یکایناهارم رو  خوردم و نزد دیرسیم نیساعت  پنج صبح فرز

خوب شدم.   یکادو هی دیخر یبرا گشتنبه بازار رفتم و مشغول   میکنم پس مستق  زشیگرفتم سورپرا میتصم نیبنابرا
 یاسب که رو  جفت پا هی دمیمجسمه چشممو  گرفت و همون رو خر هیکردم  دایداشت رو پ  ییمغازه که اجناس کادو هیباالخره 

سوارش بودن دختره محکم از پشت  پسره رو بغل کرده بود   یشاهزاده ا یپسر  و دختر که با لباسا هیعقبش بلند شده بود و 
... لیاون دختر رو  در آغوش پسر...بازم سه تیدوست داشتم حس امن  نویو من ا افتادنشین یبود برا یاون پسر  حفاظ رانگا

داشته باشم.  یده  روز خوب خواستمیروزمو خراب کنه. م ادشیبه خودم مسلط شدم و نذاشتم   عیبازم غم  نبودش.... اما سر
 دیخونه هم خر یبرا دیرسوندمش  با نیبود به ماش یبود و حملش سخت اما  هر طور ی!  مجسمه بزرگیده روز سرشار از  شاد
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گذاشتم  فقط لوازم  نیو  عقب ماش دمیخوشمزه و رنگانگ همه رو خر  یها وهیگرفته تا م ریاز تخم  مرغ و روغن و پن کردمیم
 هی یکه برا ییها  نیو آز یو برف شاد شمع و فشفشه یبه شکل قلب گرفتم و  کل کیخوشگل کوچ  کیک هیتولد مونده بود 

رو  نیرو گرفتم و به سمت  خونه حرکت کردم  ماش دیرفتم و کل یتولد الزمه.  ساعت هشت شب شده بود به مغازه  دشت
چمدون پر  هی  نتیرو تو  کاب ایبعض خچالی ذاشتمیروم ای.  بعضدامیخر ییوارد خونه  شدم و مشغول جا به جا نگیگذاشتم پارک

 playتولد وشاد رو  بعد از جدا کردن  یلب تاپ که  روشنش کردمو آهنگا هیآورده بودم که  گذاشتم تو کمد اتاق و  لباساز 
کردم و بعد مشغول بستن  اتاق شدم .فوق العاده شده بود  نشییرز  سرخ تز یکردم.  اول مجسمه رو کادو گرفتم و با کل

  میسه ون یرو برا میخسته شده  بودم. ساعت گوش یده بود و من حساب ساعت. شدیخوشحال م یحساب نیمطمئن  بودم که فرز
 هیبا خودم فکر کردم   دمیترسیم ی.  لب تاب و چراغا رو روشن گذاشته بودم  چون کمبردیاما خوابم نم دمیکوک کردمو خواب

داخل   ادیب اطیاز ح یاگه کس ای هم داره  یا گهید دیحتما کل ؟یچ ادیخونه اگه صاحبخونه  نصفه شب ب هیدختر تنها تو 
فکر   یزیکردم به چ ینداشتم  چشمامو بستم و سع یدارما به هر حال کار  از کار گذشته بود و راه برگشت یاونوقت...عجب دل

 هنهمیواقعا انقدر عاشقش بودم  که ا ایخطر کنم؟  نهمهیانقدر برام مهم بود که به خاطرش ا  نیفرز یعنی تونستمینکنم اما نم
مشغول  بشم تا از فکر  خواستمیم کردمیخودم م یرو  برا نکارایکنم و خودمو به زحمت  بندازم؟ مسلما نه...من همه ا نهیهز
همه  نیهم موفق  شده بودم با ا یرو  فراموش کنم و تا حدود لیتا سه نیهمه  حواسمو داده بودم به فرز امیب رونیب لیسه

بود بلند شدم دست و   میچشمامو باز کردم  ساعت سه و ن میزنگ گوش  یکه با صدا فتمبه خواب ر یک دونمینم  الیفکر و خ
داشت  دیسف  یریکمرنگ که روش طرح حص یآب  یشلوار ل هیسرم بستم  یباال پسیصورتمو شستم موهامو شونه زدم و با  کل

. ومدیبه حساب م یغیج  یبود مانتو یه ش مشکیقرمز و بق  نهیس ریتا ز قهیزانوم بود از  یمانتو کوتاه  که باال هی دمویپوش
به خودم نگاه کردم  نهییرو سرم  کردم و تو آ یگذاشتن حالت دادم شال مشک  رونیب یکردم و جلو موهامو برا  یمیمال شیآرا

و   کیتار امال. ساعت چهار بود هوا ک رونیرو برداشتمو  زدم ب نیماش چییو سو یشده بودم.  گوش بایموهام واقعا ز تیالیبا  ها
)محل تجمع کارخانه  جات( اما چون جاده خلوت بود یخارج از شهر بود درست سمت  شهرک صنعت نالیخلوت.  ترم یحساب ابونایخ
تمام نگاهها به  شدینم دهید  یدختر ایو رو پارک کردم و داخل سالن  شدم همه مرد بودن اصال زن  نیماش دمیزود رس  یلیخ

سردم   یداشت و منم حساب یسالن  داخل محوطه منتظر بمونم . هوا سوز سرد رونیگرفتم ب مین تصمیهم یسمت من بود  برا
 کردن اتوبوسش بود گفتم: زیکه مشغول  تم یشده بود به پسر

 آقا؟ دیببخش _ 

 جانم. _ 

 اد؟یم یاتوبوس مشهد ک _ 

 اونور. یبر دیبا کنهیقسمت توقف نم نیاما ا گهیساعت د هی _ 

 و بعد با دستش سمت مقابل رو نشون  داد. 

 ممنون. _ 

 . نیتو اتوبوس بش ایب ایبرو داخل سالن منتظر باش  ایکه  یکنیم خی ؟یسیوا نجایا یخوایم گهیساعت د هیتا  _ 

 .کردیبه گزگز افتاده بودند  مخصوصا باد هم سرما رو مضاعف  م یدستام از سرد 

 .گمیمعلومه بهت م نجایت اتوبوس مشهد اومد از اهروق نیتو اتوبوس بش ایخانوم ب _ 

 باشه ممنون. _ 

درونم   یزیچ هینشستم  نکهیهم افتادیبه  کار م ریمغزم د شهیچرا هم دونمیچهارم  نشستم نم فیسوار اتوبوس شدم و رد 
با  رسه؟یم  یتو به ک یداخل و درو قفل کنه صدا  ادیو خلوت اگه ب کهیهمه جا تار ینشست  نجایا یزد رو چه حساب ادیفر

 اومد سمتم .  تییسکویب هیو با  ختیر ییچا هیکنم؟   کاریداره حاال چ یاالتینکنه خ ختیقلبم  ر نیاومدنش تو ماش

 .یبخور گرم بش ییچا ایب _ 

 .خورمینه ممنون نم _ 

 دونستیکامله اما خدا  م تیکه در امن یجوابشو بدم  مثل کس یبا خونسرد کردمیم  یپس سع دمیبفهمه ترس خواستمینم 
 ودلم.

 ؟یخوریهم نم تیسکویب _ 

 چرا ممنون. _ 

 (کردمیصحبت نم یزدی) آخه با لهجه ؟ییدانشجو _ 

 به دروغ گفتم: 

 .خونمیدرس م نجایبله ساکن مشهدم اما ا _ 

 دنبال خانواده ت؟ یاومد _ 

 سردرگم بشن. خوامینم نجایا انیباره م نیآره اونا اول _ 

 .ایزود اومد یلیخ _ 

 .انیم یباشم وقت نجایخب دوست داشتم ا _ 
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 دارن. یخوش به حالشون چه دختر خوب و خوشگل _ 

 .دیو بعد خند 

 نظر لطفتونه. _ 

رو   نیشماره فرز عیسر شدمیم ادهیپ  دیقند بخوره با خواستیم ایرفت سمت  فرمون گو کردمیاز ترس داشتم سکته م 
 گرفتم:

 ؟ییسالم کجا _ 

 راه تفت. سیسالم بذار بپرسم....اووووم.... پل _ 

 منتظرتم. نالیمن ترم یکیآهان خب پس نزد _ 

 !یمونده تا برسم چقدر زود رفت یساعت میهنوز ن یول _ 

 داخل سالن نرو. گهید ستمیمیمن قسمت اتوبوسا وا _ 

 باشه. _ 

 کردمو بلند شدم. پسره گفت: یخداحافظ 

 کجا؟ _ 

 اون قسمت. رمیم رسنیم گهیربع د هیتا  کنینزد _ 

 .گمتیم دیهروقت اتوبوس رس نیخب بش _ 

 . دیلطف کرد یلیخ شمیم ادهینه ممنون پ _ 

 خواستم در رو باز کنم اما قفل بود بهش  نگاه کردمو گفتم: 

 د؟یباز کن شهیم _ 

 ؟یترسیچشه؟ نکنه م نجایسرده، خب ا رونیبابا ب _ 

 نطرف منتظر باشم.برم او خوامیبترسم؟ م یاز چ _ 

 و گفت:  دیخند 

 سرده ها. یلیچرا آخه؟ هوا خ_ 

 گفتم: یبلند یشده بودم با صدا یعصبان 

 . دیلطفا در رو باز کن _ 

 بالفاصله گفت: 

 چشم. _ 

راننده   ایو گو ومدیکه به سمت اتوبوس م  دمیرو د یشدم مقابلم مرد مسن ادهیو  پ دمیکش یدر و باز کرد نفس راحت عیسر 
مشهد نشستمو  منتظر  یاتوبوسها گاهیآوردم.  سمت جا  یزود درو باز کرد عجب شانس نیبود پس واسه  هم نیماش یاصل

 نیاز فرز یهنوز خبر ینگاه کردم شش شده  بود ول میشلوغ! به ساعت گوش نالیو ترم شدیموندم. کم کم هوا داشت روشن  م
 زنگ خورد. میمقابل سالن  رفتم و مشغول قدم زدن شدم که  گوشنبود کالفه  بلندشدم و به سمت محوطه 

 مهسا؟ ییکجا _ 

 .یدر ورود یمحوطه جلو _ 

 .امیاالن م یاوک _ 

ساده از کنارم رد  شد  یلیرو دوشش انداخته بود به سمتم اومد.  آره خودش بود خ  یکه کوله پشت یپسر هیبعد  قهیچند دق 
 و گفت:

 .میبر ایب _ 

فقط  گفت  سهیوا یحت اینگام کنه  نکهیبدون ا  یکنه اما حت یدست بده احوالپرس  ستهیمنتظر بودم با یعجب برخورد جالب  
 گفتم: میکه شد نیو رفت . سوار ماش میبر

 ؟یدیرس ریچرا انقدر د _ 

 بود. سادهیراه وا سیفقط پل قهیدق ستیب کینزد _ 

 .یگرفت لمیچقدر گرم تحو _ 

 ت:و گف دیخند 
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 خواستم تابلو نشه._ 

 اونجا بود که بخواد تابلو بشه. یوا ک _ 

 بار کن. یو باقال اریبهمون حاال خر ب کردنیشک م هویشرط عقله  اطیاحت گهیخب د _ 

 حرفش برام خنده دار بود مرد و انقدر  ترسو. 

 مهسا؟ میبخور یصبحونه چ _ 

 ه واسه صبحونه.االن که زود میهست فقط نون ندار یتو خونه همه چ _ 

 به بدن. میزنیصبحونه دبش م هیو  رمیگینون م رمیهشت من م یخونه بعد طرفا میباشه پس اول بر _ 

 باشه. _ 

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه پر از سوال هیشوکه شد  یحساب  ناتمییتز دنیاز د میو به سمت خونه حرکت کردم وارد خونه شد 

 چه خبره؟ نجایا _ 

 تولده. _ 

 ؟یتولد ک _ 

 تولد شما آقا. ریهفته تأخ هیبا  _ 

 !یخوب یلیمهسا تو خ شهی! اصال باورم نمزمیعز یلطف کرد یلیخ یواااااا _ 

 از خودته عشقم. یضمنا خوب میریگیحاال تولدو شب م _ 

 .یدیزحمت کش یلیبرا من تولد نگرفته بود، خ یچکیتا حاال ه _ 

 درست کنم. ییمن برم چا نیبش ایب _ 

هشت بود که  کیاز سفرش,شهرش , کارش نزد میکم باهم حرف زد هیرو دم گذاشتم و کنارش  نشستم.   یینشست. چا 
کدبانو،  تخم مرغ درست کردم،  هیرفت منم مشغول آماده  کردن سفره صبحانه شدم. مثل  رونینون از  خونه ب دیواسه خر

 شهیشده بودم آخه اون هم  لیسه هیصبحونه الزم بود. چقدر شب  هی یبراکه  یصه هرچکره، مربا، خامه، خال  ار،یگوجه، خ ر،یپن
سفره تعجب کرد  دنیبا نون داغ وارد شد  و با د نیلبام نشست.  فرز  یرو یفکر لبخند نیبود با ا یمدل نیصبحونه ش  ا

 و  گفت: دیخند

 غذا برا دو نفر؟ نهمهیا _  

 خب! یدوست دار یچ دونستمیبخور، نم یهر کدومو دوست دار _ 

 فدات بشم من کدبانو. _ 

 خدا نکنه. _ 

 میدیدراز  کش نکهیاما هم میکم استراحت کن  هی میدیبهتر د میبود دهیشب  رو خوب نخواب ییو چون دوتا میصبحونه رو خورد 
 رو  صدا زدم و گفتم: نیظهر بود فرز کیشدم  داریب یزود خوابمون برد و  وقت یلیخ

 .گهیپاشو د یخوابیچقدر م _ 

 هان...ساعت چنده مگه!؟ _ 

 .میکم بگرد هیو  میناهار بخور میظهره، پاشو بر کهیساعت  _ 

 کیآب قرار داشت و  موز ی.  وسطش حوضچه هانیکه  غذاهاش خوب بود و فضاش واقعا  دلنش شناختمیم یرستوران سنت هی 
ساعت  یجوجه  بعد از صرف ناهار چون حوال نیسفارش دادم و فرز دهی. من کوبکرده بود باتریفضا رو  ز شدیکه پخش م یمیمال
دوچرخه دونفره   هی نیفرز میرفت یبه قسمت دوچرخه سوار میاز ورود مستق د.  بعمیبه پارک رفت میعصر شده بود مستق  4

 .زدمیها و منم  مدام داد م چیمخصوصا سر پ رفتیتند م  یلیکرد. خودش جلو و من عقب سوار شدم، خ هیکرا

 . مونیبرو ننداز واشیبابا  _ 

 نه حواسم هست به من اعتماد کن. _ 

و مضحکه دست عام و  خاص  میوفتیکه  االن م کردمیو داد م غیمنم ج کرد،یو فرمون رو کج و  راست م ذاشتیسر به سرم م  
پونگ  نگیپ  زیم دنیکه با د میمشغول قدم زدن بود میادد لیخوب بود، زمانمون  که تموم شد دوچرخه رو تحو یلی! خمیشیم

 گفت: نیفرز

 م؟یپونگ بزن نکیدست پ هی میبر _ 

 .میبر _ 

و آخر  زدمیخودش  م یتوپ رو به جا هیسا یکنم  گاه یخوب باز ادیز تونستمینم میماریب  لیاما من به دل میرو شروع کرد یباز 
 یمشغول باز گهیپسر د هیکه بدونه . با  دمیدیو  الزم هم نم دونستینم یزیچ میضیانصراف دادم. در مورد مر یهم از باز
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کردم.   تشیو اذ دمیبهش خند یآخر هم آبرومون رو برد و  باخت کل میکردیم  قشونیاون پسره تشو یشد.  من و دوستا
دوست نداشت  و  ادیآشناش کنم اما ز زدهی  یمحل یکه غذا یبا شول خواستمیم  میبعدش به قسمت رستوران پارک رفت

آهنگ تولد گذاشتم و   مینوقتش بود که تولد رو شروع ک گهید  میساعت هشت شب به  خونه برگشت ینخورد. باالخره حوال
براش دست زدم و تولدت مبارک  خوندم  کادو  یاتاق با نور شمع و  فشفشه روشن باشه  کل خواستمیچراغا رو خاموش  کردم م

گفتم.  به چشمام نگاه کردو  کیرو کردم  و مجددا تولدش رو تبر نهایبهتر یو براش آرزو دمیدادم گونه ش رو  بوس رو بهش
 گفت:

 من چه خوشبختم که با تو آشنا شدم. _ 

 خوشش اومد و گفت: یلیو بلند شدم چراغ رو روشن  کردم بالفاصله کادوش رو باز کرد از  مجسمه خ دمیخند 

 قشنگه. یلیخ_ 

 .یافتیب ادمیمن نبودم  یاز من داشته باش که وقت یادگاری نویا _ 

 و گفت: شینیدستش رو گذاشت رو ب 

 ! از نبودن حرف نزن!سیییییه_ 

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 زود باش. شهیداره آب م ،یچشم...شمعاتو فوت نکرد _ 

 کردم. با ذوق  گفتم: شیهمراه غیفوت همه شو خاموش کرد و من با  دست و ج هیبا  

 ؟یبرقص یخوایتولدته ها نم نیفرز _ 

 چشم سرکار خانم. یاونم به رو _ 

 به  من اشاره کرد و گفت: دیرقص یانصافا خوب م زدمیو من  دست م دنیبلند شد و شروع کرد به رقص  

 .ایتو هم پاشو ب _ 

 .ستمیمن رقص بلد ن _ 

 .ایب دمیم ادتی _ 

دستمو گرفت و بلندم کرد دستشو دور  کمرم حلقه کرد و منو به خودش  چسبوند دستامو دور گردنش حلقه کردم  به  
 چشماش زل زدمو گفتم:

 دوستت دارم. _ 

 کرد و کنار گوشم  زمزمه کرد: کیسرشو به گردنم نزد 

 منم دوستت دارم. _ 

گذاشت دهنم،  کهیت هیو  دیرو بر کی.  ککردیرو دچار مشکل م دمید ادیز تیآخه  فعال دمیاما زود کنار کش دمیکم رقص هی 
واسه شام نبود. رختخواب رو  ییکه جا میخورده  بود کی. اونقدر کمیتولد رو تموم کرد  ینجوریدهنش کردم و ا کهیت هیمنم 

نگذشته بود که خوابش  برد اما من چشمامو  قهیهنوز پنج دق  میدیاتاق کنار هم انداختم.  چراغا رو خاموش کردم و خواب یتو
و شاد  دمیکه امروز چقدر بهم خوش  گذشت چقدر خند کردمیفکر  م نیسرم بود و به ا ریبه سقف دوخته  بودم و دستام ز

 شهیم دیخند شهیکرد. م یهم  زندگ لیبدون سه شهیآره حتما م شه،یپس م کردمیم یو راحت یبودم چقدر  احساس سبک
 بود خدا رو شکر کردم...  نکهیکردم و از ا ینگاه نیند به فرزخوش  گذرو

 :گفتیکه م نیفرز یصدا با

 پاشو صبحونه. یخانوم _ 

 چشمامو باز کردم .  

 زم؟یساعت چنده عز ریسالم صبح بخ _ 

 رفتم نون گرفتم سفره هم انداختم پاشو. میهشت و ن ریصبح تو هم بخ زمیسالم عز _ 

آماده خوردن. صورتمو شستم موهامو شونه کردمو  نشستم  یسفره پهن بود و همه چ  رونیاتاق اومدم ب از جام بلند شدم و از 
 هم درست کرده بود . ییچا

 ؟یشد داریب یدستت درد نکنه مگه ک _ 

 هفت صبح.  _ 

 ؟یچرا صدام نکرد _ 

 کردم. دارتیب نیواسه هم شهینونا سرد م دمیاالنم د ومد،یدلم ن _ 

 .زمیعز یمرس _ 
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 م؟یامروز کجا بر _ 

 درگاهان. _ 

 ه؟یکجاست؟ چ _ 

 .ینیبیم میریآبشاره حاال م هی _ 

همراه  دمیپوش یرنگ با کمربند پهن  مشک یلیف یمانتو هیمن  میشد دنیمشغول  لباس پوش میصبحونه رو خورد نکهیبعد از ا 
کامال  دیپوش رهیت یآب یبا  شلوار ل یلباس سبز پسته ا هیهم  نی. فرزرهیت یآب یشلوار ل هیشال روشنتر  از رنگ مانتو و  هیبا 

واقعا حرف  پشیسفت و شکمش کامال صاف بود.  ت یداشت بدنش  حساب یا دهیدرشت و ورز  یمعلوم بود که بدنسازه! بازوها
  اهیس ی دهیکش زیر یچشما  یمشک یسبزه داشت با موها ی. پوستنیاز من بلندتر بود و چهره ش  نمک ینداشت،  قدش کم

و حرکت  میشد نیسوار ماش ومدینظر م بهو دلچسب  یمن  دوست داشتن ینبود اما برا بایاصال ز دیشا یمعمول یدماغ و لبا
. از میدیباالخره رس ادیز یو خمها چیو  پ ییداشت سرباال یخطرناک و بد یجاده   میراه رد شد سیاز پل یمشکل چیه  ی. بمیکرد
 میآبشار برس  بهباال تا  میرفتیاز کوه م دیبا ومدیبه حساب م یجور کوه نورد هی بایراه بود  تقر یتا آبشار کل میشد ادهیپ نیماش

به آبشار  یک دمیکه  نفهم میدیاونقدر حرف زد و خند میاما راهش مثل جاده  مشخص بود بازوشو گرفتم و حرکت  کرد
که  شدیباورم نم کردمینگاه م  نییبه پا یاستراحت کنم وقت ینشستم  تا کم یتخته سنگ یبود. رو بای. اون باال  واقعا زمیدیرس

 میانداخت راندازیآبشار ز ریمهمه!  درست ز یماریب نیتو ا هیکه چقدر روح دمیتازه  فهم امیب ادهیرو پ ریمس نیتونسته  باشم ا
و  میعکس گرفت یکل میبرداشته بود ییو چا یخداروشکر با خودمون  خوراک دادیتو اون هوا و کنار آب واقعا  حال م میو نشست

کرده بود که دلمون  جادیرو  ا یقشنگ یلیخ طیمح هیکوه  همه و همه  یرو یخوب درختا یآب و هوا یصدا  میتا عصر اونجا بود
 مینبرده بود یزیفک,  تخمه و تنقالت چ, پپسیبه جز چ میغروب بود. ناهار هم نخورده بود کینزد گهیاما د میبرگرد  خواستینم

رو   لیبودم درسته احساسات سه  لیبا سه نیفرز سهی. تو راه مدام در حال مقانیسمت  ماش میو برگشت میجمع کرد لویوسا
و  تیکنارش حس امن نکهیاز من نداشت هم  یستیاما درخواست ناشا میخونه بود هی  یتو نکهیبود هم ینداشت اما پسر خوب

 یتمام جاها گذشتیبه گشت و گذار م نیباهاش خوشحال باشم خوب  بود . هر روزم با فرز تونستمیم  نکهیآرامش داشتم هم
خوش آب و  یشهرها  ی. آتشکده،  زندان اسکندر، باغ دولت آباد و...حتدمیبودم با اون د دهیرو که تا اونروز ند زدی یدنید

تنها  نیب نیا میخوش گذروند  یو کل میعکس انداخت میسرسبز تمامش رو باهم رفتبود و  یکه کوهستان  زدیاطراف  یهوا
البته  شدیمن هم ناراحت م دنیکش  ونینبود و از قل یدود چیه لاه نیبود که  فرز نیا ومدیکه  به مذاق من خوش ن یزیچ

اجازه   نیاما فرز دادیم یرو دوست  داشتم بهم حال خوب ونینداشت من قل تیبرام  اهم یمن خوب نبود ول یماریب یدود  برا
 یخوش  گذشت اما روزها بهم تینها یبود که ب میزندگ  یروزها نیمورد اون ده روز جز بهتر  نیاز ا ریکه بکشم به غ دادینم

دوستش  چکدومیکه ه ی. لحظه  ادیرس ییتموم شد و لحظه جدا  ی. ده روز به چشم بر هم زدنگذرندیزود  م یلیخوب خ
به حالت  قبل برگرده دوباره خونه، دوباره اتاق،   یدوباره همه چ خواستمیبره!  نم خواستمیهمه  وجودمو غم گرفت نم مینداشت

 ...اشک تو چشمام حلقه زد، بهش نگاه  کردمو گفتم:لیهجوم خاطرات تلخ  گذشته ! دوباره سه و ییدوباره تنها

 .شهیبرات تنگ م یلیدلم خ _  

 و گفت: دیخند  

 .مینیبی!بازم همو م رمیبم رمیمگه م _ 

نداشتم راحت  احساساتمو  یغرور چیبود که  جلوش ه یتنها مرد نیفرز دمشیبغلش کردمو  بوس اریاخت یشد ب یاشکام جار  
 چوقتیکه ه ییاشتباهات گذشته باعث  شده بود دست از غرور احمقانه م بکشم  کارا دینبودم شا یچیو نگران ه دادمیبروز م

 یعکس دونفر هی لیبا  سه ینشه حسرت قلبم. من حت ندهیدادم تا اونم  در آ امانج نیبکنم با فرز لیغرورم نذاشت با  سه
 هیشده بود  به  لیکه برام تبد یزیچ دمیرو بغل نکردم و  نبوس لیسه چوقتیهزار تا عکس گرفتم من ه نینداشتم اما با  فرز

ازش جدا شدم  ی.  به سختیترس چیه یب ،یشرم  چیه یب دمیهمه بغل کردم و بوس یرو  جلو نیآرزو، اما فرز هیحسرت، به 
 نکهیگفتم و ا شیهما یایروبه رو شدم از خوب زمیبرگشتم خونه با استقبال پدر و  مادر عز یوقت رفتیم دینبود  با یچاره ا

برام خوب بود.  نیدخترشون عوض شده و شاده . حضور فرز هیروح نکهیچقدر بهم خوش  گذشته اونا هم خوشحال شدن از ا
  ای لیمیا هیمنتظر  شهیوسط هم نیدرسته که  ا گذشتیم یوب ایو  یبا حرف  زدن تلفن ایتمام وقتم  کردمیفکر م لیسه  هکمتر ب

که شبانه روز  کنارش بودم اون  یبودم اما غم سابق رو  نداشتم اون ده روز واقعا منو عوض  کرده بود تمام مدت لیاز سه امیپ
 یها مهیباشه و بود.  ن  یخوب نیگزیجا تونهیاون م نکهیو ا  نداختیم لیسه ادیرو  من نینداشت و ا  یستیرفتار ناشا چیه

 .زدمیحرف م  نیمرداد ماه طبق معمول با فرز

 ؟یچطور یجون نیسالم فرز _ 

 ؟یخوبم تو خوب _ 

 تو نبود آره خوب بودم. یاگه دلتنگ یه _ 

 بگم؟ یزیچ هیمهسا  _ 

 تو دوتا بگو. گملیبگو ج _ 

 ه؟ینظرت در مورد ازدواج چ _ 

 انتظارشو نداشتم ، سکوت کردم. ادامه داد: 

 .میکنارهم باش شهیهم میتونیخب فقط با ازدواج م ؟یباش شمیپ یخوایمگه نم ؟یمگه دوستم ندار _ 

اگه  یازشون جدا بشم حت تونمیکنار خانواده م باشم نم خوامیمن م شمیخارج نم زدیم از من که بهت گفت شه،ینم نیفرز _ 
 درحد مرگ بپرستمت.
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 به خانواده م ندارم. یاونجا منکه وابستگ امیمن م ایخب تو ن _ 

 !شهیچه زود گذشته تکرار م دم،یخند 

 .یجون نیفرز شهینمدورتر از خودش...نه،  لومتریهزار ک ادیتک پسرش ب ذارهیمامانت نم _ 

 یما وضع مال یدونیمثل من بشه؟ تو که م یاس و پاس هیدخترش زن  ذارهیتو م یاون با من... بابا یدار کاریتو به اونش چ _ 
برا ازدواج نداشتم خودمم و  یمیندارم چون تصم یشده پس انداز حاتمیکار کردم خرج تفر یمدت هرچ نی. منم امیندار یخوب

 کنه؟یتنم بابات قبول م رهنیپ

 .زنهینم یفرشته ست اگه من بخوامت اونم حرف هیمن  یبابا _ 

 ؟یخوایخب تو م _ 

دلو به   ؟یچ میضیاما مر میتنوع  و تحول تو زندگ جادیا یاز وضع موجود برا ییرها  یبرا خواستمشیآره م گفتمیم دیبا یچ 
 زدم و گفتم: ایدر

 ازدواج کنم.  تونمیراستش من نم _ 

 ؟یشیچرا؟ بچه دار نم _ 

 .ایزنیم یحرف دیقبل ازدواج فهم شهیاز کجا بدونم آخه مگه م نویواااا ا _ 

 ؟یپس چ _ 

 .ضمیمن مر _ 

 چته؟ _ 

 ام اس دارم. _ 

 هست؟ یام اس؟ چ _ 

 به اون راه؟ یخودتو زد ای یدونیواقعا نم یعنی _ 

 .دونمینه واقعا نم _ 

منجر  یگاه یناگهان یحمله ها نیو ا زنهیم بی. به مغز آسدهیحمله به آدم دست م یلیکه خوب شدن نداره. به دال یماریب هی _ 
 .ستین یاونم قطع یکرد ول یریشگیحمله ها پ نیاز بروز ا شهینداره فقط م یدرمان شهیم یفراموش ای یکور یبه فلج

 االن چته؟ _ 

 ...گهیپنج سال د گهیدوسال د دیشا یول یچیه _ 

 نذاشت حرفم تموم بشه گفت: 

 یندارم از کجا معلوم بعد از ازدواج من تصادف نکنم و فلج بشم؟ از االن حرف بزن گلم، ب یکار ندهیمن به آ یتو االن خوب _ 
 .ندهیآ الیخ

 کرد. ینیب شیپ شهیرو م یضینشده است اما مر ینیب شیتصادف اتفاق پ نینه فرز _ 

 ردم نکن. کنمیخواهش م ی، هرجور که باش وامتخیمهسا من همه جوره م _ 

کنارم باشه و   خواستمیمهم نبود فقط م شیضیمن مر یکه بمونه چون برا کردمیالتماس م  لیخودم افتادم که چطور به سه ادی 
به من  لیکه سه یبه  عشقشو فرصت دنیالتماسم کنه. خواستم  بهش فرصت بدم، فرصت رس نیفرز خواستمینفس بکشه نم

 نداد.

 شدن از طرف من حله. یباشه اگه خانواده ت راض _ 

 دوستت دارم. یلیحاال شد، خ _ 

 منم دوستت دارم. _ 

 یهرچ میضیمر  طیاونا به خاطر شرا دونستمیرو براش مطرح  کردم م هیبود قض مونیدوست  انیمامانم در جر میکرد یخداحافظ 
 تکرار بشه. مامانم گفت:  لیسه هیدوباره قض خواستنینم  کننیبگم قبول م

 .شهیم یقسمت چ مینیتا بب یخواستگار انیب زمیباشه عز_ 

داشتم. چرا همه مامانا با  من  یعجب طالع  یخواستگار ادیکه مامانش مخالفه و نم  دمیفهم نیفرز یاونروز از حرفها یفردا 
 بهم  زنگ زد. گفتم: یوقت شدنیاز اندازه عاشقم م شیچون پسراشون ب دیمشکل داشتن شا

 .شنینم یجان راض نیبهت که گفته بودم فرز _ 

 . امیمن تنها م _ 

 تکراره تکرار! یواااا یا دمیخند 
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 . کنهیتنها بابام قبول نم ن،ینه فرز _ 

 . امیو دارم م زدمیمن تو راه  زمیعز _ 

 ؟یگیم یجد ؟یچ یعنی _ 

 ندارم. یشوخ یول کنن من با کسقب شنیبمونم و نرم مشهد مجبور م زدی یآره وقت _ 

 ندفعهینه  ا شدیدوباره تکرار م دینبا لیاشتباه  سه امیگرفتم پشتش در ب میبود. افکارش، رفتارش، تصم لیسه هیچقدر شب 
 گفتم: یبعد از احوالپرس نالیرفتم ترم دیرس یوقت دادمیرو از دست م نیفرز دینبا

 راهشه؟ نیا یکنیفکر م _ 

 .یخواستگار امیتو به خانواده ت بگو من شب م _ 

 و گفتم: دمیخند 

 .گمیباشه م _ 

 . دمیشنیرو به مامانم گفتم و اونم به  بابام گفت صداشونو م هیرسوندمش مسافرخونه و خودم رفتم  خونه قض 

 !؟یخواستگار رهیتنها م یآخه خانوم ک _ 

 رونیب کهیاون چقدر حساسه بچه م تازه از فکر اون مرت یدونیمهسا دوباره حالش بد بشه تو که م خوامینم ادیحاال بذار ب _ 
 اومده.

 بگم واال. یچ _ 

 نکن. یبه اون بگو مهسا رو قاط یدار یبا پسره حرف بزن، هرحرف _ 

 .ادیباشه بگو ب _ 

 بهم گفت:  یو با خوشحال یمامانم منو کشوند کنار 

 . ادیبابات اجازه داده بگو شب ب _ 

 مامان گلم. یمرس _ 

 تماس گرفتم وگفتم:  نی. بالفاصله با فرزدمیو صورتش رو بوس 

 . میبعد از نمازشب منتظرت _ 

 نگذشته بود که باالخره زنگ  در خونه به صدا در اومد مامان درو باز  کرد و یساعت مین  میبود نیبابا از مسجد اومد منتظر فرز 
مبل نشست بابا  کنارش سمت راست و منم سمت چپش  مقابل بابا بودم حدود  یبا ما رو یداخل شد بعد از  احوالپرس نیفرز

وارد شد  و بعد از تعارف به همه کنار بابا نشست  باالخره پدرم سکوت رو  ییبا چا اماناول به  سکوت گذشت م قهیچند دق
 شکست و گفت:

 .یباهام حرف بزن یخوایم یخب من منتظرم گفته بود _ 

برگردم  گهیندارم د میاما مامانم لج کرده و من تصم ومدمیبا خانواده م م دیبا نهیکه عرف ا دونمیمن م تشیبله حاج آقا، واقع _ 
 مشهد.

که  پدرم هیمن... من  یحق دارن تو خودتو بذار جا یلیاما پدرو مادر به گردن اوالد خ کنمیپسرم من حالتو درک م نیبب _ 
 مادر پشت سرش باشه. هی یآه و ناله  خوادیدوست دارم دخترم با افتخار ازدواج کنه دلم نم

 اومدن من مخالفه! زدیکنم، آخه اون با  کاریمن چ یحق با شماست ول _ 

اگه هم نه که ما دوست  شهیم ی. اگه قسمت باشه که راضیکن شیکن راض یبا محبت سع ایشما برگرد مشهد و با منطق  _ 
 .میکن یخانواده ت کار لیخالف م میندار

من   ریکه چرا تقد کردمیفکر م نیو کامال هم حق داشت، اما من تمام  مدت به ا ایمحترمانه بابام گفت که با خانواده  ت ب یلیخ 
در  تیو اون با  جد گذشتیاز رفتنش م یبا  اتوبوس به مشهد برگشت. چند روز نیاونشب گذشت و فرداش فرز هینجوریا

. زود از اتاق  میشد داریزنگ تلفن ب یبا  صدا میروز صبح زود که همه خواب بود هیکردن  مامانش بود   یراض یحال تالش برا
 مامانم رو تخت نشسته.  گفتم: دمید دادیبد  م یدلم گواه هیک نمیاومدم که بب رونیب

 بود؟ یک _ 

 .نیمامان فرز _ 

 داشت؟ کاریچ _ 

 . فقط گفت به دخترت بگو دست از سر پسر من برداره منم گفتم چشم.زدیحرف م یجور هی دمیدرست نفهم _ 

بکنه حاال اون... حقارت تا  کجا...مگه  یکار نیکه  عشق من بود. اجازه ندادم مامانش  همچ لیرو سرم خراب شد سه ایدن یوا 
 زنگ زدم. نیتو اتاقمو به  فرز رفتم یعصبان یلیشدم خ  یداشت؟ عصبان یپسرش چ
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 .تیما تمومه برو سراغ زندگ نیب یهمه چ _ 

 شده مهسا؟ یچ _ 

بگه )عجب  خوادیم یکنه و هر مزخرف دارشیزنگ بزنه به مامان من و از خواب ب نکهی! نه ارهیبه مامانت بگو جلو تو رو بگ _ 
 (یتکرار

 گفته؟  یمگه چ _ 

 کارت، خداحافظ. یحرفشو گوش کنم پس لطفا برو پ خوامیبه دخترت بگو دست از سر پسر من برداره! منم م گهیزنگ زده م _ 

 یچه باز نی. اشدنیم  ریشوم من تحق ریبه خاطر تقد دیرو خاموش کردم شرمنده خانواده م بودم آخه اونا چرا  با یو بعد گوش 
 خواستمیکه نم ییاتفاقا منو برد به گذشته  به جا نیاما ا کردمیفراموش  م لویبود که خدا با  من داشت. تازه داشتم سه یا

عصرش  نکهیرو تموم  شده دونستم تا ا ینبود همه چ نیاز فرز یروشن کردم  و خبر مویدو ساعت بعد گوش یکیبرگردم. 
 زنگ خورد شماره آشنا نبود جواب دادم.  میگوش

 بله؟ _ 

 .نمیزمن مامان فر ؟یسالم دخترم خوب _ 

 بگم. یحاال چ یوااا 

 .دییسالم خانم ممنونم بفرما _ 

 ره؟یبود بم کینزد یدونیم رشیز یزنیبعد م یدیبهش قول ازدواج م یواسه چ ستیپسرم حالش خوب ن _ 

 بشر. نیچقدر پرروئه ا 

 .کنمیم نکارویهم قایکه دست از سر پسرتون بردارم؟ منم دارم دق نیمگه شما نگفت _ 

رفتم تو اتاقش  یوقت سهیبود قلبش وا کیپسرم نزد یکرد یانقدر دوستت داره صبح که باهاش خداحافظ دونستمیمن نم _ 
کم بهتر شد  هی یتو صورتش که حال اومد وقت دمیذره آب پاش هی دمیترس یلیخ دیکشیگوشه افتاده بود و نفس نم هیحال  یب

 .دهیم دستکردو گفت که به خاطر من داره تو رو از  هیگر

 هر چه تمامتر گفتم:  یبا سرد 

 خب؟_ 

چند شب و  دونهیازم جدا بشه، برام سخته خدا م خوادیپسر رو دارم دلم نم هی نیندارم دخترم هم یمنکه با شما مشکل _ 
 است. هیروزه که کارم فقط گر

 رو ناراحت کنم. یمادر خوادیمنم به خاطر شما گفتم نه دلم نم  _ 

 باشه و خوشحال نباشه. نجایداره ا دهیام چه فا کارهیچ گهیمن د خوادیخود پسرم م یوقت _ 

 ن؟یخوایم یاالن از من چ _ 

 با خانواده ت حرف بزنم؟ یدیاجازه م _ 

 .دیشما که صبح حرف زد _ 

 .فهمهیکنم ،مادرت حال منو بهتر م یعذرخواه خوامیم _ 

 .دیدونیباشه هرجور صالح م _ 

و فراموش کنم  اون منو  لیسه تونمیخدا چرا نم یمادرش مهربونتر؟ ا ایباعرضه تر بود  لیاز سه نیرو قطع کردم فرز یگوش 
ازش  یباکنجکاو یپس زده بود اما من... بالفاصله تلفن خونه مون به صدا دراومد  مامانم باهاش حرف زد و بعد از  خداحافظ

 :دمیپرس

 گفت؟  یچ_  

 خواست. یازه خواستگارکرد بابت رفتار صبحش و ازم اج یعذرخواه یکل _ 

 .دمیخبر م زنمیگفتم با باباش حرف م هیلیخ لومتریخانوم هزار ک نیمنم گفتم شما حق دار_ 

خبر ازدواجمو به  خواستی! ته قلبم  خوشحال بودم دلم مکردمیمن داشتم ازدواج م  یعنی! شدیم یداشت اوک یهمه چ یعنی 
کردم فقط فکرمو رو  یتا بفهمه پس  زدن من تاوانش از دست دادن منه!  سع ستمیبرسونم تا  بفهمه محتاج او ن لیگوش سه

. شدیرو  گذاشتن حدود پنج ماه بعد م ینوروز قرار خواستگار دیبود متمرکز  کنم واسه ع شیکه در پ یخوب یو  روزا نیفرز
شد و روز  دی. باالخره عادیم رشیکه گ ادمدیم  نانیدر ارتباط بودم او  نگران کار بود و من بهش اطم یو نت یمرتب  باهاش تلفن

به  دینکردن شا یریسخت گ  خوامشیم دونستنیفقط پدر و مادرش بودن حرفا زده شد و  چون خانواده م م  دیرس یخواستگار
قبول   یپشتوانه مال چیاما  پسرشون رو بدون ه دونمینم م،یماریبه خاطر ب دیشا  ایکه در گذشته خورده بودم و  یخاطر  شکست

عقد ساده تو  محضر و  هی میبله برون و پنج  روز بعد هم عقد کرد یکردن. ده روز بعد هم با خواهراش  و خاله ش اومدن برا
من بود مرتب  یزندگ  یروزها نیبهتر دیبرگزار بشه. اون شش ماه شا وریشهر یعنیشش  ماه بعد  یقرار شد جشن عروس

فکر کردن به  ایواسه  غصه خوردن و  یوقت چیه یعروس یدنبال کارا  ای هیجهز دیل خردنبا ایدنبال خونه   ای میبود رونیب
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با حقوق  یفتیکار ش هیکرد  دایماه تو کارخونه کار  پ هینداشت بره بعد   یا گهید یجا ونخونه ما بود چ نینداشتم.  فرز  لیسه
.  همه میدیرو چ هیو جهز میکرد دایخونه پ  میوقت تاالر گرفت وریاول شهر ینبود  برا یچاره ا ینبودم، ول یکم اصال راض  یلیخ
که  البته تمام  اریجشن تمام ع هیسفره و  لباس. خالصه  نیبهتر شگاه،یآرا نی،بهتر هیآتل  نیانتخاب کردم بهتر نیرو بهتر یچ

بود و رفت  ادی. خب  مسافت زرنیمشهد بگ یعروس هی وریشهر  یس الشونیمن داد اونا هم قرار شد برا فام یش رو بابا نهیهز
و همه رو شوکه کرد.   ودکه تو سالن پخش شد محشر ب یاسپرت پیشکل ممکن برگزار  شد. کل نیبه بهتر میو آمد سخت. عروس

 هیشب یافتضاح  بود حت زدیبا  سهیمشهد در مقا ی. عروسدیفهم شدیرو  کامال از رفتارش م نیاز من خوشحالتر بود و ا نیفرز
من  یکرده  بودن که البته برا نهیکال دو تومن براش هز لمبرداریعروس نه ف نینه ماش ینیرینه ش  وهیهم نبود نه م یمهمون

اسم نوشته  شیک ی. برامیگرفته  بودم بعد از مراسم ها به ماه عسل رفت زدیو  میاصل ینداشت چون عروس  یتیاهم چیه
 یو شاتل گرفته تا جاها یمثل جت  اسک ییایدر یهایاز باز میکرد حیقط  تفرنبود اما واقعا خوش گذشت ف شتریسه روز  ب میبود

زود سفر تموم  یلیبودم  خ نیزم یآدم  رو نیبود و من خوشحالتر یعال یهمه  چ یونانی یو کشت نهایمثل پارک دلف  شیدنید
. صبح شده بود میمشترکمون رو  رسما شروع کرد یو زندگ میشد میکه اجاره کرده بود ی. وارد خونه امیبرگشت  زدیشد و به 

صبح  فتیش یوقت ستیکه  ن ومهخب معل دادیرو نشون م میکنارم نبود ساعت ده و  ن نیزدمو چشمامو  باز کردم فرز یغلت هی
پزخونه برسه و تا شش کارخونه باشه  دست و صورتمو شستم رفتم تو  آش سیکه تا پنج به محل سرو شدیچهار  بلند م دیبود با

رو روشن  ونیزیشدم تلو ییرایرو برداشتم و وارد  پذ ییو چا تییسکویناهار مرغ بار گذاشتم  ب  یدرست کردم و برا ییچا
. لب تاپو باز کردم اوردمیاشتباهش و در م  یتالف دیبا کردمیو خبر م لیسه دیرو مبل چشمم به لب تاپ  افتاد با تمکردمو نشس

 کردم. لیمیا پیرفتم نت و شروع به  تا

 !میخوبم ،اصال عال یلیحالتون خوب باشه، منکه به لطف شما خ دوارمیام یطاهر یسالم آقا 

در  تونیخوشبخت یکه آرزو دیبدون خواستمیمجددا مزاحمتون شدم م نمیبه شما بدهکار بودم برا هم یتشکر اساس هی راستش
و من از شما  نهیزم یمرده رو نیدارم که بهتر یشوهر هیون چ نمیزم یدختر رو نیو من االن خوشبختر وستیحق من به وقوع پ

 .دیرو بچش یو شما هم مثل من طعم خوشبخت دیاریبه دست ب رو تونیممنونم انشاهلل زودتر بهبود ایدن کی

 دیباش روزیو پ موفق

اومد  لمیمیبود که  جواب ا دهینکش قهیشدم به پنج دق  مییو چا تییسکویمشغول خوردن ب  یرو زدم و با خوشحال sendدکمه  
 وباز  کردم و خوندم لشویمیبازم قلبم شروع به  تند زدن کرد با استرس ا

 یسالم خانم موسو 

من بوده مثل روز برام روشن بود که  یأرزو شهیو أرامش شما هم یخوشبخت گمیم کیخوشحالم و بهتون تبر یلیبابت خ نیا از
 !دیشاد باش شهیخوبه. خوشحالم که خوب شناختمتون هم یلیخ نیو ا دیببند یا گهیو دل به کس د دیمنو فراموش کن دیتونیم

  عیشد سر نیآنال نکهیشدم هم اهویکردم  وارد  لیچت و م ایشدم  بالفاصله نوشتم ب یبا خوندن نامه گر گرفتم و عصبان 
 براش نوشتم.

 .یتا از شر من راحت بش یرو بهانه کرده بود یماریب نکهیمثل ا ؟یندار یمشکل چیکه حالت خوبه و ه نمیبیم_ 

مثل  شمیچکاپ و تحت درمانم اگه تحت نظر نباشم بازم م رمیو وابسته به دارو هرماه م مارمیمن هنوزم ب ستین نطورینه ا _ 
 اول.

 ؟یدادیچرا جوابمو نم _ 

 نم؟یداماد خوشبخت رو بب نیعکس ا شهیحاال م تیدنبال خوشبخت یبر خواستمیچون م _ 

 .فرستمیاالن م _ 

رو   میشونیبودم و اون داشت پ نیکه من تو بغل  فرز یرو فرستادم عکس میبود  ییکه دوتا یعکس هینکردم و  ینامرد 
عکس  ی.  وقترمیانتقام بگ خواستمیم ینجوریچون منو پس زده  بود و ا دیحرصش بدم شا  خواستمیچرا م دونمینم دیبوسیم

 گفت: دیرو د

مرد  هیحجابتو نشون  یعکس ب ستیدرست ن یهست یضمنا شما که مذهب ستیمعلوم ن ادیز نیاز داماد بده ا یکعکس ت هی _ 
 .یبد بهیغر

 هی دنشینبود هنوزم  دوستش داشتم دلم لک زده بود واسه  د بهیمن غر یبرا چوقتیاون  ه به؟یبغض گلومو گرفته بود، غر 
 گفت:   ندفعهیفرستادم. ا گهیعکس د

 باطنش خوب باشه. دوارمیام ستیآقا ظاهرش که چندان خوب ن نیخب ا _ 

 آقا همه جوره محشره. نیا _ 

 خوبه. یخوشبخت نکهیخب خداروشکر هم _ 

 ل؟یسه _ 

 بله؟ _ 

 .نمتیبب خوامیم ؟یوب بد شهیم _ 

شدن  و  ریسراز آدمو دوست داشتم اشکام  نیچقدر من ا یو دوست داشتن رایجذاب  و گ شهیمثل هم دمشیوب داد و من د 
 نیشده  من وسط ا داریکه تازه از خواب ب یشده بودم  مثل آدم جهایمثل گ یحسرت، تنها حس قلبم بود.  بعد از خداحافظ
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جون  لیاز او بخوابم؟  مگه من واسه سه ریغ یتونستم کنار مرد  چطورعشقم نبود پس  لیمگه سه  کردم؟یم کاریچ یزندگ
پس   کردمیم یزندگ الشیاگه نه با خ  دمیرسیبهش م گشتیاگه برم موندمیمنتظرش  م دیپس  چرا ازدواج کردم؟با دادمینم

 نیشروع شد مدام  با فرز امیهق هقم بلند شد.  از همون لحظه بدقلق یکرده  بودم و صدا کاریچرا؟ چرا منتظر نموندم؟من چ
بودم و او تحمل  مونیو  زندگ نیگرفتن از فرز رادیو دائما  درحال ا دمیدیخودمو بدبخت م کردم،یبحث  م یکیکوچ زیسر هرچ

به من  لیبود اونقدر خوب  که تمام فام یخوب اریمرد بس نیفرز  ذاشتیم  میضیمر یبودن رو به پا یعصب نیا  دی. شاکردیم
در مقابلشون تماما  میدیدیهمو  م کباری یسال دیو شا میاز خانواده  ش دور بود دونستندیو منو خوشبخت م  خوردندیحسرت م

 پختمیاگه غذا  نم کردیخونه کمکم م یو حرف حرف من بود. تو  کارا دادیهوامو داشت به حرفام  گوش م یطرف من  بود و حساب
 یمنو خانواده م رو  داشت در برابر رفتارا یهوا یلیخ زدیخوردن صدا  م سهو منو وا پختیخودش  غذا م ی. حتکردیاعتراض نم

حقوق کارخونه کفاف خرج و مخارجمون  دادمیم ریگ شیبه وضع مال لیدرکم کنه.   اوا کردیم یو سع کردیبد من فقط  سکوت م
نون هم   دیخر یبرا یحت ی. گاه بودکه ده روزه  تموم  موندیتومن م ستیدو شدیقسط و اجاره ازش کم  م ی.  وقتدادیرو  نم

 فرستادیبرام  مطلب و آهنگ م یدر ارتباط بودم گاه ینت لیکه در رفاه  بودم سخت بود.  با سه یمن یبرا نیو ا میپول نداشت
 به گشتمیگرفته بود و دنبال  بهونه واسه دعوا م یروز که دلم حساب هی کردِیحال منو بدتر م نیو ا میکردیباهم  چت م یگاه
 گفتم: نیفرز

 .خوامیدارم و پول م شگاهیفردا وقت آرا _ 

 که نداره جواب داد. ونستمدیم 

 از حقوقم نمونده مهساجان! یزیچ یدونیتو که م_ 

 داد زدم: 

 .یزن گرفت یغلط کرد یاداره کن یزندگ یتو که عرضه نداشت _ 

 زم؟یکنم عز کاریچ یگیم _ 

 دیمن خره با ریتقص ستیتو ن ریبه نون شب محتاج بشم البته تقص یروز دمیدیو تماشا کن. به خواب هم نم نیبش یچیه _ 
. خانواده ت هم که قربونشون برم یستیپول نگه دار ن یندار یپس انداز چیمشهد ه یکار تو نهمهیبعد از ا یوقت دمیفهمیم

 نه ؟! ای یخواینه کمک م ای یپول الزم دار یکنیم یزندگ یبپرسن تو چطور دار زننیبار زنگ نم هیانگار نه انگار که پسر دارن 

 گفتم: ادیو بعد با اشک و فر 

 خدااااااا من چقدر بدبختم. یا _ 

 . فرستادمیو به خودم لعنت  م کردمیم هی.  بلند بلند گرشمیبزنه من بدتر م یهر  حرف دونستیسکوت کرده بود م نیفرز 

 مهسا جان. _ 

 عرضه! یب  ،ییییعرضه ا یب خورهی! خفه شو، حرف نزن حالم ازت بهم مسییییییه _ 

 مینمون  لهیوس یب نکهیا یبابام دست ما بود برا  نیماش رون،یو  برداشتمو از خونه زدم ب نیماش چیساعت دوازده شب بود سو 
 نیکه  بهتر ییخونه آرزوهام بود جا نجایا  دادنیاشکام اجازه نگاه کردنو نم لمیجلو خونه  سه دمیبه خودم اومدم د یوقت

هر  دیشا دیکشیتو کوچه انتظارمو  م نیشب  برگشتم. فرز مهیساعت دو ن یکردم طرفا هیگر  ریدل س هیروزامو گذرونده بودم 
 گفت:  یاما  او با آروم کرد،یفحش بارم م یو کل دادیبود منو راه نم یا گهیمرد د

 خطرناکه. رونیشب ب نوقتیا شم؟ینگرانت م یگینم ؟یخانوم یکجا بود _ 

 قبرستون بودم. _ 

نداشت تنها گناهش   یریاونکه تقص سوختی.   دلم واسه ش مگذشتیم  ینجوریا مونیبعدم داخل شدم.  اکثر اوقات زندگ 
 گهیبودم اما افسوس... د نیزم  یآدم رو نیاالن خوشبختتر دمشیدیم  لیاگه قبل سه دیبود که  عشق دوم بود. شا نیا دیشا
که  دونستیم دیاون  با گفتمیبهش م دیکنم؟ با یتظاهر به  خوشبخت لیهس یجلو خواستمیم  یتحمل کنم تا ک تونستمینم

 شدم: پیباز کردم و  مشغول تا لویمیهنوزم چشم  انتظارشم صفحه ا

 عشق من لیسالم سه 

خوشبخت باشم تو همه  تونمیجز تو نم یمرد چیمن کنار ه یاعتراف کنم که بهت دروغ گفتم تظاهر کردم به خوشبخت خوامیم
 ییندارم همه فکر و ذکرم تو یخوب یرو بدبخت نکنم. روزها گهید یکیتا منم خودم و  یزدیکاش منو پس نم یمن هست یزندگ

سخته حسرت خوردن، سخته جسمم  یلیبدم خ انیقلبم پا یبتونم به حسرتها نو م یکه برگرد یمن منتظرتم منتظر روز ل،یسه
 دیام نیدوستت دارم. لطفا زود برگرد من به ا کشمیزنده ام و نفس مبدون که تا  نویتو ا شیباشه و روحم پ نیکنار فرز

 .میکه بازم کنار هم باش یدیبه ام گذرونمیو روزها رو م کنمیم یزندگ

 براش فرستادم بعد از دو روز  جواب داد: لویمیا 

 سالم مهسا جان 

 تونمینم چوقتیه یعنی نیتحت درمان باشم و ا نجایا دیزنده موندن با یمن برا ستیتو کار من ن یبگم برگشت یچجور دونمینم
 .یایزن شوهردار به حساب م هیو االن تو  میبچسب و منو فراموش کن من و تو قسمت هم نبود تیبرگردم پس به زندگ
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. من از میکردیو سر اونا بحث م فرستادمیچون بحث دوست داشتن وسط نبود مطلب و آهنگ م کردمیتا االن باهات چت م اگه
به  میرو نفرست، به شوهرت برس و منو فراموش کن. ما از اول مال هم نبود امایپ نجوریا گهیپس لطفا د ادیخوشم نم انتیخ
 بدرود. یکه تنها عاشق شوهرت باش یروز دیام

بود که بتونم فراموشش  کنم اما  نیمحض بود اما دست خودم نبود.  همه آرزوم ا انتیمن  خ نکاریحق داشت. ا گفتیراست م 
کار   هی ومدمیم رونیب الیو هم من  از فکرو خ شدیبهتر م مونیهم اوضاع مال  ینجوریا دیگرفتم برم سرکار شا میتصم شدینم

ماهه مشغول به  کار بشم  کی یآموزش یدوره   هیشو قبول شدم و قرار شد بعد از   هکردم. مصاحب دایپ مهیب نهیخوب تو زم
رو جواب  یامیپ چیه  گهیدوبار جوابم رو داد و بعد از اون د  یکی دادمیم لیمیو ا ذاشتمیم امیپ  لیسه یمدت هم برا نیاتو 
به اسم  میرو تو گوش نیبشم. شماره  رام لشحا یایگرفتم به دوستش  زنگ بزنم و جو میکم کم  نگرانش شدم تصم دادینم

 فرستادم که : امکیپ هیبود.  دهیفا یب  یکرده بودم باهاش تماس گرفتم  اما جواب نداد دو سه بار زنگ زدم ول رهیذخ  نینسر

 بدونم. لیاز حال سه خوامیم دیریلطفا باهام تماس بگ _ 

از  یخبر  دینداشتم پس  مجبور بودم که منتظر بمونم تا شا یدسترس یا گهیجواب موند از اونجا که به  کس د یهم ب اممیپ  
کارمو  دیو من  قرار بود از سال جد شدیاواخر اسفند ماه م بایمونده  بود تقر یدوره آموزش انیهفته به پا کیبرسه  لیسه

بعدازظهر بود و  فتیش نیکنه فرز  رونیرو از فکرم ب یاون لعنت تونستینم  یچیه ماشروع کنم.  درسته سرگرم شده بودم ا
 بود،  با عجله جواب دادم: نیبودم خونه مشغول گرم کردن  غذا بودم که تلفنم زنگ خورد. رام دهیمنم تازه  رس

 د؟یخوب نیسالم آقا رام _ 

 همراه با بغض جواب  داد: یگرفته ا یبا صدا 

 .رمینتونستم زودتر تماس بگ دیببخش د؟یممنونم شما خوب _ 

 حالش خوبه؟ د؟یرخبر دا لیاز سه دیاشکال نداره ببخش کنم،یخواهش م _ 

 بگم! یواال چ _ 

 د؟یرانیشما ا _ 

 بله. _ 

 کاست؟یهنوز آمر ؟یچ لیخب سه _ 

 بله. _ 

 شده؟  یزیچ دیکنینگرانم م دیدار نیآقا رام _ 

 روزه که... 51 کیبهتون بگم االن نزد دیبا یچجور دونمیراستش نم _ 

 ؟یکه چ _ 

 فوت کرده. لیکه سه _ 

 د؟یکنیم یفوت کرده؟ شوخ ؟؟؟؟؟؟؟یچ _ 

 و گفت: دیبغضش ترک 

 دوستمو از دست دادم! نیبود، بهتر یکاش شوخ _ 

 هو؟یشد  یاونکه بهتر شده بود چ _ 

 دمیرس یبودم وقت رونیمن ب خورهیحالش بهم م کنهیم یرو ادهیروز که ز هی خوردیمشروب م یلیبود که دوباره خ یچند وقت _ 
 اشیتالش کردن اح یشد. هرچ یقلب ستیکنن دچار ا یتا خواستن کار مارستانیرسوندمش ب عیسرافتاده بود  نیرو زم هوشیب

 نشد! ایاح شت،برنگ لیبود. مهسا خانم، سه دهیفا یکنن ب

 نه امکان نداره! شه؟یمرده؟ مگه م  لیهضمش برام سخت بود سه گهیم یچ  دمیفهمیش بلند شد. نم هیگر یو صدا  

 بره. خواستهینبوده که برنگشته م ایدلش به دن گفتیدکترش م _ 

 االن کجاست؟ _ 

 خانواده ش صالح دونستن همونجا دفنش کنن گهید دیکشیهمونجا دفنش کردن آخه آوردنش سخت بود و طول م _ 

 زدم: ادیفر 

 ن...او رهیاونجا بم خواستینم چوقتیاون ه یفهمیاونجا رو دوست نداشت! م لیخانواده ش غلط کردن، سه _ 

خروار خاک؟ قبولش  برام اصال  هی ریرفته ز دمیهمه  ام یعنیقبول کنم که عشقم مرده   تونستمیبود نم دهیامونم رو بر هیگر 
از خدا  ختمیریو اشک  م زدمیم غیج کردمیم هیقطع کردم مات و مبهوت شده بودم بلند  بلند گر  یآسون  نبود. بدون خداحافظ

 کنارم.  نیبودم و  فرز مارستانیچشمامو باز کردم تو ب  یکه از حال رفتم وقت دمکر هیبودم  اونقدر گر یشاک یلیخ

 شده؟  یمهسا چ _ 

 من کجام؟ _ 
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 شده؟ یچ مارستانیمنم رسوندمت ب یصدات کردم جواب نداد یهرچ یافتاده بود نیحال رو زم یاومدم خونه ب یوقت _ 

 از دوستام مرده.  یکی _ 

 ؟یک _ 

 !یلیدوستش داشتم، خ یلیبود خ رستانمیدوست دوره دب شیشناسیتو نم _ 

 .دیدیو چشمام تار م کردینگفت سرم  درد م یزیعالمه سوال داره اما چ  هی دونستمیشدن م ریو اشکام سراز 

 !نیفرز نهیبیچشمام درست نم _ 

 .دنتیبرا د ادیبه دکترت زنگ زدم فردا م _ 

 شیاز مردنش اونجا،  آت دیترسیم یبا اصرار من  رفت. وقت ومدیم ادمی یگذروندم وقت  لیتمام اونشب رو با خاطرات سه 
دردمو به   تونستمینم یبودم  که از دست رفته بود حت یبود من عزادار بودم داغدار عشق  یم کار سخت هیکنترل گر گرفتمیم

درد  واسه قلب من  نهمهیا کردنیم انتیو متهم به خ! همه  مندادیم میدلدار ی! کدیفهمیمنو م یسبک بشم.  ک یبگم تا کم یکس
نوشت چون  یو  ام آرآ شیم کردآزما نهیسخت  بود صبح دکتر اومد معا یلیخ دنیبه دوش کش ییدرد و  تنها نیبود. بار ا ادیز

 چیاونقدر بد بود که اون داروها هم ه میروحکورتن بود حال  قیجوابشو دادن و طبق معمول دواش  تزر  عیبود سر یاضطرار
  لیکردم بهش عادت کنم مگه بعد از سه  یشدمو سع الیخ یبهتر شد اما کامل  خوب نشد منم ب دمید ینداشتن کم  یاثر

 یداخل اومد و با رو  نی! وقت مالقات در اتاق باز شد و فرزیچیمهم نبود، ه یچیه گهیکه مهم باشه! نه د موندیهم م یزیچ
 و بعدش گفت: دیه حالمو  پرسگشاد

 !ندتیبب خوادیکه م نجاستیا یکی _ 

 ؟یک _ 

 حدس بزن!  _ 

 .نیحوصله ندارم فرز _ 

 خانم. نیتو نسر نیایب _ 

شد و بغلم کرد. منم بغلش  کمینزد ونیگر یحالمو بفهمه اومد داخل با  چشما تونستیبود که  م یآره اون تنها کس ن؟؟؟ینسر 
 کردمو گفتم :

 شد؟ یچ یدید نینسر _ 

کردم که پرستار اومد و بهم  آرامبخش  یتاب  یغمم باشه اونقدر ب کیشده بود که شر  دایپ یکیباالخره  زدمیو بلند بلند زار م 
 .گهیم  نیمامانم به نسر میشندیکرد در حال خواب  رفتن بودم که م قیتزر

 ش؟یشناختیشما م _ 

 .نشیشناسیبله شما هم م _ 

 ؟یک _ 

 آروم در گوشش زمزمه کرد: 

 !لیسه _ 

 خدا مرگم بده جوون مردم آخر مرد؟ یوااا _ 

 بله متاسفانه! _ 

 ناراحت شدم، خدا رحمتش کنه! یلیخ یوا یا _ 

همه  نی.  نسرکردمیم هیخاطراتش فقط گر یادآوریکارمو از دست دادم و مثل افسرده ها  خودمو تو خونه حبس کرده بودم. با   
شده  دیناام دمیبهش  برسم همه ام تونستمیم ینجوریا خواستمیبرگردونه اما من فقط مرگ  م یمنو به  زندگ کردیتالششو م

 :دیپرسیشک کرده بود و مدام م نینداشتم  فرز میدگادامه زن یبرا یا زهیانگ  گهیبود، د

 . دمشیاومده نه من د یو نه عروس زهیکدوم دوستت بوده که انقدر عز نیا _ 

 .دادمیجواب مو من  

 با شوهرش. کردهیم یزندگ کایآمر _ 

 لیبه خاطر من عذاب بکشن سه دیداشتن که با  یچه گناه هیبه خودم اومدم بق نیفرز  یمادرم و ناراحت یها هیکم کم با گر 
 کنمیپس هنوزم فکر م دمشیدیدروغه به خودم  گفتم منکه نم نایهمه ا گردهیمن زنده هست.  اون برم یبرا لینمرده، سه

به خودم  مسلط  رهیمیمن نم یبرا چوقتیزنده ست اون نمرده! نه  اون ه لیسه نهیآره، هم  کنهیم یزندگ کایزنده ست و آمر
 برگشت به حالت قبل.  زیم بهتر شد  و همه چ هیکم کم روح امیب رونیکردم از اون حال و  هوا ب یشدمو سع

داشت صحبت کرد و اونم  بعد از  یکلفت یاز آشناهامون که  پارت یکیبا  نینه در مورد  کار فرزمنو خوشحال ک نکهیا یبرا مامانم
 یماه ومدیو ظهر م رفتیشد  به کارشناس بانک صبح م لیکارگر کارخونه تبد هیاز  نیکرد  و فرز دایماه تو بانک براش کار پ هی
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 ستیو  دو میبود کم کم وام گرفت یما عال  یبرا نیو ا ایداشت مرتب هم  کارت رفاه و پاداش و مزا رو ونیلیحداقل  سه چهار م
هرگز  از  لیسه افتادیهم که م یبه  اونرو شد اما هر اتفاق نرویتو کمتر ازسه سال از ا مونیزندگ   میدیشش صندوقدار خر

اونو تصور کنم   کردمیم یبا بستن چشمام سع مییزناشو  یها هتو رابط یوحت دمیدیشبها  خوابشو م یهنوز گاه رفتیذهنم نم
تا   لیو اسمش رو بذارم سه ارمیپسر ب  هیگرفتم بچه دار بشم  میبود. باالخره تصم نیفرز یکاش  او به جا یا کردمیو آرزو م

 یبزنم  ب ادیعشقشو فر تونمب دیکنم شا دایپ  یزندگ زهیدوباره انگ دیهم اسمشو کنارم  داشته باشم شا یکی ینجوریالاقل ا
 ممیبکنم. شش ماه از تصم میبرا خودمو زندگ یکار  هی خواستمیبرگرده م میبه زندگ دیدوباره  ام خواستمیم یواهمه ا چیه

نوشت  شیرفتم دکتر برام آزما  ومدیسراغم م یبد یاواخر مدام حالت تهوع  داشتم و دل دردها نیا گذشتیم  یباردار یبرا
 گرفتم و بهش نشون دادم  گفت:  روجواب   یوقت

 .ایسونو ب یبرا گهیماه د هی دمیم لیماهته برات پرونده تشک کی کینزد یباردار گمیم کیتبر _ 

 که منتظرم بود گفتم: نیو به فرز نیخوشحال شدم با ذوق نشستم تو  ماش یکل 

 مشتلق بده! _

 چه خبره؟ _ 

 !یشیبابا م یدار _ 

 شکرت! ایخدا یواقعا؟؟؟ وا _ 

ذره هم شک  هیپدرشدن  نیریاو به حس ش کردمویفکر  م لیمن به سه میدیهرچه  تمامتر خواب یبا خوشحال ییاونشب و دوتا 
نداشت و کال رو حرف   یحرف نیدرمورد اسمش فرز زدمیو ساعتها باهاش حرف  م کردمیصداش م  لینداشتم که پسره! سه

 :گفتیامانم مم ی. بهش دل بسته بودم، گاهزدیمن حرف نم

 دختر باشه! دیشا _ 

 :گفتمیم یو من با دلخور  

 پسمل عشق منه! نیا له،ینه پسره! سه _ 

پسرونه   یزایسراغ چ شتریب یسمونیس  یبرا یحت گذروندمیروزا رو م اقیاشت  نیبا هم شدمیم ایو بعد دوباره غرق رو  
رفتم  نوبتم که شد وارد  نانیعالقه و اطم ینوشت با کل  یچهار بعد یسونو تیجنس نییتع  یپنج ماهم بود و دکتر برا رفتمیم

 شد . یسونوگرافو دکتر مشغول  دمیشدم رو تخت دراز  کش

 ش؟ینیبیم ،یدار یدرشت یچه چشما یوا دهیما از هر نظر سالمه دستاش و پاهاشو حرکت م یکوچولو نیخب ا _ 

 و دکتر گفت: دیرو پرس تیجنس نیفرز دمیخندیو من فقط م 

 خانم خوشگله! هیما  یکوچولو نیبگم که ا دیخب با _ 

 :دمیباتعجب پرس 

 د؟؟؟یشما مطمئن _ 

 بله چطور مگه؟! _ 

 پسر باشه! دیبا یعنیپسره،  کنمیآخه من فکر م _ 

 و گفت : دیخند 

 بچه چندمته؟ _ 

 اول! _ 

. بچه نعمته، یکه انقدر مشتاق پسر یدو سه تا دختر دار دیمن حاال گفتم شا ستیمهم ن تشیاول؟ خانم بچه اول که جنس _ 
 سالمه خدا رو شکر کن! نکهیدختر و پسر نداره هم

 :دمیبغض گلوم رو گرفته بود پرس 

 امکان اشتباه هست؟ _ 

 درصد. کی دیشا _ 

 . هیگر ری.، زدم زختیریاعصابم رو بهم م femailکلمه  دنیبلند شدم و جواب رو گرفتم د 

 ؟یکنیم هیه مهسا؟ چرا گرچت _نیفرز 

 .خوامینم نویمن ا خواستمیپسر م _من 

 !ستیدختر و پسر که مهم ن رهیگیساکت باش خانوم خدا قهرش م _ 

 لمویباردار شدم من سه لیمن به خاطر سه زدمیمن مهم هست! من بهش دلبسته بودم من باهاش حرف م یهست، برا _ 
 !کنمیسقطش م خوامیمن دختر نم خوامیپسرمو م خوامیم
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 بار  داد زد و گفت: نیاول یشده بود. برا یعصبان نیفرز  

طرز فکرت  یواقعا برات متاسفم برا ؟؟؟یگناه و به جرم دختر بودن بکش یبچه ب هی یخوایمگه دست خودته م یکنیتو غلط م _ 
 .خواستمیاصال همون بهتر که دختر شد من دختر م

 د؟یشنیچرا خدا صدامو  نم شد،یهمه نقشه هام  نقش بر آب م شهیم. آخه چرا؟ چرا همکرد هینزدم و گر یحرف گهیتا خونه د 
رو به مامانم گفت و اونم  منو  هیقض نیبود؟! فرز یمگه گناه  من چ شدیم دیناام دمیبودم آخه  چرا؟ همش ام یمنکه به کم راض

 لویحال  منو درک کنه! بچه بهانه بود من دلم  سه تونستینم چکسیه دن،یفهمینم نا.  اویسرزنش کرد و متهم به ناشکر
و مامانم گرفتن  نیرو فرز یسمونیداشتم تمام  س دیواسه خر ینه شوق زدمیبرام مهم نبود نه باهاش حرف  م گهید  خواستیم

خطرش شدم و دکترم به خاطر   تیسمومبودم که  دچار م یماه هشت باردار خواستمینداشتم چون دختر  نم ینظر چیمن  ه
مادرو به  تونهیو فشار باال  م تیگفت مسموم ستین زیو تعلل  جا دهیرو زودتر انداخت. گفت بچه رس نیمادر و بچه سزار یبرا

انتخاب کرده بود،  نیاومد اسمش رو فرز ایشدم و دخترم  به دن نیسزار نیفرورد ستیکما ببره و منجر به  مرگ بچه بشه.  ب
شد!   یرخشکیکردم که،  ش یخودمو بهش  بدم و انقدر سهل انگار ریش خواستیدلم نم ینداشت.  حت یتیمن اهم یچون برا

دوماه که گذشت بچه وزن گرفت و   یکیبود از خواب و  خوراکش گرفته تا حموم و عوض  کردنش   نیبا فرز تشیتمام مسئول
 نیمن و فرز یالیفام  دنیفهمیم نویکه همه ا یه  طوربه من داشت ب یبیخارج شده بود  و شباهت عج یتپل شد از حالت نوزاد

بزرگتر  یشباهت کم کم منو بهش عالقه مند  کرد) هرچند هرچ نیکه از وسط نصف شده و  ا دیهست یبیمثل  س گفتنیهمه م
متر به سرگرم کنم  تا ک هاشخودمو با کردمیم یشده بود.  سع نایال میهمه زندگ نکهیشد از شباهتش به من کم شد(  تا ا

 یلیبابت  خوشحال بودم.  خ نیمن بود، شباهتش به  خودمو دوست داشتم و از ا ینقطه  پررنگ زندگ نایفکر کنم . ال لیسه
 نایمن هرروز بهتر.  در کنار ال یو حال روح شدیهر روز کمرنگ تر م لیبود، باوجود اون سه یا یو دوست داشتن نیریش
بزرگ شدنش داشتم از   یبرا یبیبود. شوق عج میادامه زندگ  یمن برا زهیدختر تنها انگ نیشاد  باشم، ا وبخندم  تونستمیم

بزرگ شد از  یتا وقت گرفتمیو ازش عکس  م هیآتل بردمشیدندون درآوردن  تا نشستن و راه رفتنش برام جذاب بود هرماه م
نقدر  برام مهم شده بود که از فکر پسردار  شدن او نایبوده. ال یگریکه چه ج نهیعکس داشته باشه و  بب شیلحظه  لحظه کودک

النا کمرنگ بشه  خوشحال بودم  گهیبچه د هیبا حضور  خواستمیعالقه  م فقط متوجه اون باشه نم خواستیاومدم دلم م رونیب
. دیترس ایاز در یبود ول یزعاشق آب با  نای. اول  پابوس امام رضا و بعدم شمال. المیکه هست.  تابستونش به مسافرت رفت

 کردمیبتونم شاد باشم اما  اشتباه م ایبهم  خوش بگذره  گهید لیبعد از سه کردمیفکر نم  چوقتیخوش گذشت ه یلیبهمون خ
روز به روز بهتر شد.  یاوضاع مال مونیبه زندگ ناینبود. با ورود ال نیمهمتر از ا زیچ چیرو داشتم، من  مادر بودم و ه نایمن ال

دار،  اطیح یو ده متر ستیخونه دو  هی میخونه بخر ینیبعد از  چندسال اجاره نش میاقعا پر برکت بود تونستدختر  و نیا یمهاقد
,  دوچرخه یسوار نیداشت. مناسب واسه ماش  ینسبتا بزرگ و دلچسب اطیشده بود. ح  یو مدرن طراح کیسه خواب داشت. ش

استفاده مونده  ی.  اتاق سوم بنیش هم اتاق خواب من و فرز  گهید یکیو  نایاز خوابها شد اتاق ال یکیبچه ها.  یو باز یسوار
داشت که با  دودست  یبزرگ ییرایهال و پذ میرو داخلش گذاشته بود تیکم  اهم لیوسا شتریداشت که ب یبود حکم  انبار

 یداشتم چون  واقعا عالخونه رو دوست  نیا زیآشپزخونه ش هم بزرگ و اپن بود همه  چ موندیم  یمبل هنوزم کناره هاش خال
به نام   نی,خونه رو هم فرزنیمثل ماش میبش یخونه  بزرگ و خوشگل نیصاحب همچ یکه روز دمیدیبه خواب هم  نم یبود حت

 نبود. م لیسه ریعادت  کرده بودم و کمتر ذهنم درگ میبه زندگ گهیداشت. د یمرد واقعا قلب بزرگ و  مهربون نیمن زده بود ا
رو با  نایال یکه گذشته  م رو فراموش کنم. تولد دو سالگ شدیباعث م نیکم  نداشتم و هم یزیچ چیواقعا خوشبخت بودم ه

 یتیکم  نداشت. تم تولدش رو ک یاز عروس یزیچ میو همه  رو دعوت کرد می. تاالر گرفتمیشکوه هرچه  تمامتر برگزار کرد
و  یلمبرداریبه فضا داده بود. ف  یحس خاص شدیکه  به صورت زنده اجرا م لدوت یانتخاب  کرده بودم، رقص نور و آهنگها

  یبود اما وقت کیکوچ یلیهنوز خ نایهرچند  ال میطال گرفته بود سیاز  مجلس هم در نوع خودش جالب بود. براش سرو یعکاس
دوطرف  لیتو  فام یتولد نی. همچکردیمافتخار  یپدرمادر نیبه  خودش به خاطر داشتن همچ دیشا دیدیرو م نایو ا شدیبزرگ م

اشتباهات  خودم بود در هر صورت  دمیاز هم بپاشه شا مونیو زندگ میباعث شد چشم بخور نایهم  دیسابقه نداشت، شا
حال نداشت و  نایپنج ماه بعد, تولد پسر دخترخاله م بود.  ال مونهیم یو ازشون فقط  خاطره باق گذرندیزود م یلیخوب خ یروزها

ما  یاونا همه مراسمها  رفتمیاگه نم شدیدخترم بود اما زشت م  شیرفتم هرچند دلم پ ییمراسمش زنونه  بود من به تنها نچو
تابستون  یرفتم شبها ادهیپ  نمیکوچه با ما فاصله داشت واسه هم  هیکه منم برم خونه شون  کردیو ادب  حکم م ومدنیرو م

دخترخاله م اصرار   یشده بود هرچ کیدوازده شام آوردن و تا خواستم برگردم    تعتازه سا دیطول کش یلیکوتاهه و  تولد خ
 کرد که برسونمت قبول نکردمو گفتم:

 برم. ادهیپ خوامیم _ 

.  قدمهامو تند کردم تا زودتر برسم  که زدیخلوت بود، پرنده پر نم یحساب ابونیخ قهیفقط پنج دق دینبود شا یآخه واقعا راه  
باز  نویکه عقب  بود در ماش یهم عقب دختر گهیدختر  و پسر د هیدختروپسر جلو نشسته بودن و   هیکنارم ترمز کرد  ایپرش هی

 کرد و خطاب به من  گفت: 

 خانم؟ دیببخش _

 بله؟ _ 

 د؟یکمکمون کن شهیم میکنینم دایآدرسو پ یدوستمون ول دنید میاومد میراستش ما مسافر _ 

 بله حتما. _ 

 خوندمیکه  دستش بود رو گرفتم، داشتم آدرسو  م یو اون کاغذ سادمیحرکت کردم  کنار دختر وا نیرو به سمت ماش ادهیاز پ 
منو  شدیکه از دستمال  بلند م یاستشمام عطر عیسر  یلیدستمال مقابل دهنم شوکه شدم و خ  هیهو با گذاشته شدن  هیکه 

افتاده  نیزم یو سرد رو کیاتاق  تار هیچشمامو باز کردم تو  یبودم وقت  هوشیب تچند ساع ایچند روز  دونمیکرد. نم هوشیب
 شدینم  دهید زیچ چیبود که ه کیو اون دختر.  اتاق انقدر تار نیجز اون ماش  ومدینم ادمی یچیو ه کردیبودم  سرم درد م

 زدم:  ادیبودم فر دهیترس یحساب

  نجا؟یا نیمنو آورد یکجاست؟ واسه چ نجایا _ 
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 دوباره داد زدم. ومدین یجواب چیه 

 نجام؟یجواب بده؟ من چرا ا یکیمن کجام؟  _ 

شکنجه  ادیمنو   نجایبود روشن شد ا زونیکه وسط  سقف آو یکم نور یلیدفعه چراغ خ هینداشتم   یراه چیبودم و ه دهیترس 
باز شدن در توجه منو به سمت  راستم جلب کرد سه  یکه  صدا دینکش یطول نداختیبودم م دهید  لمایساواک که تو ف یگاها

با  دهیدرشت و ورز یکالیبودن  ه گاردیباد هیشب شتریب شناختمیسه تا رو  نم اون ستادیدرون درگاه ا یکیمرد وارد شدن و  
قرار داشت. بلند   یکیچهره ش تو تار شدینم دهیبود  اصال د ستادهیکه درون درگاه ا یزشت و عبوس و اون مرد  یچهره ها

 گفتم:

 نجا؟یا نیمنو آورد یبرا چ ن؟یهست یشماها ک _ 

 به سمت داخل گفت:  داشتیکه قدم بر م یاون مرد همونطور 

 باشه...  تونستیم یک یعنیصداش آشنا بود  یفهمیم یبه زود زمیعجله نکن عز _ 

 دمیچشمامو  مال کردمینه انگار اشتباه م یول  نمشیبب تونستمینور قرار گرفت م یکم کم اومد جلو اونقدر جلو که صورتش  تو 
 شدم با  تعجب گفتم رهیو خوب بهش خ

 نجا؟یا یمنو آورد یواسه چ ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا ؟؟؟یخودت رضا؟؟؟یعل _ 

ش کامال مشخص بود اون  موقعها  دهینبود از تو لباس هم  اندام ورز شناختمیکه من م  یعوض شده بود اصال اون پسر یلیخ 
جذاب  شده بود محو تماشاش بودم که اومد  جلو به سمتم خم  ییجورا هیداشت که  اونم عمل کرده بود و  یبزرگ یلیدماغ خ

 شد و گفت: 

 یا کاله گشادت یینجایا رمیاز دست رفته مو ازت بگ یکه بتونم انتقام سالها نهیواسه ا یینجایاگه ا یبهم بدهکار زایچ یلیتو خ_ 
 که سرم رفته رو بکشم رو سر خودت. 

 کرده بودم؟  کاریمگه من چ شدمیمتوجه حرفاش نم 

 کردم مگه؟ کارتیمن چ ؟یگیم یچ _ 

 .کشمیم شیبه آت شویکه منو خر فرض کنه زندگ یفقط کس یچیه _ 

 م؟کردم که خودم خبر ندار کاریشده من چ یچ نمی! درست بگو ببرضایواضح حرف بزن عل _ 

 . تیحرص و  عصبان یاز رو یخنده ا دیخند 

 یدونیم یکشیو واسه من جانماز آب م یهرزه ا دونستمینم یدوست داشتن قیال کردمیفکر م ،یآدم کردمیمن احمق فکر م _ 
 نگران نباش. یکنینفر تجربه ش م نینه؟ حاال هرشب با چند یکه سزاوارته! سکس دوست دار هییجا نجایکجاست؟ ا نجایا

 داد زدم. گفتیبود  که م یمزخرفات چ نیهنگ کرده بودم ا 

 ه؟یواضح بگو گناه من چ ارمیبه خدا من از حرفات سر در نم ؟یگیچرا مزخرف م _ 

 خب پس خوب گوش کن.  اریبس ؟یدونیکه نم _ 

 یدرست مقابل  من رو ارضیآورد و عل یصندل هی  عیاز اون مرد گنده ها سر یکینشسته بودم با اشاره  دستش  نیزم یمن رو  
 بودم که گفت: تشیمات موقع نطوریواسه خودش ساخته بود  هم ینشست عجب کبکبه و  دبدبه ا یصندل

 ینتونستم. به هر دختر یعنیفراموشت نکردم  میخوریبه درد هم نم یگفت یاونقدر که وقت ادیز یلیمن عاشقت بودم خ _ 
. از خواب و خوراک افتاده بودم یمال من باش خواستیو دلم م کردمی. شب و روز به تو فکر میبود یا گهید زیتو چ دم،یرسیم

نگران  یشد. بابام بهم گفت که از نظر مال یراض دیحال بد منو د یوقت یکرد ول لفتموضوع رو به مادرم گفتم اول مخا نکهیتا ا
تازه عالوه بر  کنهیبرام دست و پا م زدیمغازه هم تو  هیو  خرهیرو م نیگفت خونه و ماش کنهینباشم چون همه جوره ساپورتم م

خواهرات شوهر کردن ماهم همه  یهم گفت وقت مامانرو برات بسازم.  یخوب یتا بتونم زندگ زهیریهم برام پول م انهیاون ماه
تو پوست خودم  یتنها پسرمون. انگار رو ابرا بودم از خوشحال شیپ  م،یکنیم یاونجا زندگ میایو م نیفروشیرو م یچ
ام یپ هاتیدیخاموش بود به آ زدمیزنگ م لتیبهت نداشتم به موبا یدسترس چی. مامانم ازم شماره خواست اما من هدمیگنجینم
 ینیریرو بهت بگم آدرس خونتونو که بلد بودم چندبار برام ش هیقض یو حضور زدی امیگرفتم ب میبالک بودم تصم دادمیم

 .یفرستاده بود

 گفتم:  ن،ییرشو انداخت پاسکوت کرد س 

 ش؟ هیخب؟ بق_ 

 یرو بهت بدم. طرفا یخوش خبر نیتا ا رونیب یایتا از خونه ب سادمیوا کیاومدم مقابل خونه تون از صبح کش زدیاومدم  _ 
جلو اما مشکوک شدم باخودم گفتم  امیخواستم ب یبود دهیبه خودت رس یکل رونیب یاز خونه زد دمیساعت سه ظهر بود که د

 دربست گرفتم و اومدم دنبالت. هی عی. منم سریو رفت یشد نیسوار ماش ،یریکجا م نمیدنبالت بب امیب

 بود؟ دهید یمن کجا رفته بودم؟ اون چ یعنیبراش سخت بود. همه وجودم دلهره بود    یلیبازم سکوت کرد انگار گفتنش خ 

 بلند شد پشتش رو کرد به  من و ادامه داد: یصندل یاز رو 
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از پنجره ها مشخص بود  یرو بست یساعت سه ظهر بازه! در ورود یتو اون شرکت. باخودم گفتم کدوم شرکت یکه رفت دمید _ 
زد، به اطرافم نگاه  دید شدیبود اما راحتتر م کیکوچ نیرزمیز یهمکف و طبقه اول پنجره ها نیرزمیساختمون سه طبقه است ز

 داخلو نگاه کردم.  پنجرهرو آسفالت و از  دمینبود خواب یکردم کس

 و ادامه داد: دیکش یآه 

تو اتاق درست همونجا که من نگاه  نیدقت کردم اومد شتریو اون. ب یهم بود، فقط تو بود گهیپسر د هی یاونجا بود دمتید _ 
 ! یکردیم شیتو هم همراه تدیبوسیبغلت کرد داشت م شدیباورم نم کردمیم

شرکت مشجر  نبود و  یبود آخه پنجره ها دهیرو کامل  د یپس همه چ زدیمن اون داشت درمورد  بهزاد حرف م ینه خدا یوا 
نگاه کنه و بعد   یکیاگه  کردمیبا خودم فکر م شهیهم  نمیرو بب شدنیکه از اونجا رد م ییآدما  یپا تونستمیم یمنم به راحت

 ترس همه وجودم رو گرفته  بود.... کردمیم کاریچ دیکنه حاال با نگاهکه  نیرو زم  خوابهیم یآخه ک گفتمیم

 به خودم اومدم. ادشیفر یبا صدا 

 ! یلباساتو هم در آورد یحت د،یکردیچطور باهم حال م دمی! دیلعنت دم،ید ویمن همه چ _ 

نقدر بلند بود که  ناخودآگاه گوشامو گرفتم. برگشت سمتم  اومد او واریبرخوردش به د  یکه صدا ،یزد به صندل یلگد محکم 
 بلندم کرد با دستهام دستشو  گرفتمو گفتم:  نیجلو موهامو از پشت گرفت و از  زم

 ولم کن! _ 

رو آسفالت  یدونیم دم؟یاون صحنه رو د یشدم وقت یچه حال یدونیاومده بودم؟ م یدیمن با چه ام یدونیم یآشغال یلیخ _ 
 شیآت شتریاما توان بلند شدن نداشتم، چون قلبم ب سوختیآسفالت م یداشت از داغ کلمیتمام ه ؟؟؟یچ یعنی دنیداغ خواب

  ؟؟؟یعوض یفهمیرو م نایگرفته بود ا

از  رتیقو  یلیبا دوتا  دستام دستشو گرفته بودم اما خ شدیسرم داشت از  سوزش موهام منفجر م دیکشیموهامو م شتریو ب 
 زور داشت. گفتم: یحساب یمن بود، لعنت

 !رضایموهامو ول کن عل _ 

 گفتم: ییبا پرو نمیواسه هم  دادمیبهش رو م دینبا اوردمیکم م دیراستم،  نبا یبا دست افتادم رو پهلو نیمنو پرت کرد رو زم 

 کردم به خودم مربوط بوده به توچه؟ یمن هرکار ؟یخب که چ _ 

 و گفت: دیبلند بلند خند 

 گفتم؟یم یبه مامانم چ دیحاال با زد؟یاومده بودم  یبا چه ذوق یدونیکرده بودم؟ م یخانواده مو راض یبا چه زحمت یدونیم _ 
 عشقم هرزه از آب در اومده؟؟؟  گفتمیم

 !خوردیمن پول مهم نبود! اخالقمون بهم نم یمن به خاطر پول بهت نه گفتم؟ برا یتو فکر کرد _ 

 به شکمم زد و گفت: یمحمکبا پا لگد  

لب ازت  هیچرا  ؟یدیکشیچرا برا من جانماز آب م نکهیا سوزونه؟یمنو م یچ یدونیمن خرم؟؟؟ م یفکر کرد وونیخفه شو ح _ 
از  نتریمقدس؟؟؟ چرا؟؟؟ خون من رنگ میمر یشدیم یدیرسیبه من م یبرا همه هرزه بود ؟یخواستم اونجور تند برخورد کرد

 بود؟؟؟  هیبق

 که تو شکمم داشتم ناله کردموگفتم: یدرد با 

 !یدونینم یچیاز اون روزام ه ؟یدونیم یو هفت پشتت، نکبت تو از من چ یهرزه خودت _ 

تو چشماش  نفرتو  خوردی. نفسهاش به صورتم مواریبلندم کرد منو چسبوند به د نیافتادم که بازومو گرفت و از زم هیبه گر 
 . بهم گفت:دمیدیم

که به  ییاون عذابا یتاوان همه  ،یتاوان پس بد دی! تو بایرینم یول ،یمرگ کن یهزار بار آرزو یکه روز ارمیبه سرت م ییبال _ 
 . دمیخاطرت کش

 گفتم: ادیبا فر 

 در حق تو نکردم من واقعا دوستت داشتم اما... یبد چیمن ه ییچشم و رو یب یلیخ _ 

 ن،یشم زد اونقدر محکم بود  که نتونستم تعادلمو حفظ کنم و افتادم  رو زمبه گو یمحکم  یلینذاشت حرفم تموم بشه که س 
 . ادامه داد:کردمیمزه خونو تو دهنم حس  م

 من؟ ای ییچشم و رو یتو ب ه؟؟؟یعشق چ یدونیتو اصال م کنمیخفه ت م نجایاز دوست داشتن حرف نزن که هم _ 

 خشم و نفرت بهش نگاه کردم  و گفتم: ایدن کیبا  

منظورم  میخوریگفتم به درد هم نم یبه تو نکردم و وقت یانتیخ چینبودم پس ه یمرد چیکه با تو دوست بودم باه یمن زمان _ 
 ؟یمن یوص لیمگه وک ستیکردم به تو مربوط ن کاریبعد از تو کجا رفتمو چ نکهیا ،یبود نه مال یو اخالق یفرهنگ

 گفت: یکرد و با لبخند بشیدستاشو تو ج 
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 دیشا یدیکم التماس کن بخشش بخواه، خدا رو چه د هی یستین تتیمتوجه موقع نکهیدختر! مثل ا یر تو رو دارچقد _ 
 !دمتیبخش

 نکردم! یبد چکاریاز تو بخشش بخوام؟؟؟؟ من ه _ 

بهت دست  یحت رازیاونقدر که تو ش یهم خرم کرده بود یحساب ؟یاوردیدر م یسوالمو جواب بده چرا برا من مقدس باز هی _ 
 هم نزدم!

 نبود! یباور کن مقدس باز _ 

 !ستمیاون آدم سابق ن گهیمن د یتونینم یول زم؟یعز یدوباره خرم کن یخوایهه هه، االنم م _ 

 دستشو برد سمت کمربندش، ترسم چند  برابر شده بود. کمربندش رو باز کرد و  گرفت جلو صورتم. 

 ساده رو؟ ایره؟ که سگک دا یطرف ؟یکدوم طرفشو دوست دار _ 

عقب. اونقدر نشسته عقب رفتم تا پشتم  به   دمیبگم، از ترس  زبونم بند اومده بود خودمو کش تونستمینگفتم، نم یزیچ 
 . گفت:ومدیخورد. همراه من اونم جلو  م وارید

 !یفکرکنم با سگک دوست داشته باش _ 

بود و درد  داشت  نیدستام گرفته بودم  ضربه هاش اونقدر سنگ که کردم  سر و صورتم رو با یو شروع کرد به زدنم تنها کار 
 گفتم: هیبا گر میدیکه با هر بار ضربه مرگو جلو  چشمام م

تو رو خدا  یدوست دار یغلط کردم ...خوردم تو رو جون هر ک د،یببخش رضای! غلط کردم، علگهینزن، تو رو خدا نزن، بسه د _ 
 نزن!

 و گفت: دیزدن رو متوقف کرد. خند 

 .یکجا اومد یدیحاال بهتر شد فکر کنم فهم _ 

 . دمیباز  شدن در رو شن یافتاده بودم که صدا نیحال رو زم  یب زدیمنو م یبود که کس یبار نیاول نیا 

 ؟یملک یآقا _ 

 مه؟یفه یخوایم یچ _ 

 اومدن با شما کار دارن؟ یطاهر یآقا _ 

بود؟ نه امکان نداشت اون  که  لیسه یمنظورش از  طاهر یعنی ل؟یسه گفتیرو م  یلحظه خشکم زد ک هی یطاهر دنیبا شن 
 منو به  خودم آورد. رضایعل یفکرا بودم که صدا  نیتو هم هیفقط  وجود داره حتما تشابه اسم یطاهر هیمرده! اصال مگه 

 ک؟یکوچ ایبزرگ  _ 

 قربان! کیکوچ یطاهر _ 

 !مهیفه یراست رم،یخب االن م لیخ _ 

 بله آقا؟ _ 

فعال تا خوب بشه خودمون باهاش  هیتن و بدنش زخم یدختره رو واسه شب آماده کن! قرار بود اجاره بدمش به عربا، ول نیا _ 
 !میکنیحال م

 چشم آقا! _ 

 و گفت: گاردایاز باد یکیو بعد خطاب به  

 ببرش! _ 

چونمو با  دستش  دمیکه رس رضایبه عل بردیبغلمو گرفت و بلندم کرد. حال  راه رفتن نداشتم، منو کشون کشون  م ریاومد ز 
 گرفت و سرمو آورد باال و گفت:

 بشه امشب. یچه شب _ 

بودم؟   رانیخارج از ا یعنیکجام!  دونستمینم  ینبود. حت یراه فرار چیه د،یلرزینگفتم. همه وجودم از ترس و  ضعف م یزیچ 
از  درد ناله  بردن؟یمنو کجا م سوختیم مییخودم  و تنها ینداشتم دلم برا یدیام چیچرا  گفت عربا؟ خودمو باخته  بودم ه

 که منو گرفته بود گفت: یخطاب به  مرد مهی. فهمیاتاق شد هیحال بردن من بود . وارد  در مهیپشت سر  فه گاردیو باد کردمیم

 .یبر یتونیم _ 

 اون منو رها کرد و از اتاق خارج شد. 

 . مونمیمنتظر م نجایحوله رو تنت کن من ا نیو ا ریحمومه برو دوش بگ هیدختر جون اونجا  نیبب _ 

حوله رو گرفتم و به  سمت  یو  با دست چپش حوله رو به سمتم گرفته  بود به سخت دادیبا دست راستش حموم رو نشون م 
دوش. برخورد آب گرم با بدنم بهم حس  ریبودن، درشون  آوردم و رفتم ز فیپاره و کث یحساب حموم قدم برداشتم. لباسام
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کردم حوله رو به خودم   فیک یدوش بودم و  حساب ریز یساعت مین هیرفت یم  رونیب میانگار که تمام خستگ داد،یم  یخوب
 اومدم. رونیبستم و از حموم ب

 !یهم بمون گهیساعت د هی یخواستیچه عجب م _ 

 .دیببخش _ 

 .ایدنبالم ب _ 

بود بهم  اشاره  شگاهیسالن آرا هیشدم که شب  یا گهیداده بود. وارد اتاق د رویسرحالتر از قبل شده بودم، حموم واقعا  بهم ن 
 .نمیبش یکرد که رو صندل

 .انیتا ب نجایا نیبش _ 

 که مسن تر بود گفت: شونیکینم وارد شدن، نگذشته بود که دوتا خا  یا قهیچند دق یحرف چینشستم بدون ه 

 .ادیهستم انشاهلل از کارم خوشت ب شگرتیمن آرا زمیسالم عز _ 

 موهام رو بست. کارش  که تموم شد بهم گفت: ارشیصورتم و بعد هم به  کمک دست شیشروع کرد به آرا 

 ؟یهست یراض نیپاشو نگاه کن بب _ 

 مشیلبم رو با کرم پوشونده بود. کار  گر یخوب  پارگ یلی. خبایشده بودم و البته زبه خودم با دقت نگاه کردم واقعا عوض   
حتما  شدیم میعروس  شگریبشم! اگه آرا بایانقدر ز کردمیفکر  نم چوقتیه بردمیحرف نداشت از نگاه کردن به  خودم لذت م

 . بهش گفتم:شدمیمحشر م

 !هیکارتون عال _ 

 و گفت: دیخند 

 !یخانوم یمرس _ 

 که مهتاب نام  داشت گفت: شگریجا  خورد و رو به آرا یکم دنمیاز در وارد شد با د مهیفه 

 !یعال شهیمثل هم _ 

 ممنون نظر لطفته. _ 

 که دستش بود رو به طرفم گرفت  و گفت: یلباس 

 بپوش. ریبگ _ 

کوتاه که  تا  یلیدامن خ هیبود و  دهیش پوش نهینداشت! قسمت س یزیباز بود. اصال چ تینها یبهش انداختم، ب ینگاه هی 
 تا دامن  فقط با بند بهم وصل بود. گفتم: نهیقسمت س ومد،یم رباسنیز

 !پوشمیمن نم ست،یلباس ن نکهیا _ 

 بپوشش! ؟یکجا اومد یحوصله جر و بحث ندارم، فکر کرد _ 

 .تونمینم _ 

 !ستین تیتنت کنن، تو زبون خوش حال انیبه زور ب گمیباشه پس م _ 

 نبود، لباسو گرفتم و  گفتم: یچاره ا نکهیمثل ا 

 .پوشمیباشه، بده خودم م _ 

نداشتم  مثل فاحشه ها شده بودم، مخصوصا  نگاه  یبود. حس خوب قامناسبمیبودم اندازه م نباشه اما متاسفانه  دق دواریام 
 . بدجور معذب  بودم! کردیم تمیمردا اذ

 آقا! شیپ میبر دیبا افتیراه ب _ 

 رضاست؟یآقا؟؟؟؟ منظورت عل _ 

 !افتیدختر راه ب ییتو چقدر پررو _ 

و  لیسه دیباالخره شا یکم بود ول یلیباشه، درسته احتمالش  خ ششیهنوز پ  یطاهر کردمیدنبالش راه افتادم. آرزو م 
 میدیبرزخ نجات بده! باالخره رس نیکه بتونه  منو از ا یداداشش بود، کس دیباشه. اصال شا کانشیاز نزد دیشا ای شناختیم

 در زد و گفت: مهیفه

 ن؟یدیآقا اجازه م _ 

 تو. ایب _ 
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 ل،یو وسا وارهاید  ییطال دیبود و ست سف یسلطنت  زیهمه چ کیفوق العاده ش ونیبزرگ با  دکوراس یلیاتاق خ هی م،یوارد شد 
مرد همون   نیهم مقابلش ، خوشحال شدم احتماال ا گهیرد دم هیرو مبل نشسته بود و   رضایبه اتاق  داده بود. عل یخاص ییبایز

 باشه. یطاهر

 .یبر یتونیتو م مهیفه _رضایعل 

 چشم آقا! _ 

 جلو! ایب _ 

 چند قدم جلو رفتم.  به مرد رو به روش نگاه کرد و با لبخند  گفت: 

 پولدارم کنه؟ تونهیچطوره مسعود؟ به نظرت م _ 

 مرده از نوک پا تا مغز سرم رو برانداز کرد و جواب داد: 

 .دیشا دونمینم _ 

 گفتم: یمقدمه ا چیبدون ه  کردمیشانسمو امتحان م دیتنها راه  نجاتم بود. با نیاما ا شناختم،یمسعود رو نم 

 ؟یطاهر لیسه د؟یشناسیو م لیشما سه _ 

 داد زد: تیبا عصبان رضایگلوش و سرفه زده شد. عل تو دیحرف من، شربت پر نیکه با ا خوردیداشت شربت م 

 ؟یبه تو اجازه داد حزف بزن یک _ 

 نگفتم و سکوت کردم. مسعود صداشو صاف کرد و رو به من  گفت: یزیچ 

 ؟یشناسیو از کجا م لیتو سه _ 

 گفتم: شناختش،یدر من جرقه زد. پس  م یدینور ام 

 من مهسام! باهاش دوست بودم. _ 

 فکر کرد و با مکث گفت: یکم هی 

 هان؟؟؟؟؟ یهست هیزدینکنه تو همون دختر  نم،یبب سایمهسا؟........ آهاااا.... وا _ 

 آره خودمم! _ 

 :دیخند 

 !گشتمی! من تو آسمونا دنبالت مهیکیکوچ یایعجب دن _ 

 :دیشده بود پرس جیکه گ رضایعل 

 د؟؟؟یشناسیشما همو م ه؟یک گهید لیچه خبره؟ سه نجایا _ 

دختر خواهرمو داغون کرد  نیبه ا لی... عالقه سه میدیکش یخانوم چه عذاب نیما به خاطر ا یمنه ...اگه بدون یپسرعمو لیسه _ 
 کشتمشو دوباره زنده ش کردم! المیچقدر تو خ یعل شهیباورت م نمش،یروز بب هی کردمیاصال فکرشم نم ی... وا

 با خشم گفت: رضایعل 

 ...پس فقط من ازت زخم نخوردم. یپست یلیواقعا که خ ؟یتو چندتا دوست پسر داشت نمیعجب! بب _ 

پک زد  و به  هیروشن کرد و  گارشویبود. مسعود س رضایبدتر از عل نیگند  زده بودم، ا نکهیگفتن نداشتم مثل ا یبرا یزیچ 
 گفت: رضایعل

 خانم رو ببرم چطوره؟ نیطلبم ا یمن حاضرم به جا _ 

 تومنه مسعود!!! اردیلیمن به تو دو م یبده یطلبت؟؟؟ ول یبه جا _ 

 .میشیحساب م یو باهم ب دمیتمام چکات رو پس م نجایهم ،یبه من بد نویاما اگه ا دونمیم_ 

 داداش! ارزهیدو زار هم نم نیآخه ا _ 

 !ارزهیم نایاز ا شتریواسه ما ب نیا زا،یچ یلیتاوان پس بده. به خاطر خ دیاما با دونم،یم _ 

 مال تو! کنمیبهم بدن، باشه قبول م نیاز شتریعرب ب یخایفکر نکنم ش  ه،یزیوسوسه انگ شنهادیپ _ 

 !یدر حق خواهرم کرد یلطف بزرگ ،یعل یمرس _ 

 کرد و گفت:  یداد، اونم با دقت همه شو بررس رضایدر آورد و به  عل فشیچند تا برگه از ک 

 حله، دمت گرم مسعود! یاوک _ 

 سرمو  باال آوردو گفت: رضایند شدن و باهم دست دادن و  بعد به سمت من اومدن. علبل ییدوتا 
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 !هیمن کاف یبرا یدر رفاه نباش نکهی. همکنهیمنو خوشحال م نیمسببش منم و ا یبکش یبه بعد هر عذاب نیاز ا _ 

 و خطاب به مسعود گفت: 

 خانم خوشگله! نیو ا یتو کرد یهرچ _ 

 و جواب داد: دیمسعود خند 

 مرگ کنه! یآرزو کنمیم یراحت دادا، کار التیخ _ 

 به من نگاه کرد و گفت:  

 !ایدنبالم ب _ 

که قراره برم کجاست و چه   ییو  اونجا گنیم یچ نایو از اتاق خارج شد. منم پست سرش راه  افتادم، برام مهم نبود که ا 
پس  چرا  لهیسه یبود که اگه مسعود پسرعمو  نیا کردمید و مدام بهش فکر مکه برام  مهم بو یزیدر انتظارمه! تنها چ ییاتفاقا

نداشت مطرح کنه!   یبگه؟ لزوم دیبا یچ  یکه برا کردمیم هیباشه؟  و دوباره خودمو توج زندهممکنه   یعنیاز مرگش نزد؟  یحرف
 مسعود  توجه ام رو جلب کرد. یبودم که صدا ریبا خودم درگ

 سوار شو. _ 

معلوم   رونیب ادیبود و ز یدود نیماش یها  شهیجلوم بود  در عقب رو باز کردم و سوار شدم. ش یبلند مشک یشاس نیماش هی 
خارج  شدم. مسعود در  یاز جاش کنده شد و  باالخره من از اون مکان لعنت نیاف ماش کیت  هینبود. پشت فرمون نشست و با 

 :فتمگ یآروم  یبود که با صدا یحال رانندگ

 کشوره؟ ایکجاست؟ کدوم شهر،  نجایا دیبگ شهیم دیببخش _ 

 امارات! ،یدب _ 

خارجم  کرده. پس بگو چرا انقدر عرب، عرب راه  انداخته بود. چقدر از شوهر و دخترم  دور  رانیکه نامرد از ا دمیتازه فهم 
رو متوقف کرد و بهم   نی.  مسعود ماششوننمیبتونم  دوباره بب کردمیدلتنگشون بودم و آرزو م  شهیاز هم شتریشده بودم. ب

 گفت:

 چنده؟ زتیسا_  

 بله؟؟؟ _ 

 !یبخرم بپوش یزیچ هیرو بگو برم  زتیبده، سا یلیلباست خ _ 

 و هشت، ممنونم! یس _ 

که دستش بود رو  به  یکیشد. پالست نینگذشته بود که اومد و سوار  ماش یساعت  میشد و درا رو قفل کرد ن ادهیپ نیاز ماش 
 طرفم پرت کرد و گفت:

 بپوش. _ 

 هیبه  میدیو ازش تشکر کردم  رس دمیلباسم پوش  یبود رو یکوتاه همونجا به هر شکل  نیشرت آست یت هیبود و  یشلوار ل هی 
 ساختمون نگه داشت و  گفت:

 شو. ادهیپ _ 

.  یدادگستر  کی هیپا لیوک ،یکمال دیبود دفتر  وکالت مج داشت که نوشته ییشدم. ساختمون  تابلو ادهیپ یمقاومت چیه یب 
 کرد و گفت: یبه من نگاه لیوک یو خوش و بش  کردن.  آقا یاحوالپرس یبود، کل  شونیخانوادگ لیانگار وک میداخل شد

 .دینیبش دییبفرما ن،یخوش اومد یلیخ _ 

 باهات تماس گرفتم اومدم. شیساعت پ میجان بابت اون موضوع که ن دیمج _مسعود 

 !نیطرف یرو آماده کردم. فقط مونده امضاها یمن همه چ دونم،یم _ 

 بود خطاب به من گفت: یانسالیکه مرد م دیمج 

 .دیبرگه ها رو امضا کن نیا دیشما با _ 

 امضا کنم؟ دیچرا با ه؟یچ نایا _ 

 سرد و محکم گفت: یلیمسعود خ 

 یپول دیبا ای. حاال دمیو فروش آدم انجام نم دیوگرنه من که کار خر رون،یب یایتا از اونجا بمن اون پول رو بهت قرض دادم  _ 
 انتخاب با خودته! رم،یهمونجا و من پولمو پس بگ یبرگرد ای یرو پس بد یکه قرض گرفت

 پس بهش گفتم: دادیهم عذابم م رضایعل شیفکر برگشت پ یحت 

 برگردم.  خوامینه نم _ 

 بشه. هیتا حسابت تسو یمن کار کن یبرا دیخب پس با _ 
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 ؟یکار کنم؟ چه کار _ 

. حاال حساب کن کنمیبهت پرداخت م ونیلیدو م یکار ماه نی! بابت ایایلحظه خدمتکار مخصوص من به حساب م نیشما از هم _ 
 !یرو پس بد اردمیلیتا دو م یکار کن شمیپ دیچند سال با نیبب

 گفتم: دمویکش یآه 

 تا آخر عمر! _ 

اگه  یحت  مونه،یبرات نم یراه فرار گهی! دیرفتیرو پذ طیشرا نیتو خودت ا یعنیبرگه ها  نیا یامضا ،یکه باهوش ادیخوشم م _ 
بشه  هیتا پول تسو یبه کار کردنت ادامه بد نکهیا ایپول منو تمام و کمال بدن  دیبا ایقرارداد  نیطبق ا انیخانواده ت هم ب

 ؟یمتوجه ا

 بله کامال! _ 

 !یکه بود ییهمونجا یگردیبرم ستین یمشکل یستین لیاگه هم ما _ 

اون برگه ها من رسما و قانونا   ینبود! با امضا یهم کار آسون میسند بردگ یبرگردم اونجا وحشت داشتم، اما  امضا نکهیاز ا 
 یپول  نیچون اوناهرگز همچ کردنیم دامیپاگه خانواده م   ینجاتم نبود، حت یبرا  یراه چیه گهیو د شدمیخدمتکارش م

 :گفتیکه م ممسعود به خودم  اومد ینداشتن! با صدا

 نه؟ ای یکنیبرگه ها رو امضا م ؟یپولو قرض گرفت نیکه ا یقبول دار ؟یکنیم کاریخب چ _ 

 !کنمیبله قبول دارم و امضا م _ 

ازم اثر انگشت هم  گرفتن!  یمحکم کار یبرا  یبرگه ها  رو به دستم داد و من امضا کردم حت لینداشتم. وک یا گهید یچاره  
 گفت: لشیکارمون که تموم شد مسعود به  وک

 اد؟ینم شیپ یمشکل گهیخب پس د _ 

 و جواب داد: دیخند دیمج 

 و قانون هم طرف توئه! سیپل گهیبرگه ها د نینه با ا _ 

هم از  دست رفت  دمیذره ام هی. واقعا  مسخره بود همون میاز اونجا خارج شد یاز  خداحافظ مسعود ازش تشکر کرد و بعد 
 یلیعمارت خ  هیبعد به  قهیده دق میو راه افتاد میشد  نیآخر درد بود. سوار ماش نیمن تا ابد خدمتکارشون شده  بودم و ا

 پارک کرد و  گفت: نگیرو داخل پارک نیراه بود.  ماش قهیده دق یدتا در ورو اطیاز در  ح م،یدیرس یبزرگ

 .ایشو و دنبالم ب ادهیپ _ 

به   ییایجذاب و رو زیهمه چ میگذشتیکه م  ییاز هر فضا باینگفتم و دنبالش راه افتادم. اونجا  مثل قصر بود بزرگ و ز یزیچ 
اتاق بهم  نگاه کرد و  هیپشت در  میدیرس نداخت،یم  لمایتو ف یقصر شاهزاده ها ادیواقعا  منو  طیمح ونی. دکوراسومدینظر م
 گفت:

 .سایمنتظر وا نجایهم _ 

بود.  لبا  یاومد. دختره سرتا پاش عمل رونیدختر  ب هیکه  در باز شد و مسعود به همراه  دیطول نکش ادیو خودش داخل شد ز 
اندامش که حرف  نداشت  یبارب یبود درست  مثل عروسکها بایکه بود انصافا ز یهرچ  ی! ولیدماغ عمل ،یپروتز، گونه ساختگ
 برانداز  کرد و گفت:  ریسرشار از تحق یمنو با نگاه  یبهش داده بود. سرتا پا یاصخ تیپوستش  جذاب یدیظرافت بدن و سف

داره که من  یچ نیبه خاطرش منو پس زد؟؟؟؟ آخه چرا؟؟؟ مسعود تو بگو چرا؟؟؟ مگه ا لیکه سه هیاون دختر نیا نه؟؟؟یا _ 
 ندارم؟؟؟

 تو رو نداشت! اقتیل لی! سهقیهرچه ال قیگفتن خال میاز قد ینداره، آج یبه تو ربط لیسه یقگیبدسل _ 

 به سمتم اومد و گفت: تیبا عصبان 

 هان؟ من از هر نظر از تو بهترم پس چرا؟؟؟ یخودت کرد ریرو اس لیسه یزود باش بهم بگو چطور ؟؟؟یحتما سِحر و جادو کرد _ 

 گفت: ادیندادم با فر یانداخته بودم و جواب نییسرمو پا 

 ؟؟؟یمگه کر_ 

 به صورتم زد و گفت: یمحکم یلیبود س ستادهینگفتم. مسعود که مقابلم  ا یزیبازم چ 

 بدم ادبت کنن! ای یدیجواب م گن؟یم یخانوم چ یشنویمگه نم _ 

 گونه م بود، گفتم: یم روهمونطور که دست 

 د؟یاز خودش بپرس ستیبگم؟ بهتر ن یچ _ 

بودم، حاال هرکس و  یخودم کس یبرا شیکه تا دو  روز پ یکه منو بزنه! من دادیبه خودش اجازه م یبغض داشتم! به چه جرأت 
.  اوردمیانقدر زود کم م دیبهشون ندادم چون نبا زشی. چشمام پر از اشک شد اما اجازه  رزدیو کتکم  م کردیم رمیتحق یناکس

 از حرص سر داد و به  مسعود گفت: یدختره خنده ا
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 دختر مال من باشه؟ نیا شهیم _ 

 تو آوردمش! یاصال من برا زم،یآره عز _ 

 !دهیانجام م لیبخوام سه یهرکار نیبرگ برنده من باوجود ا شهیدختر م نیمسعود ا یوااا _ 

 و به من گفت: دیبغلش و بوسه بارونش کرد.  مسعود خند دیو بعد پر 

 !ینیبیبد م هیبفهمم ازت ناراض ،یخانم هست نیا یتو از امروز خدمتکار شخص _ 

 آروم گفتم: 

 متوجه شدم. _ 

 داد زد: 

 !یبگ دیکه با هیزیچ نیچشم آقا! ا _ 

 هرچند برام سخت بود اما گفتم: 

 چشم آقا! _ 

 ؟یندار یبا من کار یآج ایحاال شد، رو _ 

 خودتو آماده کن! مینه داداشم! عاشقتم برو برا عروس _ 

  یانقدر از من فرار یعنیزنده ست! پس چرا بهم  دروغ گفته بود؟  لیمطمئن  شدم که سه نایا ی. با حرفادندیخند ییو دوتا 
 بود گفت: سادهیکه اونجا  وا یخطاب به خدمتکار ایبود؟  رو

 رکسانا! _ 

 بله خانم؟ _ 

 کنه! زیاتاق منو تم ادیببر بهش لباساشو بده بپوشه، بعدم بفرستش ب نویا _ 

 .ایچشم خانوم، دنبالم ب _ 

چرا به من دروغ گفت؟ چرا گفت مرده  در   لیبود سه هیقض نیا ریسرشار از غصه دنبالش رفتم.  تمام ذهنم درگ یو من با دل 
 زنده است... کهیحال

عشقم خائن  از آب در  یبرام مهم نبود وقت یچیه  گهی. ددمیکه مخصوص خدمتکارا  بود رو بهم داد و منم پوش ییرکسانا لباسا 
 یبود، رو یشدم. اتاق بزرگ ایرو برداشتم و  روانه اتاق رو یزکاریالزم تم لیمهم باشه! وسا  تونستیم یچ گهیاومده بود د

بهم اشاره کرد  که شروع کنم و منم مشغول  نشستیاتاقش به دل م  یسورمه ا دیسف تبود. س دهیتخت دونفره ش دراز کش
! دادمیتعادلم رواز دست م شدمیخسته  م یبدتر شده بود وقت یکم میماریداشتم که  ب یمدت انقدر فشار عصب نیشدم. تو  ا

دستم به مجسمه کنارش   شد یچ  دمینفهم دمیکه رس نهییسخت بود. به آ  یلیبرام خ ییبه تنها یاتاق به اون بزرگ  یزیتم
 از جاش بلند شد و  اومد سمتم داد زد: ایافتاد و هزار تکه  شد با صداش رو نیبرخورد کرد و به زم

 !تهیعفر ،یکرد نکارویدوستم بود! تو عمدا ا نیبهتر یادگاریمجسمه  نیعرضه؟ ا یاحمق ب یکرد کاریچ _ 

 گفتم: دهیبر دهیبر 

 ....یعنی... دمی.... من.... من....نفهمدیکنینه، نه به خدا اشتباه م _ 

 به صورتم زد و گفت: یا دهیکش 

 !!متهیچقدر گرون ق نیا یدونیخفه شو کثافت، م _ 

 بغضم رو فرو دادم و گفتم:  

 نبود! ی... به خدا عمد دیببخش _ 

 مگه نگفتم خفه شو! _ 

 زد: ادیو بعد فر 

  ن؟؟؟یآرم _ 

 به سمت در رفت اونو باز کرد و دوباره  صدا زد. 

 ن؟؟؟یآرم _ 

 وارد شد و گفت: یکلیمرد ه 

 د؟یداشت یبله خانم؟ امر _ 

 رو مرتب کنه. نجایا ادیادبش کنم! به رکسانا بگو ب امیتا ب یببر بندازش انبار نجایرو از ا یعوض نیا _ 
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 چشم خانوم. _ 

رو باز کرد و  منو از  یدر انبار میکه  متروکه بود رفت اطیاز ح یبه گوشه ا میتمون  خارج شداز ساخ یبرد وقت رونیمنو از اتاق ب 
بود، هم مرطوب. حتما جک   کیهم تار نییپا نی. اکردیپرت کرد. بعدم دروبست و رفت.  تمام تنم درد م نییتا پله به پا ستیب

پاهامو بغل کردمو سرمو   واریدادم  به د هیجز تحمل کردن نداشتم. تک یبودم و  راه دهیترس یداشت! حساب ادیو جونور هم  ز
 .ختمیاشک  ر تونستمیگذاشتم روش و تا م

 ))مسعود(( 

شد که  خوابم  یچ دونمیپرداختم. نم ونیزیتلو  یکاناپه نشستم و به تماشا یشب شده  بود. رو بایوارد خونه شدم تقر یوقت 
 ایگشنمه م بود. مامان و بابا و رو یچون حساب زنشستمیشدم، رفتم پشت  م داریام حاضره بش  گفتیرکسانا که م یبرد، با صدا

 شهیکه هم  یهمون دختر دمیگنجیمثل سابق شده در  پوست خودم نم ایرو دمیدیم نکهیهم اومدن و  جمعمون جمع شد. از ا
رفت و منم به  یسمت  هیبه  ی. بعد از صرف شام هرکمشیبود  دهیند ینجوریکه ا شدیوقت م یلیو شاد بود و ما  خ دیخندیم

 رفتم. ایاتاق رو

 خودم چطوره؟ یآج _ 

 البته به لطف شما! ،یعااااال _ 

 گفتم: دیزد و خند یچشمک 

 کجاست؟ دمیاطراف ند نیمهسا رو ا _ 

 رو شکست! زمیعز یکه زد مجسمه  هیکنه، انقدر دست و پا چلفت زیاتاقم رو تم ادیعرضه! عصر گفتم ب یدختره ب _ 

 و گفتم: دمیاشاره کرد.  خند نهیکنار آ شیخال یو بعد به جا 

 بابا، خب حاال کجاست؟ یا _ 

شدم تا صبح اونجا بمونه براش  مونی! قرار بود بعدا با شالق ادبش کنم که پشیببرتش انبار نیشدم، گفتم آرم یمنم عصبان _ 
 بسه.

 نکهیکنه و دادگاه هم به خاطر ا تیبره دادگاه شکا تونهیخوره و بدنش کبود بشه مکه اگه کتک ب یدونیم ،یکرد یکار خوب _ 
 باد هوا!  شهیو همه زحمتا م کنهینداره کل قرارداد و فسخ م یجان تیامن نجایا

 گهیخارج بشه د نجایاز ا تونهیچطور م یمدار بسته و سگ شکار نینگهبان و دورب نهمهیاووووه، مسعود حاال تو بگو اون با ا _ 
 !شکشیکردنش پ تیشکا

  ه؟ی...حاال برنامه ت چیگفتم که بدون  _ 

 برنامه ها دارم. یلیخ زنم،یزنگ م لیفردا به سه _ 

 دختره براش مهم نبود؟ نیا لیو اگه سه _ 

 هنوزم دوستش داره.  یعنی نیاون هنوز ازدواج نکرده و ا ،یگیچرا مزخرف م _ 

 جا باشن!  هی دیاون دوتا باهم روبه رو بشن، نبا یبذار دینظر من نبا کردم. به یشوخ دونم،یم _ 

من هنوز عاشقشم؟؟؟  ی! تو فکر کردکنمیپام له م ریچشماش دختره رو ز یکه چطور جلو نهیبب خوامیجا باشن! م هی دیاتفاقا با _ 
و التماسم  وفتهیبه پام ب کنمیم یرو جبران کنم، کار نیو توه ریاونهمه تحق خوامیعذابش بدم، فقط م خوامینه اصال من فقط م

 !نیرو بکنه حاال بب

 شدیباعث  م نیدل آزرده شده بود و هم یبود. فقط  کم لیاون هنوزم عاشق سه زنهیحرفا رو  م نیکه از حرصش ا دونستمیم 
 باال انداختم و گفتم: یاز نفرت  پنهان کنه  شونه ا ینقاب ریعشقش رو ز

 رو من حساب کن. یکمک خواست زم،یعز یدونیم هرجور که _ 

 بغلم و گفت: یتو دیپر 

 .رهینم ادمی چوقتیمحبتتو ه نیجونم ا یداداش یکمک بود. مرس نیبزرگتر شیبرام آورد نکهیهم _ 

 بخوابم، شبت خوش. رمیم گهیمن د اخانمیقابل نداشت رو _ 

 زد و  گفت: یلبخند دمیرو بوس شیشونیپ  

 شب تو هم خوش. _ 

 خوابم  برد. قهیدق کیتخت اونقدر  خسته بودم که کمتر از  یرفتم اتاقم و ولو شدم رو 

 ))مهسا((

 یتوجه منو به سمت چپم جلب  کرد. ساکت شدم و خوب گوش دادم، صدا ییکه  صدا کردمیم هیزانوم بود و گر یسرم رو 
 تونستمیعادت کرده بود  و م یکیتا! با وحشت بلند  شدم. چشمام به تارچند  ،یکیتوسط موش  بود. اونم نه  یزیشدن چ دهیجو
ازشون باال  یکه تو بدنم داشتم به  سخت یپرت شده بودم.  به خاطر درد ازشکه  یی. رفتم  سمت پله هانمیاطرافمو بب یکم
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مطمئنا  ومد،ین یجواب چیا  هکمک خواستم ام دمویکه قفل شده بود  با مشت به درکوب یبزرگ یپشت  در آهن دمیرفتم و رس
اگه  ینداشت. تازه حت یا دهیفادور بود، که داد زدن   یاونقدر از  ساختمون اصل ی. انباردیرسینم چکسیمن به  ه یصدا

  نیدکمه دار آست رهنیپ هیو درمونده همونجا پشت در نشستم.  لباس تنم   دی! ناامدادینم تیاهم یکس دنیشنیصدامو هم م
داشتند پشت درب نشسته بودم که حرکت  یرنگ بودند و حالت کامال  رسم یلیهردو ف  ومدیدامن بود که تا زانوم م هیکوتاه و 

  هیاطراف رو با چشمام خوب نگاه کردم   یانداختم. وقت یزدم و با  دست اون رو به کنار غیپام حس کردم ج یرو رو  یزیچ
وحشتناک بود! من از  یلیپام به  روش کشتمش خ دنیاز جام بلند شدم و با کوب  ادی! با فردمیرو د ختیسوسک بزرگ بد ر

نقطه  دیشدم چون نبا مونیزود  پش یلیزدن و کمک خواستن اما خ داد. شروع کردم به  دمیترسیو  حشرات واقعا م وونیح
اصال خوب نبود! پس   نیکنن و ا تمیاذ  تونستنیراحت م یلیکه من انقدر  ترسو هستم خ دنیفهمیاگه م دادمیضعف  نشون م

منتظر معجزه  دیشا دونمیماز  قرآن که حفظم بود. ن یی! نشستم و شروع کردم به خوندن سوره هااوردمیخودم م یبه رو دینبا
اال به  گفتم،یهم گذاشتم و مرتب  م ی. چشمامو روکردیو وحشتمو کم م دادیها واقعا  بهم آرامش م هیبودم! خوندن اون آ

  تطمئن القلوب.ذکراهلل

در چشمامو  باز کردم. از پشت در کنار رفتم، در باز شد و نور  یتو دیکل دنیچرخ یصبح شد و با  صدا یباالخره اون شب لعنت 
 :گفتیکه م دمیمسعود رو شن  یصدا شدمیم تیداخل اومد که چشمامو  بستم چون واقعا اذ یدیشد

 خوش گذشت؟ شبید ؟یچطور _ 

 کم کم چشمامو باز کردم و گفتم: 

 بود! یبه لطفتون عال _ 

 هم بمون! گهیشب د هیخب پس  _ 

 خواست درو ببنده بره که گفتم: 

 !رونیب امیبذار ب کنم،ینه خواهش م _ 

 در کنار رفت و من خارج شدم.  درو بست و گفت: یاز جلو 

 !یخانوم رو ناراحت کن دیبهت گفته بودم نبا _ 

 نبود! یاما به خدا عمد نم،دویبله م _ 

 و مشغول کارت شو. ریدوش بگ هیخب برو  لیخ _ 

 چشم! _ 

. خودمو به ساختمون  خدمه سوختیباد کرده بود و  بدجور م هیانقدر داغون بودم که حال راه رفتن  نداشتم. چشمام از گر 
، منم به جمعشون اضافه شدم. چند لقمه مشغول خوردن  صبحانه بودن هی. بقدمیپوش یزیرسوندم. دوش گرفتم و لباس  تم

 زدم. رحرکت کردم، د ایغذا خوردمو به سمت  اتاق رو

 خانوم اجازه هست؟ _ 

 تو. ایب _ 

 گفتم: کرد،یم شینشسته بود و آرا نهیپشت آ 

 د؟یندار یبا من امر _ 

 به من انداخت و گفت: یزیآم رینگاه تحق 

  ؟یایهم هست که از پسش بر ب یمگه کار _ 

 شرمنده خانم! _ 

 .رمیعکس ازت بگ هیاونجا  سایخب! وا لیخ _ 

 ؟ یچ یعکس؟ برا _ 

 افتاد؟؟؟؟ ،یریاالن بم نیهم دیبا ریکه گفتم و انجام بده! بدون چون و چرا! من اربابتم اگه بگم بم یپررو کار یدختره  _ 

 .یدوباره برگردم انبار خواستیاصال  دلم نم نکهیحوصله مشاجره نداشتم! ضمن ا 

 !دیچشم خانم، ببخش _ 

 و ازم عکس گرفت.  ستادمیکه گفته بود، ا ییجا 

 .یکن کاریچ گهیرکسانا، بهت م شیامروز با توئه! برو پ هاییحموم و دستشو یزیتم _ 

 چشم! _ 

که  خونه  یبه پشت، چقدر در مورد من صادق بود. من نیز یو گه نیپشت به ز یو از اتاق خارج شدم. واقعا ضرب المثل  گه 
شدم.  مدام با  یزکاریرو از  رکسانا گرفتم و مشغول تم ندهی! مواد شوشستمیم ییدستشو  دی! حاال باکردمینم زیخودم رو تم
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! لیسه د،یرس  یکلمه به ذهنم م کیجوابش فقط  یچرا ازم عکس گرفت و  برا داشت کاریبا عکس من  چ یعنی گفتمیخودم م
 به اون  مربوط باشه.. دیهست با یهرچ

 ((لی))سه

 وارینداشتم تمام  د یوقت  بود که حال و روز خوش یلی. خدادمیگوش م یبیحب نیبودم و آهنگ  ام دهیتختم دراز کش یرو 
. سرم گذروندمیمو  ممن با خاطره هاش روزها ی! اون ازدواج کرده  بود، ولمردمیمهسا بود. هنوزم براش م یاتاقم پر از عکسا

بود! اَه اصال حوصله شو  نداشتم.  ایبلند شد. بهش  نگاه کردم رو میزنگ گوش یصداپاشدم برم قرص بخورم  که  کرد،یدرد م
 جواب دادم:  تی!! جواب ندادم، اما ول  کن نبود! زنگ، پشت زنگ باعصبانخوادیاز  جون من م یچ تهیدختره عفر نیآخه ا

 ؟یخوایم یچ _ 

 سالمته؟ یجا _ 

 حوصله ندارم! ایبنال رو _ 

 بار دومت باشه! نیکه ا یحوصله داشت یتو ک _ 

 خب بعدش؟ _ 

 !یباش نجایتولدم ا یبهتره که برا _ 

 و گفتم: دمیبلند بلند خند 

 اونوقت؟؟؟ ی!  واسه چییییروتو برم ه _ 

 دارم عشقم. زیسورپرا هیبرات  نکهیواسه ا _ 

 قبال هم گفتم ازت متنفرم، نگفتم؟ ؟یداریرنمچرا دست از سرم ب _ 

واسه  شینیبب یخوایمنه، اگه م شیپ نجای! زنگ زدم بگم عشقت ایزیزنگ نزدم که با حرفات دوباره اعصابم رو بهم بر _ 
 باش! یپنجشنبه دب

 گفتم: یمکث نسبتا  طوالن هیلحظه هنگ کردم، با  هی 

 واسه کشوندنم به تولدت بگو! گهید زیچ هی! دختر شهینبود؟ اون االن سر زندگ نیبلوف مسخره تر ا گهیمهسا؟ د ؟یچ _ 

 ! عشق تو االن خدمتکار منه...لیسه کهیکوچ یلیخ ای. دنفرستمیباشه، باور نکن! عکسشو تو تلگرام برات م _ 

 یشوهرش باشه!  گوش شیپ دین بامهسا اال  گهیمطمئن بودم که داره دروغ م شدیو قطع کرد. باورم  نم دیو بعد بلند بلند خند 
تو  اتاقم که  رفتمیآب خوردم، داشتم م وانیل هیرو پرت کردم رو مبل و رفتم  آشپزخونه قرص ژلوفن رو برداشتم و با  

رو برداشتم و صفحه رو باز کردم. عکس مهسا با  یتفاوت از کنارش رد بشم.  گوش یبلند شد. نتونستم ب میگوش امیپ یصدا
که تو  یخودش بود. لرز کردمیچند بار عکسو بزرگ کردم، نه اشتباه نم دمیمشخص شد. چشمامو مال  میگوش یولباس خدمه ر

آخه چرا؟ مهسا ؟ ذهنم پر از   شه؟یم گهبودم، م یبه صفحه گوش رهیمات و  خ نجوریپاهام بود منو  وادار به نشستن کرد! هم
رو انداختم. اما توان بلند شدن نداشتم دو دل  یراست  باشه حتما فتوشاپه گوش تونهیکنم؟ نه نم کاریسؤال بود، حاال من چ

 فتمشماره  ش رو گر عی...  حتما اون از ماجرا خبر داره! سرنینسر د،یبه ذهنم رس یلحظه فکر کیبودم  اگه راست باشه... 
 :گفتیکه م دیچیپ یتو گوش نینسر  یبعد از چند بوق صدا

 د؟ییبله بفرما _ 

 ؟یجان، خوب نیالم نسرس _ 

 ممنونم، شما؟ _ 

 !لمیسه _ 

 ؟یآها، خب خوب _ 

 ؟یاز مهسا خبر دار نمیبب ،یمرس _ 

 چطور مگه؟ _ 

 سوال نپرس، فقط جوابم رو بده لطفا! نینسر _ 

 تو باشه! شیپ کردمینه خبر ندارم، فکر م _ 

 من؟؟؟ شیپ ؟؟؟یچ _ 

هم خبر دادن اما انگار آب شده  سیبرنگشته همه نگرانشن به پل گهید یرفته خونه دخترخاله ش تولد، ول شیچند وقت پ _ 
 تو. شیفرار کرده و اومده پ زدمیتماس نگرفته. من حدس م یاما کس دنش،یدزد گنی! همه منیرفته تو زم

 من مردم! کنهیاون فکر م یانینه بابا، تو که درجر _ 

گذاشته  دهیبوس شویدل نه صد دل عاشقته زندگ کیو اونم که  یرو بهش گفت تیواقع دیدم گفتم شابا خو یآره خب، ول _ 
 .شتیکنار و اومده پ
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 دروغا رو بگم! نیمرض داشتم ا شمیپ ادیب خواستمیاگه م م؟؟؟یآدم نیمن همچ _ 

 ست؟یتو ن شیپ یبگ یخوایم یعنی _ 

 نه به خدا! _ 

 دنش؟؟؟یواقعا دزد یعنیخااااک به سرم... _ 

 ...یعنی....دونمینم _ 

! توروخدا اگه نطورینداره! شوهرش هم هم یباباش حال خوش کنن،یبگو! خانواده ش دارن دق م یدونیم یزیاگه چ لیسه _ 
 کجاست بگو! یدونیم

 !دونمینم یزینه...نه من چ _ 

 ؟یدیو حالشو پرس یهو زنگ زد هی یپس واسه چ _ 

 !نینگران شدم، فقط هم دمید یبد یلیخواب خ یدونی. مدمی....خواب بد دزیخب....چ _ 

 باشه. ومدهیسرش ن ییبشه و بال دایبراش دعا کن... خداکنه زود پ لیمن...سه یخدا یوااا _ 

 جان؟ نینسر ی.نداریکار شهیم دایانشاهلل پ _ 

 نه ممنون.  _ 

بلوف   ای. پس روکردمیم کاریچ دیرو سرم آوار شده  بود. حاال با ای. انگار کل دنرفتیم  یاهیرو قطع کردم. چشمام س یگوش 
پس چرا  خدمتکاره؟ چرا  دنشیبود اگه دزد ری. فکرم درگاوردمیته و تو ماجرا رو در م کیاز  نزد دیبا رفتم،یم دینزده بود. با

شده؟ مگه  ایونجا؟ چرا  خدمتکار روپس چرا رفته ا دنشیاگه  ندزد گم؟یم سیمن بفهمم به پل دونهیبه من گفت؟ مگه  نم ایرو
تماس گرفتم و ازش خواستم   نی. با  رامشدمیم وونهی. داشتم دومدیباهم جور  در نم چکدومیه نایمنه! ا یدخترعمو  دونهینم
 ختمیریو اشک  م کردمینداشتم.  مدام به عکسش نگاه م فتنر رونیرو برام رزرو  کنه. خودم حال ب یپرواز به مقصد دب نیاول

 زنگ خورد. میآخه چرا... گوش

 ن؟یبگو رام _ 

 ؟یشد مسافر شد یرو برات گرفتم، ساعت دوازده شب پروازه! چ طیبل_ 

 عوض کنم، دلم ناجور گرفته! ییآب و هوا هی خوامیم یچیه _ 

 .ومدمیم کردمیمنم جور م ،یدادیندا م هی. میباهم بر یذاشتیخب نامرد م _ 

 !یبعد یسفرا شاالیحاال ا _ 

 هاااا... هییکلک خبرا یا _ 

 من برم واسه سفر آماده بشم. گهی....خب دینه بابا چه خبر _ 

 و بدم هم برسونمت فرودگاه. طیهم بل امیمنم شب م یاوک _ 

 دمت گرم. ،یباشه مرس _ 

که الزم داشتمو برداشتم،  یلیلباس و وسا یسر  هیاونجا چه خبره! دوش گرفتم و  نمیهرچه زودتر برسم و  بب خواستیدلم م 
 هی. از رفتینم نییاز گلوم پا یزی! حالت تهوع داشتم، چ گذرهیساعتها نم نیخدا پس چرا ا یمونده بود. ا یلیتا شب هنوز خ

در موردم  یبهش دروغ  گفتم چه فکر دیفهمیمن مردم و اگه م  کردیداشتم اون فکر م وطرف استرس رو به رو  شدن با مهسا ر
گذشت.   یو نگران الی! تمام  روزم با فکر و خارهیسر مهسا ب ییبال خوادیو نقشه هاش بودم! نکنه م اینگران رو یطرف  . ازکردیم

تا  پرواز نمونده  یادیچون زمان ز نییازم  خواست برم پا د،بو نیرو برداشتم رام فونیباالخره زنگ در خونه به صدا دراومد . آ
 ینزدم. وقت یحرف  چیمنم ه د،یازم نپرس یزیراه چ ی.  تومیبه سمت فرودگاه حرکت کرد نیشدم و با  رام نیبود سوار ماش

 مایتا باالخره هواپ ممنتظر  موند یساعت میشدم و ن مای.  سوار هواپمیاز هم جدا شد یازش تشکر کردم و با  روبوس میدیرس
 پرواز کرد.  یبه سمت دب

 ))مهسا((

چند  نیخسته شده بودم  ا یلیمربوط به خدمه. خ  یها ییم  و بعد رفتم سراغ دستشوکرد زیرو تم یاصل یها ییاول دستشو 
 رکسانا و گفتم: شیهم شده بود قوز باال  قوز، رفتم پ میضینداشتم. مر  یروز خواب و خوراک درست

 کارم تموم شد. _ 

 چک کنم. سایوا _ 

 کرد و گفت: یها رو بررس ییدستشو 

 برو آشپزخونه و ظرفا رو بشور. ،یت انجام دادکارتو درس نباریچه عجب ا _ 

 چشم. _ 
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حرف   دیبه استراحت داشتم اما با اجیخسته بودم و  احت یلیاونهمه  ظرف شوکه شدم! خ دنیاز د دمیبه آشپزخونه که رس 
 گهید  دمیکه گذشت د یربع هیبستمو دستکش دستم کردم و مشغول  شستن شدم   شبندینشم. پ هیتا تنب دادمیگوش م

نکنم  خواستم  یبود که دوباره خرابکار نیتمام  تالشم ا زدیدو دو م امو چشم شدمیمدام به جلو  خم م ستمیرو پا وا تونمینم
 یاز خدمتکارا  یکیکه  یبخورم دختر نیبود زم کیکه تعادلمو از دست دادم و  نزد یکه شسته بودم رو بذارم  تو جاظرف یظرف

 حالم اومد جلو دستشو  گذاشت رو شونه م و گفت:  دنیبا د نظر  داشت ریاونجا بود منو ز

 ؟یتو ام اس دار _ 

 از حرفش جا خوردم نگاهش کردم و گفتم: یلیخ 

 ؟یدیاز کجا فهم _ 

 .شهیبه جلو خم م ماریب یکه موقع خستگ نهیام اس ا عیاز عالئم شا یکی _ 

 ؟یدونیرو م نایاز کجا ا _ 

 .شورمیتو ساالد درست کن من ظرفا رو م ن،یبش ایب _ 

 و گفتم: دمیکنم خند کاریچ دیبا دونستمینم یاز خوشحال 

 .تونستمینم گهیبده، د رتیخدا خ _ 

 آب بهم داد و گفت: وانیل هی.  نمیبش زیبهم کمک کرد تا بتونم پشت م 

 بخور. ایب _ 

 .زمیممنون عز _ 

 مشغول درست کردن ساالد شدم که گفتم: 

 ؟یاطالعات رو از کجا دار نیا یگفتن _ 

 بودم! یپزشک یمن دانشجو یراستشو بخوا _ 

 گفتم: ادیبا فر 

 ؟یکنیم کاریچ نجایاونوقت ا ؟؟؟؟؟یپزشک یدانشجو ؟؟؟؟؟یچ _ 

 ؟یدار دنی،حوصله شن هیداستانش طوالن _ 

 ه؟یاسمت چ یآره کنجکاو شدم، راست _ 

 الهه هستم! خب پس گوش کن. _ 

 کرد. فیشروع به تعر  میمشغول کار بود ییهمونجور که دوتا 

برا  خواستی. دلش مذاشتیمن کم نم لیتحص یخوب نبود اما برا مونیاوضاع مال نکهیکارگر ساده بود. باوجود ا هیپدرم _ 
ام گرفته بود تا من و یحت داد،یتستم رو م یبشم زمان کنکور تا اونجا که در توانش بود خرج کالس کنکور و کتابا یخودم کس

. کم کم شتریو من از همه ب میهمه مون خوشحال شده بود یقبول شدم. کل یداشته باشم. باالخره پزشک یبتونم معلم خصوص
جورواجور  یپایت یکل ومدنیم نیبا ماش امیپولدار باشم همه همکالس هیمثل بق خواستیدانشگاه روم اثر گذاشت دلم م طیمح

 نیرزمیز هیاز راه خالف برا خودم  اماگرفتم پولدار بشم  می. تصمدمیپوشیمانتو شلوار م هیبود که فقط  کسالیو من  زدنیم
 نیماش دیبه شش ماه نکش زدمیم بیبه ج یخوب یلیپول خ دادمیانجام م میو ترم نیسقط جن یدست و پا کردم و اونجا کارا

 ها خبر نداشتن دخترشون جالده. چارهیو پولم حالله ب کنمیر مکا کردنیفکر م نایمتحول شد بابا ا مونیو وضع زندگ دمیخر

 مکث ادامه داد. یبا کم 

کدوم  دونمی. نمیبشم پزشک عموم رمویبگ یتا نظام پزشک گذروندمیطرحمو م دیبودم با یترم آخر پزشک شهیباورت م _ 
به جرم قتل نفس و  گرفتنمیشدم. اگه م یمنو لو داد از دانشگاه اخراج شدم و مطبم پلمپ شد منم فرار یخورده ا رپاکیش
دوستم گفت که قراره اخراج  یوقت کردمیبابام نگاه م یتو چشما ییبا چه رو مهباالتر از ه کردنیاعدامم م یبه علم پزشک انتیخ

 پارکا شدم. لونیخونه نرفتم و و گهیلو رفته منم د یبشم و همه چ

 چشماش پر اشک شد و گفت: 

 تباه بشه! تیاشتباه همه چ هیه خاطر سخته ب یلیخ یدونیم _ 

 گفتم: 

 ؟یسر در آورد نجایچطور از ا _ 

قصه مو براش گفتم اونم منو برد خونه ش، قرار شد  شمیاومد پ یخانم هیپارک نشسته بودم که  هی مکتینصفه شب رو ن _ 
 یهمخوابگ یبلکه برا ل،یتحص ی. نه براامنجیا دمیبه خودم اومدم د یادامه بدم اما وقت لمویمنو بفرسته خارج از کشور تا تحص

 نکهیتاا دادنیکنم اما موفق نشدم و هربار نجاتم م یبود، چند بار خواستم خودکش یبد یچه روزا یدونیعرب! نم یخایبا ش
قصه مو براش گفتم و اونم قول داد کمکم کنه. فرداش منو به  ستمین نکارهیا دیشب مسعود منو خواست، فهم هیباالخره 

دنبالم بود ازش خواهش کردم  سیرو واسه رفتن نداشتم پل ییاما من جا رانیبرگردم ا تونمیبهم گفت م د،یخر یخوب متیق
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دردسر باشه برام سراغ نداره منم از  یکه امن و ب یا گهیکار د یکار بهم بده و بذاره بمونم اونم قبول کرد و گفت جز خدمتکار
 .کنمیکار م نجاین دوساله اشد که اال نیخدا خواسته قبول کردم و ا

 !ستیپس مسعود اونقدرها هم بد ن _ 

 منکه حکم فرشته نجات رو داشت. ینه برا _ 

 گفت: تیرکسانا وارد شد و با عصبان 

  ؟یزنیحرف م ینشست نجایا ؟یمگه نگفتم تو ظرفا رو بشور _ 

 الهه گفت: 

 .دمیم حیمن ازش خواستم خانم بهتون توض _ 

 و گفت: دیبه من کش یشاخ وشونه ا هیرکسانا  

 .دینیناهارو بچ زیتموم شده م تونیاگه وراج _ 

کرده.  اون ذاتا  نکارویداره که با من ا نهیک لیاز سه  یلیپس مسعود خ کردمی.  با خودم فکر ممیدیلب خند ریو ز میگفت یچشم 
داشت در مورد  دیشا دونمینم زنهیرکسانا حرف مبا  یالهه  داره درگوش دمیبودم که د زیم دنی.  مشغول چستین یآدم بد

  هیهاش  گذشت.  شب شد و همراه بق  یو خستگ ای. اونروز باالخره با همه سختاشتند تیبرام چندان اهم گفتیم  میضیمر
خوابم برد. چشمام رو  یک دمیرو مرتب  کردم و رفتم به رختخواب اونقدر خسته  بودم که نفهم یبچه ها شام خوردم و همه چ

 شدمیپنج پا م دیپس چرا صدام نکردن با دمیراز جام پ یغلت زدم به ساعت اتاق نگاه انداختم هشت بود  واااا هیباز کردم و 
کرده بودن و  وهیو م یسبز دیخر  یاومدم و به سمت آشپزخونه رفتم کل  رونیاز اتاق ب مهیسراس کننیخدا دوباره  دعوام م یا

 که کردم  توجه همه بهم جلب شد رکسانا با لبخند  نگاهم کرد و گفت: یبود با سالم یکار هیل هرکس مشغو

 ؟یدیخوب خواب شبید ر،یسالم صبحت بخ _ 

 زدم و گفتم: یلبخند 

 حتما خانوم ناراحت شدن! ن؟یبله ممنون! چرا صبح صدام نزد ،ریصبح شماهم بخ _ 

 !یبخواب شتریکم ب هیگفتم  یخسته بود یلیخ روزینداره، د ینه اشکال _ 

 ممنونم از لطفتون! یلیخ یوااا _ 

! چقدر ادیجاها به کار آدم م یهم بعض یضیبده کاش زودتر گفته بودم. مر رشیالهه لبخند به لب بهم چشمک زد. خدا خ دمید 
 من  خوب بود. رو به رکسانا گفتم: یبرا نیمهربون شده بودن و ا

 کنم؟ کاریچ دیبا _ 

اون ساعت آماده شو به خودت  یو برا ریبرو دوش بگ یکن ییرایتو پذ خوانیمهمون مهم دارن م هیده خانم  یطرفا یچیه _ 
 برس و خوشکل کن.

 گفتم: دمویخند 

 چشم. _ 

صورتم  شدم.  شیدوش مفصل گرفتم و بعد مشغول  سشورا کردن موها و آرا هیو رفتم به اتاقم  دمیکش ینفس راحت هی 
 یلیکه مناسب رنگ لباسم  بود خ یشیبود تو  صورتم. با آرا ختهیو موهامو  از پشت بستم جلوش هم ر دمیپوش رو زمیلباس تم

. به ساعت  نگاه کردم، ده بود. شدمیهمرنگ جماعت م دیحجاب داشته باشم و منم  با ذاشتنیخوب شده بودم متاسفانه  نم
 رکسانا وارد شد.

 ؟یآماده ا _ 

 بلند شدمو گفتم: 

 بله. _ 

 ..ایخوشگل ،یخوب شد یلیبه به خ _ 

 .دیممنونم لطف دار _ 

 شربت آماده کردم، ببر اتاق خانم. وانیدوتا ل ایخب ب _ 

 چشم. _ 

 گفت: ایحرکت کردم، در زدم و اجازه ورود  خواستم. رو ایرو گرفتم دستمو به سمت اتاق  رو ینیس 

 تو. ایب _ 

 یروبرو  دهیکه از ساکش  معلوم بود مسافره و تازه رس یمرد هیمبل نشسته بود و   یور یدر ورود یروبرو ایوارد شدم. رو 
رو به طرف اون مرد  ینیمبل نشسته بود.  درو بستم و به سمتشون راه افتادم خم  شدمو س  یرو یو پشت به در ورود ایرو

! باورم شدمیو نه من صاف م داشتیو  برمبهم گره خورد نه اون شربت ر گاهمونگرفتم. خواست برداره که نگاهش کردم،  ن
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تمام منو تنها گذاشت. با   یرحم یکه با ب یکرده بودم، کس یبراش عزادار شیکه سالها  پ یبود! همون عشق لیسه شدینم
زار بزنم.  خواستیم دلماومد چشمام پر از اشک شده بود،  ادمیبودم  دهیکه به خاطرش  کش ییایسخت یهمه  دنشید
که دلم  یکنم. همون ینتونستم خوب زندگ  چوقتیبود که در حسرتش ه یهمون  عشق نیبزنمش! ا ریدل س هی خواستمیم
 ای. روکردمیم یو بغض به گلوم چنگ انداخته بود احساس خفگ کردی. قلبم درد منمشیبب  ایتا اون دن رمیزودتر بم خواستیم

 گفت:

 ها! رهیگیکمردرد م ل،یبردار سه _ 

 رفتم اونم برداشت. بهش گفتم: ای. اون شربتو برداشت و منم به سمت رومیبه خودمون اومد ییبا حرف اون، دوتا 

 د؟یندار یا گهیبا من کار د _ 

 .یبر یتونینه م _ 

 .شمیکردم. الهه نگرانم  شده بود اومد پ هیگر یها یرفتم اتاقم و ها د،یاز اتاق خارج شدم. بغضم ترک 

 شده دختر؟ یچ _ 

 .یچیه _ 

 گفتن؟ یزیخانم چ _ 

 نه الهه فقط دلم گرفته. _ 

 یعاشقمه و نبود. سرمو گذاشتم رو کردمیکه  فکرم یاز دروغاش، از مرد ل،ینگفت. دلم گرفته بود  از سه یزیسکوت کردو چ 
 ؟؟؟یرو داده بودم، اما اون چ میسالمت  لیعشق سه یمن پا رمیجلو اشکامو بگ تونستمیپاهام نم

 ((لی))سه

 ی. هرچکردیگرفتمو  روانه خونه عمو شدم. دلهره و استرس داشت خفه م م یتاکس  عیشدم. سر ادهینشست و من پ مایهواپ 
از  خدمتکارا درو  یکیزنگ زدم  دمیاز درون راه نفسمو بسته  بود باالخره رس یزینداشت. چ دهیفا کردمیباز م رهنمویدکمه پ

 برام باز کرد. 

 .نیسالم خوش اومد _ 

 کجاست؟ ایرو یسالم مرس _ 

 تو اتاقشون منتظرتون هستند. _ 

 .یمرس _ 

 با عجله به سمت اتاقش رفتم در زدم و  گفتم: 

 .لمیسه _ 

 گفت: یگشاده  ا یخودش درو برام باز کرد و با رو 

 دمت؟یچند وقته ند یدونیم نورای! از الیبه به آقا سه _ 

 رو نداشت. بهم گفت: ییکارا نیقدر پرروش کرده بود وگرنه او  هرگز جرأت همچ. حضور مهسا اندیو بوس دیمنو به آغوش کش 

 ذره شده بود! هیدلم برات  زم،یتو عز ایب _ 

 مبل نشستم اونم روبه روم نشست و گفت: یداخل شدم و رو 

 خوبن؟ نایخب چه خبرا؟ عمو ا _ 

 با حرص گفتم: 

 خبرم. یکه ازشون ب یدونیم _ 

 .دونمیآره م _ 

 کنه؟یم کاریچ نجایمهسا ا ا؟یرو هیچ هیب قضخ _ 

 !گهید کنهیکار م _ 

 شده! دهیاون دزد دونمیکه من م ییتا اونجا یعجب! ول _ 

 اومد ازش بپرس! یوقت دونهیرو مسعود بهتر م نایخبر ندارم. ا اتشیاز جزئ _ 

 ؟یخوایم یخب تو از من چ _ 

  ؟؟؟یدونیواقعا نم یعنی _ 

 گفت: ای.  روخواستیکه اجازه ورود م یدر اومد و بعدم دختر یبگم که صدا یزیخواستم چ 
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 تو. ایب _ 

خودش بود اونم به  من  یکه خودش باشه! ول  شدیخواستم  بردارم بهش نگاه کردم نه باورم نم یبهم شربت تعارف کرد، وقت 
سخت گذشته بود.   یلیحتما بهش خ دیرسیبه نظر م دهیچقدر الغر و رنگ پر رمیبم خواستیشده بود. تو اون لحظه دلم  م رهیخ

حق داشت اما  نمیرو بب هیتو نگاهش گال تونستمیکردم خودمو کنترل کنم اما سخت بود. م یگلومو  گرفته بود سع یبغض لعنت
 که گفت: ایرو ینداشتم با صدا یریمن تقص

 ها!  شهیکمردرد م لیبردار سه _ 

 گفتم: تیرفت با عصبان رونیرفت و اونم برداشت و بعد از اتاق ب ایبه خودم اومدم شربتو برداشتم. مهسا به سمت رو 

 اون شوهر داره، بچه داره بذار بره! وونه؟ید یدار کاریبا اون چ _ 

 و گفت: دیخند 

 اما اون برگ برنده منه! سوزه،یآره منم دلم براش م _ 

 !شمیمتوجه منظورت نم _ 

 !میکنیو باهم ازدواج م یکنیم یهمه ازم خواستگار یفرداشب تولدمه! جلو لیسه _ 

 بکنم؟ نکارویا دیاونوقت چرا با ؟ینیبیم ادیز یهند لمیف_ 

 !دمیاونو عذاب م یبکن لمیخالف م یدست منه! هرکار ریچون مهسا ز _ 

 کردم و گفتم: یمکث 

 شوهرشو خبر کنم؟؟؟؟ ایاطالع بدم  سیبه پل یترسینم نمیشهر هرته؟؟؟ بب نجایا یتو فکر کرد _ 

 که گفت: دمیمسعود رو شن یاز پشت سر صدا 

 داداش. ستیبند ن یی! دستت جاهیما قانون یتمام کارا _ 

 برگشتم بهش نگاه کردم و با خشم گفتم: 

 ؟یبه پسرعمو چطور _ 

 !یعال _ 

 ه؟یدختر کجاش قانون هی دنیدزد نمیخب خدارو شکر! بب _ 

 برگه ها رو بخون. نیا ای! بنیفقط پول بهش قرض دادم، هم دونمینم یزیمن چ دنش؟؟یمگه دزد _ 

 . گفتم :زدیجاش لنگ نم چیه یمشت برگه داد دستم. اونا رو گرفتم وخوندم لعنت هی 

 .دمیرو بهت م شیخب من بده _ 

 و گفت: دیخند 

 انگشت هم زده! نیبب نجایکارکردنش اکنه، اونم با  هیتسو دی! فقط خودش بایداداش خوب نخوند _ 

 کالفه شده بودم بلند شدم و گفتم : 

 باالخره اونا نگرانشن! رنیقرار بگ انیبهتره خانواده ش در جر یول ارخبیبس _ 

 به ضررش بشه! ینکن یکار هیاما  یدونیهر طور صالح م _ 

 چطور؟ _ 

 دتش؟یدزد یک یدونیم _ 

 !یتو که خبر نداشت _ 

 !گهیخب د _ 

 ؟یک _ 

 دوست پسر سابقش!_ 

 زد و با وقاحت تمام گفت: یقهقهه ا  

 عشقت هرزه از آب دراومد دادا! _ 

 خفه شو مسعود! _ 

! باهاش رابطه داشته، از دهید گهید یکیچون اونو تو بغل  دتشیچرا دزد یدونیدوست پسرش بوده م رضای! علگمیم یجد _ 
 عربا بکنه! شانس آورد من اونجا بودمو نجاتش دادم! رخوابیاونو ز خواستیهمونجا رفته فکر انتقام م
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. آروم گنی! نه حتما دروغ مشهیمگه م هی! مهسا؟؟؟ امکان نداره اون دختر پاک و معصومگهیم یچ دمیفهمیمغزم هنگ بود نم 
 گفتم:

 .دمیانجام م دیبگ یبعدش هرچ ا؟یرو یبرام بکن نکارویا یتونی. هر دو رو، منمشونیبب خوامی...مکنمیباور نم _ 

 ا؟یک یعنیدونفر  _ 

امکان  هیبیمشخص بشه من مطمئنم دروغ گفته !مهسا دختر پاک و نج زیهمه چ دیبا نمیو مهسا رو بب رضایبده که عل یبیترت _ 
 امکان نداره! ،یفهمینداره! م

... واسه شب میباش دیعود هم بافقط من و مس نجاستیهماهنگ کن. مهسا هم که ا رضای! مسعود با علدمیم بشویباشه ترت _ 
 خوبه؟

 شد خوبه خبرم کن! یآره خوبه،هروقت _ 

 ییهتل شدم. به تنها یاصرار کردن بمونم اما قبول نکردم و راه یلیکه خ یبرداشتم و باوجود لمویبودم. وسا یکالفه و عصب 
اما  رمیآروم بگ یدوش آب سرد تا  کم ریمهسا...نه نه امکان نداشت حتما دروغه! بلند شدم و رفتم ز نکهیداشتم، فکر ا اجیاحت

 میلباس نداشتم تو حال خودم  بودم که گوش دنیتوان  پوش یحت دمیتخت خواب ینداشت تو  دلم غوغا بود.  با حوله رو دهیفا
 به صدا دراومد مسعود بود.

 بله مسعود؟ _ 

 که! یفهمیم شه،ینم نایجلو بابا ا رضایخونه عل میریباش م نجایب اده  ش  لیسه _ 

 آره باشه، خوبه من ده اونجام! _ 

برداشتمو  خوردم تا  ازپامید هینخورده بودم و  گرسنه هم نبودم.  یچیمونده بود. دو روز بود که ه یلیقطع کردم تا ده هنوز خ 
 کم قرص اثر کرد و به خواب رفتم.... کم امیب رونیب الینکنه خوابم ببره و از فکروخ

 )) مسعود((

 گفت: ادیبرداشت و با  فر زیبه سمتم خ تیشده بود با  عصبان شیمثل اسفند رو آت  ایخونه رو ترک کرد. رو یبا ناراحت لیسه 

به  یبراش مهم نباشه که چ گهیاز مهسا متنفر بشه اگه د لیاگه سه ؟یبهش گفت رضایچرا در مورد عل ؟یکرد نکارویچرا ا _ 
 ؟یمسعود، چرا گفت یندارم! اشتباه کرد یبرگ برنده ا گهیاونوقت من د ادیسرش م

 !ینداشت یاونوقت هم برگ برنده ا ؟یچ کردینداشتم اگه خانواده شو خبر م یآروم باش چاره ا ایبابا رو یا _ 

 ن!خب خانواده ش بفهم نجاست،یبه تو ا یمسعود اون به خاطر بده _ 

 سایرو هوا مطمئن باش مهسا به پل رهیم یکنه همه چ تیشوهرش بفهمه و شکا هی! فقط کافدنیاونو دزد ؟یفهمیچرا نم _ 
جرمه اونوقت همه مون به دردسر  نکاریو ا دمیاونو خر ییجورا هیو من  ستیدر کار ن یقرض چیه نکهیا گهیراستشو م

 .میوفتیم

 !خورهیمهم نباشه که به درد من نم لیسه یاگه مهسا برا _ 

تفاوت باشه به  ینسبت بهش ب تونهینم لیهم باشه سه ایدختر دن نیفتریدارم اگه کث لیکه من از سه ینگران نباش با شناخت _ 
 که باهم داشتن! یخوب یخاطر روزها

 .بخشمتینم چوقتیباشه وگرنه مسعود ه نطوریا دوارمیام _ 

خونه  میایزنگ زدمو قرار ده شب رو گذاشتم. گفتم م رضای. به علمیکباب شد ایگو میثواب کن می. اومدرونیاز اتاقش زدم ب 
 رو خبر کردم و رفتم تا به مهسا هم اطالع بدم. وارد ساختمون خدمه شدم که رکسانا گفت: لیتو و اونم قبول کرد. سه

 !نجایا نیشما چرا اومد میدیرسیما خدمت م نیگفتیم ن؟یداشت یآقا امر _ 

 با مهسا کار دارم! _ 

 "الهه اومد جلو و گفت 

 !ستیحالش اصال خوب ن کنهیم هیتو اتاقشه از صبح داره گر _ 

 من خودشو جمع و جور کرد و از جاش بلند شد. اشکاشو پاک کرد و گفت: دنی. رفتم تو اتاقش، با دسوختیکم دلم براش م هی 

 سالم. _ 

 زدمو گفتم: یجلو رفتم لبخند 

 ه؟یاشکا برا چ نیا _ 

 انداخت و سکوت کرد. نییسرشو پا 

 قهیبه سل یرونیدست لباس ب هیتا اون موقع خوب استراحت کن  ییجا میبر دیشب ساعت ده با یکار کن خوادینم گهیامروز د _ 
 .یپوشیرکسانا بهت بده واسه شب اونا رو م دمیم رمیگیخودم برات م



RomanCity 
 عاشقیاوان ترمان  

 

https://telegram.me/romancity 116 

 

 چشم آقا! _ 

 فعال. _ 

 رفتم . رونیو از اتاق ب 

 ))مهسا((

 هشت بود که رکسانا برام لباس آورد و گفت: یساعت طرفا 

 رو بپوش، ساعت ده هم آماده باش! نایآقا گفتن واسه مجلس امشب ا _ 

 چشم. _ 

 یکم وفتهیقراره ب یکجا قراره برم و چه اتفاق دونستمینم کردمیدرستش م شیبا آرا دیورم کرده بود. با هیصورتم از گر 
بودم که مسعود   سادهیوا اطیکم بشه. ساعت ده بود آماده تو ح المیخودمو  سرگرم کردم تا از فکرو خ شیدلشوره داشتم با آرا

 گفت : عوداومدن به طرفم و مس دمیرو د ایو رو

 .میبر_ 

سرد جوابشو  یلیم خبا اونا خوش و بش کرد و به من فقط سالم داد و من دمیدر د یو جلو لی. سهمیاز خونه که خارج شد  
موقع شب چهار  نیا یعنی. دلهره داشتم! میهم عقب نشسته بود ایمردا جلو من و رو میمسعود شد نیسوار ماش یدادم. همگ

انصافا  میمسعود زنگ زد و در باز  شد. داخل رفت م،یشد ادهیتوقف  کرد. پ بایساختمون بزرگ و ز هی. مقابل میرفتیکجا م ییتا
شوکه  ومدیداشت به سمتمون م دمیرو د رضایعل میکرد وارد که شد ییراهنما ییرایبود. خدمتکار ما رو به پذ  ییبایز یالیو

 یو سرد احوالپرس یمعمول یلیخ ایو رو لیگرفت، اما با سه لشیتحو یبا مسعود دست داد و حساب نجا؟یاومدن ا یشدم برا چ
 گفت: دیکرد به من که رس

 .دمتیبه! دوباره د _ 

 و به مسعود ادامه داد:و ر 

 هنوز زنده ست. نکهیا _ 

 و گفت: دیمسعود خند 

 برادر من. ستمیقاتل که ن_ 

دم ودستگاه  نیکه ا شدی. باورم نممینشست شیسلطنت یمبلها یرو یما رو دعوت کرد به نشستن و همگ دنیخند ییو دوتا 
 بدون مقدمه گفت: لیکرده  بود. سه یاو باشه! چه زود ترق یبرا

 چندتا سوال داشتم. هیراستش من  میمزاحمتون شد دیببخش _ 

 راحت باش، بپرس. _ 

 ؟یشناسیشما مهسا رو از کجا م _ 

 جواب داد. یبا لبخند رضایخواستم. عل ینم نویو من ا دیفهمیرو  م ینه حاال همه چ یواااا دیکش ریقلبم ت 

عاشقمه من ساده هم باورش  کردیباهاش دوست شدم. ادعا منت  قیاگه اشتباه نکنم سال هشتاد و چهار بود که از طر _ 
 دمیمزخرفات! بعدش فهم نیو ا میخوریما به درد هم نم نکهی! ایچ رهمهیزد ز هویاما  میبود قیباهم رف یکردم. دو سه سال

 گرمه! گهید یخانم سرش جا

 رو به من گفت: لیسه 

 گه؟یراست م _ 

 گفتم: تیبا عصبان 

کردم به خودم مربوط بوده به  یمن هرکار ه؟یچ گهید ایمسخره باز نیا ن؟یریازم اعتراف بگ ؟یکه چ نجایا نیمنو آورد _ 
که  یکه تو زمان نهیکردم! مهم ا کاریبودمو چ ینداشتم! من مجرد بودم و آزاد به شما چه مربوطه که با ک یتعهد چیه چکسیه

 ! دمنبو یا گهیباهاتون دوست بودم با کس د

 که سال هشتادوچهار... گهیآقا م نیبا تو دوست شدم و ا کیمن که از سال هشتاد و  ؟یمن مطمئن در مورد _لیسه 

 گفتم: ییکرده بودم! اما با پررو انتیحق داشت من به  او خ لیآره سه چوندنش،یافتادم و  پ رازیش ادیادامه نداد.  گهید 

 بدم! حیرو توض یزیآدم مرده بخوام چ هی یبرا نمیبینم یلیدل _ 

 گفت: رضایگفتن نداشت.  عل یبرا یسکوت کرد حرف 

 هنوزم همونقدر رو داره! نیا یخوب ادبش کن ینتونست نکهینه مسعود مثل ا _ 

 من دستشو برد به  کمربندشو گفت: کیبلند شد و اومد نزد 

 ؟یخوایکه نرفته بازم م ادتی _ 
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 !کنمیمن فقط دارم از خودم دفاع م _ 

 !یکنیم هیهرزه بودنتو توج ینه تو فقط دار _ 

 کردمو گفتم:  کیبلند شدم صورتمو به صورتش نزد 

 هم گفتم هرزه هفت جد و آبادته آشغال! گهیبار د هی _ 

دستشو گرفت و  لی. تمام لبم پر از خون شد خواست بازم بزنه که سهدیدستشو برد باال و با پشت دستش محکم به دهنم کوب 
 گفت:

 !نجایا ومدمین نکارایاتمومش کن من واسه  _ 

 چقدر پرروئه! ینیبیآخه مگه نم _ 

 میمسعود و من هم به دنبالش راه افتاد ایرفت. رو یبعد به سمت در خروج دمویرو فهم دمیفهمیم دیکه با یزیچ ستیمهم ن _ 
داد داخل و  شهیشد سرشو از ش ادهیپ یو به هتل رسوند وقت لیتو فضا حاکم بود. مسعود سه ینیسکوت سنگ ریتو کل مس

 گفت: ایخطاب به رو

 ه؟یتولدت چه ساعت _ 

 .شهیشروع م 7 _ 

 .نمتیبیم _ 

! بردیو من به اتاقم رفتم. چشمامو بستم اما خوابم نم میدی. به خونه رسدید شدیاز چشماش م نویخوشحال بود، ا ایو رفت. رو 
! اون به من بد کرده لیبود من بودم، نه سه یکه شاک یاون کردمیاز خودم دفاع م دی. باشدیم ینجوریا دیحق من نبود، نبا نیا

! پس چرا امشب الل شده بودم امویدلخور گفتم،یغماموبهش م دیبا زدمیباهاش حرف م دی. باشدیتموم م نطوریا دیبود نه نبا
شه تا حرف بزنم، تا ب دایپ یراه هیکاش  دادمیکه به خاطرش جونمم م ینزدم چراگذاشتم فکر کنه که من خائنم! من یچرا حرف

 بهش بگم که هنوزم عاشقتم...

. یزکاریگرفته تا نظافت و  تم یاز  پخت و پز و آشپز میکار داشت یبود و حساب ایشدم امروز  تولد رو داریپنج از خواب ب ساعت
 یلیر، آبنما و خعروس بود. رقص نو گاهیجا هیدرست کرده بودن  که شب یگاهیجا نات،ییعده اومده بودن  برا تز هیاز صبح 

 گهیشام داشتن. د یاز ده نوع غذا برا شتریجالب بود. گروه ارکست دعوت کرده بودن و ب مبرا فاتیتشر نهمهی! اگهید یزایچ
که از صبح  ای. رودادیجشن  شاهانه م هیخبر از  نایشون مشروب بود و همه ا یدنینوش میاز تنقالت و دسر و ژله که بگذر

برام نمونده   یرمق گهید میدر حال کار بود نجوریهم  صرحرفا بود. تا ع نیو ا شگاهیلباس و آرا دینبود احتماال دنبال خر داشیپ
سره کار کردن برام  سخت بود. ساعت پنج عصر  هیخب  یول کردنیحالمو  م تیرعا یلیخ میضیبود. بازم خداروشکر به  خاطر مر

 بودم و بعد  گفت: شیکیز دخترا رو  انتخاب کرد که منم مسعود وارد  آشپزخونه شد پنج تا ا

 تو سالن! نیایو ب نیریدوش بگ ن،یهست ییرایشما پنج نفر مسئول پذ _ 

 که اونجا بود جلو اومد وگفت: ی. خانممیو بعد از حموم، وارد سالن شد میاطاعت کرد یهمگ 

 .دینیبش ایاون صندل یلطفا رو میکن شیمن و شاگردام قرار شما رو آرا _ 

بعد از اون نوبت لباس  دیکارشون طول کش یساعت هی بایشده بود اشاره کرد. قر نییتز شگاهیو به گوشه سالن که مثل آرا  
بود.  یهمه شون آب یلباسا رو بهمون  دادن رنگا زیبراساس سا یو مجلس کیبه هم بودن همه شون ش هیشب  بایبود. لباسا تقر

قشنگ شده   یجور خاص هیرنگش به پوستم  گرفته بود و  کردمیم فیخودم ک  دنیاز د دبو بایعا زتو تنم واق دمیلباسمو  پوش
بود. بعد از  کیرون پا ادامه  داشت طرحش ساده اما ش یچاک دامنش تا باال شدیشروع  م نهیبود، از س یبودم. لباسش ماکس

بودم که با  زهایرو  م یدنینوش یجام ها دنی.  مشغول چمیآماده بش ییرایپذ یتا برا میلباس به آشپزخونه  رفت دنیپوش
که  دیلباس سف هیبود و  دهیشلوار کرم جذب پوش هیتوجه ام  به پشت سرم جلب شد. برگشتمو بهش  نگاه کردم  لیسه یصدا

به  ییبایشکل زبازوها قرار داشت  یکه رو ییجلو و دوتا یمخصوصا چهار دکمه  ومدیباز بود واقعا بهش م نهیس یش تا رو قهی
بود چهره  ش  دهیفرم و ورز یرو مونیمثل زمان  دوست کلشیباال زده و به دکمه وصل کرده بود. ه ناشویلباس داده بود آست

 محو تماشاش بودم که الهه به  پهلوم زد و گفت: نجوریداشت.هم یخاص تیهم که جذاب

 .مینیرو بچ زایم ایحواست کجاست دختر ب _ 

رو گرفت و اونم گفت که االن  ایخوش و بش با مسعود سراغ رو یبعد از کل لیو با گفتن باشه سرمو برگردوندم سه میخند 
 .ادیم

شده بود. مثل پرنسسها  لباس و  بایواقعا ز ایرو  لیراست رفت سراغ سه کیاومد و   رونیاز اتاقش ب ایکه رو دینکش یطول  
 جعبه جواهر بود به سمتش گرفت و  گفت: هیم به سمتش رفت کادوش رو که  ه لیسه  دنشیبود. با د رینظ یب ششیآرا

 ببخش اگه کم و بده. هیادگاری هیتنها  نیوجود نداره که قابل تو باشه اما ا یزیچ چیه زم،یتولدت مبارک عز _ 

 گفت: یگه انگار رو ابرا بود از خوشحال ایرو 

 !هیمن کاف یبرا یو اومد یلطف کرد نکهیهم ییتو خودت کادو هیچه حرف نیا _ 

کرد از حرص تمام بدنم گر  شینبود و  همراه لیم یهم ب لی. البته سهدشیانداخت و  بوس لیو بعد خودش رو تو بغل سه 
 یلیکه خ یآدم بازنده رو داشتم، آدم هیباختم. حس  مویمرد بودم؟؟؟ من به خاطر اون کل زندگ نیگرفته بود واقعا  من عاشق ا

. بغض گلومو گرفته بود میاز حماقتم از ساده لوح ومدیبود. از خودم بدم م کرده یعشق پوشال هی یرو فدا شیراحت خوشبخت
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به  یبود حت ایمن. همه حواسش  به رو یاونم جلو دشیچه راحت بغلش کرد و  بوس دمیدیهم  نم ییلحظه ها نیخواب همچ یحت
برام آسون بود  نکاری. قبلنا استیمهم ن رامکه ب کردمیوانمود م دیبا دادمینشون م دیمن نگاه هم نکرد حالم خوب نبود اما نبا

چرا سخت شده بود. کم کم مهمونا هم اومدن اکثرا قشر جوون دختر و پسر بودن تعدادشون  دونمی! نمتونستمیاما حاال نم
. صعده هم  وسط در حال رق هید و .  ارکست مشغول زدن بوستین رانیو ا هیدب نجایا  دیفهم شدیبود که اصال نم ادیانقدر ز

پنج طبقه مجزا که به  یکیرو آوردن اونم چه ک کیواقعا برام جالب بود. ک خوردنیم اقیهمه چه با  اشت میمشروبها رو سرو کرد
الزم بود با  یکیک نیهمچ  یتیجمع نیهمچ یبودم البته برا دهیند  یبزرگ نیبه ا کیبه هم متصل  شده بود تا حاال ک ییبایشکل ز

کنارش بود و محو تماشاش. کادوها رو باز  لیلحظه ها سه نی. تو تمام ادیرو  بر کیک ایباالخره رو صمراسم خا یرقص چاقو و کل
 بایجواهر انقدر ز سیسرو  هیکادو رو باز کرد  دیرس لی.  نوبت به سهگهیدار بودن د هیکردن اکثرا طال بود.  ماشاهلل همه ما

 گفت: لیو ازش تشکر  کرد. سه لیبغل سه دیپر یاز  خوشحال ایرو دیدرخشیهاش از دور مبود که  الماس

 .یناقابله تو خودت جواهر کنمیخواهش م _ 

 لباشو گاز گرفت و گفت: ایرو 

 برام؟؟؟ یبندیم _ 

 چرا که نه! زم،یبله عز _ 

 کینزد دیلرزیحالم بد بود پاهام م رمیاشکامو بگ یجلو تونستمینم گهید کردمیم یرو براش بست. احساس خفگ سیتمام سرو 
 و گفت: دیبود.  خند یپسر جوون هیبازومو گرفت و اجازه افتادن  نداد بهش نگاه کردم  ریز یبخورم که  دست نیبود به زم

 مواظب باش بانو. _ 

 ممنونم. _ 

 ؟یرقصیباهام م _ 

 و دستش رو دراز کرد. گفتم: 

 دمتکارم.من فقط خ ستم،یرقص بلد ن _ 

 گفت: دویبلند خند 

 .یریگیم ادیوسط  یایچه بانمک اشکال نداره ب _ 

 یشد، حت رهیما خ یوسط نبود. همه نگاه ها رو  یکنم چون کس کاریچ دیبا دونستمیبگم که منو کشوند وسط.  نم یزیخواستم چ 
ش گرفت و   گهیتم هم با دست دشونه  خودش دست راس ی!  پسره دستشو انداخت دور کمرم و دست منو گذاشت رولیسه

 دنیبا د دادیاما اون محکمتر منو به خودش فشار م رمیفاصله بگ ازش خواستمینداشتم م ی. حس خوبدنیشروع کرد به رقص
 هم کم کم  اومدن وسط و سالن شلوغ شد. آروم  گفتم: هیما بق

 ...یمن خسته ام اکه اجازه بد _ 

 نذاشت حرفم تموم بشه و گفت: 

 خوشحال شدم. یپارتنرم بود نکهیاز ا یدیاوه حتما ل _ 

 یاومد سمتم و با ناراحت دمیمسعود رو د یبود. ازش تشکر کردم خواستم برم آشپزخونه که نگاه عصبان یپسر مؤدب و خوب 
 گفت:

 ؟یکه با فرزاد برقص یچطور به خودت اجازه داد یخدمتکار هیتو  _ 

 فتم که من خدمتکارم گوش ندادن!بهشون گ خواستم،یبه خدا من نم _ 

 !ننیشامو بچ زیبرو بگو م رسمیببند دهنتو، حاال بعدا به حسابت م _ 

 نکهیا  دنینظاره گر باشم د سامویمشغول رقص هستند. نتونستم وا لیو سه ایچشم گفتم و خواستم برم که متوجه  شدم رو 
و راه  رختنیم  نییبه سمت  آشپزخونه رفتم اشکام تند تند پاسخت بود. دوون دوون  یلیبوسن برام  خ یو م کننیهمو بغل م

 اومد جلو و گفت: محال دنی.  رکسانا با داوردنینفسمو بند م

 ؟یینجایشده؟ چرا ا یزیچ _ 

 به خودم مسلط شدم و گفتم: یکم 

 .میشام و آماده کن زیآقا گفتن م _ 

 داره؟ هیکجاش گر نیخب ا _ 

 کم حالم بده. هی _ 

 استراحت کن.  یساعت مین نیخب بش _ 

که  ی! از بغلنمیبب یروز شدیکه هرگز باورم نم ییبد بود، از صحنه ها یا گهید یازش تشکر کردم اما حال من از جا دمویخند 
 یکم استراحت  کردم و سع هیبد شده بود  شامیصاحبش بود صورتمو شستم  آرا یا گهیمن بود و حاال دختر  د یروز آرزو هی

 دیهدفش عذاب دادنم بود و من نبا ره،یانتقام بگ خواستیم لیدشمن شاد بشم سه خواستمیرفتار کنم نم یکردم عاد
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شام رو  برداشتم  به سالن سرو غذا رفتم. بچه ها  اونجا بودن و  یکردم و ظرفا یمیمال شیبه هدفش برسه... آرا ذاشتمیم
 بود. رکسانا زد به شونه م و گفت: یهرکس مشغول کار

 ؟یبهتر _ 

 بله ممنون. _ 

 دفعه از ته سالن الهه داد زد: هی 

 مهسااا! _ 

 گفتم:  

 بله؟ _ 

 .نجایا اریب وانیچند تا ل هی _ 

 باشه. _ 

 با دست  اشاره کرد و گفت: ششیرو برداشتمو رفتم پ وانایل 

 نداره ببر اونجا. وانیل زیاون م_ 

 باشه. _ 

و خواستم برم اما  زیرو گذاشتم رو م وانایبود. ل دنیکش گاریدرحال س شونیکین و چهار تا پسر نشسته بود زیرفتم سمت م 
 گفت: دیکشیم گاریس کهیهمون

 ه؟ییرایچه وضع پذ نیا _ 

 شده؟ یچرا آقا؟ چ _ 

 نداره؟ وانیل زیم نیا ینیبینم ؟یکور _ 

 اومدن برداشتن! گهید یزایداشتن احتماال از م وانیل زایهمه م _ 

 به سرتا پام کرد و گفت: ینگاه  

 خب البد کم بوده که اومدن برداشتن! _ 

 !ستیما ن ریشده که تقص ادیتعداد ز نکهیا م،یبود دهیچ زیهشتاد نفر م یبرا _ 

 زد و گفت: یلبخند 

 ه؟یاسمت چ یچقدر زبون دراز _ 

 و گفتم: نییسرمو انداختم پا 

 مهسا. _ 

 اسمتم مثل خودت خوشگله! _ 

 گفتم و خواستم  برم که مچ دستمو محکم گرفت و گفت: ی! بااجازه اکردینگام م  رهیخ نجوریزد و هم گاریبه س یپک هی 

 حاال! یکجا؟ بود _ 

 کمه؟ یا گهید زیبرم کار دارم چ دیبا _ 

 زد و گفت: یپوزخند 

 آره خودت. _ 

 .نمیروش، مجبور شدم  کنارش بش وفتمین نکهیا یبعد منو محکم کشوند طرف خودش  برا  

 برم. دیآقا من با _ 

رون پام خواست بره باالتر  یتا باال دیافتاده بود دستشو از سر زانوم کش رونینشستم کل رون پام ب یدامنم چاک داشت وقت 
 که دستشو گرفتمو گفتم: 

 برم! دیخدمتکارم، بذار هیمن  _ 

 ازت خوشم اومد! یهست ییخدمتکار پررو _ 

 مسعود اونو از من جدا کرد. یکه صدا کردمیومدم بلند شم که خودشو انداخت روم و بغلم کرد. داشتم تقال ما 

 چه خبره؟ نجایا _ 

 شب چند؟ هیدختر واسه  نیا یمسعود خوب شد اومد _ 
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 بزنه با  التماس به مسعود نگاه کردم که گفت: رونیب خواستیم نهیقلبم از س 

 که! ستین یجاره اخدمتکاره حامد! ا نیا _ 

 دمیهم م یپول خوب خوامشیخوشم اومده م نیمن از نه؟؟؟یاز ا ریبگه چشم غ دیبا گهیاربابش م یخب باشه خدمتکار هرچ _ 
 !یکه بگ یهرچ

 واسه نجات، مسعود بود!  دمیچشمام پر از اشک شده بود و همه ام 

 . ارمیبهترشو برات م هیبذار  ستین نکارهیا نیا قیرف سیبحث پول ن _ 

 .خوامیم نوینه من هم _ 

 بگم واال! یچ _ 

 به مسعود نگاه کردمو با التماس گفتم: 

 تو رو خدا آقا مسعود! _ 

 حامد گفت: 

 چقدر؟ _ 

 ه؟ینظر خودت چ _ 

 بهم کرد و گفت: یا دانهینگاه خر هی!  کردیداشت معامله م شدیباورم نم 

 تومنم حاضرم بدم. هیتا  _ 

 که داداش! ادهیشب ز هیواسه  _ 

 !؟گهیپس حله د _ 

 باشه بعد از شام مال تو حاال بذار بره کاراشو بکنه! _ 

 حامد خطاب به من گفت: 

 ! نیخوشکل کن واسه شب آفر یخودتو حساب _ 

 بلند شدم. توان راه رفتن نداشتم به قسمت شام رفتم. الهه گفت: 

 کار در برو باشه! ریفقط از ز یچقدر طولش داد _ 

کردم.  فیرو براش تعر انیبود جر دهیفا ینفس بکشم اما ب شترینشستم رو زانوهام به گلوم چنگ انداختم تا بتونم ب دیو خند 
 گفت:

 مسعود قبول کرد؟ یبابا مطمئن یا _ 

 با هق هق گفتم : 

 کنم الهه؟ کاریآره به خدا حاال چ _ 

 کم استراحت کن. هی. برو برو کشمیخودم جورتو م یکار کن خوادیآروم باش مهسا خدا بزرگه پاشو پاشو برو اتاقت نم _ 

خودمو رسوندم بهش تلفنش  زدیحرف م شیحرکت کردم مسعود کنار استخر بود و داشت با گوش اطیبلند شدم و به سمت ح 
 که تموم شد. گفتم:

 آقا تو رو خدا! _ 

 برگشت سمتمو گفت: 

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا _ 

 گفتم: زانو زدم جلو پاهاش و 

 !کنمیآقا مسعود خواهش م شمیمن خدمتکار م نینبود شما گفت نیبرم. قرارمون ا خوامیتو رو خدا من نم _ 

 گفت: یتفاوت یالتماس کنم با  ب شتریاشکام اجازه ندادن ب 

 !یدیرقص یاجازه رفت یامشبت که ب مهیجر _ 

 گفتم! یپرستیکه م یزیبه خدا بهش گفتم اجازه ندارم اما گوش نداد به هرچ _ 

 .شهیکه زود تموم م برنیشبه سرتو نم هیحاال  _ 

 !نیرو نکن نکاری! تو رو خدا با من انیسرمو ببر دمیم حیترج _ 
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اومد سمتمون  و  لیاما براش مهم نبود تو  همون حال بودم که سه کردمیرحم بود! به پاش افتاده بودم و  التماس م یچقدر ب 
 خطاب به مسعود گفت:

 !رهیگیسراغتو م ایواسه شام، رو رنیتو؟ بچه ها دارن م یایشده؟ چرا نم یچ _ 

 نشده! یزیچ یچیه _ 

 مسعود رو به من کرد و گفت:  

 برو. نینش نجایپاشو برو ا _ 

 گفتم: 

 !دمینم نکاریتن به ا یول کشمیمن خودمو م _ 

 شد و گفت: یعصبان 

 افتاد؟؟؟ ،یچشم! چون خدمتکار من یگیمن بگم تو فقط م ی! هرچشعوریدختره ب یکنیتو غلط م _ 

 به مسعود گفت: لیشد سه شتریم ب هیگر 

 شده؟ یچ _ 

 و به من گفت: دیمن بود خند یناج شهیکه هم یلیکرد سه فیرو براش تعر هیمسعود قض 

 ؟یناراحت یکه پس واسه چ هیواسه تو عاد نکارایا _ 

 بلند شدم به سمتش  رفتمش و گفتم: نیکه داشتم از زم  ینتونستم خودمو کنترل کنم باهمه خشم 

 !یگفت یبگو چ گهیبار د هی _ 

 زل زد به چشمامو گفت: 

 ؟؟؟یچرا ناراحت هیو اون که واسه تو عاد نیتو بغل ا دنیگفتم خواب _ 

سمتم  خواست منو بزنه. رفتار کنه  مسعود با فحش و ناسزا اومد  نطوریبا همه قدرتم زدم تو گوشش اون حق نداشت با من ا 
 نذاشت و  خطاب بهش گفت: لیکه سه

 !ستیتو ن فیولش کن بابا ارزش زدن هم نداره آخه...ح_ 

 من بود؟؟؟ لیسه نیا شدیباورم نم 

 زد: ادیمسعود فر 

 !نی... آرم نیآرم _ 

 حاضر شد ! عیپسره سر 

 بله قربان! _ 

 !شیاریکن هروقت گفتم م شیجونورو ببر زندان نیا _ 

 چشم! _ 

 ستمیکه من هرزه ن دونستیپناه تو دلم خدا رو صدا زدم و ازش کمک خواستم اون بهتر م یچقدر بدبخت بودم چقدر تنها و ب 
 بود.. لیدوست داشتن سه نشونیتاوان اشتباهاتم رو که بزرگتر دادمیمن فقط داشتم تاوان م

 کردمیفکر م یکیاز التماس...تو اون تار ه،ینداشتم خسته بودم از گر یو درو به روم بست راه فرار یاتاقک هیانداخت تو  منو
چند ساعت گذشته بود که در باز شد و  دونمیکه چه راحت قدرشو ندونستم نم یا یبه خوشبخت نا،یبه ال ن،یبه خودم، به فرز

 گفتم: کهاومد سمتم خواست بلندم کنه  نیآرم

 .امیخودم م _

دود و  یشده بود بو ادتریمونده بودن! مشروبا ز رتیغ یعده هوسباز ب هیتموم شده بود فقط  بایتقر یپاشدم مهمون نیزم از
! زدنیگوشه نشسته بودن و گپ م هی ایو مسعود و رو لیسه ومدیناجور م یصداها یالکل کل فضا رو پر کرده بود از هر اتاق

 .ششونیمنو برد پ نیآرم

 آوردمش قربان! _

 ببرش باال اتاق ته سالن. _

 چشم! _

با سه تا ازدوستاش  ینگاه نکردم از همه شون متنفر بودم وارد اتاق شدم همون عوض چکدومشونیبود به ه نیبه زم نگاهم
 منتظرم بود. گفت:

 جوجو! یخوش اومد _
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 که گفت: دمینحسشو شن ینگفتم دوباره صدا یزیچ

 !ارنیبگم در ب ای یاریخودت در م _

 شدمو گفتم: رهیچشماش خ تو

 !کنمینم یچکاریمن ه _

 سر داد و گفت: یا قهقه

 !کنمیباشه پس من م _

لباسش انقدر باز بود که  ارنیداشتن لباسمو در ب یسع گهید یمنو از پشت گرفت و اون دوتا شونیکیدوستاش اشاره کرد  به
مو ببوسه که سرمو  اومد جلو خواست لبا رامیحرکت از تنم دراومد من مونده بودم و لباس ز هیبا  خواستینم یچندان یسع

 رو تخت.  دپرتم کر انهیبازومو گرفت و وحش دمیعقب کش

 !یخودت خواست _ 

 به دوستاش گفت : 

 به تخت! دیببند نویا _

 شونیکیگفتن بودم که  راهیسروگردنم درحال تقال و بد وب دنیبلند بشم که خودش افتاد روم و شروع کرد به بوس خواستم
ببنده که در باز شد و همون پسره  خواستیهم پاهامو گرفت و م گهید یکیتخت بست   یها لهیسرم و به م یدستامو برد باال
از روم بلند شد و با حالت  یبا اومدن مسعود و فرزاد به اتاق پسره عوض ندبودم همراه مسعود وارد شد دهیکه باهاش رقص

 به سمتشون رفت و گفت: یخجالت زده ا

 سر و وضعم ناجوره! دیدر خدمتم! ببخش نیدار یامر نجا؟یا نیآورد فیتشر شده یرادمنش چ یآقا _

 به مسعود گفت: تی. فرزاد باعصباندیلباساشو پوش عیسر و

 خوام؟یم نویمگه من نگفتم ا نهیآهان خودشه هم _

 جواب داد: یبا شرمندگ مسعود

 نگفت! یزیبهم چ یآقا فرزاد کس دونستمیمن نم _

 خانوم امشب مال منه ! نیا نیبازش کن نیزود باش گهیبسه د _ 

 گفت: پسره

 جسارت کنم! کردمیوگرنه غلط م دونستمینم یزیآقا به خدا من چ _ 

 به دوستاش گفت: رو

 !نیگفتن؟ زود بازش کن یآقا چ نیدینشن _

 دستامو باز کردن و مسعود لباسمو پرت کرد سمتم و گفت:  

 بپوش!_

 . فرزاد گفت:دمیپوش لباسمو

 به حسابت! زمیریپولو هم نقد م ارمیصبح برات م رمشبیمن م _

 !خوادیاصال نم شهینم ریپولش هم حاال د نشیاریب نیهروقت خواست میاز شما دار میدار یجناب ما هرچ هیچه حرف نیا _

 به مسعود گفت: ینینگاه خشمگ با

 همونکه گفتم! ستمیکه اهل تعارف ن یدونیم _

 بعد خطاب به من ادامه داد: و

 !ایدنبالم ب _

 رفت وگفت: لیو سه ایبه سمت رو میدیرس نییسرش حرکت کردم به طبقه پا پشت

 جون! ایرو یخوش گذشت انشاهلل هزار ساله بش یلیامشب خ _ 

 !یکه اومد یلطف کرد یلیممنون فرزاد جان خ _

 !یبه جشن و شاد شهیبود انشاهلل هم فهیوظ _

 گفت: لیبعد رو به سه و

 نباش! لیخوشحال شدم. انقدر مثل ستاره سه یلیخ دنتیاز د _ 
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گفت  کیکرد مجددا تولدشو تبر یهم دست داد و روبوس ایازش تشکر کرد و باهم دست دادن با رو لی. سهدنیخند ییسه تا و
رو دنبالش از ساختمون  لینگاهشون کنم مخصوصا سه خواستیدلم نم یبود حت ریو از اونجا خارج شد تو تمام مدت من سرم ز

و محافظا  میرو باز کردن هردو عقب نشست نیمنتظرش بودند در ماش گاردیدبا دوتا با یضدگلوله مشک نیماش هیخارج شدم 
 من گفتم: نکهیتا ا میزدینم یحرف چکدومیهم جلو نشست ه یکیکه راننده بود و اون  یکی

 !نیازتون واقعا ممنونم شما منو نجات داد _

 گفت: و دیخند

 نجاتت دادم؟ یاز چ _

فکرکنم اسم عربا  یخونه بزرگ و سلطنت هیبه  میدینگفتم رس یزیانداختم و چ نییبا خجالت سرمو پا هیمنظورش چ دونستمیم
وقت  ریداخل ساختمون د میرفت میشد ادهیبه لبم اومد. پ یفکرلبخند نیهستن با ا یرانیکه خرپوالش همه ا نجایبد در رفته ا

خونه به  هیکرد وارد شدم اتاق نبود که برا خودش  ییفرزاد منو به اتاقش راهنما ودچراغا هم خاموش ب یبود و همه خواب حت
تخت نشستم فرزاد  یرو ییداشت آشپزخونه حموم دستشو یمجزا بود همه چ تییسو هیگفت  شهیم بایتقر ومدیحساب م

 گفت:

 ؟یشام خورد _

 نه! _

 !شهیم دایپ خچالمیتو  یچ نمیبذار بب _

 انداخت و با لبخند گفت: ینگاه هیباز کرد  خچالوی

 بذار برات سفارش بدم! ستین یچیکه ه نجایخب ا _

 نه ممنون من عادت دارم به شام نخوردن. _

 ؟یمینکنه رژ _

 نه بابا! _

 از خدمه غذا سفارش داد! یکیبا تلفن به  خوردیکه داشت آب م یهمونجور وانشیتو ل ختیآب برداشت و ر یبطر هی

 رو گذاشت رو اپن اومد کنارم رو تخت نشست و گفت: وانیرو قطع کرد و ل یگوش

 کنارمن جات امنه اگه! ینگران باش خوادینم _

 ! یهوس اون بش چهیباز خواستیدلم نم هیحامد چه آدم آشغال دونمیم رونیب ارمتیاز اونجا ب خواستمیاون حرفا رو زدم فقط م 

 د؟یدیاز کجا فهم _

که مورد توجه  هیجور پتی! تادیکه آدم خوشش م یدار یخاص تیاما جذاب یستیخوشکل ن یدونیتو حسابت بودم م گهیخب د _
 .یریگیقرار م

 ممنونم نظر لطفتونه. _

 ؟یسر در آورد نجاهایشد از ا یخب حاال چ _

ناراحت شده  یلینزدم خ یحرف لیت پسر سابقم اما از سهکردم از شوهرمو بچه م تا دوس فیمختصر تعر یلیرو براش خ هیقض
و  یبزرگ با قارچ سوخار یتزایپ هیبزنه که در اتاقشو زدن و شام رو آوردن  یخواست حرف دیفهم شدیاز چشماش م نویبود ا

 م گرفت و گفتم: دهخن زیچ نهمهیا دنیو نوشابه با د ینیزم بیس

 !خورمایمن انقدر نم _

 .خورمینگران نباش من م _

 که گفت: میمشغول خوردن شد میدیخند ییدوتا و

خانواده ت اما برا بابام دردسر  شیپ رانیا فرستنتیراحت ببرمت سفارت و اونا هم م یلیبدم خ تیفرار تونمیمن م نیبب _
منم واقعا  ادیازشون برم یبگ یدستمونن اما انقدر آشغالن که هرکار ریدرسته که تجارت دست ماست و اونا ز شهیدرست م

 حوصله دردسر ندارم!

 ممنونتونم! ایدن هی دیامشب کمکم کرد نکهیهم فهمم،یم _

 !وفتهیاتفاقا ن نیاز ا گهید دوارمیام کنمیسفارشتو به مسعود م ینکردم خانوم ول یکار _

 !دوارمیممنون ام _

 فت:شده بودم. فرزاد بلند شد و جعبه ها رو جمع کرد و بهم گ ریس یحساب میخورد شامو

 .میریم یشد دارینکن هروقت ب یعجله ا چیصبح هم ه یمثل خونه خودت راحت باش برا خوابمیم رونیمن ب _

 !نیبخواب نجایمزاحمتون بشم هم خوامینم _
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 اتاق کارم نگران نباش اونجا هم مجهزه! رمیتا صبح انجام بشه م دیدارم که با یینه کارا _

 محبتتون رو جبران کنم! تونمیم یچجور دونمینم دیممنون شما واقعا خوب یلیخ _

 زد و گفت: یلبخند

 .کیحرفشم نزن ...شبت ش _

تخت گرم و  یرو دمویفرزاد رو پوش یاز لباسا یلباس راحت هیدوش گرفتمو  هیراحت بلند شدم  الیاز اتاق خارج شد باخ و
 ازدهیساعت  ینگاه کردم وااا دمویامو مالشدم دوباره چشم رهیزخیم ینرمش به خواب رفتم. چشمامو باز کردم و به ساعت رو

که  ییآقا هیشدم دست و صورتمو شستم لباسامو عوض کردم و از اتاق خارج شدم  دبا عجله بلن دمیخواب نهمهیمن ا یعنیبود 
 خدمتکار بود اومد سمتم و گفت:

 .یطاهر یببرمتون عمارت آقا نینداشت یو کار نیشد داریآقا فرزاد گفتن هرموقع ب _

 ان؟یخودشون نم _

 کنم. یسرشون شلوغه گفتن عذرخواه یلینه خ _

 تکون دادمو گفتم: یسر 

 باشه من آماده ام! _

 .میریبعد م دیاول صبحونه تون رو بخور دییپس بفرما _

بود  یداشت ارباب بودن صبحونه مفصل یبودن چه حس خوب دهیمن چ یبرا زویکرد م ییراهنما شونیبه سمت سالن غذاخور منو
سوارشدم و اونم  میحرکت کرد نیخوردم از همه تشکر کردمو به اون مرده گفتم که آماده ام باهم به سمت ماش ریدل س هی

 قسمت راننده نشست و حرکت کرد. بهش گفتم:

که  یتو مدت نیبابت شرمنده ام و بگ نیاز ا دمیاجازه لباسشون رو پوش یکه ب نیو بگ نیاز طرف من از آقا فرزاد تشکر کن _
 !کنمیلطفشون رو فراموش نم نیا چوقتیبود که داشتم ه یتنها خواب راحت نیبودم ا نجایا

 .گمیچشم م _

 ممنونم. _

 دینبود و با یچاره ا یکه ازش متنفر بودم ول ییبه اون خونه منحوس جا میدیرس نکهیردوبدل نشد تا ا نمونیب یحرف گهید
شد بلند شد و  دایتو چشماش پ یاز خوشحال یما برق دنیکاناپه نشسته بود با د یمسعود رو میبا راننده وارد خونه شد رفتمیم

 گفت:

 !یاینم گهیگفتم د دیکرد رید _ 

 جواب داد: راننده

 !دیکم کارا طول کش هیشرمنده  _

 فدا سر آقا فرزاد! _

 شما! لیتحو یامانت نیا _

 ممنون . _ 

 به سمتم اومد و گفت: یونه که شدم الهه با نگرانرفت و منم به قسمت خدمه برگشتم.وارد آشپزخ راننده

 شد؟ یچ شبید ؟یمهسا خوب _

 لبخند گفتم: با

 کردمو اومدم. یخواب حساب هیشام توپ خوردم و  هی یچیه _

 ؟یچ یعنیواااا  _

 رو براش گفتم. با ذوق گفت: انیجر

 چقدر نگرانت بودم تمام شب رو برات دعا کردم واقعا شکر! یدونیخدا رو صد هزار بار شکر نم _

 مثل تو دارم. یدوست خوب نجایخوشحالم که ا رمیعز یمرس _

 گفت: رکسانا

 .میکار دار یلیاگه دردالت تموم شده پاشو که خ _

که  ییرایه وارد پذخون زکردنیواسه تم میاومدم با الهه رفت رونیو ب دمیخودمو پوش یگفتم و به اتاقم رفتم لباسا یچشم
 ینکنم هرچند سرحال بودم ول یکه دوباره خرابکار کردمی. خدا خدا مدیدیم ونیزیکاناپه لم داده بود و تلو یمسعود رو میشد

هم اومدن دست در دست هم به مسعود سالم کردن و کنارش رو  لیو سه ایکه رو ممشغول نظافت بود کنهیخب حادثه خبر نم
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و قلبم تندتر از  افتادیتمام بدنم به لرزه م ومدیم یوقت شهیمتنفر باشم مثل هم لیاز سه تونستمینم چرا دونمیمبل نشستن نم
 به مسعودگفت: ای. روزدیمعمول م

 .رهیبگ یمهمون خوادیآخر هفته م لیسه _

 ه؟یبه به اونوقت مناسبتش چ _مسعود

 گفت: لیسه

 .رمیخونه شما مراسمم رو بگ دیخونه ندارم با نجایراستش چون ا رهیاگه بگم که مزه ش م _

 هم خونه خودته. نجایا زمیعز هیچه حرف نیا _ایرو

 . یخانوم یمرس _ 

 به خودم اومدم. زدیکه داد م ایرو یبا صدا کنمینگاهش م رهیدارم خ هیمدت دمیبود که نفهم لیحواسم به سه اونقدر

 هان؟ ؟یزل زد ینجوریا یبه چ _

 اومد سمتم. با لکنت گفتم: و

 .....من....یچیمن....من....ه _

 !شهیادب نم نیا میهم بکن یببند دهنتو دختره پررو هرکار _

 . ادامه داد:کردندیو مسعود نگاهمون م لیسه

 بودم اه اه! دهیخدمتکار انقدر پررو ند _

 گفتم: ومدیلحنش خوشم ن از

 نگاه کردن جرمه؟ دوما مگه چوقت،ی! من خدمتکار نبودم هنیاوال منو به زور خدمتکار کرد _

 پوزخند گفت: با

 !یهرزه بود یقبال خدمتکار نبود دونمیآره م _

 با همون پوزخند گفتم: منم

 آره درست مثل تو! _

 قرمز شده بود. مسعود بلند شد و به سمتم اومد موهامو از پشت گرفت و گفت: تیاز عصبان چشماش

 !یگفت یبگو چ گهیبار د هی یجرأت دار _

 فتم:گرفتمو گ دستشو

 !شنوهیم نیتوه کنهیم نیتوه یوقت _

  

 شدمیبود که حتما پرت م ادینخوردم وگرنه شدت ضربه ش اونقدر ز نینثارم کرد که چون موهامو گرفته بود زم یمحکم یلیس
 شمرده شمرده گفت: یلی. خنیزم

 یجواب دادن ندار ایچشم حق مخالفت  یبگ دیتو فقط با میبگ یما هرچ نجایا یخدمتکار هیتو مغزت فرو کن تو فقط  نویا _
 سخته؟ یلیفهمش خ

 بغض گلومو گرفته بود گفتم: کهیوجود با

 آره سخته... از همه تون متنفرم! _

 مسعود سرشو تکون داد و گفت : 

 !کنمیباشه االن فهمشو برات آسون م _

رو مبل نشسته بود نگاهم کرد مسعود بهش نگاه کردم همونجور که  لیسه یپا یپرت کرد درست افتادم جلو نیزم یرو منو
 ضربه دو ضربه تحملش برام سخت بود داد زدم: هیکمربندشو باز کرد و اومد سمتم شروع کرد به زدنم 

 ! یولم کن عوض _ 

 اومد جلو و گفت: الهه

 تکرار نکنه! گهید دهیقول م دشیآقا ببخش _

 داد زد: تیعصبان با

 تو گمشو کنار تا تو رو هم نزدم! _
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 بهش گفت: ایاز جاش بلند شد و رفت سمت رو لیاما التماس نه سه کردمیم هیگر

 !رمیدوش بگ هیاتاقت  رمیمن م _

 یدرد تو کردم،یحس نم یدرد گهیبه بعد د نجایاز ا یو اون فکر دوش گرفتن بود. واااا خوردمیمن داشتم کتک م شدینم باورم
هم دنبالش راه  ای. رورهیرفت دوش بگ یراحت نیرفت! به هم لی! سهردمکیدرد کمربند و حس نم گهیبودکه د ادیقلبم اونقدر ز

گوشم  کیهم نداشتم مسعود زدن رو متوقف کرد بازومو گرفت بلندم کرد و نزد هیگر قرم گهیجون شده بودم د یب گهیافتاد د
 گفت:

 هنوز ادامه بدم! ای ؟یآدم شد _

 نگفتم.  داد زد: یزیچ

 ؟یآدم شد _

 گفتم: یفیضع یصدا با

 بله! _

 خوبه ! _ 

 برد. اشاره کرد به فضا و گفت: نیرزمیکشون کشون به سمت ز منو

 ؟ینیبیرو م نجایا _

 بله! _

 افتاد؟ یخوابیباشه وگرنه امشبو تو لونه سگا م زیتم دیبا امیم گهیتا سه ساعت د _

 بله! _

و توان انجام  کردیز بود! نه سه ساعت! تمام تنم درد مرو کیکار  فیکث یلیبزرگ بود و خ یلیبه اطراف انداختم خ یرفت نگاه و
نتونه بهم کمک کنه. من از سگ وحشت  ینظافت رو پرت کرد جلوم و دروبست درو قفل کرد تا کس لیرو نداشتم وسا یکار چیه

رد جسمم به نه به خاطر د ختمیگوشه نشستم و اشک ر هیاونقدرکتک خورده بودم که راه رفتن هم برام سخت بود  یداشتم ول
 ! به خاطر پست بودنش، به خاطر حماقتم...لیسه هیتفاوت یخاطر درد روحم به خاطر ب

 نگاه  کردو گفت:  نیرزمیساعت مثل برق و باد گذشت در باز شد و مسعود  داخل شد به ز سه

 ندارم! یباشه من حرف یدوست دار یلیسگا رو خ نکهیمثل ا یکرد زیچه خوب تم _

 که کنارش بود گفت: یمرد به

 !مونهیتو لونه سگا تا صبح اونجا م نیبنداز نویا _

 چشم قربان! _

 اومد سمتم و گفت:  ونیگر یالهه با چشما اطیبه ح میدیرس یرفت و اون مرد منو بلند کرد وقت مسعود

 !؟یکنیم یآخه چرا انقدر زبون دراز _

 !ستیمهم ن یچیه گهید زمیعز ستیمهم ن _

باعث  گهیکه فضا رو پر کرده بود از طرف د یگند یطرف بو هیلونه سگا! حضور شش تا سگ که باز بودن از  یانداخت تو منو
 به در و گفتم: دمیالتماس امتحان کنم کوب یشانسمو برا گهیبار د هیشد 

 آقا مسعود تو رو خدا! شمینگم الل م یچیه گهید دمیغلط کردم به خدا قول م _

اونا   ردمیم غیج ومدنیبه سمتم م ینداشت وقت یا دهیم شدت گرفت اما فا هی. گرکردیم م وونهیپارس سگا داشت د یصدا
 صداهاشون کرکننده بود. دوباره به در زدم. کردنیهم پارس م

 تو رو خدا ! نیباز کن _ 

م بودم و الهه  در شدن آب به صورتم چشمامو باز کردم تو اتاق دهیکم کم از هوش رفتم با پاش یو ترس و ضعف بدن هیگر از
 آب نشسته بود بهش نگاه کردمو گفتم: وانیل هیکنارم با  کردیم هیگر کهیحال

 من کجام؟ _

 !یبود هوشیآوردنت ب یشد ببخشدت وقت یاونقدر به مسعود التماس کردم تا راض زمیعز یتو اتاقت _ 

 سگا تو گوشم بود. گوشمو گرفتمو گفتم: یصدا هنوز

 !رمیبم خوادیدلم م _

 گفت: الهه

 کنن؟؟؟ تتیاذ ادیخوشت م یدیآخه چرا جواب پس م یو مشکل درست نکن یمثل آدم کار کن یتونیبس کن مهسا چرا نم _
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 هی...یپوشال الیخ هی....به خاطر چیباختم به خاطر ه موی...الهه من باختم...من همه زندگشهیالهه قلبم...قلبم داره منفجر م _
 توهم...من باختم...بد باختم!

 هق هقم فضا رو پر کرد.  یو صدا  

 مهسا انقدر خودتو عذاب نده ! یگیم یچ فهممیمن نم _ 

. شدمیداشتم تکه تکه آب م سوختم،ی! داشتم مهیدرد من از کجاست! درد من از ک دونستیکرد و نوازشم کرد اما نم بغلم
چشمامو  گفتمیم  دیبا یشده بود! دردمو به ک گهید یکیچشمام مال  یکه همه عمر حسرت بغلش رو داشتم چه راحت جلو یمرد

عشق از دست رفته م من دوباره داغدار شده  بودم  یبرا کردمیم یعزادار دیداد زدم و ناله کردم با ختمیبستمو اشک، ر
و  کردیم یو تمام مدت الهه کنارم بود و باهام همدرد کردمیم هیکه سراب بود تمام اون روز حالم بد بود و گر یداغدار عشق

 از شب بود که کنار هم خوابمون برد. یچه ساعت دونمی. نمدادیم میدلدار

به صورتم نگاه کردم چقدر بد شده بود انگار زنبور  ییبود پاشدم رفتم دستشو 7باز کردم الهه تو اتاق نبود. ساعت  چشمامو
اومدم به همه صبح به  رونیا لبخند ببهتر شد ب یشدم کم شیورم کرده بودم صورتمو شستمو مشغول آرا یحساب دهیمنو گز

 شدم الهه کنارم نشست و گفت: یسبزبستمو مشغول پاک کردن  شبندیگفتم. پ ریخ

 ؟یبهتر _

 !میعال گهیآره از امروز د _

 خدا رو شکر! _

 کردمیم یع. سگذروندمیرو م یآروم یروزها دنیشنیتنها چشم بود که از زبانم م گفتنیم یو هرچ دادمیدقت کارامو انجام م با
رو با همه خاطراتش به دل خاک سپردم چرا اون شاد  لیکرده بودم و سه امویبرام مهم نبودن من عزادار ایو رو لیسه گهید

تو دلم  شهیهم یرو برا لیکه از لحظاتش لذت ببره عشق سه یبشم کس یا گهید یاباشه و من عذاب بکشم نه قرار بود مهس
و با هم  کردمیخوشمزه درست م یزایچ میدیخندیو م میگفتیبا بچه ها م یکاریب یهم موفق بودم وقتا یکشتم تا حدود

گرفته تا غذا منم که عاشق  جاتینیریاز پخت ش کردنیم فیرو به من داده بودن همه از دستپختم تعر یآشپز بایتقر میخوردیم
خداروشکر  می. از صبح مشغول پخت و پز و نظافت بوددیرس لیسه یروز مهمون بردمیبودم و واقعا از کارم  لذت م یآشپز
اومده بودن و تعدادشون هم  یبود ونه از ارکست و آهنگ. مهموناش همه خانوادگ یاون ساده بود نه از مشروب خبر یمهمون

 یفینگاه کث چیو ه میکردیم ییرایخودمون پذ یبرقراربود با لباسا یو آشنا بودن و جو خوب لیهمه فام دیرسیمبه پنجاه تا ن
از همه به  نکهیو بعد از ا ستادیوسط مجلس ا لیکه سه میبود زیدنبالمون نبود بعد از صرف شام مشغول جمع کردن م

شده  و دورشون حلقه زده بودن و من از دور تماشا  لندوسط همه ب دیرو گرفت و کش ایخاطرحضورشون تشکر کرد دست رو
رو گرفته بود و با دست  ایدستش دست رو هیدرآورد با  بشیرو از ج یکیبه کوچزانو زد و جع ایرو یرو یجلو لیسه کردمیم
 به دستش زد و گفت: یش جعبه رو به سمتش... بوسه ا گهید

 لطفا بازش کن! _

 گفت: لیداخلش بود. سه ییبایز اریجعبه رو باز کرد انگشتر بس ایرو

 ؟یکنیبا من ازدواج م _

 بلند کرد و گفت: نیو از زم لیسه کردیداشت سکته م یکه از خوشحال ایرو

 بله! ،یاگه خودت دستم کن _

 دنیکردن اونا همو بغل کردن و بوس شونیو کل همراه غیدست و هورا و ج یانگشتر رو به دستش کرد و مهمونا با صدا لیسه
برام  کردمیوانمود م کهیگرفته بود با وجود شیصحنه ها جگرم آت نیا دنی. بادگفتنیم کیدونه دونه بهشون تبر انیو اطراف

. بغضم رو شدمیکاراش منقلب م نیمن هنوزم دوستش داشتم و هنوزم از ا نمگول بز تونستمیاما خودمو که نم ستیمهم ن
من  یبرا نیبه کارم ادامه بدم اونشب اونا رسما نامزد شدن و ا یتفاوت یکردم با ب یسع ختمیریدوباره به هم م دیفرو دادم نبا

 می. ماه عسل رو تصمرانیبرن ا یروسمراسم ع یبرگزار کنن و برا نجایهم گهیماه د هیسخت بود. قرار شد مراسم عقد رو 
بودم  دهیرو از حرفاشون موقع نظافت و کار کردن فهم نایبرگردن ا رانیبه ا یزندگ یبرن و بعدش برا سیداشتن به انگل

 گفت: ایخبرشون کنه. اما پدر رو خواستینم نمیبا خانواده ش قهربود واسه هم لیسه

 .کنمیو مطلعش م رمیگیبرادرو دارم و از طرف خودم باهاش تماس م هی نیمن هم_ 

مراسم عقد منم روز به روز  یبودن و دنبال کارها رونیمواقع ب شتریب ایو رو لینکرد. سه یمخالفت گهیهم به احترامش د لیسه
 و دلم!  دونستیتفاوت بودم اما فقط خدا م یبود هرچند ظاهرا شاد و ب یرو به خراب میو هم حال جسم میهم حال روح

وسط پله  ایبرگشتند و قصد رفتن به طبقه باال رو کردند رو رونیاز ب ایو رو لیبودم که سه ییرایروز مشغول جارو زدن پذ هی
 و به من گفت: ستادیها ا

 باال! اریناهارمون رو ب _

بود  نیسنگ یبزرگ گذاشتم حساب ینیس هی یهمه شو تو دمیموم شد به آشپزخونه رفتم و غذاهاشونو کشو رفت. کارم که ت  
با  دیباال رفتن از پله هم با یبرا رمیدست بگ هیبا  تونستمیبود نم نیسنگ ینیکنم س کاریموندم حاال چ دمیبه پله ها که رس
هم اون اطراف نبود که ازش کمک  یبودن کس رونیب دیخر یالهه و رکسانا هم که برا افتادمیوگرنه م گرفتمیدستم نرده رو م

خواستم  یرو چ یبعد یپله اول رو بدون کمک دست رفتم اما پله ها ادیبرم صداش در م ریاگه د کارکنمیخدا حاال چ یبخوام ا
افتاد و همه ظرفا شکستن و غذاها نقش  ستمشد از د یچ هوی دمیبود که نفهم نیاونقدر سنگ یول رمیدست بگ هیرو با  ینیس
 با تمسخر گفت: ایافتاده رو یچه اتفاق ننیاومدن لب نرده تا بب لیو سه ایکه داشت رو یوحشتناک یشد از صدا نیزم
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 !یبازم گندکار ن،ی! بازم ایوا یا _ 

 گفت: ایهم به دنبالش رو لیو سه نییاز پله ها اومد پا تیعصبان با

 ؟یکنیم یرو عمد نکارایا فهممینم یفکر کرد ؟یبا ما دار یا یآخه احمق تو چه دشمن _

 نبود! یبه خدا عمد خوامیمعذرت م _

 بشه؟ یکه چ ؟یناهار امروزو کوفتمون کن یخواستیپست! م یخفه شو دروغگو _

 نه خانوم من.... _

 . ادامه داد:نیم و هولم داد، خوردم زم نهیگذاشت تو س دست

 ل؟ی... سهکردیوگرنه ادبت م ستیکه مسعود ن فیح _

 جانم! _

 !ادیتا مسعود ب یببر انبار نویا _ 

 زدم. ادیخواست منو بلند کنه که فر لیسه

 !یبه من نزن عوض فتویدست کث _

 به پهلوم زد و گفت: یلگد ایرو دیجا خورد و عقب کش لیسه

 هفت جد و آبادته با عشق من درست صحبت کن! یعوض _

 گفتم: دمویخند

 هه عشق تو؟؟؟ _

 کجا؟ یپاپت یکجا و تو لی! هه آخه سهیدراز کرد متیاز گل شتریاز اول هم مال من بود تو پاتو ب لیآره نکبت، سه _

 گفتم: لی. بلند شدم و رو به سهدادیعذابم م لیتحمل نداشتم سکوت سه گهید

 چرا ظرفو انداختم؟ یدونیم _

 نگام کرد گفتم: یپرسش

 ؟یدونیشدم؟؟؟ م ضیچرا مر یدونی... مضیمر یفهمیم مضیچون مر _

 ادامه دادم: ادیو فر هیتکون داد با گر یبه عالمت منف یسر

 !یبه خاطر تو باختم لعنت مویمن همه زندگ یپست عوض یبه خاطر تو، به خاطر تو _

 داد زد: ایرو 

 خفه شو... _

 با اشاره دست ازش خواست ساکت باشه و گفت: لیسه که

 به خاطر من؟ ؟یشد ضیبگه...تو مر خوادیم یچ نمیبذار بب _

خواستم فراموشت کنم  یکردن مامانتو ندار یعرضه راض دمید یآره به خاطر تو! من عاشقت بودم، دوستت داشتم وقت _ 
هربون اما کنه فکر کردم همه مثل تو هستن پاک و م رونیکه بتونه فکر تو رو از ذهنم ب یبودم برات! کس نیگزیدنبال جا

مثل تو پاک نبود همه منو به خاطر  چکسیه رهیتو رو بگ ینتونست جا چکسیسرم اومد به خاطر تو بود ه یینبودن. من هر بال
 جسمم خواستن! 

 کردمو ادامه دادم: هیبلند گر بلند

ت التماس کردم چقدر بهت نگفتم چقدر به یزیشدم و چ ضیمن واقعا مر یول یضیکه مر یو به من دروغ گفت یتو سالم بود _ 
و  دمی! اونقدر تحت فشار بودم که ام اس گرفتم دیکرد یخوشبخت ی! برام آرزویمنو نخواست ،یتو منو پس زد ینامه دادم ول

 تعادلمو به خاطر تو از دست دادم.

 گفت: ایحرف هردو متعجب شدن! رو نیا با

 ؟یتو ام اس دار _

 تاباورتون بشه که دروغ ندارم بگم! امیم نیهم بخوا یبله هردکتر _

 دادم: ادامه

عشق منو  اقتیل لیسه یپست یلیتو خ یمردنت اونم از من گرفت یبرگشتت بودم که باخبر دروغ یدر آرزو میهمه زندگ _
 !ینداشت

 و گفت: دیخند
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مرده و زنده م فرق نداره؟  یکه به مامانم گفت یعاشق بود ؟یتو عاشق بود ؟یچ یعنیعشق  یدونیعشق؟؟؟؟؟ مهسا تو اصال م _ 
 نه خانوم نه ! ؟ینسادیکه پام وا یعاشق بود

من تو رو پس زدم درست...من نخواستمت درست... اما  ستهیمیعشقش وا یعاشق پا گردهینم نیگزیدنبال جا چوقتیه عاشق
 المیاگه نه با خ چیکه ه گشتمیاگه برم یموندیبه پام م یتو اگه عاشق بود یشوهر کرد یرفت ؟یکرد کاریچ یتو که عاشق بود

 که من کردم ! یکار یکردیم یزندگ

 مکث ادامه داد: یکرد و بعد از کم سکوت

که از  یمن واقعا مردم... تو عاشق بود تیعکس عروس دنیبا د تیخبر عروس دنیمن به تو دروغ نگفتم من واقعا مردم با شن _
بکنم  نکارویهم خوامیمنم م یو بچه دار ینوز عاشقم! تو ازدواج کردعشقه پس منم ه نیاگه ا ؟؟؟؟یبچه دار هی گهیمرد د هی
 کجاش بده؟؟؟ نیا

 نداشتم بگم حق با او بود سکوت کردم. یزیچ

 دیپسش زدم ناام یکه هرچ یکه به پام موند کس یکنم کس یزندگ ایبا رو خوامیما بود تموم شد من م نیب یمهسا هرچ نیبب _ 
 نشد، ازدواج نکرد، من عاشق اونم!

 و گفتم: دمیاشاره کرد خند ایرو وبه

 !دیخوشبخت بش شاالیحق با توئه ا _

 تو آغوشش قرار گرفت و به من گفت: لیلبخند به لب کنار سه ایرو

 ! کنمیکارتو کمتر م یضیمر دونستمینم _ 

 بهش عادت کردم! گهید ستیبه ترحم ن یازیممنون ن _

 عاشقانه تره! میخوریغذا م رونیرو جمع کنه ما ب نایا ادیب میبگو مر _

 خانوم! کنمیخودم جمع م _

و شونه  یکردن شدم که اون دوتا با خوشحال زیآوردم و مشغول تم مویجمع کردن گندکار یالزم برا لیآشپزخونه رفتم و وسا به
 ناهار عاشقانه از سالن خارج شدند. هیصرف  یبه شونه برا

بچه دو ساله, چطور توقع داشتم اون  هیواقعا حق با او بود من شوهر داشتم و  کردمیفکر م لیسه یتا صبح به حرفا اونشب
اون هنوز  دیتنهاش گذاشتم چرا با یبهش نکردم تو اوج ناراحت دنیرس یبرا یتالش چیکردم ه انتیازدواج نکنه؟ من بهش خ

 ی. کارامیحساب شده بود یباهم ب گهیحاال د یر حقش کرده بودم ولد یبدفکر کردم به گذشته فقط  یعاشقم باشه؟ هرچ
کرد، انتقام گرفت! پس  ینداشتم چون تالف یعذاب وجدان چیه گهیبود که درحقش کرده بودم االن د ییاالنش جبران تمام کارا

 لیبرگردم. من و سه نیفرز شیپ ارهکنم و دعا کنم دوب یخوشبخت یبراش آرزو دیبا میریبه  ریناراحت باشم االن  دینبا گهید
 یعنینبود  سیهم از پل یخبر چیعادت کرده بودم ه تمیبه وضع گهید گذشتی. روزها به سرعت ممیاز اول قسمت هم نبود

خانواده  شیپ خواستیشده بودم دلم م دیاز نجات ناام گهیکنن به هرحال د دامیگشتن و نتونستن پ دمیشا گشتن؟یدنبالم نم
مراسم عقد سالن گرفته  یبرا ایو رو لیمن نبود. خدا رو شکرسه یکه جا نجایدلم براشون تنگ شده بود آخه ا قدرم  برگردم چ

بود  اهامیرو دوستش داشتم اون هنوزم مرد رو لیوتحمل کنم به هرحال من سه نمیبودند و من مجبور نبودم اون مراسم رو بب
مهمون دعوت کرده بودند خانواده  یهفته مونده بود به مراسم کل کیرو نداشتم. درست  یا گهیکناردختر د دنشیو تحمل د

, لیکه شب سه دونستمیم میو ما مشغول مرتب کردن اتاقا و لوازم بود انیب رانیاز اقوام قرار بود از ا یسر هیو  لیسه
 .دمیاز اتاقا بودم که صداشونو شن یکیدعوتن. مشغول نظافت  یبه مهمون ایمسعود و رو

 ام؟یامشبو ن شهیم کنهیسرم درد م یلیجان من خ ایرو _لیسه

 ؟یقرص نخورد زم؟یچرا عز _

 هنوز که اثر نکرده. یباور کن دو تا ژلوفن خوردم ول _

 .رمیباشه پس منم نم _

  کنمیتحمل م یجور هیحاال سردردو  امیباشه م شنیناراحت م یما اومدن نر یاونا واسه مراسما زمیعز ینجوریا شهیبد م یلیخ _
 خانووووم! زهیعز یلیاطر شما واسه ما خخ

 !یشیبهتر م شاالیکم بخواب و استراحت کن ا هیوقته  یساعت هیهنوز  میفدات بشم حاال تا بر _

 باشه گلم! _

مشغول حرف  ایمتوجه شدم که رو یرفت. لوازم رو برداشتم که برم آشپزخونه ول ییرایاز اتاق خارج شد و به سمت پذ ایرو
 .سادمیبشم فالگوش وا دهید نکهیزدن با مسعوده منم بدون ا

 اد؟یب خوادیچرا نم _مسعود

 .کنهیسرش درد م _

 .ایتو هم ن ومدیاگه ن _

 !شهیبهتر م شاالیکه... حاال ا شهیوا بد م _



RomanCity 
 عاشقیاوان ترمان  

 

https://telegram.me/romancity 121 

 

 بمونه! یبذار دینبا ایرو _

 واقعا مسخره ست! ؟یچرا؟ تو هنوز بهش شک دار _

 رو تنها نذار! لیسه گهیبهم م یحس هی یول یآج دونمینم _

 ! ارمشیبا خودم ب یزور تونمیگناه داره که... نم کنهیسرش درد م چارهیبابا ب _ 

 !یریازش انتقام بگ یخوایم یگفتیکه م یتو نبود نیا یخواهر یاوه اوه چه مهربون شد _ 

  ؟یدیاالن عاشق منه از اون دختره متنفره! رفتارشو ند یبود که اون عاشق مهسا بود ول یمال وقت نیا یچرا من بودم ول _ 

 باور کنم! تونمیچرا نم دونمینم _

 !کشتتیبود م شهینگفت اگه مثل هم یچیه یمسعود جلوش دختره رو له و لورده کرد _

 سر داد و گفت: یقهقه ا مسعود

 !شیاریکن ب یخب سع یول یگیراست م _

 ؟یترسیم یز چعقدمونه تو ا گهیهفته د هیبرو بابا  _

 جان! یآج یدادم خود دان شنهادیفقط پ _

به عهده  ذارمیرو م میتصم نمیبشه واسه هم تیاذ خوامیکه هنوزم انقدر دوستش دارم واقعا نم دونستمیراستش نم _
 خودش.

 نیاومدم و به آشپزخونه رفتم ملحفه ها رو انداختم تو ماش نییبعد از پله ها پا قهیردوبدل نشد. چند دق نشونیب یحرف گهید
کم استراحت  هیش هم بردم لب حوض تا با دست بشورم واقعا خسته بودم بعد از تموم شدن کارهام به اتاقم رفتم تا  هیبق

 دفعه الهه اومد سمتم و گفت: هی دمبو دهیکه دراز کش شدیم یساعت هیکنم. 

 ؟یمهسا خواب_

 و گفتم: دمیسمتش چرخ به

 .دارمینه ب _

 کارت دارن. ییرایپاشو برو پذ _

 ؟یمگه نرفتن مهمون ؟یک _

 کارت داره! لیو مسعود که رفتن سه ایچرا رو _

 داشته باشه بلند شدم و گفتم: تونهیم کارمیچ یعنی ختیآن قلبم ر کی

 اون نرفته؟ _

شد بهش بگم باهاش تماس  داریب یکنه به من گفت وقت دارشیب ومدیهم دلش ن ایبرن خواب بود رو خواستنیم ینه وقت _ 
 . رهیبگ

 ؟یخب گفت _

دلم برات تنگ شده زود  گفتیم ایعاشقه داشت به رو یلیمهسا؟ پسره خ هیچ یدونیآره تماس گرفت و گفت حال نداره بره م _
 برگرد!

 حرص زدم و گفتم: یاز رو یلبخند

 !ایخوش به حال رو _

 منتظره. گهیآره واقعا ...پاشو برو د _

 .رمیباشه م _

من تماسش رو قطع کرد و  دنیبه محض د زدیرفتم رو کاناپه نشسته بود و با تلفن حرف م ییرایدر خارج شدم و به سمت پذ از
 گفت:

 ؟یکرد ریچقدر د _

 گفتم: یرسم یلیخ

 د؟یدار یبا من امر _

 و گفت : دیخند 

 .میبر دیبا _

 کجا؟ _
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 شد و گفت: بلند

 .ایدنبالم ب _

 ام؟یکجا ب ؟یواسه چ _

 گفت: تیدستم رو محکم گرفت و با عصبان مچ

 .ایدنبالم ب گمیدارم م _

 بعد من رو دنبال خودش کشوند دستم درد گرفته بود گفتم: و

 ولم کن دستم شکست ! یااا _ 

 گفت: لیرو به سه نشویکینگهبانا جلومونو گرفتن  میدیکه رس یمحل نداد به در خروج یول

 آقا؟ دیریم ییجا _

 ؟ینیبینم ؟یکور _

 د؟یبریم فیشرمنده کجا تشر _

 !گهیالبد کار دارم د _

 گفت: لیکرد و دوباره خطاب به سه یمن نگاه به

 خارج نشه! نجایاز ا یآقا مسعود گفتن کس یول _

 ؟یزنیحرف م یبا ک یدار یفهمیم ؟؟؟یچ _

 شرمنده آقا مأمورم و معذور! _

 پس جواب فرزاد و مسعود رو خودت بده! ارخبیبس _

 لحظه شوکه شد و گفت: هی

 رادمنش؟ یآقا _

 خودت ببرش! ایخب ب ؟یباور ندار برمشیخانوم رو خواسته و من دارم م نیواسه امشب ا شونیبله ا _

 !رمیمن با آقا مسعود تماس بگ دیاجازه بد _

 شده بود گفت: یعصبان یکه حساب لیسه

همه کاره  یعنیخونه منم  نیهم داماد ا گهیکامله ضمنا هفته د انیمسعود خودش االن باهام تماس گرفت در جر کهیتمر نیبب _
 !یدیاز چشم خودت د یدید یمثل بچه آدم راه و باز کن وگرنه هرچ رونیبندازمت ب ینکن با اردنگ یکار هی

 و گفت: دیترس یکم هی

 رو چشمم! _

 !رمیگیم دهیناد تویادب یدفعه ب نیا _

 حرکت کرد با تعجب گفتم: نیآدرس داد و ماش میبود سوار شد سادهیمنتظر وا یتاکس هی میباز کردن و از در خارج شد راهو

 م؟یریکجا م _

 فرزاد! شیپ _

 گفتم: غیج با

 !یرتیغ یب یلیخ _ 

 نگفت دوباره گفتم: یزیزد و چ یلبخند

 اون؟ شیپ یمنو ببر یخوایواقعا م _

 به عالمت مثبت تکون داد فقط تونستم بگم: سرشو

 ازت متنفرم! لیسه _

در منتظرمون بود بعد از  یفرزاد جلو میشد ادهیپ نیمقابل خونه فرزاد که قبال هم رفته بودم متوقف شد. از ماش یتاکس
 انداخت و گفت: یبه من نگاه لیبا سه یاحوالپرس

 تو؟ یچطور _

 خوبم ممنون! _
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که مسعود همه جا نفوذ داره هرچه زودتر  یدونیسخت بشه م شیابیآماده ست صفره پالک نزدم که رد نیجان ماش لیخب سه _
 خودتو برسون سفارت!

 گفت: لیسه

 بتونم جبران کنم! شاالیا یبامرام یلیخ ییدمت گرم فرزاد خدا _ 

 االن وقت طالست! نسایحرفشم نزن برو وا _

 کرد رو به من گفت: یرو از فرزاد گرفت و خداحافظ چیسوئ لیسه وردمیسر در نم یزیاز حرفاشون چ منکه

 !میبر_ 

 به فرزاد نگاه کردمو گفتم: 

 ؟یچ یعنی نکارایا _

 برو! ده،یم حیبرو برات توض _

 بازومو کشوند و گفت: لیبودم که سه سادهیوا جیهنوز گ من

 !گهید ایب _ 

 .میبلند هم بود حرکت کرد یکه شاس ییمدل باال نیبه سمت ماش کردیکه نگاهم به فرزاد بود که با لبخند مارو نگاه م همونطور

 )) مسعود ((

 زنگ خورد نگاه کردم نگهبانمون بود جواب دادم. میبودم که گوش یمهمون تو

 ؟یخوایم یچ _

 داشتم! یکیسالم قربان عرض کوچ __

 بگو! _

 خونه خارج شدن!با اون خدمتکاره که اسمش مهساست از  لیآقا سه شیقربان چند لحظه پ _

 حق خروج نداره تا من برگردم! یمگه نگفتم کس ؟یکردیم یپس تو اونجا چه غلط ؟؟؟؟یچ _

 رادمنش دختره رو واسه شب خواسته! یقربان شرمنده گفتن آقا _ 

 !کردیبود فرزاد قبلش با من هماهنگ م یزیچ نیامکان نداره! اگه همچ _

 برن! میگذاشت نیواسه هم یرادمنش دلخور بشن و شما عصبان یکنن آقا رید میدیما هم ترس دیانیقربان گفتن شما در جر _

 رفتن؟ یاحمق؟ حاال ک یو ازم بپرس یهمون لحظه به من زنگ بزن یمردیم _

 !شیربع پ هی نیهم _

 زدمو گفتم:  ایاز جام پاشدم به شونه رو عیرو قطع کردم و سر یگوش

 برم! دیبا _

 شده؟ یکجا؟ چ _

 چقدر بهت گفتم تنهاشون نذار! _

 شده مسعود؟؟ یچ _

 :دیپرس یبا نگران میهم دنبالم اومد سوار شد ایحرکت کردم رو نیکردم وبا عجله به سمت ماش یاز مهمونا خداحافظ رفتم

 ؟یزنیشده؟ چرا حرف نم یمسعود چ _

 با مهسا فرار کرده! لیسه_

 !یکنیاشتباه م یامکان نداره دار ؟؟؟؟یچ _

 نگفتم تنهاش نذار! شناسم،یکاه رو م ریآب ز لیسه نیخواهرم من ا یهه چقدر تو ساده ا _

 !رهینه آبروم م ینشه! وا دایاگه پ یدونیعقدمونه م گهیمسعود هفته د یوا _

 !کنمیم زیر زیدختره رو جلو چشماش ر یچطور ینیبیجفتشون جلوتن اونوقت م گهیساعت د هیتا  یساده ا گمینشه؟ م دایپ _

 .گاردامیاز باد یکی الیزدم به دان زنگ

 رو ببند! یابوظب ریبردار مس رویپر از ن نیزود چندتا ماش _ 

 شده؟ یچ _
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 ؟یشناسیرو که م لیسه _

 آره! _

 ؟یدیپاش به سفارت برسه فهم دینبا _

 بله قربان! _

 ارنیکت بسته ب دنشونیبگو هرجا د فرستمیعکسشون رو م سنیوا کیاونجا زنگ بزن بگو اطراف سفارت کش یبه بچه ها _
 برام!

 چشم قربان! _

ماجرا من  یپا هی رفتیمهسا لو م یدزد هیخواهرم در خطر بود هم بابام...اگه قض یخوردم. هم آبرو یبودم بد رودست یعصبان
 گفت: راهیسرزنش و بدب یرو بهش گفتم بعد از کل انیزنگ زدم و جر رضایبودم به عل

 !کنمیم نداشویهرجور باشه پ _

 !میشد یجاده ابوظب یو باهم راه رضایرفتم دنبال عل گاردایرو گذاشتم خونه و با دوتا از باد ایرو

 ))مهسا((

 راه افتاد گفتم: یپشت فرمون نشست و منم کنارش وقت لیسه دمیفهمینم نکارویا یبودم معن جیگ هنوز

 م؟یریکجا م یبگ شهیم _

 !یابوظب _

 کجاست؟ گهیاونجا د _

 اماراته! تختیپا ؟یدونینم یعنی _

 اونجا؟ میریم یخب برا چ _

 !رانیا یگردیو برم یدیرو لو م نایاونجا ا میبرسون رانیهرچه زودتر خودمون رو به سفارت ا دیما با _

 ؟یدیمنو نجات م یتو چرا دار فهممینم لیسه _

 تکون داد و با لبخند گفت: یبهم انداخت سر ینگاه مین

 !یتو هنوز منو نشناخت که دادیداد ب یا _ 

 ؟یچ یعنی _

عشق انقدر مسخره  یعنیشدم؟؟؟  ایمن عاشق رو یمن همه اونکارا رو کردم تا بتونم نجاتت بدم تو واقعا فکر کرد نکهیا یعنی _
 ست؟؟؟

 ! دادینشون م نویآخه رفتارت ا _ 

و حرفاش برام مهم بود؟  رضایمن عل یاز تو به عنوان برگ برنده استفاده کنه فکر کرد خواستینداشتم مهسا اون م یچاره ا _ 
تا بتونم اعتمادشون رو  یکه برام مهمه, خواستم وانمود کنم که از چشمم افتاد یهست یزیتنها چ یکه باش یتو هرچ زدلمینه عز

 چوقتیو ه دنیرسیم خواستنیم یکردن تو به هرچ تیاذبا  دادمیاگه عالقه م رو نشون م رسملحظه ب نیتا به ا ارمیبه دست ب
 ! ومدینم رمیفرصت گ نیا

آدم  هیاونشب تولد منو داد به  ینگفت یچیبکنن که نکردن؟ جلو چشمات منو گرفت به باد کتک تو ه خواستنیم کاریچ گهید _
 یچه نقشه ا دونهیحرفاتو باور کنم؟ االنم فقط خدا م یانتظار دار یرو گرفت ای! از پله ها افتادم طرف روینگفت یزیبازم چ یعوض
 !یدار

کله گنده  یلیفرزاد اومد و تو رو خواست؟ من بهش گفتم رادمنشا خ یاونشب واسه چ یتو فکر کرد نمیبب یگفتم منو نشناخت _
واسه  شنیو ورشکسته م خورنیم نیباهاشون قطع کنه کال زم شویاگه رابطه کار انیبه حساب م ردستشیمن و عموم ز یان بابا

که باهم  دمیجرأتشو نداره و د یعنی رنهیمسعود رو حرف فرزاد حرف نم دونستمیهواشونو دارن من م یحساب نمیهم
کشوندمشو ازش خواهش کردم  یکنار دمیرو فهم هیقض نکهیبود که از اون کمک بخوام بعد از ا نیکار ا نیپس بهتر نیدیرقص

اصال فکر  نمیبودم بب ادههم که داد مسعود در واقع من بهش د یبکنه اونم قبول کرد چون واقعا آقاست اون پول نکارویا
 ت؟؟؟یو نشناخته شده ناج دهیند هوینداشته؟ چرا  یچرا فرزاد باهات کار یباخودت بگ ینکرد

 ادامه داد: وردمیحرفاش سر در نم از

چرا  یدونیم نهیعکس العمل منو بب خواستیکرد م نکارویکوت نداشتم اون عمدا اجز س یچاره ا زدتیاونروز هم که داشت م _
کنم  هیکمکت کنم رفتم حموم تا گر تونستمینم نکهیچون حالم بد بود ازا نهیاشکامو بب یکس خواستمیدوش؟ چون نم ریرفتم ز

 !نباشمکنم تا شاهد کتک خوردنت  یتا خودمو خال

از  شتریمن ب یعنی م؟یحساب نشده بود یب یعنینکرده بود؟  یتالف یعنیتباه از آب دراومد گلوشو گرفته بود محاسباتم اش بغض
 قبل بدهکار شدم؟؟
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 اونروز که از پله ها افتادم! ؟یچ یزد ایکه جلو رو ییاون حرفا _

 گهیمن خودم رابطه مونو قطع کردم پس د یمن خودم ازت خواستم ازدواج کن مینبود نجایبود االن ا نیاگه نظرم ا زدلمیعز _
 یفقط داشتم نقش باز ی...من تو اون خونه لعنتیزیحرفا برام عز نیاز ا شتریب یلیمهسا...تو خ ستین یگله ا چیه یجا
 برام بودند اما خدا رو شکر تموم شد! یبد یلیخ ی...روزهاکردمیم

 اب نکشم؟که انقدر عذ یبذار تیباز انیمنو هم در جر شدینم نمیبب _

 ابروش رو باال انداخت و گفت: یخاص طنتیش با

 !شدینم یعینوچ. اونموقع طب _

 گفتم: یناراحت با

 یچه حال یدونیواقعا م یو بوسش کرد یدیتو آغوشش رقص یوقت یبهش حلقه داد یوقت دم؟یکش یمن چ یدونیم ل،یسه _
 شدم؟

 تویشونیو اون داشت پ یتو بغلش بود قایشدم دق تیعکس عروس دنیکه من بعد از د یهمون حال قایدق دونمیآره م _
 !دیبوسیم

 بود آروم گفتم: ادشی قیدق هنوز

 پس؟ یکرد یتالف _

 بود! یبد طیشرا ،یکنم تو حق داشت یکه بخوام تالف دونمینه به خدا مهسا من اصال تو رو مقصر نم _

 ؟یچرا منو نخواست ل؟یسه یچرا پسم زد ؟یمرد یدروغ گفت ؟یضیمر یچرا دروغ گفت _

 !گمیرو بهت م یراحت بشه جات امنه اونوقت همه چ المیخ میبذار به سفارت برس ستیحرفا ن نیا یش مفصله االن جا هیقض _

 چقدر راه مونده؟ _

 ساعته هنوز مونده! 2 بایتقر یتا ابوظب یاز دب _ 

 کردمیکه فکر م هیبود اون همون مرد خودیو ناله ب هیگر نهمهیتو ذهنم برپا بود. بازم اشتباه کردم ا یکردم اما آشوب سکوت
 کهیدرحال رهیگیداره انتقام م کردمیمن چقدر احمقم فکرم ایمن ,هنوزم دوستم داشت خدا یبد نهمهیبازم فرشته نجاتم شد با ا

از شک کردن به عشقش دستمو گذاشتم رو دستش که رو  یکوته فکر نهمهیبودم از ا هشرمنده شد یوا دادیداشت نجاتم م
 دنده بود وآروم گفتم:

 بودم هستم و خواهم بود! شهیهم لیعاشقتم سه _

 زد و گفت: یلبخند  

 !یازم متنفر یگفت شیپ قهیچند دق _

 !لیاشتباه کردم زود قضاوت کردم شرمندتم سه شهیمثل هم یبودم ول یعصبان یلیخب چون از کارا و حرفات خ _

 !یکردم حق دار یخب انصافا خوب نقش باز زمیدشمنت شرمنده عز _

 گفتم: یمنم با لبخند دیخند و

 !یهست یخوب گریباز یلیبله خ _

 میلحظه به خودم گفتم اگه برس هیتا ابد کنارش باشم... خواستیداشتم دلم م یرو محکمتر تو دستش گرفت. حس خوب دستم
 انداختمو گفتم: نییسرمو پا یمونیدوباره حسرت دوباره پش یعنی نیبرگردم و ا دیسفارت من با

 برگردم! خوامی...من نملیسه _

 تعجب گفت: با

 ؟یچ _

 تو! شیبمونم پ نجایا خوامیمن م رانیبرم ا خوامینم _

 تهران! گردمیبرم مونمینم نجایمنم ا _

که تو توش  یا یدوباره برگردم به زندگ خوامینم خوامینم گهیمن همه عمرمو حسرت خوردم! حسرت نبودنت، نداشتنت! د _
 !ینباش

 رو نگه داشت سرمو باال آورد و با دستاش اشکمو پاک کرد و گفت: نیشد ماش یجار واشکم

 !یبرگرد دیبا زمیعز ستیجات امن ن نجایا _

 م؟یفرار کن شهیم  _

 !یدار تیخانواده ت امن شیفقط پ انیدنبالمون م میمهسا؟ ما هرجا بر میکجا بر _
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 !التینه خ یخودت کنارم باش خوامیم تونمیتو نم یبه خدا ب ؟یزنیمنو پس م یبازم دار _

 اشکام شدت گرفت دستامو گرفت و گفت: و

 میمال هم بش یو قانون یو بعد رسم یاز شوهرت جدا بش رانیا یبرگرد یتونیم میکنیم یفکر هیبعد  میبذار اول زنده بمون _
 .میزودتر بر دیبا مینکن مهسا وقت ندار هیگر کنمیخواهش م یترس و دلهره ا چیه یب

هم ازش چشم برنداشتم  هیثان هی یحت کردمینگاه م رهیحرکت کرد. تمام مدت بهش خ لیبه نشونه باشه تکون دادمو سه سرمو
 آخر گفت:

 ؟یکنیچرا نگاه م ه؟یچ _

 .ارمین ریفرصتو گ نیا چوقتیه گهید دینگات کنم شا تونمیتا م دیلحظه ها رو از دست بدم با نیا دینبا _

 و گفت: دیبغضمو فرو دادم خند و

 !یعوض شد یلیتو خ _ 

 :دمیکرد پرس ادیدفعه سرعتش رو ز کیو  کردیعقب رو نگاه م نهیمدام از آ لینگفتم و به نگاه کردنش ادامه دادم سه یزیچ

 شده؟ یزیچ _

 !کننیم بمونیدارن تعق کنمیاحساس م _

 کردن؟ دامونیپ یزود نیبه ا یعنی اخدای _

 احتمالش هست! یول دونمینم _

 نکهیبرا ا لیشد. سه داشیاز کجا پ گهید نیروبه رومون ا سادیاز جلو وا نیماش هیرفت که  یسرعت گرفته بود و م نجوریهم
و به سمت دور خودش گازشو داد  دیچند دور چرخ یوحشتناک یصدا هیبا نیو ماش دیرو کش یترمز دست رهیبرخورد رو بگ یجلو
از پشت سر  نیو چندتا ماش رفتیبا سرعت م لیبودم سه دهیترس یحساب دوحشتناک بو یلیکنارجاده حرکت کرد خ یفرع

 گفت: لیدنبالمون بودن سه

 !نیکمربندتو ببند مهسا و محکم بش _

 گهیطرفش کوه و طرف  د کی کیو بار یبود خاک یجاده خطرناک میرفتیکه م یجاده ا خوندمیگوش دادم و تو دلم دعا م حرفشو
 چاشیم گرفته بود سرپ هیچند بار محکم سرم به سقف خورد گر میشدیم نییجاده باال پا یها یو بلند یپست یش دره مدام رو

 ریبود و اگه گ ادیتعدادشون ز دنیرسیبهمون م کردینبود اگه سرعتو کم م یگه ایاما چاره د زدمیم غیاز ترس ج دیرسیکه م
 گفتم: غین تموم شده بود با جکارمو میافتادیم

 آخه نامردا چند نفر به دو نفر! _

دره پرت  نییبه پا نیماش هیخارج شد و در کمتر از چند ثان لیاز دست سه نیافتاد که کنترل ماش یدفعه چه اتفاق هی دمینفهم
به کنارم نگاه کردم  میما چپ کرده بود یعنی نیسقفش قرار داشت و ا یرو نیبرعکس بود ماش یشد...چشمامو بازکردم همه چ

. هرلحظه ممکن بود میشد یم ادهیپ نیهرچه زودتر از ماش دیکنم با کاریحاال چ فتبود همه وجودمو استرس گر هوشیب لیسه
گفت  شهیم بایضربه خورده بود اما اصال مچاله نشده بود و تقر کهیحرف نداشت با وجود نشیماش میمنفجر بشه از حق نگذر

فکر  طیتو اون شرا میما زنده بود نیواسه هم کردیهاش فقط ترک داشت و هنوز برقش کار م شهیقکش سالم مونده بود. شاتا
 نگاه کردمو صداش زدم. لیبه سه میبود ما حتما  مرده بود یا گهید یرانیا نیهرماش ای دیاگه پرا کردمیم

 لی....سهلیسه _

 گفت: ینالون یصدا زدم که چشماشو باز کرد با صدا ادیتکونش دادم و اسمشو با فر انقدر

 شده؟ من کجام؟ یچ _

 دنبالمون بودن! نایمسعود ا میتصادف کرد اد؟ینم ادتی _

 زد و گفت: ینگاه کرد لبخند بهم

 ؟یتو خوب اد،یم ادمیچرا  _

 منفجر بشه! نیماش دیشا میبش ادهیزود پ دیآره فقط با _

سمت من رو  ی شهیکه تو داشبورد بود پاره ش کردم. ش ییکرده بود با چاقو ریگ لیمال سه میکمربندا رو باز کن میکرد یسع
تمام تنم درد  میدیدراز کش نیو رو زم میکم فاصله گرفت هی میخارج شد نیو از ماش کردنیکار نم هیچون بق میداد نییپا
 نگاه کردم و گفتم: لیچند تا خراش ساده به سه هینداشتم  یا یزخم جد کردیم

 ست؟ین تیزیتو چ _

 نه خوبم! _

 بهمون رحم کرد! یلیخدا خ یوا _

 !نیآره و البته محکم بودن ماش _
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 م؟یکن کاریچ دیحاال با _

 !میخودمون رو به جاده برسون دیبا _

 انداختم و گفتم: میبه باال که ازش پرت شده بود ینگاه هی

 ؟یتونیبرم باال تو م تونمیمنکه نم_

 راه داره! ییجا هیجنگل به  نیباالخره حتما ا میکن دایراهشو پ دیبا شهیکه نم نجاینه از ا _

 .میافتاد ریفکر کنم گ _

 .میکنیم دایآره اما نگران نباش راهشو پ _

 .لیسه ستمین یچینگران ه یتو کنارم یوقت _

 گفتم: زدمو غیو من ج میگرفت هر دو نشست شیآت یانفجار وحشتناک یبا صدا نیماش

 !شهیگفتم منفجر م یدیمن د یخدا یوا _

 !میفکرکنن مرد نایمسعود ا دیشا ینجوریبهتر ا _

 شدن؟ المونیخ یب گهیاونا د _

 !ستیول کن ن شناسمیکه من م یعمرا اون مسعود _

 نگاه کرد و گفت: بهم

 !میپاشو بر _

  ؟یکیتار نیتو ا _ 

 برسن. نجایاونا زود به ا ستین دیبع میدور بش نجایاز ا دیبا ستین یچاره ا _

 آخه... _

 .میدور بش نجایاز ا میتونیتا م دیجلو با میریبا اون م کنهیهنوز کار م میگوش یآخه نداره چراغ قوه  _

 باشه. _

بود که ترسمو  ندیکنارم اونقدر خوشا لیبود اما حضور سه کیراه افتادم جنگل واقعا تار لیبلند شدم و به دنبال سه نیزم از
 گفتم: میکه رفت یکم هی کردیکم م

 . تونمینم گهید لیمن خسته شدم سه _ 

 به اطراف کرد و گفت: ینگاه

 .نیبش نجایهم ایباشه ب _

 درخت نشستم و بهش لم دادم.  پاهام رو دراز کردم و ماساژ دادم. هی کنار

 ؟یکنیم کاریچ یدار ؟ینیشیچرا نم لیسه _

 روشن کنم! شیآت خوامیم گردمیدنبال سنگ م _

 ؟یمگه بلد _

 و سنگ! خوادیچندتا چوب م هینداره  یآره بابا کار _

 !ییییبابا حرفه ا کالیبار _

 !میچاکر _

داد شونه هامون درست مماس هم بود سرم رو گذاشتم به  هیروشن کنه کنارم نشست و به درخت تک شیموفق شد آت باالخره
 شونه ش و گفتم: یرو

 که دارم اما خوشحالم که کنارتم. یا یو جسم یروح یباهمه خستگ __ 

 .میراه بر یلیخ دیکم استراحت کن فردا با هی نطوریمنم هم _

 باشه. _

 پامو بخواب من مواظبتم. یسرتو بذار رو _

داره.  یر عشقت عجب حالکنا دنیترسناک بود اما خواب طیمح کهیرو تجربه نکرده بودم باوجود یآرامش نیعمرم همچ یحاال تو تا
هم خواب بلند  لیخاموش بود و سه شیزود به خواب رفتم چشمامو باز کردم صبح شده بود آت یلیدستشو محکم گرفتم و خ

 شدم به بازوش زدمو گفتم:
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 .میبر دیصبحه با لیپاشو سه _

 خوشکلشو باز کرد و گفت: یچشما

 خوابم برد. یک دمینفهم _ 

 جاش بلند شد و گفت: از

 .میبر _

اما  رفتمیراه م لیبا کمک سه کهیباوجود میچرخیدور خودمون م میفقط دار کردمی. احساس ممیگرفتم و به راه افتاد بازوشو
 و گفتم: نیزم ینشستم رو یخسته شده بودم با ناراحت یحساب

االن چندساعته که فقط  میریمیم نجایما هم لیسه کشمینم گهیهم تشنمه. چقدر هوا گرمه د یلی. خسته ام ختونمینم گهید _
 .میدیجا هم نرس چیبه ه میچرخیدور خودمون م میدار

 .میرسیم ییجا هیباالخره به  میتالش کن دیبا یمنم مثل توام ول یآروم... چقدر کم طاقت زمیآروم باش عز _ 

 بگم که گفت: یزیچ اومدم

 ؟یشنویآب رو م یخوب گوش کن... صدا _

 دقت گوش دادم و گفتم: با

 .شنومینم یزیمنکه چ _

 .ادیآبه... از اونطرف م یصدا _

 بادست به پشت سرش اشاره کرد. و

 که. ادیصدا نم لیسه یشد یاالتیخ _

 .تیواقع ای الهیخ شهیمعلوم م میپاشو بر _

 .تونمیبه خدا نم _

 .کنمیپاشو من کمکت م _

و از  دمیدیرو نم ییواقعا جا گهید خوردمیم نیدام زم. تو راه ممیکه گفت حرکت کرد یبلند شدم و به سمت نیکمکش از زم با
 گفتم: کردیچهره ش آرومم م دنیشدن آب به صورتم چشمامو باز کردم چقدر د دهیحال رفتم. با پاش

 شده؟ یچ _

 توهم نبود! یدینگاه کن رودخونه س د نجای. منم بغلت کردم و آوردمت ایاز حال رفت _

 یتند نبود نشستم کفشامو در آوردمو پاهام و کردم تو آب وا ادیآب ز انیانداختم زالل بود و شفاف. جر یرودخونه نگاه به
 هم کنارم نشست و گفت: لیبود سه نیچه دلنش شیسرد

 مهسا..._

 جونم؟ _

 ؟یتو چرا انقدر حالت بده؟ مگه دنبال درمان نبود _

 .ادینه ز _

 چرا؟ _

 چون برام مهم نبود. _

 .ستیبردار ن یکه شوخ زایچ نیدختر ا یشقکله  یلیخ _

 .دونمیم _

 ؟یشد ضیواقعا به خاطر من مر _

 .دمیعذاب کش یلیآره من بدون تو خ _

 و گفت: دیکش یآه 

 من ... یول تیدلدار یبودن کنارت برا یی... تو بازم کساشتریمن ب _

 .انتیبه خ شدمیمنو بفهمه متهم م تونستینم یچکیه _

 کم آب خوردمو گفتم: هیکرد  سکوت

 ست؟یتو گشنه ت ن _
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 !یلیچرا خ _

 م؟یکن کاریخب چ _

 داره؟ یرودخونه ماه نیبه نظرت ا _

 ؟یبه فرض که داشته باشه تو قالب دار _

 لباس که دارم. ینه ول _

 .دیخند 

 .میریمیم یگرفت از گشنگ یماه شهیبا لباس که نم لیسه الیخ یب _

 و گفت: دیخند دوباره

 .یریبم ذارمیبده خب؟ نترس من نم یش موج منفهم یوا _

 شد که بره داد زدم: بلند

 ؟یریکجا م _

 حاال. امیم _

 به شونه م زد و گفت: یدست لیساعت سه مین بایکه بعد از گذشت تقر کردمیم یرود نشسته بودمو با آب باز کنار

 ناهار نمیبفرما خانم ا _

 گفتم: یبا خوشحال وهیکردم لباسشو پر کرده بود م نگاهش

 ؟یرو از کجا آورد نایا _

 !نیبخور بب هییها وهیاز درختا. عجب م _

 از دستم گرفت و گفت: لیعجله چندتاشو برداشتم خواستم بخورم که سه با

 اول بده بشورم بعد. _

 و گفتم: دمیبشم خند ریکه س خوردمیم بیس شتریمن ب میهمه شو با آب رودخونه شست مشغول خوردن شد نکهیاز ا بعد

 شکر خدا! هیجنگل پر بار _

 با دهن پر گفت: لیسه

 اوهوم. _

 حس راه رفتن ندارم. بردیم نجایما رو از ا ومدیم یکیکاش  _

 بغلت کنم؟  یخوایم _ 

 ؟یهوس له شدن کرد _

 .یسبک ینه بابا حساب _

 که بودم. یهمون شمیم یباش شمیشدم دو روز پ نطوریتو ا یاز دور _

 بلند شد و گفت: میدیخند ییدوتا و

 پاشو تا شب نشده. زمیپاشو عز _

 غروب بود و ما همچنان سردرگم. یکاینزد میبه دست و صورتم زدم و از جام بلند شدم دستشو گرفتم و به راه افتاد یآب

 ل؟یسه _

 جانم! _

 !ستیاطراف ن نیا یزیاما جز درخت چ میریراه م میروزه که دار هینداره  دهیفا _

 .میتالشمونو بکن دیاما با ونمدیم _

 و گفت: دیکش دستمو

 .میغاره الاقل شبو راحت بخواب هیاونجا  میبر ایب _

 .ترسمیغار؟؟؟ من م _

 نترس. یزیمن باهاتم از چ یوقت _

 و رو به من گفت: دیمشعل درست کرد مجددا لباسش رو پوش رپوششیآورد و با ز رونیبرداشت لباسش رو ب یچوب تکه
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 آب بدم. یداخل سرو گوش رمیبمون من م نجایتو هم _

 .ترسمیمن م میبر ایب لیسه ؟یباشه چ یزیچ ینه نرو اگه داخل خرس _

 گلم. امینترس زود م _

 درست مقابلم ابستاد چشم تو چشم گفتم: دمیبره دستشو کش خواست

 .وفتهیافتاد واسه جفتمون ب یکه اگه اتفاق میریباهم م امیمنم م _

 ت:زد و گف یلبخند

 .میبر زمیباشه عز _

 دهیروزنه سنگها نور به داخل تاب ینبود از البه ال کیتار کردمی...غار نسبتا خنک بود و اونجور که فکر ممیباهم وارد غار شد و
 ای وونیح ومدی. به نظر نمداشتمیرو گرفته بودم و آهسته آهسته قدم برم لیسه یبازو شدیغار م یباعث روشن نیبود و هم

که  دنیرفتن و احتماال اونقدر ترس رونیبلند من از غار ب غیما و البته ج دنیپرنده که با د ندباشه به جز چ نجایا یجک و جونور
داخل  میشد کیحفره بود نزد هیشکل بزرگ که سمت راستش  یا رهیدا یبه فضا میدیغار رس یبه انتها گشتنیبرنم گهید

 لیداخلش حمام کنند سه تونستنیپنج نفر م هحوضچه آب ک هی هیشب نداختیم یمیدق یحموما ادیحفره پر از آب بود منو 
 رو به من گفت: دیاز آب چش ینشست و کم

 خورد. شهیم نیریخنکه و ش _

 .میکشینم یخوبه بازم تشنگ _

 انگشت اشاره مو به سمتش گرفتم و  داد زدم. دنشیبلند و بزرگ بود که با د یسکو هیحوضچه  مقابل

 تخت خوابمون. نمیاونجا رو... ا لیسه _

 گفت: لیبه جز سنگ اون اطراف نبود سه یا گهید زیچ میدیخند ییدوتا و

 .میدرست کن یبزرگ شیکه آت ارمیچوب ب رمیمهسا من م نیبش نجایتو هم _

 که. ستیالزم ن ؟یواسه چ _

به  ینوع سالح دفاع هی ترسنیم شیاز آت وونایح زمیشرط عقله عز اطیظلمات دوما احت شهیم نجایبشه ا کیاوال هوا که تار _
 .ادیحساب م

 به تو. کالیبار _

 .مینیما ا گهیبله د _

 عالمه چوپ و برگ و پوشال برگشت. هیسر و صورت و پاهام بودم که با  یرفت و منم کنار آب نشستم مشغول شستشو لیسه

 گه؟ید هیچ نایا _

 .یفهمیاالن م _

متعجب نگاهش  نطوریسکو قرار داد هم یماهرانه رو یلیرست کرد و اون برگها و علفا رو خد یآتش نسبتا بزرگ هیچوبها  با
 که گفت: کردمیم

 .ارمیهم ب یتا برم خوراک نیبش نجایا ایب یدیبفرما ل _

 .یتو واقعا محشر لیسه _

 خب از سنگ بهتره. یول شهیمثل تشک نم _

 قلبم گفتم: میاز صم یاستراحت طوالن هی ینرم شده بود و مناسب برا ییسکو نشستم خدا یرو رفتم

 .لیسه یخوشحالم که هست یلیخ _

 فدات. _

سکو و کنارم نشست و  یمن گذاشت خودش هم اومد رو یبرگشت همه شونوشست وجلو وهیعالمه م هیکه با  دینکش یطول
 گفت:

 من نوش جان. یبفرما بانو _

 .زدلمیعز یمرس _

 که گفتم: میخوردن شد مشغول

 ل؟یسه _

 جانم. _

 !ادیبا عقلم جور در نم ییزایچ هی _
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 مثال؟ _

 مطمئنم. نویا یتو منو دوست دار _ 

 خب؟ _

  ؟یبهم دروغ گفت تیضیپس چرا در مورد مر _ 

 .الیخ یمفصله ب انشیجر _

 بدونم. خوامیمن م کنمیبگو خواهش م میبگذرون یجور هی دیباالخره با میندار یکار نجایما که ا _

 سر مامانم بود. ریاااااوووم...خب....راستش...همش ز _

 ؟یچ یعنیمامانت؟  _

 . رمیگیرو م ایو رو شمیم التیخ یمنم ب یاگه تو ازدواج کن کردیمنو از تو دور کنه فکر م ینطورینقشه ش بود تا ا _ 

 .یگیم یچ فهممیبده نم حیقشنگ توض _

مزخرفات رو بهم بگه تا مجبورم کنه از  نیبود مامان ازش خواسته بود تا امامانم  یرفتم آشنا ششیکه تهران پ یاون دکتر _
 شه؟یدادن باورت م میبهم دروغ گفتن باز ایبرم من اصال سرطان نداشتم اون عوض رانیا

 !یاوردیباال م ،یدرد داشت ست؟ین ادتیتو حالت بد بود  یول _

 آره  عفونت معده بوده نه سرطان. _ 

 اونجا هم بهت نگفتن؟ کا؟یآمر ؟یاونجا چ _

بار هم با دکترم همصحبت نشدم. خبرا و مامانم  هی یحت نمیکه بهم دروغ گفته باشن واسه هم دادمیدرصد هم احتمال نم هی _
مهسا  یدونیانقدر داغون بود که اصال دنبال پرس و جو نبودم. م میگفته دکتر اون گفته...منم حال روح نیدکتر ا رسوندیبهم م

 خواستیدلم نم ینخواستم منتظرم بمون نیسه ساله واسه هم ماریطول عمر ب مشیخ وشدرمان نداره در نوع خ سرطان معده
 تیاز دور یدونیچقدر برام سخت بود نم یدونیو عذابت رو. نم ینه بدبخت خواستمیرو م تیمن خوشبخت یبش وهیب تیاول جوون

 .دمیکش یچ

 .یریبگ میمن تصم یبه جا یتو حق نداشت یول _

 . ینه منطق یکردیعمل م یاحساس یتو داشت _ 

 .ادیاحساس... عشق با عقل جور در نم یعنیعشق  لیسه _

 نگاه کرد و گفت: بهم

داروهاشون برام  رنیرو بگ یماریب شرفتیپ یبرم چکاپ تا جلو دیمن عاقالنه عاشقت بودم. بهم گفته بودن هر ماه با یول _
اونم با  یاریاونجا دووم ب یکه بتون یستین یتو دختر دونستمیم موندمیاونجا م دیاابد بات یعنی نیخوب بود. بهتر شده بودم و ا

 .فهیحقه کث هی نایا یکه همه  دونستمیم دیسه سال زنده ست از کجا با تایکه نها یمرد

 ؟یدیخب از کجا فهم _

 !یدیفهم یک یبهتره بپرس _

 نگاهش کردم که ادامه داد: یپرسش

تازه پرستار  ایکه گو یدختر مارستانیبود. صبحش طبق معمول واسه چکاپ رفته بودم ب تیکه شبش عروس یدرست روز _
 به اتاقم اومد با لبخند گفت: تمیوضع یبررس یشده بود برا

 !ایجونتو دوست دار یلیرو نداره خ نایعفونت ساده که ا هیبابا  مارستان؟یب یایپرونده ت رو خوندم چرا انقدر واسه چکاپ م _

 تعجب بهش گفتم: با

 عفونت؟؟؟ من سرطان دارم خانم! _

 خنده و گفت: ریز زد

 عفونت ساده بوده که رفع شده! هی نمیبیکه من م یزیبهت گفته؟ واال چ نویا یسرطان؟ کدوم احمق _

 کرد و به من گفت: رونیوارد شد و دختره رو از اتاقم ب مهیشده بودم مسئول بخش سراس جیگ

 .دشیلطفا ببخش ستیوارد ن ادیز نجایتازه اومده ا نیآقا ا _

نگفتم اما شک کردم بعد از  یزیخبر بود چ یدختر تازه وارد ب نینگه و ا یزیبهم چ یبودن که کس دهیرو د ییکنم دم چندتا فکر
مهسا نه راه چقدر داغون شدم  یدونیمراجعه کردم و همه شون نظر پرستار رو داشتن نم گهیبه چند دکتر د میاونجا مستق

 داشتم نه پس! شیپ

 !یگفتیخب بهم م_
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  ؟یکه تو هم مثل خودم نابود بش گفتمیمراسمت بود م یبشه؟ تو عقد کرده بود یکه چ گفتمیم _

 !زدمیرو بهم م یهمه چ دونستمیاگه م لیسه یگفتیکاش م _

 ؟یاحساس اون پسر چ ؟یخانواده ت چ یاونوقت آبرو _

 به جز خودت و من! یکنیتو به همه فکر م _

 ! زمیعز ستمیچون خودخواه ن _ 

 و گفت: دیکش یآه

که الزم  یلیوارد اتاقم شدم وسا یحرف چیه یبه خونه مون رفتم ب میبرگشتم مستق رانیگرفتم و به ا طیبل دمیفهم یوقت _
بشنوم تنها  یچیه خوامیتم نمبزنه که گف یکه مامانم جلومو گرفت خواست حرف رونیداشتم و جمع کردم خواستم از خونه برم ب

و به خونه  نیدار لیبه اسم سه یپسر دیخانواده دارم شما هم فراموش کن کنمی: من فراموش منهیکه ازتون دارم ا یخواهش
 هم داشته باشم. خوامیازشون ندارم و نم یخبر چیه گهیخودم رفتم از اون موقع تا االن هم د

 ؟یبود رانیدادم ا لیمیبهت ا یمن وقت یعنی _

با  دمیچیغذا رو دونفره م زیم کردمیم یزندگ التیتو پر کردم من اونجا با خ یبا عکسا وارامویآره خونه خودم بودم کل د _
 .میکرد یدعوا هم م یگاه یحت یکه انگار هست زدمیحرف م یجور التیخ

 زد گفتم: لبخند

خبر دق  نیا دنیبا شن ینگفت ؟یخودت و منو عذاب داد چرا یمُرد یگفت یو عاشقتم چرا الک خوامتیهنوزم م یدیفهم یوقت _
 .رمیمیو م کنمیم

آرامشتو  خواستمیو خوشبختت کرده نم هیبودم شوهرت مرد خوب دهیشن نیاز هم بپاشه از نسر تیزندگ خواستمیباور کن نم _
 ... خواستمیدنبالم باشه نم یو آه کس رمیبگ

 بدون تو خوشبخت بود؟ شهیهم خوشبخت نبودم مگه م هیثان کی یمن حت ؟یکدوم خوشبخت لیبس کن سه _

 بود؟؟ یمادر انقدر پست باشه مگه گناه من چ هیکه  شدیگلومو گرفته بود باورم نم بغض

 از اشک گفتم: سیخ یصورت با

م از دست دادم اونوقت تو نگران پسر مرد مویمن سالمت یزدیحرفا رو نم نیا چوقتیه دمیکش یبدون تو چ یدونستیاگه م _
 ؟یبود

 با دستاش گرفت اشکامو پاک کرد و گفت: سرمو

مهسا منو ببخش من  ،یازم دلخور دونمیکه مُردم. م کردمیوانمود نم چوقتیه دونستمیاگه م یشد ضیکه مر دونستمیمن نم _
 مادر بتونه انقدر بد باشه! هی کردمیگول خوردم فکر نم

کم  هیاگه  دینبودم شا ریتقص یما رو از هم دور کرد. منم ب نیسر لج افتاد و هم یمامانت با من بعد از اون تلفن لعنت _
 ...متریمال

 میخودمون رو عذاب بد شیادآوریپس چرا با  میرو عوض کن یزیچ میتونیما نم میازش حرف نزن گهید ایگذشته ها گذشته ب _
 .میخالص بش نجایکه چطور از ا میکر کنف نیبه ا ایافتاده ب وفتادیم دیکه نبا یهست اتفاق یحاال مقصر هرک

 و تو؟ رانیا گردمیسفارت من برم میدیو رس میبه فرض که خالص شد _

 تهران. گردمیخب منم برم _

 و بعدش؟ _

 فضا رو احاطه کرد گفتم: ینیسنگ سکوت

دخترمو بغل کنم  گهیبار د هی خوادیچقدر دلم م دهیکش یپدرم در نبودم چ دونهیخانواده م لک زده خدا م دنید یدلم برا _
 اما....

 زم؟یعز یاما چ _

خانواده م و تو خانواده م رو انتخاب کردم و  نیب یروز هیبرام سختتره! من اونا رو داشتم اما خوشبخت نبودم  یبدون تو زندگ _
! یا گهیمرد د شیه راحت پخون هیتو باشم تا تو  شیپ نجایهم دمیم حیبرگردم ترج خوامیتو رو انتخاب کنم من نم خوامیامروز م

 .لیسه تونمیبدون تو نم گهیکه داشتم د یپراز حسرت یزندگدوباره برگردم به  خوامینم

 منو در آغوش گرفت و گفت: لیشکست سه بغضم

 داره! ازیبه دخترت فکر کن اون به تو ن _

 زدم و گفتم: یلبخند

اما من اگه ده روز  کنهیم یتاب ینباشه ب قهیدق 5 نیاگه فرز ستینه اون فقط باباشو دوست داره! بود و نبود من براش مهم ن _ 
 از منه! شتریبهش ب نیپرسه خب حقم داره محبت فرز یحالمم نم یحت ستین الشیخ نیهم نباشم ع
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 و... یاما حاال کار از کار گذشته تو ازدواج کرد میو وا داد میهردومون زود کنار نشست میکه ما اشتباه کرد دونمیمن م _

 شکست با هق هق گفتم: غضمب

کنم اما  یراحت زندگ تونمیفراموشت کنم م تونمیباشم م یا گهیاگه کنار مرد د کردمیاشتباه کردم. فکر م لیسه دونمیم _
که  یهست یکه تو تنها کس دمی...بعد از اون اتفاقات تازه فهمرهیجاتو بگ تونهینم یمرد چیکه ه ینشد تو اونقدر خوب

 !تونمی...نمیفهمی...متونمی...بدون تو نمخوامیم

 گفت: لیم فضا رو پر کرد. سه هیگر یصدا

 تنهات نذارم! چوقتیه گهید دمی. باشه بهت قول مزمیآروم باش عز _ 

 دستمو باال آوردمو به سمتش گرفتم و گفتم: کهیشدم انگشت کوچ رهیخ شیآب یبلند کردمو به چشما سرمو

 قول مردونه؟ _

 انگشتمو گرفت و گفت: کشیت کوچبا انگش اونم

 نکن باشه؟ هیگر چوقتیه گهیقول مردونه د _

 !یباشه البته اگه کنارم بمون _

که سالها حسرتشو داشتم االن تماما  یبود. آغوش میپناهگاه زندگ نیوجب جا امن تر هیمن اون  یتو آغوشش موندم. برا بازم
 یهمه آرزوهامو عمل دیبا بردمیاستفاده رو از بودنش م تینها دیبا کردمیاشتباهات گذشته رو تکرار م دیمن بود نبا یبرا

که نبود حسرت امروز رو نخورم ... با  ییتا فردا کردمیاستفاده رو م تیبودم نها کنارشکه  ییها هیاز تک تک ثان دیبا کردمیم
 :گفتیبه خودم اومدم که م لیسه یصدا

 ست؟یتشنه ت ن _

 شدم وگفتم: نگاه کردم از آغوشش جدا بهش

 ؟ینه تو تشنه ا _

 اوهوم! _

 اونجا که آبه برو بخور! _

 باشه! _

 رو به من گفت: دینوش یسمت حوضچه حرکت کرد کنارش نشست و کم به

چشمه  ،یصخره رود نیمن مطمئنم پشت ا ادیم ییجا هیراکد باشه داره از  دیآب نبا نیذهنمو مشغول کرده؟ ا یچ یدونیم _
 هست! یزیچ ،یا

 چطور مگه؟ _

 راه داره! ییصخره به جا نیا ریمن مطمئنم ز ییفضا نیهمچ هیمخصوصا تو  شدیم دهیگند دیآخه اگه راکد بود با _

 از جام بلند شدم و گفتم: دمیلحظه ترس هیدر آورد و وارد آب شد  لباسشو

 ؟یریکجا م ل؟یسه _

 .امینترس االن م _

 اومد و گفت: رونینشد که ب یا قهیآب رفت چند دق ریبه ز و

 صخره بازه و پر از آب.  نیا ریحدسم درسته ز _ 

 ؟یخب که چ _

 . یمحض کنجکاو ینجوریهم یچیه _ 

 نشست. گفتم: شیو کنار آت دیاومد لباسشو پوش رونیحوضچه ب از

 سردته؟ _

 شلوارم خشک بشه. خوامینه م _

 آتش نشستم و گفتم: کینزد نیبلند شدم و رفتم کنارش رو زم منم

 !دهیدوباره ازت جدا بشم عذابم م نکهیتحمل کنم فکر ا تونمیرو هم نم نمونیذره فاصله ب هی یحت _

 تکون داد و گفت: یچونه مو گرفت و سرمو باال آورد تو چشمام اشک نشسته بود سر دیبه سمتم چرخ لیسه

 .زمیعز نمتیبب نیغمگ خوادیوسط که حال و هوات عوض بشه دلم نم دمیبازم اشک؟ من بحث آب رو کش _

 .یمال من باش خوامیبغض گلومو گرفته م نهیقلبم سنگ شهیآخه نم _ 
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 پاک کرد و گفت: اشکامو

 راحت. التیفدات بشم من مال توام خ _

 !دهیچه فا میکنار هم باش ینخوا یوقت _ 

چشماها و لباش در حرکت بود. اونم بهم زل زده بود لبهامو به  نیشدم. نگاهم ب رهیجذاب و نافذش خ یو به چشما دمیکش یآه
 با تعجب نگاهش کردم که گفت: دیکردم خواستم ببوسمش که سرشو عقب کش کیلباش نزد

 . ستین یکار درست _ 

 گفتم: یشدم و با تند یعصبان

 میافتاد ریگ نجایمنو نابود کرده ما ا اتدهیو نبا دیبا نیقانون درست و غلط بردار ا نهمهیدست از ا لیتو رو خدا بس کن سه _
کاش اونقدر که شوهرم  ؟یکنیفکر م یاونوقت تو به چ میشیدرنده م یوونایح یغذا ای میریمیم یفردا از گرسنگ ستیمعلوم ن

بارم که شده به حرف دلت گوش بده عقل و منطق رو بذار کنار  هی یخدا برا یرضا محضبرات مهم بود احساس منم مهم بود 
 ؟؟؟یپس دل خودمون چ میفکر کرد گرانیبه د شهیمه

 اشاره مو به سمتش گرفتم و گفتم: انگشت

و  نایطالق رفتم اما هربار به خاطر ال یتا پا نیبار با فرز نیچند یبدونم زنده ا نکهیتو گوشات فرو کن قبل از ا نویخوب ا _
 خوامیچون م شمیجدا م نیاز فرز زدیبه  دنیبه محض رس یچه نمون یخانواده م منصرف شدم اما االن چه کنارم بمون یآبرو

از پنهون کردن عشقت خسته شدم  گهیفقط مال تو باشم د خوامیو دلم فکر کنم م مبار هم که شده فقط به خود کی یبرا
تباه کنم از  ومیزندگ گرانیبه خاطر د ستیقرارن گهیعاشق تو.... د ؟؟؟یفهمیبفهمن که من فقط عاشق توام....م ایهمه دن خوامیم
 !هیبق یگور بابا گهیکه دلم م کنمیرو م یبه بعد اونکار نیا

 یکه گرما دینکش یبود طول ریاشکام قطره قطره از چشمام سراز ستادمیا نهیدست به س لیبلند شدم و پشت به سه نیزم از
 نفسش رو کنار گوشم حس کردم از پشت منو در آغوش گرفته بود آروم دم گوشم زمزمه کرد.

 !یکه مال من یبا صراحت نگفته بود چوقتیبشنوم ه خواستمیم نویهم _

 برگردوندم به چشماش زل زدموگفتم: سرمو

 به خاطر تو .... نکهیهم نمینگفتم؟ بب _

داشت کامل به  یعجب طعم دلچسب دمشی. منم با ولع هرچه تمامتر بوسدینداد حرفم تموم بشه با لبهاش لبهامو بوس اجازه
دستامو دورگردنش حلقه کردم اونم دستاشو دورکمرم انداخته بود باالخره بعد از سالها انتظار به آرزوم سمتش برگشتم 

و  دادمیموهاش حرکت م یدستامو البه ال شدیم شتریو ب شتریب اقمیشتهر لحظه ا شدمینم ریس دنشیبودم از بوس دهیرس
رو تا اونروز تجربه نکرده بودم  یلذت نیهمچ دادیبهم آرامش م دنشیچقدر بوس کردیم کیبه خودش نزد شتریاونم منو ب
دلم  دادیبهم م یزد روم برخورد لباش با گوش و گردنم حس خوب مهیخوابوند و خودش خ نیزم یآورد و منو رو رونیلباسشو ب

تکرار نشه!  چوقتیه گهید دیشا کردمیها رو از بر م هیثان نیتک تک ا دیکنه با دایلحظه ها تا ابد ادامه پ نیا خواستیم
 یچه لذت گهید شدیم لیتبد قتیداشت به حق ایرو نیبود و حاال ا ایبرام مثل رو دمشیپرستیکه عاشقانه م یبا مرد یعشقباز

به دست و صورتم  یآب هیو  دمیبودم خواب بود. آروم بلند شدم لباسامو پوش لیباز کردم تو آغوش سه چشمامو...نیباالتر از ا
خاموش شده بود و  شیآت شدنیم کتریو نزد کیچند تا سگ از فاصله دور توجه مو جلب کرد انگار که هر لحظه نزد یزدم صدا
 رفتم تکونش دادم و صداش زدم. لیبودم به کنار سه دهیترس یمن حساب

 ....لی....سهلیسه _

 ه همه ترسم فراموش شد گفت:به صورتش نشست ک ینیشد لبخند دلنش رهیبه صورتم خ دیباز کرد به سمتم چرخ چشماشو

 .ریسالم گلم صبح بخ _

 .ریصبح توام بخ زمیسالم عز _

 زد و گفت: ینگاه به لبهام چشمک با

 .یدیبه عمو بوس م _

 .دمیبه تو هزارتا م _

 به بدنش داد و گفت: یکش و قوس دمیبردم و لبهاشو بوس نییپا سرمو

 .میدیسرم جا درست کرده بودما آخرم رو سنگ خواب ریخ _

 گفتم: دمویخند

 کنار تو سنگ هم لذت پرقو رو داره. _

 .یزیفدات بشم عز _

 شده بود بهش گفتم: کترینزد یلیسگها خ یصدا

 ؟یشنویصدا رو م لیسه _
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 سگه. یآره صدا _

 !ان؟یبه نظرت سمت ما م شنیم کتریدارن نزد یه _

 احتماال! _

 و رو به من گفت: دیشد لباس و شلوارشو پوش بلند

 بمون. نجایآب بدم تو هم یسروگوش هی رمیم _

 باشه. _

 به سمتم اومد و گفت: مهیکه سراس دینکش یطول

 مهسا. میبر دیبا _

 شده؟ یچ _

 کردن. دامونیپ _

 ا؟یک _

 .میبر دی! عجله کن، باانیسمت م نیکردن و دارن به ا دامونیپ شیشکار یمسعود و دارودسته ش با کمک سگا _

 و گفت: دیغار برم که بازومو کش یبه سمت خروج خواستم

 از اونور نه! ؟یریکجا م _ 

 پس از کدوم ور؟ _

 .میصخره بر ریاز ز دیبا_

 امکان نداره حرفشم نزن. ؟یچ _

 تنها راه نجاتمونه. نیا کنمیمهسا خواهش م _

 .رمیبم یبا خفگ خوادیبه کجا راه داره دلم نم ای ضهیچقدر عر ستیصخره معلوم ن نیا لینه سه _

 .میتونیبه من اعتماد کن من مطمئنم م زمیگوش کن عز _

 .امینم ترسمیم تونمینه من نم _

منو به پشت  لیاونا سه دنیو پنج تا سگ وارد شدند با د گاردیو مسعود با هفت تا باد رضایکه عل میحال بحث و مشاجره بود در
 گفت: یکیریستیبا خنده ه رضایخودش هُل داد و مقابلم قرار گرفت عل

 !نیفرار کن دیتونیم دیواقعا فکر کرد _

 اومد و گفت: لیبه سمت سه یچند قدم تیبا عصبان مسعود

اون بدبخت تو رو باور کرده بود. همه واسه  ؟یاریسر خواهرم م ییچه بال یدار یدونیم ل؟یسه یفکر کرد یتو با خودت چ _
 !یکردیما فکر م یبه آبرو یفکر نکرد ایکه دعوت داشتن! به رو ییمراسم عقد اومدن، خانواده ت و کل اونا

مگه نگفتم اگه  مونهیمثل خواهرم م ایمگه هزار بار نگفتم رو کردمیم مویحاال من مقصر شدم؟ من بدبخت که داشتم زندگ _
خواهر  نیا نجایا نیآورد شیکه مهسا و از خونه زندگ نیشماها بود نیا کنمیهم باشه من باهاش ازدواج نم نیتنها دختر کره زم

 کردم؟یم کاریچ دیبرگ برنده؟ من با نیدختر مردمو کرد نجایتو بود که منو از تهرون کشوند ا

 ادامه داد: لیبر فضا حاکم شد سه یسکوت

 ازدواج کنم! ایبا رو دمیمهسا بره بهت قول م یحاال هم مسعود اگه بذار _ 

 !یو البد بعدم طالقش بد یباهاش ازدواج کن _

 بکنم! شیباشه من همه تالشمو واسه خوشبخت تیاگه مهسا در امن دمینه نه قول م _

 مشت به پشتش زدمو آروم گفتم: با

 واسه خودت! یگیم یدار یچ _

 خطاب به مسعود گفت: لیسه باز

 قبوله؟ یگیم یخب چ_

 جواب داد. رضایعل

 !رهیجا نم چیاون دختر ه ذارمیوجه! مسعود هم بخواد من نم چینه به ه _

 آخه!به تو چه  _
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 !دمینرس نجایبره منو لو بده و همه زحمتهام به باد بره؟ من راحت به ا یخوایبه من چه؟؟؟ م _

 سر داد و گفت: یخنده ا لیسه

 کجاش زحمت داره؟ یفروشیمردمو م یدخترا نکهیزحمت؟؟؟ ا _

 چقدر سخته! یدونیرد کردنشون از مرز م _

تر از  رتیغ یمشت عرب ب هیتو هستن اونوقت به  یبه عربا؟ اون دخترا هموطنا یدیم یاریناموستو م رضایعل یشرفیب یلیخ _
 شون؟یفروشیخودت م

 یخوابشون بوده بعد تو بازم دار ریدوست پسر داشته و ز یکرده کل انتیدختره هزار بار بهت خ نیکه ا ییتو رتیغ یب _
 !یدینجاتش م

 !یخفه شو عوض _

 زد: ادیفر مسعود

 !میبکن دیبا کاریچ مینیتا بب میبهتره بر ادهیحرفا وقت ز نی... واسه اگهید نیبس کن _

 پشت سرش گفت: یخطاب به مردا بعد

 !نیتو ماش نیاریرو ب نایا _ 

 چشم قربان! _

کمرمو گرفت و  دیبازومو گرفت و منو پرت کرد تو آب و خودش هم پر لیدر حال حرکت به سمت ما بودن که سه چهارتاشون
 یو احساس خفگ شدیو منم محکم گرفته بودمش نفسم داشت تموم م کردیآب کشوند به سرعت شنا م ریباخودش منو به ز

 . گفتم:دنیسرجا بود واسه نفس کش هیخدا رو شکر به اندازه  میباهم به سطح آب اومد کردمیم

 بود!! یچه کار نیا لیسه _

 نگو فقط منو محکم بچسب! یزیچ _

 باشه! _

 رونیب یاون صخره لعنت ریتا باالخره از ز کردیبا همه توانش شنا م لیسه میرفت رآبیدوباره به ز میذره که نفس تازه کرد هی
که لبه  یرودخونه رسوند و با کمک شاخه درخت یبا شنا خودش و منو به کناره ها لیسه میو به رودخونه وارد شد میاومد
 گفتم: زدیخسته تر از من بود بدجور نفس نفس م لی. سهمیدیکرد همونجا دراز کش جبود هر دومون رو از رودخونه خار یخشک

 ل؟یسه یخوب _

 حق با من بود؟ یدید_

 اوهوم. _

 !ندازمیتو رو به خطر نم چوقتیبه من اعتماد کن من ه _

 خب قبول کن ترس داشت! _

 و رو به من گفت: نشست

 .میدور بش نجایهرچه زودتر از ا دیبا کننیم دامونیزود پ دنیبا بو کش یلعنت ین سگااو میبر دیبا _

 باشه. _

با دست به سمت چپش  لیکه سه مینرفته بود یلیهنوزخ میریاز اون محوطه فاصله بگ میکرد یتند سع یو با قدمها میشد بلند
 اشاره کرد و گفت:

 به نظرم جاده از اون طرفه؟ ؟ینیبیمهسا اونجا رو م _

 معلوم نبود. گفتم: یزیکردم اما چ نگاه

 ؟یدونیاز کجا م _

 ؟یشنویرو نم نایماش یمشخصه صدا _

 .شنومینم یچینه بابا انقدر خسته ام که ه _

 مطمئنم جاده اونوره. میبر نطرفیاز ا ایب _

 .میباشه بر _

 با ترس گفتم: دیدور به گوشمون رس دوباره از یلعنت یسگا یکه صدا میرفته بود یقدم چند

 کردن. دامونیپ _
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 اونا برسن. نکهیقبل از ا میبه جاده برس میتونیم میآره اما نترس اگه بدو _

 .لیسه تونمیمن نم یول _

 .یتونیم یمهسا اگه بخوا یتونیم _

 تو برو. مونمیمن م میکار کن هی ایاصال ب _

 ؟یشد وونهید ؟یچ _

 یاگه تو فرار کن یکارمون ساخته ست ول رنیبگ مونوییاگه دوتا اریبرو و کمک ب یکنیحرکت م عتریسر ییتو تنها گمیم ینه جد _
 .یمنو نجات بد یتونیم

 رم؟یم کنمویتنها ولت م یکنیواقعا فکر م کنمیرو نم نکاریا چوقتیمن ه _

 کاره! نیبهتر نیا کنمیخواهش م لیسه _

 حرفشم نزن ! _ 

 نیکم بود و مدام به زم یلیاما سرعت من خ دنیبه دو میدستشو گرفتم و شروع کرد شدیم کتریسگا هر لحظه نزد یصدا
 با التماس بهش نگاه کردمو گفتم: خوردمیم

 .لیتو برو سه رسنیاالن م _

 !رمیجا نم چیمن بدون تو ه _

 افتاد؟ یریبگ میمن تصم یبه جا یحق ندار یطیشرا چیتحت ه میافتاد ریاگه گ لیباشه پس سه _

 ؟یچ یعنی _

 !یکنینگو باهاش ازدواج م چوقتیه گهید نمینب ایهزار بار شکنجه بشم اما تو رو کنار رو یروز دمیم حیمن ترج یعنی _

 گفت: یلبخند با

 !میمهسا...االنم بهتره بر کنمیم یمن به خاطر نجات تو هرکار _

 !کنمیم مویباشه سع _

به  رضایعل یبود صدا دنیهم پشت سرمن در حال دو لیسه دنیهمه توانم رو بکار گرفتم و شروع کردم به دو لیخاطر سه به
 .زدیداد م شدکهیم دهیوضوح از پشت سرمون شن

 .کنمیم کیوگرنه شل دیسیوا _

گلوله فضا رو  کیشل یداباالخره ص نکهیجمله رو چند بار گفت تا ا نی. امیداد یاون به راهمون ادامه م دیتوجه به تهد یب وما
زانو نشسته بود و  یرو لیفقط دو متر به پشت سرم نگاه کردم سه دیشا میتا جاده نداشت یفاصله ا سادمیوا اریاخت یپر کرد ب

نشستم کنارش و برش گردوندم سرشو  کردمیپر از خون بود همونجور شوکه نگاهش م پشتشافتاد... نیزم یبعد با شکم رو
 پاهام گذاشتم وگفتم: یرو

  ل؟یسه _ 

لبهاش گذاشتم  یبا نگاهش به لبهام متوجه منظورش شدم لبهامو رو دیکشینفس م یباز کرد بهم لبخند زد به سخت چشماشو
 چینکرد سرمو بلند کردم چشماشو بسته بود بدون ه میهمراه گهید لینگذشته بود که سه یزیچ میدیرو بوس گهیهمد
 زدم. ادیکم تکونش دادم و فر... چند بار محیحرکت

 بلند شو. یمنو تنها بزار دیتو نبا لیخدا سه یچشماتو باز کن به خاطر من محض رضا لیسه _

 بود گفت: ستادهیکه عقبتر ا رضایبه طرفمون اومد و به عل مهینداشت مسعود سراس یحرکت ایجواب  چیه اما

 نبود. نکاریبه ا یازیاونا تو چنگمون بودن ن ؟یکرد کیشل یواسه چ ؟یلعنت یکرد یتو چه غلط _

 خورد به پشتش، به من چه اصال! یمن پاشو هدف گرفتم ول _

 به من چه؟ یگیم شیکشت یبه تو چه؟؟؟ زد _

 پاک کردم رو به مسعود گفتم: اشکامو

 تو رو خدا! رهیبم دیاون نبا مارستانیب دشیتو رو خدا برسون _

 گفت: رضایعل

 ؟ عمرا! مارستانیهه ب _

 با التماس به مسعود گفتم: دوباره

 !کنمیخواهش م رهیبم دینذار نیشماست کمکش کن یاون پسرعمو _

 خطاب به افرادش گفت: مسعود
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 .مارستانیب میریم نیتو ماش دشیبذار اطیبچه ها با احت _

 زد. ادیفر یعصبان رضایعل

 !چارهیسراغت ب ادیم سیپل ؟یچ یبگ مارستانیب شیببر ؟یوفتیب ریگ یخوایخودت م یبا دستا ؟یشد وونهید _

 !رضایعل گمیم سیرو به پل تیمگه من کشتمش؟ واقع _

 بدبخت! رهیخودتم گ یعجب... پا _

 بدم؟ جواب خانواده شو که واسه عقد پسرشون اومدن؟ یحاال جواب خواهرمو چ رهیبم خواستمیمن نم ستیبرام مهم ن _

 شد. رو به من گفت: ریسراز اشکاش

 .مارستانیب میریبرو سوار شو م _

ما رو بدرقه کرد. عقب  راهیفقط با فحش و بد و ب رهینتونست جلوشو بگ نیبودن واسه هم شتریب رضایافرادش از عل تعداد
 یکه منو تنها نذاره جلو خواستمیو با التماس ازش م دمشیبوس یپام گذاشتم تمام طول راه م یرو رو لیسوار شدم و سر سه

برانکارد  یرو رو لیبه داخل رفت و با چند پرستار و برانکارد برگشت. سه لهمسعود باعج میستادیا مارستانیب نیکترینزد
با  میزدی! پشت درب اتاق قدم مگهیطرف، مسعود از طرف د هینداشتم. من از  یبردن اتاق عمل! حال خوب میگذاشتن ومستق

 مسعود رفتند. تبه سم سیت نشده بود که چند تا پلساع هیکمکش کنه هنوز  خواستمیوجودم از خدا م یهمه 

 افتاده؟ یجناب چه اتفاق دیببخش _

 خورده. ریت یریدرگ هیپسرعموم تو  _

 کرده؟ کیبهش شل یک _

 کرد. کیکه بهش شل دمیمن اونجا بودم د یملک رضایعل _

 ؟یازش دار یآدرس و نشونه ا _

 بله! _

 .سیبنو نجایا _

به من اشاره  کرد و  سی. آدرسو براشون نوشت که پلافتادیم ریگ دیبا یرو لو داده اون عوض رضایبودم که مسعود، عل خوشحال
 به مسعود گفت :

 اون خانم هم شاهدن؟ _

 هم ندارن. یهستن و حال خوب لیسه یمیقد ی. از دوستانجانیا یاتفاق شونینه ا _

 .دیاریب فیتشر یپرونده به کالنتر لیتکم یخب اوضاع مساعد شد برا اریبس _

 چشم حتما! _

 که رفتن مسعود به سمت من اومد و گفت: سهایپل

 که! یدیاز تو نگفتم شن یزیمن چ _

 آره . _ 

 ؟یاوک یدیرو د لیسه مارستانیتو ب یکه تصادف یهست یمیدوست قد هیتو  _

 .گهیم قتویحق رضایعل _

 اون االن از مرز هم رد شده دختر. _

 شدم که گفت: رهیتعجب بهش خ با

 هست که نگو! یچموش هی _

 میدیبگم که درب اتاق عمل باز شد دکتر و چندتا پرستار از اون خارج شدند من و مسعود به سمتشون دو یزیچ خواستم
 :دیپرس یمسعود با نگران

 شد؟ یدکتر چ _

 مکث گفت: یکم با

 متاسفم... یلیخ _

 گفتم: ادیفر با

 ؟؟؟؟یچ یعنی ؟؟؟؟؟یچ _
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 میبکن یکار می... در هر صورت ما نتونستنشیآورد یاگه زودتر م دیبود گلوله رگ رو پاره کرده شا دیشد یلیخ شیزیخونر _
 متاسفم!

 بود گفتم: یاشکام جار کهیبه سرم آوار شد درحال ایتمام دن انگار

 .نمشیبب خوامیم _

د به سمتش رفتم ملحفه رو کنار زدم چه آروم صورتش بو یرو دی. ملحفه سفمیپرستار من و مسعود وارد اتاق شد ییراهنما با
 گفتم: ادیبود تکونش دادم و با فر دهیخواب

که  یچرا؟ مگه بهم قول نداد لیبشه؟ سه یکه چ یتنها ول کرد نجایمنو ا یمعرفت نبود یبلند شو تو که ب لیبلند شو سه _ 
 یکنم؟ به خاطر خدا بلند شو چشما کاریکنم؟ من بدون تو چ کاری...حاال من چیلیخ ینامرد یلیخ لیسه ؟یذاریتنهام نم چوقتیه

 خوشگلتو باز کن.

شد که از حال  یچ دمینفهم کردیم هیبود و گر ستادهیمسعود هم کنار تخت ا ختمیریو اشک م دمشیبوس یکردم م بغلش
 رفتم...

 درحال چک کردن سِرُمم بود گفتم: که یبودم ِسرُم بهم وصل بود. به پرستار مارستانیتخت ب یچشمامو باز کردم رو یوقت

 کجاست؟ لیسه _

 .گمیم تیسردخونه...بهتون تسل _

 .ششیبرم پ دیمن با شه؟یسردش م نیدونیچرا سردخونه؟ مگه نم ؟؟؟یچ _

 و خواستم برم پرستار مانعم شد. دمیجام بلند شدم سُِرمو از دستم کش از

 !یبر یخوایکجا م ادیخانم دستت داره خون م _

 !شهیاون زنده ست اون نمرده اونجا سردش م دیفهمی. ولم کن، چرا نمششیبرم پ دیمن با _

من  یبرا لیآرامبخش منو به تخت برگردوندند. باور مرگ سه قیهم به اتاق اومدن و با تزر گهیمن چند پرستار د یسر و صدا با
 اتاق بود بهم نگاه کرد و گفت: یود توبه هوش اومدم مسع یانقدر شوم باشه وقت دیمن با ریسخت بود آخه چرا تقد یلیخ

 ؟یخوب _

 باشم؟ دیبا _

 بشه! ینطوریا خواستمیمهسا به خدا نم ستمینه منم خوب ن _

 !نمشیبب خوامیشد، م یول _

 .یرو انجام بدن بهتره تو اتاق بمون رانیانتقالش به ا یتا کارا مارستانیخانواده ش اومدن ب _

 ران؟یببرنش ا خوانیم _

 واسه مراسم! گهیآره د _

 حق منه که تا لحظه آخر کنارش باشم! نیا ؟یمن پس چ _

خودت  لیو خانواده ت هم باور کردن پس با اسم و فام سی! پلیوانمود کرده که تو مُرد یتصادف ساختگ هیبا  رضایعل نیبب _ 
 .رمیگیو با اون برات پاسپورت م کنمیدرست م یشناسنامه جعل هی! من برات یچون تو مُرد یبرگرد یتونینم

 من زنده ام! یول _

خون از  خواستمیمنم هواتو داشته باشم. مهسا به خدا من نم دمیقول م یکن یاگه باهام همکار رهیمنم گ یاگه رو بشه پا _
 خواهرمو به آرزوش برسونم. خواستمیفقط م ادیب یدماغ کس

 شد؟ یچ رضایعل _

 به رفتن تو نباشه. یازیکه ن چوندمیرو پ هیقض یطور یمن تو کالنتر هیفعال که فرار _

 تخت بلند شدم که مسعود گفت: از

 کجا؟ _

 .لیسه شیپ _

 ؟؟؟یینجایا یواسه چ یبگ یخوایم شناسنیهمه تو رو م روننیکه ب ییمهسا اونا شهینم _

 باشم. لیکنار سه خوامیمن فقط م _

 اونجا! یبر یتونیخب، اما اون االن سردخونه ست تو که نم لیخ _

 بود! یبتیچه مص گهید نیمن...ا یخدا یوا _

 گفت: یم کل فضا رو پر کرد مسعود با ناراحت هیگر یصدا و
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 بگم متأسفم! تونمیو فقط م فهممتیم _

اونروز  ی. فرداکردیاز ذهنم گذر م لمیف  هیداشتم مثل  لیکه با سه یو تمام لحظات دمیتخت دراز کش یکمک مسعود رو با
 رفت مسعود گفت: رونیپرستار وارد شدند. پرستار ِسرُم رو از دستم خارج کرد و از اتاق ب هیمسعود با 

 م؟یبر نجایاز ا دیپاشو با _

 چرا؟_

 .نیباهم رو به رو بش خوادیهم اومده و من اصال دلم نم نیرام _

لوت بدم و از شرت  تونمیراحت م یلیخ یکن فیتکل نییمن تع یبرا یمن هنوز خدمتکارتم؟ تو حق ندار یفکر کرد نمیبب _
 راحت بشم.

 گفت : تیبا عصبان 

واسه عشقت رو  یفرصت عزادار چوقتیخانواده ت و تو ه شیپ گردوننیبرت م سایپل یاما اگه منو لو بد یگیآره تو راست م _
 کمکت کنم. تونمیچون فقط منم که م یبهتر به حرفام گوش بد یکنارش باش یتا لحظه خاکسپار یخوایپس اگه م یکنینم دایپ

 میکم زمان بگذره و اوضاع روح هیخانواده م برگردم پس بهتر بود بذارم  شیپ تونستمیکه داشتم نم یبا او بود باحال زار حق
راه  مارستانیب نگینبود. بلند شدم و پشت سر مسعود به سمت پارک رید چوقتیبهتر بشه واسه لو دادن مسعود ه

 میشد نیسوار ماش یبود وقت انیجر نیبهتر از مسعود که مسبب ا یکردم کیم یخال یکیسر  دیبد بود با یلیافتادم...حالم خ
 گفتم: هیبخواد حرکت کنه با گر نکهیقبل از ا

 ؟یعوض یمنو کجا ببر یخوایم_

 مهسا! شهیبرام شر م ست؟ین تیچرا حال یینجایبفهمه تو ا دینبا یکس _

 توئه ! رهیهمش تقص ؟؟؟یفهمیمن ُمرده م لیک...به جهنم...سهبه در _ 

 و گفتم: دمیش کوب نهیبا مشتهام به س ختمیریو اشک م زدمیم ادیفر کهیسمتش حمله ور شدم و درحال به

...اونو به من برگردون...من خوامیرو م لمیبخشمت...ازت متنفرم...من سه ینم چوقتیآشغال...ه یتوئه...لعنت ریهمش تقص _
 !رمیمیبدون اون م

 دستهام خسته شد، زدن رو متوقف کردم مسعود منو بغل کرد و گفت: یوقت ختیریسکوت کرده بود و اشک م مسعود

قرار بود آزادت  ای...بعد عقدش با رورهیبم یوسط کس نیا خواستمینبود...من نم نیآروم باش مهسا...به خدا هدفم ا _
 ...خواستمی...نمکنم...من.

 اومدم و گفتم: رونیکردن از آغوشش ب هیگر یاز کل بعد

 !ستیمن حالم اصال خوب ن دیببخش _

 تکون داد و گفت: یسر

 !دمیو بهت حق م دونمیم _

 عمارت شد و خطاب به من گفت: نگیرو روشن کرد و راه افتاد. وارد پارک نینزدم. ماش یحرف گهیحال بودم که د یب اونقدر

 باشه؟ ران،یا میپاسپورتت رو انجام بدم و باهم برگرد یکارا خوامی...ماین رونیمن نگفتم ب یبرو تو اتاقت و تا وقت _

 به عالمت مثبت تکون دادم که گفت: یسر

 یجور هی یبگو خودت اومد یکنیم کاریچ نجایا دنیو ازت پرس یروبه رو شد هیو بق نیبا رام یاگه اتفاق کنمیمهسا خواهش م _
 کن باشه؟ یرو اوک هیقض

به  یعالقه ا گهیحرفاش کرد. به اتاقم رفتم د دییتو نگاهش بود که منو وادار به تأ یچرا دلم براش سوخت! التماس دونمینم
 وارد اتاقم شد و گفت: مهیالهه سراس کردمینداشتم فقط به مرگ فکر م میادامه زندگ

 چه خبره؟؟؟ نجایمهسا ا _

 .دونمینم _

 عزا شده؟ یشد؟ چرا عروس یچ یرفت نجایاز ا لیبا سه نکهیبعد از _

 و گفت: دیهق هقم بلند شد من رو به آغوش کش دوباره

 .زمیآروم باش عز _

ظهر چشمامو بازکردم الهه  یاونروز حوال یزود به خواب رفتم. فردا یلیچند تا قرص آرامبخش داد که با خوردن اونا خ بهم
 اندازه ساکت بود گفتم: از شیکنارم نشسته بود عمارت ب

 ست؟ین نجایا یکس _

 .ستین یکس گهیبه جز خدمه د _
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 کجان؟ هیبق _

 صبح زود رفتن . _ 

 کجا؟ _

 مسعود خطاب به من گفت: ستادیا یجواب نداده بود که مسعود وارد شد الهه به احترامش بلند شد و گوشه ا هنوز

 .میبر دیپاشو با _

 کجا؟ _

 شناسنامه و پاسپورتت. نمیتهران...ا _

 رو به دستم داد و گفت: اونا

 منتظرتم. رونیب _

! مجرد، متولد تهران! چه خوب جعل شده بود. الهه کنجکاوانه نگاهم یفره تایبه شناسنامه انداختم ب یاز اتاق خارج شد نگاه و
 بهش گفتم: کردیم

 برم. دیبا _

و به سمت  میشد نیو به مسعود ملحق شدم سوار ماش دمیباسامو پوشکرد. ل تیموفق یفقط برام آرزو یحرف چیبدون ه اونم
 که گفتم: میمنتظر نشسته بود تیتو سالن ترانز میفرودگاه حرکت کرد

 رفتن؟ هیبق _

 آره  . _ 

 بردن؟ لمیسه _

 رو تکون داد و گفت: سرش

 آره. _

با  یمشکل چیما در سالن اعالم شد بدون هکه شماره پرواز  دینکش یدادم سکوت کنم طول حیرو بغض گرفته بود ترج گلوم
 تهران پرواز کرد._رانیبه سمت ا مایسوار شدم و سرانجام هواپ یپاسپورت جعل

 مسعود گفتم: به

 کنم؟ کجا برم؟ کاریتهران چ دیمن با _

 !شهیاونجا مزاحمت نم یافتاده...کس یخونه خودم...نگران نباش، خال برمتیم _

 تو مراسماش باشم. خوامیمن م _

 .یلیسه میقد یاز دوستا گمیم دیهم پرس یهر ک برمتیباشه خودم م _

 و گفتم: دمیکش یآه

 باشه ممنون. _

از گوشه  اریاخت یاشک ب یتا اون روز نحس و قطره ها مون،یی. از اول آشناکردمیفکر م لیرو بسته بودم و به سه چشمام
 . ختندیر یچشمام فرو م

 مبل نشستم که بهم گفت: یا مسعود به خونه ش رفتم روب دمیتهران رس به

 ؟یرینم ییراحت باشه جا المیخ _

 .رمینم یینکنم جا یتا برا عشقم عزادار _

 !کنمیخبرت م هیبرنامه چ نمیمن برم بب _

 باشه. _

و منتظر موندم تازه چشمام  دمیکاناپه دراز کش یاما قرص نداشتم رو کردیرفت و من تنها موندم سرم بدجور درد م مسعود
 زنگ تلفن بلند شد جواب دادم، مسعود بود. یگرم شده بود که صدا

 مهساجان؟ یسالم خوب _

 باشه. یسالم، تا خوب چ _

 ارم؟یبرات ب یخواینم یزیخونه چ امیمن دارم م _

 .خوامیقرص م کنهیسرم درد م _

 ؟یا گهید زیباشه چ _
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 نه ممنون. _

آب و  وانیل هیکرد و به آشپزخونه رفت با  یشد. سالم دایساعت سروکله مسعود پ کیکاناپه بعد از  کردم و برگشتم سمت قطع
 قرص کنارم نشست و گفت:

 بخور. ایب _

 ممنون._

 آورد به سمتم گرفت و گفت: رونیکاغذ ب هی بشیرو خوردم که از ج قرص

 .هیاعالم نمیا هیفردا خاکسپار _

کلمه ها سخت بود  نی! چقدر خوندن ایطاهر لی. جوان ناکام سهکردیم یید کنارش خودنمابا لبخن لیرو گرفتم عکس سه کاغذ
 وونهیچشمام جون داد. داشتم د یعشقم جلو یراحت نیبه هم شدیم بلند شد باورم نم هیگر یکاغذ رو مچاله کردم و صدا

 :گفتمیم کردمیم هیهمونجور که گر شدمیم

تازه داشتم  ؟یازم گرفت ویچرا همه چ کردم؟یم مویمنکه داشتم زندگ ؟یکردم؟ چرا باهام لج شد کاریچرا؟ واقعا من چ ایخدا _
 آخه چراااا کردمیعادت م طمیتازه داشتم به شرا دمیچش یرو م یمزه خوشبخت

 مسعود هم با بغض به سمتم اومد و گفت: ختمیریو اشک م زدمیم ادیفر

 آروم باش مهسا! _

تو  د؟؟؟یشد؟؟؟ خواهرت خوشحال شد؟؟؟ به آرزوش رس یتوئه...حاال چ ری...اصال همش تقصنمتیبب خوامیبرو گمشو...نم _
 ... ازت متنفرم آشغال!ری... برو بمشیکشت

 سمت در رفتم که گفت: به

 ؟یریکجا م _

 !دهیعذابم م دنتیباشم...د لیتو خونه قاتل سه خوامیباشم...نم نجایا خوامینم _

 برو باشه؟ نجایصبح از ا روقتهیآروم باش...االن د یتو بگ یباشه...باشه...هر چ _

 .رمیاالن م نیهم _

من رو به جنون کشونده بود اونقدر به در مشت زدم  هیاعالم دنینداشت د یا دهیفا دمیکوبیبهش مشت م یقفل بود هرچ در
 :گفتیو باز کردم که ممسعود چشمام ر یبودم با صدا هوشیچند ساعت ب دونمیکه از حال رفتم نم ختمیو اشک ر

 مهسا....مهسا خانم....مهسا جان. _

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 بله؟ _

 بهشت زهرا پاشو آماده شو. میبر دیبا _

 شده و کجام با عجله بلند شدم که گفت: یاومد که چ ادمی تازه

 .میریصبحونه بخور بعد م ایب _

 .خوامینم یزیچ _

 !ینخورد یزیتا االن چ روزیها از د شهیحالت بد م _

 ...خوبم!ینگران من باش خوادینم _

 نزد فقط گفت: یاونقدر بد بود که حرف میروح طیشرا

 .میباشه پس پاشو بر _

 .میشدم و به سمت بهشت زهرا حرکت کرد نشیماش سوار

پوش بودند، اما  یه مشکاومده بود هم یادیز تیجمع کردمیعشقم رو تماشا م نیبودم و از دور مراسم تدف ستادهیا یا گوشه
بود؟؟؟اونا هم  کتریبهش نزد ی. از مادر و خواهر کدونستندیکردن رو در شأن خودشون نم هیگر دیشا دونمیعزادار نه! نم

کردند و  یدر دست کنار قبر, خاک شدن پاره تنشون رو نظاره م یو دستمال یتابآف نکیبه تن کرده بودند با ع یکیش یلباسا
چرا ازشون متنفر بود. نتونستم دووم  دمیفهم یپسر حاال م نیبود ا بیچقدرغر گرفتندیدماغشون م یدستمال رو جلو یگهگاه

بازوم رو  یبود اما دست دنشید ارهدوب یتنها شانس من برا نیا دمیجنازه رو کنار قبر گذاشتند به سمتش دو یوقت ارمیب
 و مانع شد مسعود بود. دیکش

 جلو نرو . کنمیمهسا ازت خواهش م _ 

 کنم. یحقه منه که براش عزادار نیولم کن کثافت ا _

 همه رفتن. یبذار وقت یباشه ول _
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 نیجمع متفرق شد. فقط رام یکه چه راحت به خاک سپردنش و بعد با خوندن فاتحه ا دمینبرد از دور د ییهام راه به جا هیگر
 . خاکش رو نوازش کردم و گفتم:دادینم دنیشکام اجازه دمونده بود, من و مسعود به سمت قبر رفتم کنارش نشستم ا

با  ذارمیم یفکر کرد شتیپ امیبه دلت صابون نزن چون قراره زود ب ادیز یمن؟ ول یب گذرهیمعرفت؟ خوش م یب یچطور _
 !یعشقم تو فقط مال من یکور خوند یبپلک ایحور

 گذشت مسعود کنارم نشست و گفت: یساعت کیانگار که از همه داغدارتر بود.  کردیم هیبدجور گر نیرام

 .میبهتره بر _

 .دیشماها بر نجاستیخونه من ا مونمیم نجایرو ندارم که برم هم ییکجا؟؟؟ من جا _

 .میچقدر گدا و دزد داره؟ خطرناکه پاشو بر نجایا یدونیم شهیم کیهوا تار گهیچند ساعت د یگیچرا چرت م _

برسه تو برو فکر خواهرت باش  یبیبهم آس ذارهینم کنهیم تیباشه اون ازم حما یهر خطر ؟ینیبینم ی! کورنجاستیا لیسه _
 دست از سر من بردار.

 گفت: نیمنو به زور ببره که رام خواست

 .مونمی...بذار بمونه منم مفهممیولش کن...من حالشو م _

 گفت: مسعود

 .مونمیباشه پس منم م _

 بهم گفت: نیعذاب وجدان داشت که دائم مواظبم بود. رام ایبزنم  نیبه رام یحرف دیترسیم دونمینم

 ؟یدیفهم یمهساجان؟ چطور یکنیم کاریچ نجایشما ا _

 گفتم: یبا مکث کوتاه دیفهم شدیاز حرکاتش م نویتو دل مسعود نبود ا دل

 بودم. لیبا سه یمن از دب _

به شما مربوط بشه  دیبا لیسه ییهو هی میتصم نیا دونستمیبرو شد به خدا شک کرده بودم م یدفعه دب هیآها پس بگو چرا  _
 ...خب حاال چرا اونجا؟ اونم تنها؟شهیمهسا که سر خونه زندگ گفتمیاما بازم به خودم م

 .گمیبعدا م ستیجان االن حالم مساعد ن نیمفصله رام انشیجر _

 .یبگ خوادیکنم اصال نم تتیاذ خوامیباشه نم _

دراز  نیزم یرو یصبح از حالت تهوع و خستگ یدم دما زدمیو باهاش حرف م خوندمیصبح کنار خاکش موندم براش قرآن م تا
 مسعود گفت: دمیکش

 .میپاشو بر یپر خاک شد یکنیم کاریچ _

 کنارم نشست و آروم زمزمه کرد: نیندادم رام جواب

تو از  یاون به خاطر خوشبخت یدیعذابش م یکارا دار نیدوستت داشت با ا لیکه چقدر سه یدونیمهسا جان تو خودت خوب م _
بروز  چوقتیاما ه دیکش یکه خودش چ دونهیخدا م یکن یراحتتر زندگ یوانمود کرد مُرده تا تو بتون یگذاشت حت زشیهمه چ
 کنمیخواهش م شه؟؟؟یم یه حالوضع چ نیتو ا دنتیاالن با د یبکنه فکر کرد شغرور خود ینخواست تو رو قربان چوقتینداد ه

 کم استراحت کن بعد دوباره برگرد باشه؟ هیهم که شده پاشو برو خونه  لیبه خاطر سه

 ندارم که برم. ییمن جا _

 اونجا؟ میبر یخوایدست منه م لیخونه سه دیکل _

 وسط حرفش و گفت: دیپر مسعود

ها , لباسها و  لهیکه کل وس یبره اونجا بره تو خونه ا یگیاونوقت تو م رهیمیداره م ینجوریهم نیا ن؟یرام یگیم یدار یچ _
 هست؟ لیسه یعکسا

 نشستم و گفتم: یسخت به

 برم اونجا. خوامیمن م نیرام میبر _

 و درستش کن. ایبفرما حاال ب _مسعود

 نگران نباش خودم مواظبشم. _نیرام

 گفت: نیراه رام یشد وسطا یمسعود هم به دنبالمون راه میرفت لیشدم و به سمت خونه سه نیسوار ماش نیکمک رام با

 ذاره؟یچرا تنهات نم خواد؟یم یمسعود چ نیا _

 . دونمینم _ 

 به تو. دهیهمه رو ول کرده چسب بهیعج _
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 دونمیداشتم نم ازیبه کمکش ن دیشا سوختیدلم براش م دیبندازم شا ریمسعود رو گ خواستمیچرا نم دونمینزدم نم یحرف
 نییخوابه و جمع جور اما قشنگ تز کیبود  یکیوارد شدم خونه کوچ میدیرس ینزنم. وقت یدادم حرف حیکه بود ترج یهرچ یول

وارد اتاق خواب شدم تمام  ی. بدون معطلموندیمن مثل بهشت م یده براینفس کش نجایعشقم ا دونستمیم نکهیشده بود هم
خوردم و  نیرفت و به زم یاهیچشمام س دیچرخیدور سرم م ایتم دنتحمل نداش گهید ختمیلحظه فرو ر کیعکس من بود  وارید
 نیهم کنارم. رام نیبودم و مسعود و رام دهیتخت خواب یشدن آب به صورتم چشمامو باز کردم رو دهیشدم با پاش هوشیب

 آهسته گفت:

 ؟یخوب _

 تکون سر به عالمت مثبت اکتفا کردم. مسعود ظرف غذا رو جلوم گذاشت و گفت: به

 پاشو بخور برات غذا گرفتم. _

 ندارم. لیم_

 !ایریمیم ،ینخورد یچیچند روزه ه یاریدر م یمهسا چرا بچه باز یچ یعنی _

 عشقم. شیپ رمیبهتر م _

 .یکه بود ییهمونجا گردونمیاصال برت م یتو مراسماش شرکت کن ذارمینم گهید ای یخوریهمه شو م ای _

 !یمن یوص لی.... به تو چه آخه؟ وکیرو دار یلیخ _

 گفتم. نکهیهم _

 نیگرسنه بودم حوصله مشاجره هم نداشتم ا یحساب میکرد و هردو از اتاق خارج شدند از حق نگذر نیبه رام یسر اشاره ا با
بود به زور دوغ چند قاشق  یبیبه هرترت گرفتمیبود که مشغول خوردن شدم اما با گذاشتن هر قاشق به دهن حالت تهوع م

 من, مسعود گفت: دنیبا د زدندیبودند و حرف م نشستهمبل  یرو ییخوردم و از اتاق خارج شدم دوتا

 ؟یخورد _

 بله . _ 

 دختر خوب. نیآفر _

 د؟یینجایا یشماها تا ک _

 جواب داد: مسعود

 چطور مگه؟ _

 تنها باشم. خوامیم _

 حرفشم نزن امکان نداره. _

 ؟؟؟یخوایاز جون من م یتو چبابا  یا _

 . مونهیاز ما م یکی ،یتنها بمون ستیصالح ن یکه دار یبد یبا اوضاع روح _ 

 .کنمینم ینترس خودکش _

 که. یدونیم هیکیحرفم  _

 یحمومم طول م قهیمواظبم بودند اگه پنج دق یحساب دمیخفه ش کنم با حرص به اتاق رفتم و در و محکم بهم کوب خواستمیم
 بهش گفتم: موندیم شمیتا مطمئن بشن خوبم اکثر اوقات مسعود پ کردندیمرتب صدام م دیکش

 که به نفعته. رمیاگه من بم _

 چرا؟ _

 ت حرف بزنه. هیکه عل ستین یکس گهیچون د _

 کنم؟  یاونوقت با عذاب وجدان چطور زندگ _ 

 ؟؟؟یوجدان؟؟؟ مگه دار _

 بکنم. لیبرا سه تونمیکه م هیحداقل کار نیا مونمیم شتیت پاما من تا خوب شدن حال یازم متنفر دونمیم _

 و حاال... یتا زنده بود عذابش داد م؟یچرا ماها انقدر مُرده پرست _

 بفهم. نویبشه ا ینجوریا خواستمیمن نم _

و  کردمیشبها عکسا و لباساش رو بغل م دادیعذابم م شیخال یجا دنیبودند. د یبد یرد و بدل نشد روزها نمونیب یحرف گهید
کرد مراسم سوم هم گذشت انگار که سال بود چقدر زود  یبعد از او زندگ شدیتا به خواب برم. چطور م ختمیریاونقدر اشک م

 ییتنها یبرا ختمیر ینشسته بودم و اشک م یوسط تنها من گوشه ا نیا دندیخندیو م گفتندیهمه فراموشش کردند چه راحت م
 ...لیسه تیظلومو م
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 یرو یرفتند. کنار خاک غرق در افکارم نشسته بودم که با گذاشته شدن دست شونیزندگ یهفت هم تموم شد و همه پ مراسم
قلبم  ی...از خوشحالنینسر شدیکه مقابلم بود چشم دوختم باورم نم یشونه م به خودم اومدم سرم رو بلند کردم و به چهره ا

 به تپش افتادو گفتم:

 دار؟؟یب ایخوابم  ؟؟؟یخودت ن؟؟؟یرنس _

سرمو با  دیکشیفقط دستش رو نوازش وار به پشتم م یحرف چیکردم و اون بدون ه هیرو به آغوشش انداختم و گر خودم
 دستاش قاب کرد و گفت:

 .نمتیدوباره بب یروز شدیباورم نم _

 طیآشنا اونم تو اون شرا هی دنید دمیدرست حرف بزنم دستاش رو گرفتم و بوس تونستمینفسم بند اومده بود و نم هیگر از
 رو داشت. بهم گفت: یبرام حکم خوشبخت

 به خاطر اون تحمل کن. شهیناراحت م لینکن به خدا سه نکارویبا خودت ا زمیآروم باش عز _

! تو دلم کنهیدرد م نه،یقلبم سنگ نینسر شمیچرا آروم نم دونمینم شهیتر م نیبغضم سنگ کنمیم هیگر یچرا هرچ دونمینم _
 .سوزمیاز درون دارم م شهیجور خاموش نم چیکه ه هیشیآت

 گفت: نیدوباره هق هقم فضا رو پر کرد نسر و

 خونه. میپاشو مهسا پاشو بر ییحرفها نیتر از ا یاما تو قو دونمیسخته م _

شربت به سمتون اومد و کنارمون  وانیکه مسعود با دو تا ل میمبل نشسته بود یرو میرفت لیهمراه مسعود به خونه سه به
 گفتم: نیو من رو به نسر مینشست ازش تشکر کرد

 چطورن؟ نایو ال نیاز بابا مامانم چه خبر؟ فرز _

 کرد ادامه دادم. سکوت

 با توام! ن؟؟؟ینسر _

 ؟؟؟یمدت کجا بود نهمهیاصال ا ؟؟؟یچطوره که زنده ا یتو مُرد میکردیما فکر م _

 گفته بودم و به او هم گفتم : نیکه به رام ییزایهمون چ یخونسرد با

 شنوهیخبر ازدواجم رو م یمن نه... وقت یوار عاشقم بود ول وونهید رضایداشتم به اسم عل یدوست پسر هیراستش قبلنا  _
اونجا  کنهیمنتقل م یو به دب دزدهیفرصت مناسب منو م هیتو  نمیواسه هم رهیازم انتقام بگ رهیگیم میو تصم کنهیداغ م

 لیسه دمی! فهملهیسه یپسرعمو دمیمسعود اشاره کردم( نجاتم داد بعدش فهم هآقا) ب نیمنو به عربا بفروشه که ا خواستیم
کرد  بمونیتعق یلعنت یرضایاما عل میو باهم ازدواج کن رانیا میقرار بود برگرد شمیزنده س باهاش تماس گرفتم و اونم اومد پ

 چشمام! یجلو نینسر شهیچشمام کشت. باورت م یرو جلو لیگلوله سه کیبا شل میبه سفارت برس نکهیاز ا و قبل

 خودمو کنترل کردم و گفتم: یدل نازک شده بودم به سخت بیروزها عج نیبغضم شکست ا بازم

 .نجامیو االنم ا رانیبازم مسعود بهم کمک کرد تا بتونم برگردم ا _

 گفت: نینسر

 کرد. یباز تیخدا لعنتش کنه چطور با زندگ _

 :گفتم

 .دنشونیچه خبر؟ بابا مامانم خوبن؟ دلم لک زده واسه د زدیخب حاال تو بگو از  _

 گفتم: ینگفت با دلخور یزیو چ نییانداخت پا سرشو

 افتاده؟ یاتفاق ؟یدیبا تو هستم چرا جواب نم نینسر _

 راحت کن.بذار باشه واسه بعد مهسا جان فعال است _

 نه؟ ایشده  یچ یگیم نینسر ؟؟؟یچ یعنی _

 .مونمیم شتیمن حاال حاالها پ هیحاال چه عجل زمیعز گمیم _

 همه وجودمو گرفت با التماس گفتم: دلشوره

 بدونم. خوامیشده بگو م یبابا مامانم خوبن؟؟؟ تو رو خدا هرچ ن؟؟؟ینسر _

 مکث گفت: یکم با

جسد  گنیو م رنیگیباهاش تماس م یروز از کالنتر هیبود  ختهیبهم ر یلیمخصوصا بابات خ میزد همه نگرانت بود بتیغ یوقت _
 ییسوخته و قابل شناسا یکه جسد دختر حساب گنیبهش م رهیم یبره وقت ییشناسا یبابات برا دیشده و با دایپ یدختر هی
از شال و مانتوت همه شون مال تو  یه اتک ف،یانگشتر، ساعت، ک دنیم نشونشده رو بهش  دایکه ازش پ یلیاما وسا ستین

زدن تا  ششیآت نیبه دخترتون تجاوز شده و بعدم تو ماش گنیمال دختر منه اونا هم م نایا گهیو م شهیبودن! بابات حالش بد م
 و ... کنهیم یتصادف بد ونهو تو راه خ شهیبد م یلینباشه و به اصطالح رد گم کنن. بابات حالش خ ییقابل شناسا
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 ؟؟؟یحرف بزن چ نینسر ؟؟؟یو چ _

 !شهیمتاسفانه فوت م _

 مکث گفتم: یبا کم گهیم یچ دمیفهمینم

 من مُرده؟؟؟ یبابا یبگ یخوایفوت؟؟؟ م شه؟؟؟یم یچ _

 شدند و آروم گفت: ریسراز اشکاش

 بله متاسفانه! _

 آرامش گفتم: با

 اون کجاست؟؟؟ ؟؟؟یمامانم چ _

 گفتم: ادینگفت با فر یزیچ

 مامانم کجاست؟؟؟ گمیم ؟؟؟؟؟یمگه کر _

 که ... دیهفته نکش هیو به  ارهیمهسا...مامانت هم نتونست مرگ تو و بابات رو طاقت ب _

 ؟؟؟یکه چ _

 دق کرد! مهسا دق! _

 هق هقش بلند شد با خنده گفتم: و

 مامانم هم مُرده؟؟؟  یعنی _ 

 متأسفم! _

 و گفتم: دمیبلند بلند خند دمیخند

 ست؟؟؟یمسعود؟ مامان بابام مُردن واقعا خنده داره ن گهیم یچ ینیبیم _

 ادامه دادم: نیبه نسر رو

 نکنه اونا هم مُردن؟ ؟یچ نیفرز _

 ازشون نداره. یخبر ینه اما کس _

 ؟یچ یعنی _

خبر  یکس کنهیم کاریکجا رفته و چ نکهیا رهیم زدیاز  شهیهم یو برا دهیاز کارش استعفا م نیبعد از فوت پدر و مادرت فرز _
 نداره!

 خانواده ش. شیخب حتما برگشته مشهد پ _

 .زدهیحرف از خارج م گفتنینه فکر نکنم همکاراش م _

 ییاز دست دادم باورش برام سخت بود حاال تنها مویکنم چه راحت ظرف چند روز همه چ هیگر ایکنم بخندم  کاریبودم چ مونده
آدم  شهیم ادیز بتیمص یمگه من چقدر توان داشتم وقت کجا؟؟؟ی بتیمص نهمهیذهنم هنگ کرده بود. ا کردم؟یم کاریچ دیبا
چشمام پرپر شد. پدر و مادرم تنها  یعشقم جلو لیبود سه نیمن هم تیکنه حکا یعزادار دیبا یکیکدوم  یبرا دونهینم

کنم  یعزادار دیبا زیکدوم عز یبرا دونستمیدر کنارم نبودند. شوهر و تنها فرزندم گم شده بودند. نم گهیمن د یپشتوانه ها
 :گفتیصورتم به خودم اومدم که م یبه روبه رو بودم که با حرکت دست مسعود جلو رهیمات و مبهوت خ

 ؟؟؟یشنو یصدامو م ؟؟؟یمهسا؟؟؟ خوب _

 و گفتم: دمیخند

 اتفاق خوب افتاده من چرا بد باشم؟؟؟ نهمهیهم خوبم ا یلیبد باشم؟؟؟ خ دیبه نظرت با _

 و گفتم: دمینگاه کرد دستامو بهم کوب نیبه نسر یبا نگران مسعود

 ست؟؟؟یگشنمه شما گشنه تون ن یلیخ _

 بود گفت: هیکه در حال گر نینسر

 بگم... یچ دونمیمهسا جان...به خدا نم _

 راحت باش. زمیبگو عز یخوایم یهرچ _

 خدا بهت صبر بده. _

 و گفتم: دمیهق هقش بلند شد. خند یبعد دوباره صدا و

 خوبم. ییلیمن خوبم، خ ؟؟؟ینیب یبهم صبر داده نم نیبابا نسر یا _



RomanCity 
 عاشقیاوان ترمان  

 

https://telegram.me/romancity 146 

 

 رو به مسعود گفتم: دیشد فهم یاز چهره شون م نویدو نگرانم بودند ا هر

 برم. دیباالخره من تنها فرزندشونم با دنشونیبرم د خوامیم زد؟؟؟ی یبریمنو م _

 برمت تو فقط آروم باش. یآره م _

 م؟؟؟یبر یواااا کجام ناآرومه؟؟؟ خب ک _

 .میریم یهروقت تو بگ زمیعز میریم _

 زدم و گفتم: یلبخند

 د؟ینیب یشدم م زامیهنرمندم هاااا کمتر از چند ماه باعث مرگ عز یلیبچه ها من خ _

 مهسا جان! یستیتو باعثش ن _مسعود

 شدمینم دهیشدم اگه دزد ینم دهیست پسر نداشتم دزدبودم. اگه دو نیاالن خوشبخت تر کردمیم یاگه مثل آدم زندگ _
 همسرم... چارهیب یواااا یاالن زنده بود خانواده م کنارم بودند دخترم تو آغوشم بود و همسرم...ا لیسه

به دست  ارشونیاونکه اخت یب ختندیریفرو م یکی یکیکه بغضم شکست قطرات اشک راهشون رو به صورتم باز کردند  انگار
 گفتم: نیمن باشه به نسر

بابا نون، مامان نون بدون اونا  گفتیهست...چقدر م ادشیاصال منو  ره؟؟یگیبهونه م رو م یگی...هنوز سه سال نداره...منایال _
 کنم؟؟؟ کاریخدا نه حاال من چ یوا طنتاشیاون خنده هاش و ش یچقدر دلم براش تنگ شده برا کنه؟یم کاریچ

بودم  دهیرو ند لیسه چوقتیعاشق نشده بودم کاش ه چوقتیکه ازحال رفتم کاش ه ختمیدم و اشک رکر هیگر اونقدر
از دست دادن تمام  متیاز آب در اومد به ق نیسنگ یلیمن خ یتاوان پس بدم تاوان عاشق نهمهیاونوقت مجبور نبودم ا

 ...ی...لعنت به من....لعنت به عاشقزانمیعز

من معدن آرامش  یکه برا ییرفتم. فروخته شده بود جا میاول به خونه پدر میشد زدی یو مسعود راه نی, رامنیهمراه نسر به
بازومو گرفت و به  نینسر ختمیقرار داشت از دورخونه مون رو نگاه کردم و اشک ر بهیچند غر اریبود حاال دراخت شیو آسا

 :گفتیم کهیبرد در حال نیسمت ماش

 .میبر ایخونه رو فروخته ب نیداره فرز دهیچه فا دنتسایوا نجایا میبر ایمهسا ب _

 رو کرده؟ اون حق نداشت بفروشتش. نکاریا یبه چه حق نیفرز _

 .میبر ای... بیتو هم مُرد کردیاون فکر م _

 .شدیم دهیسه قبر کنار هم د می)محل دفن مردگان( حرکت کردنیشدم و به سمت خلدبر نیزور سوار ماش به

 .یو مهتاب توکل یجالل موسو دیس ،یمهسا موسو دهیس

 قبرا انداختم و زار زدم. یاون سنگ قبر واقعا من بودم خودم رو رو ریکاش ز یوجودم گـُر گرفته بود ا تمام

 کشم؟؟؟یکاش واقعا ُمرده بودم من چرا زنده ام چرا هنوز نفس م یچرا؟؟؟ ا ایخدا _

 گفتم: نیبه نسر رو

 !رمیمیمن بود تا حاال مُرده بود پس چرا من نم یجا گهید یجون سختم نه؟؟؟ هرک یلیمن خ _

 بغلم کردم و گفت: نینسر

 تحمل کن. یسخته ول یلیخ دونمیآروم باش مهسا م _

بودم  دهی!  داغ دسوختی. من جگرم مکردیشد عطش داشتم اما خوردن آب اِفاقه نم یم شتریسوزش دلم ب کردمیم هیگر یهرچ
بود و فقط  یحال شده بودم حالت تهوع داشتم. زدم به استفراغ اما معده م خال یکردم که ب هیسه تا! اونقدر گر یکیاونم نه 

 گفت: نیرام زدمیاوق م

 .ستیحالش اصال خوب ن مارستانیب مشیبهتره ببر _

 "من گفت دنیوارد شد و با د نیبودم بهم ِسرُم وصل بود نسر مارستانیتخت ب یکه باز کردم رو چشمامو

 زم؟یعز یبهتر _

 متأسفانه بله._

 نگو مهسا. ینجوریا _

 . رمیبم خوادیدلم م _ 

 .زمیخدا نکنه عز _

 باشم؟ نجایا دیبا یتا ک _

 . ستیحالت اصال خوب ن یو استراحت کن یبش تیکم تقو هی دیتا فردا با _ 
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 نجاست؟؟؟یا نیرام نینسر _

 .زمیآره عز _

 کارش دارم. شمیپ ادیب یبگ شهیم _

 باشه. _

 بهم گفت: دمیرو کنار تختم د نیکه رام دینکش یرفت و طول رونیاتاق ب از

 ؟یداشت یباهام کار _

 ؟یرو دار لیسه زدی یخونه  دیکل نیرام _

 نه چطور مگه؟ _

 برم اونجا. خوامیم _

 نگاه به خودت بنداز. هی کنهیحالتو بد م نکارایمهسا ا _

 برم درکم کن. خوامیم کنمیخواهش م _

 . میریم یتو استراحت کن هروقت مرخص شد برمیم دسازیم اما کلندار دشویباشه کل _ 

 ممنونم...مسعود کجاست؟ _

 .یکه خوب استراحت کن رمینشسته...منم م رونیب _

 باشه ممنون. _

غذا بخورم و حالم رو به بهبود  کردیمسعود مجبورم م زدندیم یتیتقو یبودم مرتب بهم سِرُم و داروها یبستر مارستانیروز ب دو
 بود.

 ))مسعود((

اگه  دیشا دونستمیوضع م نیسوخت و خودم رو مقصر ا یبراش م یبرام سخت بود دلم حساب تیمهسا تو اون وضع دنید
خودش  یدوستش منو ناج یجلو ی. بدجور عذاب وجدان داشتم مخصوصا وقتوفتادیاتفاقا نم نیاز ا چکدومیبرگرده ه ذاشتمیم

از من نگفت...نگفت که باعث و  یچیاما اون بهم لطف کرد و ه دمبهش بد کرده بو یلیشرمنده شدم من خ یکرد حساب یمعرف
بحران رو پشت سر بذاره به خودم قول  نیتا ا کردمیکمکش م دیبا کردمیاشتباهم رو جبران م دیمنم.... با بتیمص نهمهیا یبان

کنارم  نیبودم که رام افکر نیپناه شده بود تو هم یب یلیکنارش باشم و تنهاش نذارم اون حاال خ یطیدادم تحت هر شرا
 نشست و گفت:

 .ستیاصال براش خوب ن نیا لیاصرار داره بره خونه سه _

 ل؟؟؟یخونه سه _

 کنم؟ کاریچ یگی. مکردیم یزندگ نجایا شونیزمان دوست لیخاطره دارن سه یلیکه باهم خ ییجا _

 .میکنه خودمون مواظبش یعزادار زیهمه چ یبرا دیکال نداره بذار بره بااش _

 ش؟ینیبب یریباشه...نم _

 . رمیچرا م _ 

 کنم . فیخونه رو رد یپس من برم کارا _ 

 باشه برو. _

 رفت و منم به سمت اتاق مهسا حرکت کردم. نیرام

 )) مهسا((

 تخت نشست و گفت: یکنارم رو ومدیکه به سمتم م دمیشدم مسعود رو د زیخ مین یباز شدن در کم یصدا با

 ؟یچطور _

 خوبم. _

 مهسا؟ _

 بله؟ _

 ؟یمنو ببخش شهیم _

 ؟یچ یبرا _

 ...دیشا یبرگرد ذاشتمیاگه من م _
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 به هرحال خواهرت مهم تر بود... دمیفراموشش کن بهت حق م_

 .یکنیممنون که گذشت م _

 زدم و گفتم: یلبخند

 خواهرت چطوره؟ یراست _

اگه تا چهل خوب نشد برا  گفتیتحت نظر پزشکه. بابام م خوره،ینه غذا م زنه،یافسرده شده. نه حرف م ستیخوب ن ادیز _
 .سیانگل برتشیدرمان م

 . کشمیو نفس م رنمیهنوزم حرف م دمید بتیمص نهمهیمن چقدر پوست کلفتم؟ ا ینیبیم _ 

 .یباش یقو دیمهسا جان؟ تو با هیچه حرف نیا _

 باشم؟ یقو یچرا؟ به خاطر ک _

 به خاطر من. _

 تعجب بهش نگاه کردم که گفت: با

 بخشم. یخودمو نم چوقتیمن ه وفتهیبرات ب یاگه اتفاق _

نکنم. باالخره اون دو روز تموم شد و  ییتا احساس تنها موندیکنارم م نیرد و بدل نشد اکثر اوقات رو نسر نمونیب یحرف گهید 
 گفتم: نیبه رام نیماش یستن تومرخص شدم به محض نش

 .لیخونه سه میبر شهیم _

 رو چشمم._

که فقط ازش خاطره خوب داشتم بالفاصله به سمت اتاق  ییآرزوهام بود جا یخونه  نجایا میبه سمت خونه حرکت کرد وارد شد و
قلبم گذاشتم و  یرو برداشتم رو شیکی یکیدست نخورده اونجا گذاشته بود  لیسه یخواب رفتم کمد رو بازکردم تمام کادوها

خونه  نیآروم بودم ا نجایبه گذشته برگشت اما افسوس...برخالف انتظار همه, ا شدیکاش م دمشونیو بوس دمییبو ختمیاشک ر
نفسهاش رو تو هوا حس  کهینزد یلیکنارمه و بهم خ لیسه کردمیحس م دادیبهم م یآرامش خاص هیسراسر خاطره خوش بود 

 یغذا م شتریب کردمیم هیگر کمترحضور تو اون خونه حالم رو بهتر کرده بود  دادیم یبهم حس زندگ بینه عجخو نیا کردمیم
 یبود گاه دیمف یلیهم برام خ نی,مسعود و نسرنیحضور رام میالبته از حق نگذر شدیروز به روز بهترم میخوردم و حال جسم

بهبود  یبرا یکمک بزرگ نیهم تنهام نذاشتند و ا هیثان کی یافتادم اونا حت یذاشتند که به خنده م یاونقدر سربه سر هم م
رفته بودند کنارش نشستم و  رونیب دیخر یبرا نیو نسر نیبود و رام دهیکاناپه خواب یروز که مسعود رو هیبود.  میححال رو
 گفتم:

 مسعود؟ _

 من نشست و گفت: دنید با

 جانم؟ _

 دو تا خواهش ازت دارم. _

 منت بگو. دهیکه باشه به د یهرچ _

 کنم؟ دایرو پ نایو ال نیفرز یکمک کن شهیم یدار ادیتو آشنا ز _

 ؟یخودم هم تو فکرش بودم و بعد کنمیحتما کمکت م _

 سر و صدا فراموش بشن. یب نطوریکه ا ستیحقشون ن رمیواسه پدر مادرم مراسم بگ خوامیم _

 رو فرو دادم که مسعود گفت: بغضم

 .دمیبرات انجام م یبخوا یباشه مهسا هرکار _

 ممنونم. _

به گشتن اول به محل کارش  میاونروز شروع کرد یرو کمکش حساب کنم. از فردا تونمیخوشحال بودم که مسعود هست و م 
 ازش خبر نداشت. دوستش گفت: چکسیاما ه میرفت

 دمیرو پرس لشیدل یداد هرچ سییاستعفا نوشت و به ر یمقدمه ا چیبه سرکار اومده بود بدون ه شهیروز که مثل هم هی _
 تحمله! رقابلیبدون مهسا و خانواده ش برام غ زدیگفت  ینگفت فقط موقع خداحافظ یزیچ

و خودش رو  رهیخواستم باهاشون تماس بگ نیباشه به فکر خانواده ش افتادم از رام تونستیکجا م یعنیبود  ختهیبهم ر اعصابم
 گفت: نیاحوالش بشه خدا رو شکر شماره خونه شون رو حفظ بودم. بعد از تماس رام یایکنه و جو یعرفم نیفرز یمیدوست قد

 .دنشیند گهیبعد از فوت پدر مادرت د گهینگرانه م یلیخ چارهیازش خبر ندارن مامانش ب _

 بابا کجا ول کرده رفته آخه؟ یا _
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 گفت: مسعود

 یو خارج یداخل کنمیچک م ریدو ماه اخ نیاتوبوس و قطار رو تو ا مایهواپ یمسافرا یستهایتمام ل قامیاز رف یکی قیاز طر _
 معلوم بشه کجا رفتند. دیشا

 نداشت چند روز بعد بهم گفت که: یا دهیفا نمیا اما

 رفتند. نیپس با ماش ستین یستیل چیاسمشون تو ه _

مورد نظر فروخته شده و به  نیکه ماش دیفهم یپدرش تو کالنتر یاز آشناها یکی قیرو بهش دادم و اون از طر نیماش مشخصات
 میبه بنگاه هم مراجعه کرد دهیرو از بنگاه خر نیکرد و اون گفته بود ماش دایرو پ داریخر یسند خورده حت یا گهیاسم کس د

رفته باشه  تونهیه! کجا مکه کرد هیچه کار نینداشت کالفه شده بودم آخه ا نیفرز از یا گهید زیشماره خاموش چ هیاما جز 
 شده بودم که مسعود گفت: دیناام گهید

 کرد. داشیپ شهیشده باشه م مهیحداقل ب ایباشه  یکه مشغولشه دولت یکار میاریهم هست... اگه شانس ب گهیراه د هی _

 گفتم: یخوشحال با

 ؟یچطور _

 نه. ای رهیگیم مهیب نمیتا چک کنن بب دمیاسمشو م یاجتماع نیتأم رمیم _

 ممنون مسعود به زحمت انداختمت. یلیخ _

 بشن. دایدعا کن پ _

 هفته دست از پا درازتر گفت: کیاز  بعد

 .دهیقد نم ییعقلم به جا گهیواقعا د زدهیکه براش رد شده مربوط به  یا مهیب نیمتأسفانه آخر _

 و گفتم: دمیکش یآه

 به هرحال ممنون از کمکت. _

 ...کردمیم کاریچ دیاونا بودن حاال با میادامه زندگ یمن برا دیکجا رفته بود تنها ام یعنیبودم  شونیو پر ناراحت

رفت تا جواب بده تلفنش که تموم شد به اتاق  اطیرو نگاه کرد به ح شیگوش یمسعود به خودم اومدم وقت یزنگ گوش یصدا با
 :دمیپرس دیرسیبه نظر م یعصب یبرگشت کم

 بود؟ یک _

 .میفحش بارم کرده که کدوم گور یبابام...کل _

 گفتم: ی. با شرمندگدیخند و

 .یمن شد ریمدت اس نیبه خدا ا دیببخش _

 بدم. حیبخوام بهشون توض ستمینه بابا، خودم خواستم! بچه که ن _

 ادامه داد: و

 ؟یایتو م نیبرگردم. رام دیمن با لهیهفته مراسم چهل سه نیآخر ا یراست _

 داداش. امیمعلومه که م _نیرام

 گفتم: منم

 .امیچون منم م میریخب همه باهم م _

 .شتیپ ادیب گمیم نیبه نسر یبمون نجاینه مهسا تو بهتره هم _مسعود

 .کنمیتو مراسمش باشم خواهش م خوادیدلم م ؟یواسه چ _

 باز حالت بد بشه. ترسمیم _مسعود

 نه نگران نباش من خوبم. _

 .میکنیباشه پس چهارشنبه صبح حرکت م_مسعود

 رفته باشه؟!!! تونهیتک و تنها کجا م کیبچه کوچ هیبود که با  نیفرز ریتشکر کردم و به اتاق خواب رفتم. تمام ذهنم درگ ازش

همه رفتن سر خاکش نشستم  یوقت کردمیم یچهل هم با شکوه هرچه تمام تر برگزار شد. طبق معمول از دور عزادار مراسم
شده بودم باهاش وداع کردم و به خونه برگشتم. مسعود  لیاما آرومتر از اوا ختمیر یصورت اشک م یو به پهنا خوندمیقرآن م

, لپ تاپش, دست نوشته لیسه یشدم عکسا لیوسا یهم طبق معمول کنارم بود به اتاق خواب رفتم و مشغول جمع کردن بعض
 ...مسعود که نظاره گر من بود گفت:گهید یزایچ یلیهاش و خ

 ؟یکنیم کاریچ _
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 .زدیبرگردم  کنمیجمع م لهیوس یچیه _

 ؟؟؟یواسه چ زد؟؟؟ی _

 ادشونیو به  رمیبرگردم مراسم بگ دیتنهان من تنها فرزندشونم. با یلیخانواده م اونا خ شیبرگردم پ دیندارم با یکار نجایا _
 محبتاشون رو جبران کنم. دیبدم با راتیخ

 .یزنده ا فهمنیهمه م ینجوریا یول _

 من.خب بفه _

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 .دمیمسعود، بهت قول م زنمینم یمن از تو حرف _

 ؟یکن کاریچ یخوایتک و تنها م یپشتوانه مال چی...آخه بدون هستمینگران خودم ن _

 خواهش ! هیفقط  چرخونمیرو م میزندگ کنمی... کار منایا نینسر نییطبقه پا رمیموقتاً م _ 

 ؟یچ _

 رو بفروشن تو بخر تا بعداً من بتونم ازت بخرم. لیسه زدیاگه خواستن خونه  _

 .کنمیم تتیو حما دمیبهتره خودم تو شرکتم بهت کار م نجایا یاگه بمون یباشه ول _

 نیفرز یروز دیکنم. شا یزندگ زدیدوست دارم  سمیخودم وا یپا یبتونم رو دیبهت زحمت دادم با یلیهم خ نجایممنون تا ا _
 .برگشت و من تونستم..

رفت سرمو با دو دستم گرفتم که مسعود  یاهیبه سراغم اومد و به دنبالش چشمام س یبد جهیتموم نشده بود که سرگ حرفم
 گفت:

 شد؟ یچ _

 رفت. جیسرم گ یچیه _

 .ستین لیدل یها ب جهیحالت تهوع ها و سرگ نیا یچکاپ کامل بش یبر دیبا یدکتر درست حساب هی _

 حتما. رمیباشه م _

 زنگ در خونه به صدا دراومد مسعود بلند شد و گفت: یصدا

 .نهیحتما رام _

 شدم که مسعود با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: ییرایاومدم و وارد پذ رونیرفت منم از اتاق ب فنیبه سمت آ و

 کنم؟ کاریو زنعمو...چ رای(...سملی)خواهر سهراستیسم _

 خب باز کن. _

 داشته باشن.... تونستنیم کاریچ یعنی میشون موندو باز کرد و هر دو منتظر ورود در

 گفت: دنمیوارد شد و به محض د تیبا عصبان لیسه مادر

  نجا؟یا یایبه تو اجازه داده ب یهان؟ ک یخوایاز جون ما م یچ ؟یکنیم یچه غلط نجایدختره پررو تو ا _ 

 تماشاش بودم که ادامه داد: محو

 یرو باال بکش لیسه یاز پوال یپاپاس هی یتونیم ی... اگه فکر کردهیواسه چ دمیفهم یاومد نیگفت تو هم با نسر رایسم یوقت _
کنگر  نجایا یاومد یقبرستون حاال نوبت اموالشه؟ واسه چ نهیس یپسرمو فرستاد یباهاش ندار ینسبت چیتو ه یکور خوند

دختره هرزه...گمشو از خونه پسر من  یمگه از رو نعش من رد بش یرو صاحب بش هخون یخوایهان؟ م یو لنگر انداخت یخورد
 .رونیبرو ب

 بغضم رو فرو دادم و گفتم: یبه سخت کردمیهاج و واج نگاهش م نطوریهم

نداشتم و ندارم همه ش  لیچشم به مال سه یمن ذره ا دن؟؟؟یبد دیو ند دهیهمه مثل تو تازه به دوران رس یفکر کرد _
 !کاریچ خوامیپولشو م ستیودش نخ یخودت وقت یارزون

 االن... نیهم رونیگمشو ب نجایگفتم؟ از ا یچ یدیشده... نشن زیحاال که مُرده چقدر عز _

 گفت: لیحال من خطاب به مادر سه دنیراه گلوم رو بسته بود مسعود با د بغض

 زنعمو... _

 زد: ادیفر تیحرف بزنه و با همون عصبان نذاشت

بشه؟ خواهرت هزار  یکه چ نیبه ا یدی. چسبیرو ول کرد تیکار و زندگ ؟یکنیم کاریچ نجایومه تو ازنعمو و زهرمار...معل _
 ؟یکنیم یچه غلط نیبا ا نجایحاله! اونوقت تو ا
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 حرمتا شکسته بشه! خوامیلطفاً! نم دیمواظب حرف زدنتون باش _

 !امیمن از پسش برم یانگار... ول کنهیدختر همه رو سِحر و جادو م نیا _

 خطاب به من گفت: و

 !رونیگفتم ب ؟؟؟یگفتم؟ کر یچ یدینشن یکنیو بِر و بِر منو نگاه م یسادیهنوز که وا _

 خانم به ظاهر محترم! رفتمیخودم داشتم م _

 ایخوردم کم کم همه دن نیمانع شد نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و به زم یلعنت جهیبه سمت اتاق حرکت کنم که سرگ خواستم
به همون حال گذشت  یساعت میتو اتاق نبود ن یباز کردم کس مارستانیب یشد و ازحال رفتم چشمام رو تو اهین سچشما یجلو
 بود وارد شد به کنارم اومد وگفت: ارکه پرست رایدر اتاق باز شد و سم نکهیتا ا

 ازت بپرسم لطفا راستش رو بگو! یزیچ هی خوامیم _

 باشه بپرس. _

 ؟یرابطه داشت یتو با ک _

به لبم نشست و  یناخودآگاه لبخند یاون لحظه فراموش نشدن ادی ییایاون غار افتادم و اون شب رو ادیخوردم  کهیسؤالش  از
 گفتم:

 چطور مگه؟ _

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 !یکه باردار دهینشون م شتیآخه آزما _

 زدم: ادیتعجب فر با

 باردار؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟یچ _

که  شهیم یمربوط به زمان شیاما چهل و پنج روز پ دونه،ینم یزیچ گهیچهل و پنج روزته مسعود مگفت االن  شهیم بایبله و تقر _
 !یبود لیسه شیتو پ

افتاد و از اون شب تا امروز حدودا چهل و پنج  یفرداش اون اتفاق لعنت دمیخواب لیکه من با سه یبا مسعود بود درست شب حق
 گفتم: یبا خوشحال گذشتیروز م

 که باردارم؟ دیشما مطمئن _

 ...یباردار میو تهوعت معلوم بشه که متوجه شد جهیسرگ لیتا دل میخون گرفت شیبله به اصرار مسعود ازت آزما _

 نیعشقم رو تو شکمم داشتم و ا ادگاریبرام باشه من  تونستیم نیبهتر از ا یچه خبر دمیگنج یتو پوست خودم نم یخوشحال از
واسه ادامه  یا زهیبا ارزش و انگ هیادگاری هی یعنی لهیبچه که از خون سه هی یعنی میواسه ادامه زندگ لیدل یعنی زهیانگ یعنی

 وارد شدند مادرش خطاب به من گفت: لیکه در باز شد و مسعود و مادرسه دمخودم غرق بو یتو خوشحال میزندگ

 مال من! شهیم مانیبعد از زا یاون بچه که تو شکم توئه! اما نگران نباش فقط تا نه ماه اون رو دار فیح _

 گفتم: یناراحت با

 عمرا بهت بدمش! ؟؟؟یچ _

 !یبچه رو ندار نیا یسرپرست تیصالح یو نه از نظر مال ینه از نظر اخالق یندار لیبا سه ینسبت چیتو ه دهیقانون بهم م _

 ؟یچ یعنی _

حُکمت سنگساره  یباردار شد یا گهیکه باوجود داشتن شوهر از مرد د یزن خراب هیمن مادربزرگشم اما تو فقط  یعنی _
 ؟؟؟یبزرگش کن یخوایبدبخت... ضمنًا با کدوم پول م

 شما بزرگ بشه! ردستیبچه ز نیا ستین یاز شماها متنفر بود من مطمئنم اون راض لیسه یول _

 شهیهم یبرا مانیتمام مخارجت هم با من... بعد از زا یمونیتحت نظر م نجایهم یتا نه ماهگ دمیرو انجام م شیقانون یکارا _
 شد؟ رفهمیش ،یریو م یکنیگورت رو گم م

 گفتم: هیشد به مسعود نگاه کردم و با گر دیناام کبارهیبه  دمیرفت تمام ام رونیاز اتاق ب و

 !کشمیخودمو م رنشیبه خدا اگه ازم بگ امخویبچه رو م نیکنم؟ من ا کاریحاال چ _

 کرد و گفت: یپوف دیبه موهاش کش یدست

 شدم! جیگ یفعال که حساب شهیم یچ مینیکرد...بذار بب یفکر نکنم بشه کار _

 جا بند نبود ... چیو دست من ه دیرسیبچه به اونا م نیا یبا اون زن بود از نظر قانون حق
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دکتر زنان همون  شیچکاپ پ یمنو برا رایبرام گرفتن و دو تا پرستار که شبانه روز مواظبم بودند. هرماه سم تییسو هی همونجا
هم  نیو از رام ومدیم دنمینداشتم مسعود کمتر به د یراه فرار چیتحت کنترل اونا بود و من ه یبرد همه چ یم مارستانیب

اونا بدم برام سخت بود  لیتحو یبعد نه ماه بچه م رو دو دست نکهیر اتصو گذروندمیم وو دلشکسته روزها ر نینبود غمگ یخبر
 شهیخوشحال شدم با خودم فکر کردم چه خوب م یلیکه بچه پسره خ دمیفهم ی. ماه ششم باردارومدیاز دستم بر نم یاما کار

 هیفکرا بودم که  نینجات... تو هم یبرا یناراحت بودم و دنبال راه نمشینتونم بب یوقت دهیپدرش باشه اما چه فا هیاگه شب
 دفعه مسعود از در وارد شد و با لبخند گفت:

 ؟یسالم مهسا چطور _

 !یایسراغم ب گهید کردمیشما...فکر نم یایسالم از احوالپرس _

تاده گردن شرکت و کارخونه اف یهمه کارا سیرفتند انگل ایبه خاطر رو نایگرفتار بودم. بابا ا یلیمدت خ نیا یشرمنده حق دار _
 .رمیدرگ یمن حساب

 ؟یحاال تو چرا باهاشون نرفت یخب به سالمت _

 دارم. یادیز یکارا نجایآخه ا _

 رفتن؟؟؟ شهیهم یبرا _

شد  ی, بهونه اایاما حاال درمان رو شدنیروبه رو م ایکه با مخالفت من و رو کردنیبحثش رو مطرح م شهیآره فکر کنم...هم _
 واسه رفتنشون.

 ان شاء اهلل زود خوب بشه. _

 اون گفت. دمیرو د رایاالن سم نیقدم پسرت هم مبارک باشه...هم یبهتره...راست یلیخ لیممنون از اوا _

 پر از اشک گفتم: یچشما با

 .رنشیگیازم م مانیبه محض زا نمشیمن بب ذارنینم یحت ده؟یچه فا _

وارد شدند بدون توجه به ما به سمت پرستار رفتند و مادرش خطاب  و مامانش رایبزنه که در باز شد سم یخواست حرف مسعود
 به اون گفت:

 روبه راهه؟ زیهمه چ _

 بله خانم...مادر و بچه هردو خوبن. _

 بهش غذا بده. نیرو دکترش داده طبق ا ییغذا ستیل نیخب خوبه...ا _

 چشم خانوم. _

 بره که گفتم: رونیاز اتاق ب خواست

 .دیریمگه نه؟ تو رو خدا بچه مو ازم نگ دیشما خودتونم مادر _

 روش! نمیا یمگه برات مهمه؟؟؟ چطور اون بچه ت رو مثل آب خوردن ول کرد _

ازم  ویکی نیا  گهی...تو رو خدا شما دنیولش کردم؟ همه جا رو دنبالش گشتم اما انگار آب شده رفته تو زم گهیم یک _
 ...دیرینگ

 گفت:تمام  یشدند با سنگدل یاشکام جار و

 .یندار یبچه رو به من بد نکهیجز ا یراه چیانجام شده ه شیقانون یتمام کارا _

 م شدت گرفت که مسعود گفت: هیگر

 هست! یراه هیزنعمو... یکن یاشتباه م _

 گفت: لیشدم مادرسه رهیتعجب بهش خ با

 !ستین یراه چیچرت نگو مسعود ه _

 و گفت: دیخند

 من باهاش ازدواج کنم؟؟؟ نکهیدر مورد ا هینظرت چ _

 اتاق در سکوت فرو رفت ادامه داد: کل

هم  یاز نظر مال امیبه حساب نم یهم هستم پس ناپدر ایپدر بچه ش, از گوشت و خون طاهر شمیاگه من با اون ازدواج کنم م _
 ؟یگیم یکنم...حاال چ نیاونقدر دارم که تا هفت نسل بعدش رو هم تأم

 زد: ادیرف تیبا عصبان لیسه مامان

 ؟؟؟یزن شوهر دار ازدواج کن هیبا  یتونیاصال مگه م ؟؟یریدختره هرزه رو بگ نیا یخوایم ؟؟؟یشد وونهیتو د _
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 هیفره تایب دهیخواب نجایکه ا ینیوجود نداره ا گهیوقته فوت شده شناسنامه ش باطل شده و د یلیخ یمهسا موسو _مسعود
 مجرده و قرار من بشم همسرش!

 ؟؟؟یآهان...بعد اونوقت اگه من خانواده ش رو خبر کنم و بگم زنده ست چ _

 !دهیرس یپسرش به سن قانون یکن دایاون رو پ یشده تا تو بخوا دیزنعموجان پدر مادر مهسا فوت شدند و شوهرش هم ناپد _

 !ستمیبردار ن دست ایراحت نیچون من به ا میبچرخ تا بچرخ یول یفکر همه جاشو کرد ایباشه مسعود گو _

 مسعود شوکه شده بودم با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: یاز اتاق خارج شدند. از حرفها رایهمراه سم و

 ؟یگفت یتو چ _

 !نهیهم یبچه ت رو نگه دار یکه بتون یخبره مشورت کردم تنها راه لیمن با چند تا وک _

 آخه... یول _

مَرده  هیاگه بفهمه از  یکن دایبه فرض که شوهرت رو پ یرو انتخاب کن یکیقبلت  یبچه ت و زندگ نیب دیمهسا تو با نیبب _ 
  کنه؟؟؟یم یبچه پدر نیا یبه نظرت برا کنه؟یم کاریچ یباردار گهید

 تکون دادم. یرو به عالمت منف سرم

 .یکن یبه اونا و با شوهرت زندگ یبچه رو بد نیا ای یادامه بد تیبه زندگ تایو به عنوان ب یمهسا رو فراموش کن دیبا ایپس  _

 !میبشن؟؟؟ مگه ما همه جا رو دنبالشون نگشت دایپ نایو ال نیهست که فرز ینیچه تضم _

 وجود نداره. ینیتضم چیدرسته ه _

 منه. یاون تنها دلخوش خوامیبچه رو م نیمن ا _

 ن.اونا بهونه نداشته باش نکهیا یپس با من ازدواج کن البته فقط ظاهرًا برا _ 

 منو لو بدن؟؟ یواقع تیاگه هو یول _

 دایکجاست اگه قرار بود پ ستیشناسن که اونم با ماست. شوهرت هم که معلوم ن یرو م نیثابت کنن! اونا فقط نسر توننینم _ 
 . میکرده بود داشیبشه خب خودمون پ

 فکر کنم. دیبا دونمینم _

مجبورت کنم! هدفم فقط کمک به  یبه کار خوامینم میشیما فقط در ظاهر زن و شوهر م کنمیم دیتأک گهیبار د هیباشه فقط  _
 توئه!

 ممنونم. _

چقدر انتخاب سخت  تا؟؟؟یب ایمهسا  نا؟؟؟یال ای لیکردم؟ بچه سه یم دیبا کاریچ الیعالمه فکر و خ هیرفت و من موندم با  مسعود
مسعود  شنهادیکه پ دمیرس جهینت نیفکر به ا ینبود باالخره بعد از کل نیهم از فرز یبچه دل بکنم خبر نیاز ا تونستمیبود نم

 بود باهاش تماس گرفتم و گفتم: نجاتتنها راه  نیرو قبول کنم ا

 ؟یهنوز رو حرفت هست _

 معلومه که هستم. _

 . خوامیبچه رو م نیمن ا کنمیقبول م _ 

 . زمیباشه عز _ 

 پاشون بلند شدم و سالم دادم مسعود گفت: یبه اتاقم اومدند جلو لیاونروز مسعود و مادر سه یفردا

 .میریم نجایجمع کن از ا لتویوسا یسالم خانم _

 بود با حرص گفت: یعصبان یانداختم که حساب لیبه مادر سه ینگاه

 .یبر یتونیکردم م هیرو تسو نجایا نهیفعال که شانس بهت رو کرده... هز _ 

 گفت: لیرفتم و مشغول جمع کردن شدم. مسعود خطاب به مادرسه لمیبه سمت وسا یخوشحال با

بوده اگه واقعا آرامش  یک شیداشته باشه پس بهتره ندونه پدر واقع یکمبود خوامیکنم نم یبچه پدر نیواسه ا خوامیمن م _
 .دیرو نگ قتیبهش حق چوقتیبچه براتون مهمه ه نیا

 تکون داد و گفت: یتأسف سر با

 خودتون. یبا من نداره ارزون یحساب چیشماها بخواد بزرگ بشه ه ردستیزن باشه و بعدم ز نیکه تو شکم ا یبچه ا _

 شدم و گفتم: رهیرفت با تعجب به مسعود خ رونیاز اتاق ب و

 شد؟؟؟ الیخ یب یراحت نیبه هم یعنی _
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بازنده  تایخودش رو بکشه کنار چون نها بود که تریپول کنه سنگ هینخواست خودشو سکه  ستیبند ن ییکه دستش جا دونهیم _
 خودشه. یینها

 .ستین یمن مهسام کار سخت نکهیثابت کردن ا یول _

 من وسط باشه. یپا یمخصوصاً وقت هیبچه مال اونه کار سخت نیا نکهیمُرده و ثابت کردن ا لیدرسته اما سه _

 و گفتم: دمیکش یراحت نفس

 اگه بفهمن... ؟یپدر مادرت چ ی...ولیکنیممنون که کمکم م _

بچه...بچه منه و به خاطر آبروم  نیندارم... ضمناً بهشون گفتم ا اجیازدواج به اجازه اونا احت ی...من برادوننیبه لطف زنعمو م _
 نگفتم: یزیچ نایبه زنعمو ا

 شدم و گفتم: رهیبهش خ باتعجب

 آخه؟؟؟ یچرا خودتو خراب کرد _

ساله ت... حال و روز خواهرم... مرگ  2شوهر و بچه  ی... مرگ پدر و مادرت.... دربه دررمیمیم یچون دارم از ناراحت _ 
 مهسا! شمیم وونهیمنه... دارم د ریتو.... همه و همه تقص یی... تنهالیسه

 نشست و ادامه داد: یصندل یشدند رو ریسراز اشکاش

... به خدا نیادب بشه هم لیکم سه هی خواستمینه قاتلم و نه پست فطرت...من ... فقط م ستمین یآدم نطوریبه خدا من ا _
 شد! ینجوریچرا ا دونمی... اصال نمیخانواده ت برگرد شیبود که پ نیقصدم ا

 رفتم دستمو رو شونه ش گذاشتم و گفتم: کشیادامه بده نزد گهیبود نتونست د دهیامونش رو بر هیگر

از من هم  تیبا حما یرو داد لیرو از دست دادم در عوض تو به من بچه سه نایاگه ال میحساب شد یبباهم  نکارتیبا ا _
 .میحساب یباهم ب گهیپس د یرو خوشحال کرد لیخانواده م و هم سه

 گفت: دیبوس کهیگرفت و در حال دستمو

 !نیشرمنده تم فقط هم _

 و گفتم : دمیکش یآه 

 ارزشمنده! یلیخ یجبران کن یخوایو م یمونیپش نکهیهم کننیهمه آدما اشتباه م _

 پاک کردم و ادامه دادم: اشکاشو

 م؟؟یبر یخواینم _

 محضر واسه عقد. میریاول م _

 یعقد جار غهیص میباهم به محضر رفت میحرکت کرد نیهمراه مسعود به سمت ماش لمیزدم و بعد از جمع کردن وسا یلبخند
به  میبرد و بعد از اونجا مستق یو باکالس کیرستوران ش کیشام من رو به  یبرا میشد و من و مسعود رسماً زن و شوهر شد

منو به  لمیبه استقبالمون اومد و با گرفتن وسا یبه محض ورودم دختر دبو یخونه بزرگ و مجلل میطرف خونه ش حرکت کرد
مواظبت از من استخدامش کرده  یرابود و مسعود ب سایکرد دختره اسمش پر ییکه سمت چپ سالن قرار داشت راهنما یاتاق

 زد و گفت: یبود در حال رفتن به سمت اتاق بودم که مسعود بهم چشمک

 راحت استراحت کن. الیبا خ _

 . یمرس _ 

زنونه و سمت  ونیتخت دو نفره با دکوراس هیجا خوردم سمت راستم  یلیمنظره رو به روم خ دنیوارد اتاق شدم با د نکهیهم
اونقدر قشنگ بود که از  زیکنم همه چ کاریچ یاز خوشحال دونستمیکودکانه قرار داشت نم ونیچپم تخت کودک با دکوراس

از اتاق خارج  یانتخاب شده بود بدون معطل یو مال من سورمه ا یبچه آب لیوسا ییبایز یلیشدم به طور خ ینم ریس دنشید
 اتاق من قرار داشت حرکت کردم بدون در زدن وارد شدم و گفتم: یت روبه روشدم و به سمت اتاق مسعود که درس

 ازت تشکر کنم؟؟؟ یمسعود من چطور یوا _

 ؟یواسه چ _

 خوشگل. یسمونیواسه اون س _

 .یبش زیسورپرا خواستمیم دمیکه نظرتو نپرس دیببخش _

 !؟کنمیرو قبول م شنهادتیپ یدونستیاز کجا م یدستت درد نکنه ول هیعال _

 .یبگذر یتونیعشقت نم هیادگاریاز تنها  دونستمیدوماً م زهیعز یلیاوالً قابل نداره اون کوچولو برا منم خ_

 .خورنیبه پستم م یخوب یخوشبختم که آدمها یلیمن خ _

 برو استراحت کن. روقتهیبانو د دیینفرما یچوب کار _
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 .ریشبت به خ _

 شب خوش . _ 

با آرامش  یوبعد از مدتها ناآرام دمیتخت دراز کش یرو یوصف یب یاتاقم برگشتم و بعد از عوض کردن لباسام با خوشحال به
 ادشونیپدر و مادرم مراسم گرفتم و به  یبرا نجایسفر برام سخت بود هم نکهیو ا طمیبه خواب رفتم. به خاطر شرا یقیعم
 سایپر کردیو ازم مواظبت م موندیرو کنارم م شیکاریبودم مسعود تمام اوقات ب دهیرس یآخر باردار یدادم  به ماهها راتیخ

تنش و  چیگذروندم بدون ه یرو م یآروم و خوب یبزنم روزها دیو سف اهیدست به س ذاشتیهم تمام وقت در خدمتم بود و نم
تخت  یباز کردم مسعود کنارم رو شماموچ یوقت نیرفتم بعد از سزار مارستانیو من به ب دیرس مانیباالخره روز زا یدلهره ا

 زدم و گفتم: ینشسته بود لبخند

 بچه م؟ _

 ؟یخوبه، خوبه! نگران نباش خودت چطور _

 ش؟یدیخوبم...تو د _

 !لیکه از وسط نصف شده با سه هیبیاگه بگم س شهیباورت نم دمشیبله که د _

 ذوق گفتم: با

 ؟؟؟یگیم یجد _

 ؟یبذار یخوایم ی.. اسمشو چ.شینیبیم ارنیآره به خدا حاال م _

 !لیسه _

 فکر بودم! نیمنم تو هم هیعال _

به پدرش شباهت داشت  بیحق با مسعود بود عج دمشیباز شد و پرستار بچه رو آورد و بهم داد بغلش کردم و بوس در
رو در کنارم داشته  لیسه گهیبار د هی تونستمیم ومدیمن به حساب م یخوش شانس نیبزرگتر نیمخصوصا رنگ چشماش و ا

 بود. یمن اوج خوشبخت یبرا نیباشم و ا

کنار  یصندل یتختش گذاشتم رو یرو رو لیبه خونه مسعود رفتم وارد اتاقم شدم وسه میمستق مارستانیاز ب صیترخ بعد
ا ورود ب کردیم یاگه باباش زنده بود و براش پدر شدیم باتریز یشدم چقدر زندگ رهیتخت نشستم و به چهره معصومش خ

 رموز رو به سمتم گرفت و گفت:یش وانیاومدم ل رونیب الیمسعود به اتاق از فکر و خ

 .یریبخور جون بگ _

 ممنون. _

 خوردن شدم که گفت: مشغول

 از بچه مراقبت کنه. یکه هروقت خسته بود دمیپرستار د هی _

 که هست. سایپر _

 .کنهیخونه رو م یاون کارا _

 باشه ممنون. _

 کار عقب افتاده دارم. یلیبرم شرکت خ دیخب من با _

 برو به سالمت. _

 زنگ بزن. یداشت یکار _

 ؟یزیچ هیفقط  _

 زم؟یعز یچ _

 کنم . دایرو پ نایهرطور شده ال خوادیمسعود من دلم م _ 

 .میمنتظر بمون میندار یخبرم کنه چاره ا نیاز فرز مهیگفتم به محض رد شدن ب قمیبه رف _

 ست؟ین یا گهیراه د چیه یعنی _

 . شدنیم دایزودتر پ دیشا ینطوریروزنامه ا میدادیوگرنه م یهم ندار یعکس چیآخه ازشون ه _ 

 خارج! ای راننیا میدونینم نهیا یآخه بدبخت _

دادن که  تیهو رییتغ ایخارج نشده پس  رانیاسم از ا نیبه ا یکس کنمیدوستم چک م قیپروازا رو مرتب از طر ستیمن ل _
 !راننیا نیتو هم اینداره  یلیدل

 !رشونهیبدجور ذهنم درگ _
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 شد بهت بگم. یهر خبر دمیبهت قول م یول ینگران باش یگلم حق دار دونمیم _

 ممنونم برو به کارت برس. _

 مواظب خودت باش. _

 باشه تو هم . _ 

و افسرده  نیغمگ گهیرو عوض کرده بود د میحضور اون بچه کل زندگ گذروندمیم لیرفت و من کل وقتم رو با سه مسعود
روزها به سرعت  دونستمیم نیزم یآدم رو نیخودم رو خوشبختر دیکشیکنارم نفس م ادگارعشقمی نکهینبودم برعکس از ا

بعد  میساده برگزار کرد یلیرو خ لیسه یسالگ کینبود تولد  یخبر چیهم ه نایو از ال شدیبزرگ و بزرگتر م لیو سه گذشتندیم
هم  لیبودن و خانواده سه سیرفت و آمد نداشت خانواده ش انگل لیبود با فام دهیاز همه بر بایزدواجمون مسعود تقراز ا
 یمسعود پابه پا کسالین یاز بچه نگرفتند تو ا یسراغ چیه گهیمن رو نداشتن چون د دنیازشون نبود احتماال تحمل د یخبر

واقعا مثل بچه  دادیبهش غذا م خوابوندشیو م خوندیم ییبراش الال رونیبردش ب یوقتها م یلیخ کردیمراقبت م لیمن از سه
و  یاسباب باز لیسه یبرا ومدیبا دست پر به خونه م شهیاز رفتارش کامال مشخص بود هم نیخودش بهش عالقه داشت و ا

و آرامش  تیکنارش احساس امن و مراقبم بود واقعا در کردیاز حد به من توجه م شیب گرفتیم اجورجورو یمن کادوها یبرا
بره ترس همه وجودم رو گرفت حاال تنها  یبه دب دیبستن قرارداد با یبهم گفت برا یبود که وقت یحس اونقدر قو نیداشتم ا

 بهش گفتم: ام؟یبرم لیاز پس سه یعنیکنم؟  کاریبدون اون چ

 ؟یحتما بر دیبا _

 !رمینم یآره اما اگه تو نخوا_

 کارت به مشکل بر بخوره. خوامینه نم _

 .گردمیزود برم زنهیو بهت سر م ادیهم مرتب م نیسپردم حواسش بهت باشه رام ساینگران نباش به پر _

 باشه. _

و مسعود  زدیاونو بابا صدا م لیالزم بود. سه لیمن و سه یسخت گذشت وجودش واقعا برا یلیکه نبود بهم خ یهفته ا هی اون
بچه  نیبه ا یبیعالقه عج خواستیرو م لیو عکس و وب سه زدیهم سخت بود مرتب از اونجا زنگ مبرا خودش  کردیذوق م یکل
هفته تموم شد و  کیبود اون  یبیبه هر ترت کردیمن رو نگران م نیو هم شدیعالقه داشت دوطرفه م نیکرده بود و ا دایپ

و  دیبه سمتش دو لیبودم مسعود وارد شد سه لیبا سه یروز که تو اتاق مشغول باز هیبرگشت  یبه روال عاد یدوباره زندگ
 مسعود بغلش کرد کنارم نشست و گفت:

 ؟یایباهام ب شهیدعوت کرده م یداده که همه رو خانوادگ بیترت یاز شرکا مهمون یکیمهسا جان آخر هفته  _

 بگم ادامه داد: یزیچ نکهیاز ا قبل

مضحکه  شهیبرام بد م یلیخ یایاگه ن ننیو همکارا دوست دارن تو رو بباما همه دوستا  میزن و شوهر یکه ما سور دونمیم _
 !ایبار رو باهام ب هی نیهم شهیتو رو خدا اگه م ندازنیدستم م یهم کل شینجوریهم شمیدست عام و خاص م

 مکث گفتم: یکم با

 کنم؟ کاریرو چ لیسه امیب تونمینه نم _

 .ننتیحد که به عنوان زنم بب نیفقط در هم میگردیسپارم به پرستار زود برم یرو م لیسه _

 .ستمیمن که زنت ن یول _

 اما... دونمیم _

 حرفش تموم بشه و گفتم: نذاشتم

 .امیکن و با خودت ببر من نم دایرو پ گهید یکی _

 گفت: یسرشار از دلخور یناراحت شده بود با لحن یلیخ

اون من رو پدر  ؟یبگ یبهش چ یخوایبچه س پس فردا که بزرگ بشه م لیاالن سه ؟یبکن یخوایم کاریاصال معلوم هست چ _
 ؟؟؟یدیجوابشو م یچ دیستیپدر و مادرا ن هیاگه ازت بپرسه چرا تو و بابا مثل بق دونهیخودش م

 !هیک شیبدونه پدر واقع دیاون با گمیرو بهش م تیواقع _

 داد زد: تیعصبان با

وقت  چیه دیاون نبا ؟؟؟یلج کرد یبا ک خوره؟یم یا یبچه چه ضربه روح یدونیم ؟یکار فکر کرد نیمهسا به عاقبت ا ؟؟؟یچ _
 ؟یفهمیرو نداره م زایچ نیو تحمل ا کهیکوچ کهیبفهمه حداقل تا زمان

 .امینم یدر هر صورت من باهات مهمون _

 !ایباشه ن _

رفتنش از خونه رو داد  رونیشدن در خبر از ب دهیکوب یکه صدا دینکش یرفت و طول رونیگذاشت و از اتاق ب نیرو زم لیسه
 یمعلوم نبود االن چه سرنوشت کردیبودم اگه اون بهم کمک نم ونیرو بهش مد میحرفها رو زدم من کل زندگ نیچرا ا دونمینم
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 مدت نیتمام ا کردمیروشن م میرو با زندگ فمیتکل دیو من با خواستیم پدربچه  نیهم حق داشت ا لیداشتم در مورد سه
شده بودم  مونیرفتار من سزاوارش نبود پش نیو نگرفت به من و پسرم وفادار بود و حاال ا رهیزن بگ تونستیمسعود م

بودم کاش  یعصبانخاموش بود از دست خودم  شیگوش گرفتمیهم باهاش تماس م یو هرچ ومدیخونه ن گهید یمخصوصا وقت
فکر کردم به خودم به  یلیکه مسعود نبود خ یمدت نیازم خواست که من قبول نکردم تو ا یآخه مگه چ کردمیاونجور برخورد نم

 یخبر چیکنم که به نفع همه ست پنجشنبه شده بود و از مسعود ه یعوض کنم کار مویگرفتم زندگ میو تصم ندهیبه آ لیسه
 دهیامونم رو بر یداشت دلشوره و نگرانازش خبر ن یچکیبود ه دهیفا یب زدمیبه محل کارش و دوستاش زنگ م ینداشتم هرچ

 یباالخره حوال نکهیواسش افتاده باشه تا ا یاتفاق دیاطالع بدم شا سینشد به پل یگرفتم اگه تا شنبه ازش خبر میبود تصم
 رفتیکه به سمت اتاقش م دمیرفتم مسعود رو د ییرایپذدر خونه از جام بلند شدم و با عجله به  یشب با صدا مهیساعت دو ن

 و گفتم: دمیبه طرفش دو یبا خوشحال

 پسر خوب؟ یکجا بود _

 بهم نگاه کنه گفت: نکهیا بدون

 برات مهمه؟ _

 !زمیمعلومه که مهمه عز _

 سمتم برگشت به چشمام نگاه کرد و گفت: به

 !میگرفتم از هم جدا بش میتصم نمیادامه بدم واسه هم ینطوریمهسا من عاشقت شدم برام سخته بخوام ا _

 تعجب گفتم: با

 طالق؟ یعنی ؟یچ _

 !میکن یبود جدا از هم زندگ نیبفهمن و باز مزاحمت بشن منظورم ا لیخانواده سه ترسمینه م _

 نگفتم ادامه داد: یزیچ

 باشم که مسئله حله! یهم دب یوقت رانمیکه ا یبرا مواقع کنمیدست و پا م کیآپارتمان کوچ هیبمون برا خودم  نجایتو هم _

 ؟یچ لیسه _

 بهم وابسته نشه! نیاز شتریپس بهتره ب یرو بگ قتیبهش حق یخوایتو که م _

 به اتاقش بره که بازوشو گرفتم و گفتم: خواست

 ؟یمنو بشنو یحرفا یخواینم _

 !یتو حرفاتو قبال زد _

 ردش با خودته! ایاما قبول  گمیگرفتم بهت م مونیبرا زندگ یبزرگ میتصم هیراستش من  _

 .شنومیبگو م _

تازه رو  یزندگ هی خوامیخسته شدم م تیوضع نیاز ا گهیبه حرفات فکر کردم حق با توئه منم د یلیراستش مسعود من خ _
 هی خوامیم یزن مسعود طاهر یفره تایرو خاک کنم و بشم ب یمهسا موسو خوامیگذشته رو فراموش کنم م خوامیشروع کنم م

تو گذشته غرق  یحسرت بخورم؟ تا ک دیبا یرو تجربه کنم تا ک یمعمول یدگزن هیمثل همه آدما  خوامیخانواده داشته باشم م
جلوه ش  میتیاز محبت پدر بهره ببره چرا بچه  تونهیم یکرده وقت یبچه چه گناه نیکه پدر داشته باشه ا لهیحق سه نیباشم؟ ا

چند  نیش رو خراب کنم ا ندهیو آ خودخواه باشم خوامیداره من نم اجیتو احت تیبدم پس فردا تو مدرسه تو جامعه به حما
 یتونیمسعود م خوادیبچه تو رو م نیا کنهیاشتها شده و نق نقو مرتب بابا بابا م یب گرفتیمدام بهونه ت رو م یکه نبود یروز

 ؟؟؟یکن یبراش پدر

 گفت: یمکث نسبتا طوالن هی با

 کم شوکه شدم! هیرو نداشتم،  یمیتصم نیانتظار همچ _

 ؟یکنیم یجوابم رو بده براش پدر _

 کنم؟؟؟ یاون پدر یفقط برا _

 !یمنم شوهر ینه برا _

 از خدامه مهسا! نکهیا _

 !تامیوقته ُمرده...از حاال به بعد من ب یلی...مهسا ختایمهسا نه ب _

 !کردمیجان... داشتم دق م تایب مردمیم تونییشکرت...داشتم از فکر جدا ای...خداشهیباورم نم یگیم یجد یرو دار نایا _

 ؟یپس موافق _

 !نیبهتر از ا یچ زمیمعلومه که موافقم عز _
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لبام احساس کردم  یلبهاش رو رو یکردم دستاشو دور کمرم حلقه کرد صورتم مماس با صورتش بود گرم کیبهش نزد خودمو
بار  نیاول یباهاش به اتاقش رفتم و برا دادیبهم م یحس خوب نیبودم و ا تایمن ب یا ینگران چیه یب یترس چیه یب دمشیبوس

دسته  هی کهیعصر مسعود ازسرکار برگشت و در حال یکایاونروز نزد یفرداتا صبح کنارش موندم و در آغوشش آروم گرفتم 
 آورد به سمتم گرفت و گفت: رونیحلقه ب هی بشیجلوم زانو زد و از ج یمقدمه ا چیگل دستش بود وارد شد بدون ه

 ؟یکنیقبول م یممنو به غال _

 حلقه رو گرفتم و گفتم: دمیخند

 غالم که نه اما به عنوان آقامون بله! _

و محکم همو  دیمسعود به سمتش دو دنیبا د لیسه میو قلبا زن و شوهر شد میو بلند شد حلقه ها رو دست هم کرد دیخند
 صحنه واقعا برام لذت بخش بود. مسعودگفت: نیا یدر آغوش گرفتند تماشا

 پارک و بعدم رستوران! میریاول م دیاده بشآم _

رو مرخص کردم چون  لیو پرستار سه سایپر میبه خونه برگشت یوقت لیبهمون خوش گذشت مخصوصا سه یلیشب خ اون
آروم  یروزها میتصم نیپسرم برسم بعد از ا یکنم و خودم به کارا یآقام آشپز یخودم خانم خونه باشم. خودم برا خواستمیم

طعم  یبودم باالخره تونستم بعد از اونهمه سخت یکامال راض یاز زندگ منبود و  ی. مسعود واقعا مرد خوبمیگذروندیرو م یو خوب
 انایرو باردار شدم سه سال بعد از ل انایرو تجربه کنم چهار سال بعدش ل یشاد و راحت یزندگ هیرو بچشم و  یآرامش و خوشبخت

و  کنهیم کاریکجاست و چ نکهیبود ا نایال ریدرگ شهیکه خوشبخت بودم اما گوشه ذهنم همسالها درسته  نیتو تمام ا ایلیهم ا
 کردم . داشیسال پ نهمهیاالن بعد از ا نکهیتا ا کردمیامنه خودمو آروم م نیفرز شیجاش پ نکهیبعد با فکر ا

 شدم و گفتم: رهیکه غرق اشک بود خ نایو ال لیبهت زده سه یچهره ها به

 !یندارم چون تو کنارم یغم چیه گهیرو بهم دادن و االن د ایانگار دن هیسعادت نایگفت دوستش ال لیسه یوقت_ 

 از جاش بلند شد و گفت: تیبا عصبان لیسه

 عمر به قاتل پدرم گفتم بابا؟؟؟ هی هیحق من بود که بدونم بابام ک نیا یبد کرد یلیمامان خ یدر حق من بد کرد _

 گفتم: یناراحت با

 !لیفو نزن سهحر نیا _

 دیسه تا بچه من با نیکه چرا ب کردمیبا خودم فکر م شهیاون بابامو کشت و صاحب مادرم شد هم نه؟؟؟یاز ا ریچرا؟؟؟ مگه غ _
و  کنهیم هیسرخاکش و اونهمه گر رهیبابام باشم چرا اسمم رو هم اسم اون گذاشتن چرا مادرم هر پنجشنبه م یپسرعمو هیشب

حاال جواب همه ش  یول ادیب شیپ یسوء تفاهم ای یناراحت بش دمیترسیازت بپرسم م دمیترسیم موندیجواب م یهربار سواالم ب
 رو گرفتم!

 چشمام زل زد و گفت: تو

 !چوقتیمامان، ه بخشمتینم چوقتیه _

 گفتم: نایکه شکسته بود رو به ال یرفت با بغض رونیب الیاز و و

 ؟؟؟یتو هم ازم متنفر شد ؟یتو چ _

 گفت: یپاک کرد و با لبخند اشکاشو

 زیعشق چ دمیو بهت حق م کنمیاما االن نه االن درکت م شدمیآره متنفر م دمیشنیحرفا رو م نیا شیاگه پنج سال پ دیشا _
 از خودش هم بگذره! یآدم حاضره به خاطرش حت هیبیعج

 ؟یستیواقعا؟؟؟ تو از من متنفر ن _

 مامان! ینه خوشحالم که هست _

 کلمه اونقدر ذوق کردم که همه غمام فراموش شد در آغوشش گرفتم و گفتم: نیا دنیکه از شن یوا

 ! یخوب یلیدختر گلم تو خ زمیعز ینایممنونم ال _ 

 در گوشم زمزمه کرد: آروم

 شوکه ست! ییجورا هی هیاالن عصبان زنمینباش من باهاش حرف م لینگران سه _

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 کردم! داتیخوشحالم که دارمت خوشحالم که پ یبود نطوریهم تیاز بچگ یفهم یم یلیتو خ _

 کردم! دایحاال که بابا رو از دست دادم بازم خوبه که مامانم رو پ نطوریمنم هم _

 حرفا بود. بهش گفتم: نیرو ازش داشتم اما اون عاقلتر از ا یانقدر خوب برخورد کنه انتظار هر رفتار کردمیفکر نم اصال

 دختر گلم؟ _
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 جانم!؟ _

 ؟یکنیمنو درک م یتو گفت _

 آره! _

 ؟یمگه عاشق شد _

 انداخت و گفت: ریرو به ز سرش

 بله! _

 ؟یگیبرام م ؟یخب عاشق ک زمیخجالت نداره عز نکهیا _

 گشنمه! یلیاالن خ گهیروز د هیباشه  _

 و گفتم : دمیخند 

 با حرفام خسته ت کردم! یحق دار دمیغذا سفارش م رونیاز ب زنمیباشه عشقم االن زنگ م _

 !گهیزمان د هیفقط باشه برا  ستین نطورینه اصال ا _

 .یتو بگ یباشه دخترم هرچ _

 کردمیفکر م لیبودم و به سه دهیتخت دراز کش یگفتم و به اتاقم رفتم رو ریو بهش شب بخ دمیاز شام صورتش رو بوس بعد
 بلند شد مسعود بود جواب دادم: لمیزنگ موبا یکه صدا

 ؟یسالم خوب _

 اوضاع خوبه؟ ؟یسالم خانم گل تو چطور _

 رو بهشون گفتم. یهمه چ _

 شد؟ یخب چ _

 ...لیسه ؟اماییآقا شهیواقعا عاقالنه رفتار کرد بهم گفت مامان باورت م نایال _

 ؟یچ لیسه _

 گفتم! ریرو بهش د قتیکم ناراحت شده که چرا حق هی _

 از من متنفر شده؟ یعنی _

 ؟یکرد کاریتو چ شهیکم دلخوره که اونم درست م هینه...نه ...اصال فقط  _

خوشحال شدن مخصوصا  یلیکردم هردو خ فیرو تعر نایال هینگفتم فقط قض یزیچ لیمنم با بچه ها حرف زدم البته درباره سه _
 !انایل

 ؟؟؟یجد _

 کردن. دایخواهر بزرگتر پ هیخوشحالن که  واسه برگشتنتون کننیم یآره االنم لحظه شمار _

 .زمیخب خدا رو شکر ممنونم عز _

 !یداشت یبرو استراحت کن حتما روز سخت شمیمزاحمت نم یخانم کنمیخواهش م _

 آره سخت بود. یمراحم شهیتو هم _

 .ریشبت بخ _

 شب خوش. _

 فکر کردم تا کم کم به خواب رفتم. لیشدم اونقدر به سه رهیرو قطع کردم و به سقف خ یگوش

 ((نای))ال

 نشسته بود آروم کنارش نشستم و گفتم: ایرو برداشتم و به سمت ساحل حرکت کردم رو شنها کنار در لیسه یو نوشابه  تزایپ

 شام. دییبفرما_

 بهم نگاه کنه گفت: نکهیا بدون

 ندارم. لیم _

 هستا.خوشمزه  یلیکرده آخه خ یریبابا شکمت چه تقص یا _

 .خوامیگفتم نم _

 و غذا رو کنارش گذاشتم و گفتم: دمیکش یآه
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 .یانصاف یب یلیتو خ _

 نگفت ادامه دادم: یزیچ

به خاطر تو از من  یتو بود شیزندگ یهمه  یناراحت باشه منم نه تو! مامان منو به خاطر عشقش ول کرد اون مبنا دیکه با یاون _
 داد واقعا خوش به حالت! رییرو تغ تشیگذشت به خاطر تو ازدواج کرد و هو

 بابا! گمیساله بهش م ستیکرد مسعود قاتل بابامه اونوقت من ب انتیواسه خودت؟؟؟ اون به من خ یگیم یچ _

و االن  شدیبا پدرت روبه رو نم چوقتیاگه اون نبود مامان ه ومدیسر مامان م ییاگه مسعود نبود معلوم نبود چه بال لیسه _
 مسعود برات کم گذاشته؟؟؟ نمی...ببکردیتو کدوم کاباره به چند تا عرب خدمت م ستیمعلوم ن

 نزد. گفتم: یحرف

 جوابمو بده لطفا! _

 نه کم نذاشته. _

 که ممکنه پدرت نباشه، درسته؟؟؟ یشک هم نکرد یسالها تو حت نیاون انقدر دوستت داشته که تو همه ا _

 اوهوم. _

همه عمرت حسرت داشتن پدر رو  خواستیانصاف نباش دلت م یپس انقدر ب ینه شوندوردو زیکه عز دمیشن انایاز ل _
سالها حسرت داشتن مادر به دلم موند  نیهمه ا ؟؟؟یاما من چ یرو داشت تشیو هم حما یدیتو هم محبت پدر رو د ؟؟؟یبخور

 یدونیگفت م شهیاز حرفها و حس ها هست که فقط به مادر م یلیداره خ اجیدختر به مادر احت هیخوب بود اما  یلیدرسته بابام خ
 خوردم؟؟؟یچقدر غصه م دمیدیبچه رو دست تو دست مامانش م هی یوقت

 گفتم: هیشده بودند با گر ریسراز اشکهام

 دلخور باشه منم نه تو! دیکه با یخودم بودم و بابام اون ؟؟؟؟یخواهر برادر اما من چ یتو خانواده داشت _

 ه کرد و گفت:نگا بهم

 .دمیبهت حق م یگیآره راست م زمینکن عز هیگر _ 

رو نکرد  نکاریکردن من اما ا دایو تمام وقتش رو بذاره واسه پ تیمنتظر من بمونه تو رو بده به خانواده پدر تونستیاون م _
 مزدشه؟؟؟ نیکرد اونوقت ا یاون به خاطر تو زندگ یعشقش بود ادگاریکه  ییتو رو از دست بده تو دیچون ترس

 شدم. یلحظه عصبان هیخب  یدرسته ول _

 !کنهیواسه بودن در کنار عشقش م یآدم عاشق هرکار فهممشیمن م _

 و گفت: دیخند

 ؟یکلک عاشق شد _

 اوهوم... _

 ؟یعاشق ک _

 هی خواستیدلم م شهیهمداشتم  یبیحس عج هی دمتیکه د یاز روز اول یخوشحالم که تو داداشم یلیخ ی...راستگمیبعدا م _
 داداش مثل تو پشتم باشه.

 .شدمیکم کم عاشقت م دیشا یباشم البته اگه خواهرم نبود تیحام خواستیمثل من ...دلم م قایدق _

 و گفتم: دمیخند

 تو داداش گلم...حاال شامت رو بخور. یفدا _ 

 .یرو چشمم آبج _

 .میو هرکدوم به سمت اتاق خودمون حرکت کرد میگفت ریبهم شب بخ میبرگشت الیرو خورد و باهم به داخل و غذاش

 (تای)بمهسا

افتاده و مثل بچه ها از  نایدنبال ال لیسه دمیاومدم که د رونیشدم با عجله ب داریحرف و خنده بچه ها از خواب ب یبا صدا صبح
 و گفتم: دمیخند دوندیبه اونور م نوریا

 چه خبره؟ نجایا _

 د:و باهم گفتن ستادندیدو ا هر

 .ریصبح بخ _

 ؟؟؟یدلم چتونه سر صبح یزایعز ریصبح بخ _

 و گفت: دیخند لیسه
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 .دهیبرداشته و نم وانمویل نایال _

 کردم که خودش ادامه داد: سکوت

 شدم. یلحظه عصب هیمامان  خوامیمعذرت م روزمیاز رفتار د _

 .کنمیدرکت م زمیاشکال نداره عز _

 ممنون. _

 باور کن مسعود... لیفقط سه _

 حرفم تموم بشه که گفت: نذاشت

 پس هنوزم بابامه! دمیازش ند یزینکرده جز محبت چ یا یبد چیمسعود...به من ه _

 و گفتم: دمیخند 

 پسر گلم. یشکرت..مرس ایخدا _ 

 با لبخند گفت: نایبغلش کردم ال و

 شد! میحسود یوا یوا _ 

 تموم بشه. خواستیمن بود که دلم نم یلحظه زندگ نیلحظه بهتر نیا میدر آغوش هم قرار گرفت یبعد سه نفر و

 گفتم: نایمشغول بالل درست کردن بود که خطاب به ال لیو سه مینشسته بود ایکنار در یهمگ عصر

 دوست دارم بدونم. یلیخ ؟یشد یعاشق ک یبگ یخواینم _

 زد و جواب داد: یلبخند

 داره! یا دهیتموم شده گفتنش چه فا یهمه چ _

 بدونم. خوامیخب چرا؟ بگو م _

 کرد: فیتعر نجوریرو ا هیقض قهیکرد و بعد از چند دق سکوت

 دیشا گردهیبابا دنبال شما م دیشا کردمیفکر م یچرا؟ گاه دونمینم میخودم رو شناختم دائم در سفر و نقل مکان بود یوقت از
 هیو بابا تو  میخونه اجاره کرد میاومد رازیبه ش زیبودم که از تبر رستانیکنه دب داتونیپ خوادیو م دیزنده ا کنهیهنوز فکر م

 روز به بابام گفتم: هیخونه ثبت نام کردم  کینزد رستانیبآژانس مشغول به کارشد منم د

جابه  نهمهیخسته شدم از ا گهیواسه درس خوندن تمرکز داشته باشم د دیمن با میبمون نجایبابا تو رو خدا تا آخر کنکور هم _
 ؟یکنیفرار م یاز چ ییجا

 همونجا خوبه؟ میریم یبعد هرجا قبول شد یتا تو کنکور بد میمونیم نجاینگران نباش دخترم هم _

 خوبه ممنون. _

 دیخر یبرا یخونه مون بود که من هر از گاه رکناریمغازه لوازم التحر هی میموندگار شد رازیرو ش یشد که چند سال ینجوریا و
و هم رشته ش هستم  خونمیبرا کنکور م دیفهم یبود وقت یفروشنده ش پسر مؤدب و خوب رفتمیبه اونجا م ازمیلوازم مورد ن

 یو رابطه مون شکل دوست میکم کم بهم عالقه مند شد کردیوقتها تو درسها کمکم م یلیو خ اوردیتست م یبرام جزوه و کتابها
 چرا؟ گفت: دمیپرس یداشت کنکور شرکت نکرد وقت یهوش خوب کهیبزرگتر بود و باوجود یبه خودش گرفت از من دو سال

 .التیحاال فقط پول مهمه نه تحص یدوره زمونه  یچند سال خودمو عالف کنم که چ _

روز  هیاونقدر که اگه  شدیم شتریعالقه مون بهم روز به روز ب شدمینم چشیپاپ ادیبرام مهم نبود ز التیمن چون تحص و
 یدو تا بستن کهیو اون درحال میبه پارک رفت نیبعد از امتحان همراه آر دیروز کنکور فرا رس شدیروزم شب نم دمشیدینم

 :فترو بهم داد و گ یگرفته بود کنارم نشست بستن

 کنکور. ینیریش نمیا _

 و گفتم: دمیخند

 نه! ای شمیقبول م ستیهنوز که معلوم ن _

 !گهیداره د ینیریش یاسترسش تموم شد و راحت شد نکهیدوماً هم یباهوش یلیچون خ یشیاوالً من مطمئنم که قبول م _

 .هیزیبدتر از هرچ الشیفکر و خ یگیآره راست م _

 که گفت: میخوردن شد مشغول

 نا؟یال _

 جانم. _
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شه راحت ب المیقبل رفتنم خ خوامیکنم م تیاز بابات خواستگار امیقبلش ب خوامیم یول یبرم سرباز گهیتا چند ماه د دیمن با _
 !یکه مال من

 !هیلیدو سال خ نیآر ؟ینر شهینم _

 کنه؟یگلم به نظرت بابات قبول م شهیزود تموم م _

 .کنهیکه قبول م شاالیا دونمینم _

 . یخواستگار انیبابامو بهش دادم و قرار شد واسه آخر هفته ب شماره

و با پدر و مادرش به خونه مون اومدن بعد  دیبود باالخره پنجشنبه رس رممکنیبهش نرسم برام غ نکهیتو دلم نبود تصور ا دل
 پدرم گفت: هیاز مطرح شدن قض

 ن؟یداره؟ خونه؟ ماش یپسرتون چ _

 جواب داد: نیآر پدر

 .خرهیو کم کم م کنهیخب جوونه و اول راه... کار م یول میکه ساپورتش کن میندار یخوب یما وضع مال _

 آقا بسپارم؟  نیدست ا یخترمو با چه پشتوانه انشد جناب من د نکهیا _

 .دمیبهتون قول م کنمیم شیخوشبخت یمن همه تالشمو برا _نیآر

 !یخواستگار ایخب پس اول تالشتو بکن بعد ب _

 بابام شوکه شده بودم رسماً بهشون جواب رد داد بعد از رفتنشون بهش گفتم: یحرفها از

 بابا؟؟؟ ستینظر من برات مهم ن _

 . شهینم نیریبا فدات بشم و عاشقتم ش یکه زندگ دونمیکمه من تجربه دارم م یلیخ زایچ نیدخترگلم هنوز سنت واسه ا _ 

 من... یول _

 ایکنه بعد آ دایبعد کار پ یبره سرباز دیآقا هنوز با نیبره ا ادتی یکه عاشق یدینکش یگشنگ یول یدوستش دار دونمیم _ 
 !ومدیم گهیده سال د دیبا شونینشه ا ایموفق بشه 

 !گهیتا ده سال د کنمیباشه پس منم صبر م _

 .یشیآدم خوشبخت نم نیبا ا دونمیو م نمیرو بب تیخوشبخت خوادیبزرگ کردم دلم م یمن تو رو با سخت نایال _ 

 گه؟؟؟یچون پول نداره د _

 پوله. شیکی _

 ش؟ هیو بق _

 درس نخونده! _

 کار کنه. خوادیخوب م _

 هم کار کرد هم درس خوند؟ شهیمگه نم زدلمیعز _

 .ستیخب برا من مهم ن _

 فراموشش کن! زنم،یحرف آخرم رو بهت م ستیبرام مهم ن یگیبگم م یمن هرچ یتو االن چون عاشقش _

اون حالمو  دیمادر داشتم تا شا خواستیکردم چقدر دلم م هیرو سرم خراب شد اونشب تا صبح گر ایحرف انگار تمام دن نیا با
 شدن بغلش کردم و گفتم: ریپررنگ بود. اشکاش سراز میشما بدجور تو زندگ یخال یجا کردیو کمکم م دیفهمیم

 بذار واسه بعد. کنهیبهت بگم اگه گفتنش ناراحتت م دیبا یچ دونمیمنو ببخش دخترم... من...نم _

 پاک کرد و گفت: اشکاشو

 رو نداشتم تا باهاش حرف بزنم.  چکسیسالها ه نیدرد دل کنم تو همه ا خوامیبگم م نینه بذار _ 

 .شنومیمن حساب کن من همه حرفاتو م یاز االن به بعد رو زمیفدات بشم عز _

 ادامه داد... نطوریو ا دیکش یآه

ل مث تونستمینم گهیرابطه ما قرار گرفته بود د انیچون بابا درجر رفتیم یبه سرباز دیبا نی, آریروز بعد از شب خواستگار پنج
 نوشت: نی. آرامکیما خالصه شد در چند خط پ یخداحافظ نمیحرف بزنم واسه هم یتلفن ایبرم و  رونیسابق راحت ب

 .زمیعز یبرم سرباز دیفردا با _

 .شهیتنگ م یلیدلم برات خ _

 کن تو رو خدا. یبابات رو راض نایال _
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 اول آخر مال توام. کنمیتمام تالشم رو م _

 قربونت برم من . _ 

بابام  نیسنگ ینگاهها یاز طرف ییتنها یاز طرف یدلتنگ یاز روز قبل... از طرف شونتریرفت و من هر روز پر یبه سرباز نیآر
 دادیباهاش حرف بزنم اما مصمم تر از قبل بهم جواب رد م نیهمه و همه جو خونه رو ناجور کرده بود چند بار خواستم درباره آر

 و گفت: شمیروز که تو اتاقم بودم اومد پ هی نکهیا نبود تا تشیجلب رضا یبرا یراه چیه

 .ادیجان فرداشب قراره خواستگار ب نایال _

 تعجب گفتم: با

 ؟؟؟یخواستگار؟؟؟ اونوقت با اجازه ک ؟؟؟یچ _

 با اجازه من. _

 که من... دیدونیبابا شما م یول _

 !یخودتو بدبخت کن ذارمیتا من زنده ام نم نایال رونیفکر اون پسره رو از سرت بنداز ب _

 من دوستش دارم. شمیباهاش بدبخت م یکنیپدر من چرا فکر م _

آرامش  نیکه بتونه بهت آرامش بده ا یازدواج کن یکیبا  دینه احساس! با یبا منطق ازدواج کن دیاحساسا زود گذره تو با نیا _
 گم؟یم یچ یفهمیم ه،یهم عاطف یمال نهیهم در زم

 شدند و با التماس گفتم: ریسراز اشکام

 بابا تو رو خدا! _

از هر نظر  هیداره هم پسر مؤدب و موجه یخوب یآژانسه هم وضع مال سییپسر ر یخواستگار ادیب خوادیکه فرداشب م یپسر _
من پدرتم  نایدو جلسه باهاش صحبت کن بعد بگو نه...ال یکی انیبذار ب ؟یکنیم یلجباز یبهتره! چرا دار یش کن سهیمقا نیبا آر

 بفهم! نویا یمن ییتنها دارا تودخترم  خوامیمطمئن باش بد تو رو نم

برام آسون نبود واسه  سادنیتو روش وا دهیکش یادیز یایسخت شمیدوستم داره و به خاطر رفاه و آسا یلیکه خ دونستمیم
 گفتم: نمیهم

 .انیباشه ب _

 دارم. یدختر عاقل دونستمیم _

 !الیخ یپس ب هیکه جواب من منف نهیمهم ا ستیخودم گفتم اومدن خواستگار که مهم ن به

 نیآر ریگوشه نشستم تمام ذهنم درگ هیشدم بهشون تعارف کردم و  ییرایوارد پذ ییچا ینیبا س دیفرا رس یخواستگار شب
 بود پدر داماد گفت:

حرفاشونو  ننیگوشه بش هیبرن  یعروس و دامادن اگه اجازه بداصل  میندار یو مشکل میجان ما که حرفامونو زد نیخب فرز _ 
 بزنن.

 گفت: دیباریاز چهره ش م یکه خوشحال پدرم

 اجازه ما هم دست شماست. یمحمود یآقا کنمیخواهش م _

 بعد رو به من ادامه داد: و

 کن. ییپاشو دخترم پاشو داماد رو به اتاقت راهنما _ 

گوشه  هی میمثال داماد هم پشت سرم حرکت کرد وارد اتاق شد یکراهت از جام بلند شدم و به سمت اتاقم راه افتادم آقا با
 سکوت فضا رو شکست و گفت: قه،یتخت نشستم و اونم کنارم نشست بعد از چند دق یرو

واقعاً از  انتخابش  نمتونیبید االن که مدا شنهادیخسته شده بودم که پدرم شما رو بهم پ ییو تنها یاز مجرد دهیاسمم سع _
 خوشحالم!

 گفتم: یبا سرد 

 !ستیبرم دانشگاه و زمان ازدواجم ن خوامیکم عجله کرده من هنوز م هیپدرم  کنمیمن فکر م یول _

که  نمیماشندارم خونه و  یمشکل چیه یمن از نظر مال ناخانمیال نیندارم. بب یداره برو دانشگاه منکه مخالفت یخب چه اشکال _
واسه درس خوندنت و نه اگه  شمیم یراحت برات فراهم کنم اما نه مانع یزندگ هیهست که بتونم  یحله حقوقم هم اونقدر

 میو بخوا میکن تیهمو اذ نکهینه ا میکه خوشبخت بش میما قراره ازدواج کن یآزاد واسه کار کردنت تو کامال یبعدها خواست
 راحت باشه! التینظرا خ نیپس از ا میبه آرزوهامون بش دنیمانع رس

 !زهیچ نیهم اخالق مهمتر یاز شما ندارم. تو زندگ یشناخت چیمن ه _

 .دمیبپرس جواب م یبدون یخوایم یزیهرچ _



RomanCity 
 عاشقیاوان ترمان  

 

https://telegram.me/romancity 164 

 

 !شهیجناب با رفت و آمد و ارتباط داشتن معلوم م ستین یدنیپرس _

خوش  یهفته ا هیهم  ینجوریبدم؟ ا بیترت یسفر خانوادگ هی نیخوایشناخت م دیگفتن آدما رو تو سفر با میخب از قد _
 چطوره؟ میشیهم آشنا م اتیهم با روح میگذرونیم

راحت بگم  تونستمیبابام وسط بود و نم یآبرو یطرف پا هیکنم از  کاریچ دونستمیبرا جواب داشت نم یزیچ هی گفتمیم یهرچ
 مکث گفتم: یم بود با کمملکه ذهن نیطرفم فقط آر هیرو دوست دارم از  یا گهیکس د

 کم فکر کنم . هی نیاجازه بد _ 

 درباره سفر؟ _

 .یکال درباره همه چ _ 

 .مونمیباشه پس منتظر جوابتون م_

 بعد از رفتن مهمونا بابام گفت: اونشب

 ه؟یخب چطور بود؟ نظرت چ _

 ؟یدونیشما نظر منو نم _

 گه؟یم یبدونم منطقت چ خوامیم _

 بهشون بگو نه! خوامیرو م نی...اما من فقط آرغمبریخوب...آقا...جنتلمن... اصال پسر پ دیبابا سع نیبب _ 

 بگم؟ یچرا؟ چ دنیاگه پرس _

 درس بخونه. خوادیبگو دخترم م _

 کن. دایبهونه بهتر پ هیکه...حداقل  ستنیمردم مسخره ما ن _

 .خوامیمن بهتون گفته بودم که نم _

 ت:از جاش بلند شد و گف تیعصبان با

فقط دور منو  ستین یباشه حرف یدار نیخوشبختت کنه اما اگه اصرار به آر تونهیو م هیپسر خوب دیاز نظر من سع نایال نیبب _
چطور مُزدم رو  ختمیو عمرم رو به پاش ر یکه جوون یدختر نمیبذار بب یانتخاب کن ویکیمن و اون  نیب دی... بایخط بکش دیبا
 !دهیم

 نیبا آر تونستمیبود نم یانتخاب سخت کردمیم کاریچ دیقرار داد. حاال با یطیبه اتاقش رفت دلم گرفته بود منو تو بد شرا و
سخته و احتماال به  یلیخ یبودم شش ماه اول سرباز دهیشن گرفتیتماس نم ادینداشت و خودشم ز لیچون موبا رمیتماس بگ

 مییراهنما دیبا یکیبرم خونه شون و از پدر مادرش کمک بخوام باالخره  فتمرگ میتصم رهیتماس بگ تونستینم لیدل نیهم
 شده بودم اما بر خالف انتظارم پدر و مادرش طرف بابام رو گرفتن. مامانش گفت: شونیسردرگم و پر یحساب کردیم

 !ینکن یکار لشیحق داره بهتره خالف م یلیاما بابات گردنت خ فهممیدخترم من حال و روز تو و پسرم رو م _

 گفت: پدرش

رو که  یتو کار ستیمعلوم ن فشینمون اون تکل نیتنها دخترش باشه به نظر منم منتظر آر ندهینگران آ دمیمن به بابات حق م _ 
 انجام بده! گهیبابات م

 در ادامه گفت: مادرش

 ه.پسرم نون حالل خورد کنهیبرات درست نم یمشکل ینباش بفهمه ازدواج کرد نینگران آر _ 

 گرفتنیم دهیهمه احساسم رو ناد سوختیمن نم یدلش برا چکسیکس بودم ه ینگفتم و به خونه برگشتم چقدر تنها و ب یزیچ
از  نیبه حال خودم به حال آر ختمیریاونا دنبال دردسر نبودن. کِز کرده بودم تو اتاقم و اشک م دادمیبه پدر و مادرش حق م

 ...مییاتنهخبر به حال بابام به حال  یهمه جا ب

 اتاقم بودم که بابام وارد شد و گفت: تو

 بگم؟ یچ خوانیازم جواب م یخانواده محمود _

 گفتن نداشتم ادامه داد: یبرا یزیکردم چ سکوت

 من فکر کن! یکمم به آبرو هی یشیداره باهاش خوشبخت م یهمه چ دیسع خوامیمن بد تو رو نم زمیعز نیبب _

 گفتم: ختمیریاشک م کهیحال در

 بهشون بگو......جوابم........مثبته..... _

 تو چشماش نشست و گفت: یاز خوشحال یبرق

 واقعاً؟؟؟ نایواقعاً؟ ال _
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 بله بابا واقعاً! _

 !یشینم مونیمطمئن باش بابا، مطمئن باش پش یهست یدختر عاقل دونستمیم _

 دارم... یمن چه نقشه ا دونستینم کهیبده در حال یخبر خوش رو به خانواده محمود نیرفت تا ا رونیاز اتاق ب و

 ؟یمگه نقشه داشت _(تای)بمهسا

 تموم شد! میزندگ یتباه متیکه به ق یآره اما نقشه ا _

 مگه؟ یکرد کاریچ _

و طالق  زنمیشده باهاش به هم م یو خونه رفتن به هر بهونه ا یاما قبل از مراسم عروس کنمیعقد م دیبا خودم گفتم با سع _
بفهمه که پول به  خواستمیبده م نیبه ازدواجم با آر تیبابام راحتتر رضا ادیاسم مطلقه روم ب یوقت دیشا ینجوریا رمیگیم

 !نهیدلم با آر یوقت شمیخوشبخت نم دیثابت کنم من با سع شبه خواستمیم ارهینم یخوشبخت ییتنها

 ؟یاون فکر نکرد ؟بهیچ نیاونوقت آر  _

 خوشحال هم بشه! دیو تازه شا دهیرو بفهمه بهم حق م طمیشرا یمطمئن بودم او هم وقت _

 !زمیشد؟ بهم بگو عز یخب چ _

 و گفت: دیکش یآه

دوماه بعد باشه تا  یکی ی, قرار شد عروسیعقد ساده محضر هی میعقد کرد دیمربوطه با سع یاز ده روز, بعد از انجام کارها کمتر
که با شوق و ذوق  سوختیطرف دلم برا بابام م هیرو گذروندم از  یسخت یچه روزها دیدونیمنو فراهم کنه. نم هیزیبابا بتونه جه

خبر بود  یکه از همه جا ب نیطرف هم آر هیاز شمیمن زن زندگ کردیکه فکر م دیطرف سع هیاز  دیخریم هیزیبرا تک دخترش جه
 دی. سعکردمیقهر م میفهمیه ما حرف همو نمجمله ک نیو آخرم با ا نداختمیبعد از عقد نقشه مو شروع کردم مدام دعوا راه م

 میبود رونیب دیخر یروز که برا هی شدیتموم م یهمه چ یوسعر خیتار نییقبل از تع دیبود با دهیفا یاما ب کردیهمه تالششو م
 با تعجب بهم نگاه کرد وگفت: دمیکه من دستمو از دستش کش رهیخواست دستمو بگ

 نا؟یتو چته ال _

 ! یچیه _ 

 ؟یفهمیم ،یتو زن من میبشم؟ ما محرم کیبهت نزد یذاریچرا نم _

 .میهنوز که جشن نگرفت _ 

 !فاتهیتشر زایچ هیبق یمن یو قانون یکه تو اسمت تو شناسنامه منه زن شرع نهیمهم ا _

 گفتم: یبگم فقط با دلخور یچ دونستمینم گفتیم راست

 حوصله ندارم! دینده سع ریگ _

 و گفتم: هیگر ریپدرم زدم ز دنیبه خونه برگشتم با د شهیبا دعوا و قهر مثل هم تاًیهم نها اونروز

 من! یبدبخت دنید یبرا یچقدر عجله کرد ؟؟؟یخواستیم نویهم _

 بابا؟ زدلیشده عز یچ _

لحظه خوش هم نداشتم همش دعوا و اعصاب  هیکه عقد کردم  یاز روز میفهمیحرف همو نم میتفاهم ندار دیمن و سع _
 !یدخور

 !شهیسقف درست م هی ریز دیبر زمیهنوز اولشه نگران نباش عز _

 !شتیبچه برگردم پ هیکه اونوقت با  _

 کم بهش فرصت بده! هیخودشو تو دلت جا کنه  تونهیم دونمیم هیپسر خوب دیجان؟ خدا نکنه... سع یال هیچه حرف نیا _

 هم خوبه پس البد من مشکل دارم، من بدم! یلیخوبه خ دیآره بابا سع _

کنکور اومد و معلوم شد که قبول شدم  جیمنوال گذشت تا باالخره نتا نیبه هم یکردم چند روز هیبه اتاقم رفتم و زار زار گر و
 باهاش گفتم: یبزن اما من سرلجباز رازیفقط ش گفتیم دیانتخاب رشته کنم. سع تونمیو م

 !ستیش مهم نمهمه جا یمن قبول یبرا _

 !رازیاز ش ریغ ییجا امیکارمو ول کنم ب تونمیمن نم زمیعز _

 !امیو م رمیمن م ایخب ن _

 ب؟یکه زنمو ول کنم شهر غر رتمیغ یانقدر ب یعنی _

 درس بخونم! خوامیمشکل خودته منکه گفته بودم م نیا _

 !یشیقبول م نجایبخون! رتبه ت خوبه مطمئنم ا نجایخب بخون، منتها هم _
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خودشو  کردیتالش م یلیخ دیسع زدمیبا پدرم حرف هم نم یدعوا به خونه برگشتم اعصابم داغون بود حت یهم بعد از کل اونروز
 . خواستمیکنه اما موفق نبود چون نم کیبهم نزد

 هیرش بود و اون تو اتاقم مشغول عوض کردن شلوا مینشسته بود ییرایروز که ناهار خونه ما دعوت بود من و بابام تو پذ هی
 گفت: ادیبرداشت سمت من و با فر زیخ رونیاومد ب تیبرگه تو دستش و با عصبان هیدفعه با 

 ه؟؟؟یچ نیا _

 نگفتم که دوباره داد زد: یزیچ

 ه؟یچ نیا گمیم ؟یمگه کر _

 گفتم: یخونسرد با

 برگه انتخاب رشته م. _

 !رازیجز ش یهمه جا رو زد نجایرو بزن؟؟؟ا رازیمگه نگفتم فقط ش _

 !رازهیاولم ش تیچشماتو خوب باز کن اولو _

 ؟یقبول نش رازیخب اگه ش _

 !رنیگیقرار م تیدر الو گهید یاونوقت شهرها _

 ؟یدیفهم یزنیدرس خوندن رو م دیق ای یخونیدرس م رازیش ایخوب تو گوشات فرو کن  نویا نایال نیبب _

 و گفتم: دمیخند

 شما؟ دیاونوقت ببخش _

 گفت و خطاب به بابام ادامه داد: یلب استغفراهلل  ریو ز دیاش کشرو به موه دستاش

 م؟یمن ک دیبابا؟ شما بهش بگ گهیم یچ دینیبیم _

 گفت: پدرم

 !افتادهین یبچه ها هنوز که اتفاق دیآروم باش _

کاراشو  ی! اصال معندهیبرعکسشو انجام م گمیم یانگار دشمنشم هرچ دهیحرف من گوش نم چیکه اون به ه نهیمسئله ا _دیسع
 !فهممینم

 بهم دستور بده! یکس ادیفقط خوشم نم ستین نطوریاصال هم ا _نایال

 من دستور ندادم! خواهش کردم، نکردم؟؟؟ _دیسع

 به پدرم ادامه داد: رو

 بهیهم براش غر بهیاز غر رمیدستشو بگ دهیاجازه نم یحت کنه،یدعوا م ره،یگیم رادیخسته شدم همش داره ا گهیبه خدا د _
 ترم!

 م؟یتمومش کن ستیمنم خسته شدم به نظرت بهتر ن ؟یخسته شد _نایال

 گفت: ادیو با فر ستادیا نیفرز

 تمومش کن. نایال _

 م؟یتموم کن ویچ زمیبگه، بگو عز خوادیم یچ نمیبب دینه بذار _دیسع

 یگیم شمیدارم جلو چشمات آب م ست؟یمن برات مهم ن یناراحت ؟یریگیبابا من دخترتم اونوقت همش طرف اونو م _نایال
 !خوامیحرف آخر رو اول بزنم من طالق م دی...اصال بذارستمیمن با اون خوشبخت ن شه؟یدرست م

 ؟؟؟یچ _دیسع

 !زنمیبذار من بعدًا باهاش حرف م گهیم یچ فهمهینم هیاالن عصبان نایجان ال دیسع_نیفرز

 و گفت: دیخند دیسع

 باشه بهتره من برم! _

 که! یکجا پسرم؟ هنوز ناهار نخورد_نیفرز

 شدم، ممنون! ییرایپذ یبه اندازه کاف _

 عوض کرد و رفت. بعد از رفتنش پدرم گفت: لباساشو

بود که راه  یفیکث یچه باز گهید نیآره؟ ا یو پوز منو به خاک بمال یچونیبود هان؟ پسره بدبخت رو بپ نیپس نقشه ت ا _
 دختر؟ یتانداخ
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پس فردا دست هم روم  هیمدل نیا میجلو شما چطور سرم داد زد االن که عقد نیدیخوبه خودتون د ن؟یگیم ینقشه؟ چ ؟یباز _
 ؟یخوایم نویشما ا کنهیبلند م

 ؟یو باهاش مهربون باش یبار شد بهش بخند هی نیکه عقد یماه هی نیباشه تو ا یحق داره عصبان _

 خوبه همه حق دارن به جز من... _

 نابود نکن. تویزندگ یبهش محبت کن الک نایال _

راه انداختم فقط  یباز دم،ی...آره نقشه کششهیمحبت کنم چون دوستش ندارم چون از تماس باهاش چندشم م تونمینم _
 !نهیدلم با آر یشم وقتکنارش با تونمیمن چطور م ارهینم یخوشبخت ییبهتون ثابت کنم پول به تنها نکهیواسه ا

در حال کف زدن بود پدرم از  یدم در ورود دی. سعمیو به سمت صدا برگشت میو دست زدن هر دو ساکت شد قیتشو یصدا با
 گفتم: کردمینداشت و نشست و من همونطور که مات نگاهش م ستادنیخجالت توان ا

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا _

خانم من عاشقه؟ براوو....براوو...خوش به  نه؟یا هیپس قض دمیجا گذاشتم برگشتم بردارم که صداتونو شن نمویماش جییسو _
 حال من...

 گفتم: بهش

 کار من راحتتر شد! ینجوریا یدیچه خوب شد فهم _ 

 به پدرم گفت: رو

 !؟یکرد یمن باز یا زندگدخترت عاشقه چرا ب یدونستیشما که م د؟یرو کرد نکاریچرا با من ا ؟یسعادت یچرا آقا _

 ...دی...سعشهیدرست م یکم مهلت بده به خدا همه چ هیپسرم  _نیفرز

 وسط حرفشو گفتم: دمیپر

رو دوست  گهید یکیکه  یبا دختر یدرست بشه حرف من همونه فقط طالق! فکر نکنم تو هم بخوا ستیقرار ن یچیه دینه سع _
 !یکن یداره زندگ

 تکون داد و گفت: یبا افسوس سر پدرم

 دختر! یحیچقدر تو وق _

 ....دمیخسته شدم، بر گهی...دنیکرد حمیوق _نایال

 گفت: یبه آروم دیسع

 ! گذرمیازتون نم یسعادت یآقا _ 

 رو به من ادامه داد: و

 !کنمیطالق باهات هماهنگ م یبرا _

 ...بابام گفت:نیبه عشقم آر دنیرس یعنی نیانجام شده بود و ا یروزیکنم نقشه م با پ کاریچ دونستمینم یرفت از خوشحال و

 به باباش نگاه کنم! ییازم رفت...حاال از فردا با چه رو ییچه آبرو یدی...دنایال یخوب مُزدمو داد _

 شدند رفتم جلوش نشستم و گفتم: یاشک از چشماش جار یها قطره

 بابا به خدا من... _

 بس کن و به من نگو بابا! _ 

 انتخاب کنم! ویکی نیشما و آر نیب خواستمیمن نم نیبرام نذاشت یا گهیشما راه د _

 گهیاز حاال به بعد راهت از من جداست بعد از طالق د یداد حیکنارتم ترج هی! اونو که فقط چند ساله به منو که عمریاما کرد _
 !نمتیبب خوامینم

 نجایاز ا ایاصال ب یخب شما که همش در سفر یکه اگه نگران آژانس تادهافین یرو ندارم کجا برم؟بابا اتفاق یمنکه کس یول _
 خوبه؟ میبر

 !دادیقرار م طیشرا نیمنو تو ا دینزد و به اتاقش رفت ناراحتش بودم اما مقصر خودش بود نبا یحرف

 رفت! نیفرز یآبرو شتریکه ب ینجوریبهتر بود؟ ا یگیاگه از همون اول نه م یکنیدختر گلم فکر نم _مهسا

 ستمیو بفهمه که خوشبخت ن نهیرو بب میشونیو پر یناراحت یوقت کردمیفکر م رهیرو بگ دیبابا طرف سع کردمیمامان باور نم _
بود. بابا  نیمن بدتر یبرا یزمان عقده ول یدوره هر ازدواج نی. بهترشهیبگه درست م یه نکهینه ا دهیطالق م شنهادیخودش پ

 کردم؟یم دیبا کاری، چو براش مهم نبود دیدیم نویا

 شد؟ یکاش اون موقع بودم...خب بعدش چ _
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 باهام تماس گرفت. دیاز اون اتفاق گذشته بودکه سع یچند روز_نایال

 مربوط به طالق. یدنبالت واسه دادخواست و کارا امیآماده باش م _

 راهیبد و ب یکل دیپدر سع نکهیشدم بابام از اونروز سرکار نرفته بود بعد از ا دنیقبول کردم و مشغول لباس پوش یخوشحال با
رفتم و  رونیاز خونه ب نشیبوق ماش یبا صدا دادیرو هم جواب نم یزنگ در ایتلفن  چیه یحت گهیپشت تلفن بارش کرده بود د

آپارتمانش توقف  یجلو دمید یا قهیند دقبود بعد از چ ریتنها حرف ما تو کل مس یخالخشک و  یاحوالپرس هیسوار شدم فقط 
 کرد با تعجب گفتم:

 نجا؟یا یچرا اومد _

 .امیتا ب نیجا بش نیپول و مدارک رو جا گذاشتم هم فیک _

 زنگ زد و گفت: میبه گوش قهیگفتم و منتظر موندم بعد از ده دق یا باشه

 .میریم گهیروز د هیو برو  ریآژانس بگ ایباال تو هم بگرد  ایب ای کنمینم دایمدارکو پ _

 عجله داشتم گفتم: چون

 .کنمیم دایپ امیاالن م گهیروز د هینه نه چرا  _

رو مبل نشسته چشمم افتاد به  دمیبه سمت خونه ش حرکت کردم وارد شدم د نیو قطع کردم و بعد از قفل کردن ماش یگوش
 گفتم: یپولش اونجا بود با خوشحال فیبغل دستش تمام مدارک و ک زیگل م

 ؟یکرد داشونیپ نجاست؟یکه ا نایا _

 بودن. دایآره از همون اول هم پ _

 بلند شد و به سمت در آپارتمان رفت اونو قفل کرد و گفت: شدمیمنظورش نم متوجه

 .یبه خونه خودت خوش اومد _

 !فهممینم د؟یسع هیمنظورت چ _

 !نجایمدارک بهانه بود تا تو رو بکشونم ا _

 بشه اونوقت؟ یکه چ _

 !رمیکه آرزو به دل نم _

 واضح حرف بزن ! _ 

 اما بعد از رابطه! ستین یباشه حرف ؟یازم جدا بش یخوایم ؟یپس چرا هنوز دختر ؟یستیمگه تو زن من ن _

 وحشت خودمو رسوندم به در و گفتم: با

 ؟یشد وونهید ؟یگیم یدار یچ _

 !شدیزودتر انجام م یلیخ دیبود که با یکار نیا _

 !میجدا بش میخوایما م _

 نره! ادتی چوقتیکه ه یخوب از خودم برات به جا بذارم خاطره ا یلیخاطره خ هیقبلش  خوامیاما م دونمیم _

کنم بغض گلومو  کاریچ دیبا دونستمیگرفت و منو به سمت اتاق خواب برد در اتاق رو قفل کرد و منو انداخت رو تخت نم بازومو
 گرفته بود بهش گفتم:

 کار تو تجاوزه! نیا دیتو رو خدا سع _

 و گفت: دیبلند خند بلند

منه! من واقعا  یزندگ دنیحداقل مجازاتت واسه به گندکش نیحقه منه ا نیتجاوز کنه؟ ا تونهیتجاوز؟؟؟ مگه شوهر به زنش م _
 مه باورها و آرزوهام!به ه یگند زد ف،یکث یباز هیآشغال با  یکنم اما تو...تو یباهات زندگ خواستمیدوستت داشتم م

 !دمیکردم نفهم یبچگ خوامیمعذرت م _

 جلو، که گفتم: ومدیو م دیخندیم

 آبروت بره! نجایا زنیهمه بر زنمیم غیج یبهم دست بزن _

 به کمر زد و گفت: دستهاشو

 یچکیواحدها رو هنوز ه هیبق نهیساختمون تنها واحد پُرش هم نیبکنه! دوماً ا یکار تونهینم ادیهم ب سیپل یحت ،یاوالً زنم _
 کن. هیبزن و گر غیج یهرچقدر دوست دار اهیداره که اونم فرستادم دنبال نخود س رینگهبان پ هی دهینخر
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راه  چیه رمیبم خواستیدلم م ارهیم رونیداره با ولع لباساشو ب میدیم یاز ترس تمام بدنم به لرزه افتاده بود وقت شدینم باورم
آورد و لباسمو از  رونیش مانتوم رو ب گهی...به بازوم چنگ انداخت و بلندم کرد با دست دکردمیم کاریچ دینبود حاال با یفرار

 گفتم: کردمیه میگر کهیجر داد در حال قهی

 ولم کن! یکنیم کاریچ یدار _

 نثارم کرد و گفت: یمحکم یلیس

 به عشقت! دنیواسه رس یکن یا لهیمنو وس ذارمیم یفقط خفه شو...فکر کرد _

شکم  یپاره کرد من رو به سمت تخت کشوند و رو کهیتر بود لباسم رو ت یاز من قو یلینداشت خ دهیفا کردمیتقال م یهرچ
 یلیبود شروع کرد به ضربه زدن خ یکه کنار پاتخت یپاهام نشست و با کابل یتخت بست رو یخوابوند دستامو با کمربند باال

و  زدمیم غیبا هر بار ضربه از درد ج اوردیبدن برهنه م کابل رو فرود م یبود رو نمبه ت ریفقط لباس ز کهیوحشتناک بود در حال
 .کردمیالتماس م

 ... ولم کن حق با توئه، منو ببخش تو روخدا!دیغلط کردم سع _

من فقط  ینداره بدون توجه به ضجه ها و التماسا یاثر چیکه حرفام روش ه هیانقدر عصبان دونستمیبود م دهیامونم رو بر هیگر
 گوشم آروم گفت: کینزد دیحال شده بودم که دست از زدن برداشت موهام رو با دست گرفت و سرم رو به عقب کش ی. بزدیم

 ه؟یرابطه خشن چ هیچطور بود؟ خوشت اومد؟ هنوز مونده عشقم...نظرت در مورد  _

بگذره. لباسام رو  یلعنت یلحظه ها نیزودتر ابودم هرچه  دواریکنم فقط ام کاریچ دیبا دونستمیحرفاش شوکه شده بودم نم از
. با کردمیم هیو گر زدمیم غی. منم فقط جگرفتیکامل از تنم در آورد. خودش هم لخت شد با حرص گردن و پشتم رو دندون م

ارش باهام ک نکهینداشتم بعد از ا یکرد از درد نفسم بند اومده بود اما راه فرار قرارباهام رابطه بر رهیکه وصف ناپذ یخشونت
 تخت نشست و گفت: یتموم شد کنارم رو

 دادگاه واسه طالق! میریحالت که بهتر شد م یبر یتونیم _

دستهامو باز کرد و مانتوم رو انداخت جلوم  ومدیکرده بودم که صدام در نم هیکه از جام بلند بشم رو نداشتم اونقدر گر یطاقت
 در اتاق رو باز گذاشت وگفت:

 !ینکن یباز یکس یبمونه که با زندگ ادتی شهیهم یبرا نوی...فقط ایهِر _

به خونه خودمون رفتم خدا  میدربست گرفتم و مستق هیخارج شدم  یاز اون خونه لعنت یحرف چیه یداغون بودم که ب اونقدر
ز دست دادن کردم هم به خاطر ا هیرو شکر پدرم خونه نبود. خودمو به اتاقم رسوندم و بعد از قفل کردن در زار زدم و گر

محکم بابا به در چشمامو  یاز روز بود که با ضربه ها یچه وقت دونمیکه افتاده بود نم یاتفاق وحشتناک نیعشقم و هم به خاطر ا
 :گفتیو م زدیباز کردم مدام صدام م

 نای....النای...الشکنمیدروباز کن....دخترم حالت خوبه؟؟؟ در و باز کن وگرنه م یال _

اومد سمتم و بغلم کرد و  دیمن رنگ از چهره ش پر دنید خودمو به در رسوندم و بازش کردم پدرم با دبو یا یهر سخت به
 گفت:

 ه؟؟؟یشده؟؟؟ چرا صورتت خون یچ نایافتاده؟ ال یچه اتفاق _

شدم و تحت درمان قرار گرفتم  یبستر مارستانیکردم اونقدر حالم بد بود که منو برد ب هیبگم فقط تو بغلش گر یچ دونستمینم
نقشه  نیفقط خودمم ا یمقصر اصل دونستمیبرا پدرم گفتم م مهیو نصفه ن انیتنم زود خوب شدند اما زخم دلم.... جر یزخمها

 مییهم مثل مادر کنارم نبود تا کمکم کنه تا راهنما ینداشتم و کس یبچه بودم سن یلیحماقت محض بود اما اون موقع خ هیمن 
 پناهم باشه!کنه و 

 گفتم: ختمیریاشک م کهیبه هق هق شدند بغلش کردم و در حال لیتبد نایال یاشکا 

 ... اگه...وفتادیاتفاقا نم نیا چوقتیه دیاگه من بودم شا یتو و باباتم...حق دار ی...شرمنده زمیمتأسفم عز _

 اومد. اشکاش رو پاک کرد و گفت: رونیآغوشم ب از

 جهیدادم نت شیآزما یاما وقت بردم،یم یعدم باردار شیبرگه آزما دیبا میطالق رفت یکه برا یکجا بود؟ وقت یبدبخت یدونیم _
 مثبت بود!

 با تعجب گفتم: 

 ؟یتو باردار شد یعنی ؟یچ _

 تکون داد و گفت: یتأسف سر با

بدون  یرقانونیآشنا داشت به طور غاز دوستام که  یکی قیگرفتم سقطش کنم از طر میمتنفر بودم تصم دیآره اما چون از سع _
 دهیقلبش رو شن ی. اون بچه روح داشت، صداکنمیبهت گفتم درکت م نیبابام اونو سقط کردم واسه هم یبفهمه حت یکس نکهیا

چون  داشتمیهم بود من بازم اون بچه رو نگه نم ایمرد دن نیبهتر دیاگه سع یتبود نخواستمش ح دیبودم اما چون پدرش سع
 بودم! نیعاشق آر

 ؟یستیاالن ن یعنی ؟یبود _
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 زد و گفت: یلبخند

 ...دهیتا زنده ام عاشقشم اما چه فا _

 دونه؟یرو م نایا نیآر _

افسرده بودم نه خواب داشتم نه خوراک تحت نظر روانپزشک  شدینه بعد از سقط بچه و گرفتن طالق روز به روز حالم بدتر م _
 بودند. یبد یلیخ یشدم روزها یمدت بستر هیاشت باالخره ند یچندان دهیاما فا کردمیدارو مصرف م

 من... یخدا یوا _

 نایبگم؟ منم گفتم بگو ال یو سراغ تو رو از من گرفته بهش چ یاومده مرخص نیروز که بابام به مالقاتم اومده بود گفت آر هی _
 نکهیو اونم قبول کرد با توجه به ا میبر رازیمرخص شدم از بابا خواستم که از ش مارستانیاز ت یوقت نمشیبب خوامیمُرد نم

 !مینقل مکان کرد نجایا بهدانشگاه تهران قبول شده بودم 

 ؟یدیرو ند نیآر گهید یعنی _

 نه فقط باهام تماس گرفت و گفت: _

 ؟یچرا ازدواج کرد ؟یتا آخر مال من یمگه قول نداد نا؟یال یباهام کرد نکارویچرا ا_

 چون خواست بابام برام مهمتر بود!_ 

 من هنوزم عاشقتم! یول _

 .کنمیم یخوشبخت یما تمومه برات آرزو نیب یهمه چ _

 گفتم: یازش ندارم با ناراحت یخبر چیه گهیرو قطع کردم و با عوض کردن شماره م و اومدن به تهران د تلفن

 !یدادیبهش حق انتخاب م دیبا یگفتیرو بهش م تیواقع دیبا یتموم کن ینطوریا یتو حق نداشت یکرد یکار بد یلیخ _

 نه هرگز! خواست؟یبازم منو م دیکنیافتاده فکر م یچه اتفاق دیفهمیآخه اگه م _

فراموش  دیشا ینجوریمثل االن و ا یشدیتازه م خواستیاگه نم یدیرسیکه بهش م خواستیاگه م یگفتیم دیدختر گلم تو با _
 !ستین یکار درست یریبگ میخودت به جاش تصم نکهیکردنش برات راحت تر بود ا

 مامان... یول _

 ؟یآقا دار نیاز ا یزیچ یآدرس نمیبگو بب _

 کار؟یچ یخوایم _

 بهش حق انتخاب بدم! خوامیرو بهش بگم، م تیکنم و واقع داشیپ خوامیم _

 البته اگه تا االن ازدواج نکرده باشه! _

 ؟یاگه واقعا عاشق باشه نکرده...حاال آدرس دار _

 آدرس مغازه و خونه شون رو بله دارم! _

 تهران. میگردیبرم نیفردا آماده باش یخوبه...بچه ها برا _

 ایچون راننده بود واسه استراحت به داخل رفت اما من و دخترم تا صبح کنار در لی. سهمیرو تا صبح کنار ساحل موند اونشب
 .میو درددل کرد میحرف زد

 رو بغل کرد و گفت:  نایمحکم ال انای. لمیتهران با استقبال گرم بچه ها و مسعود روبه رو شد میبرگشت یوقت

 !یچقدر خوشحالم که خواهرم یدونینم _

 گفت: انایحرف ل دییکنارشون و در تأ دیهم دو ایلیا

 خوشحالم. یلیمنم خ _ 

 خنده گفتم: با

 !مایمثال خسته راه مینیتو بش میایب دیخب حاال بچه ها بذار _

 ما شمال خوش گذشت؟ یمامان خانم ب _انایل

 .میریم یدسته جمع یسفر همگ هی شاالیا _

 گفتن: ییدوتا

 .شاالیا _

 به سمتون اومد و گفت: مسعود

 .اریواسه خوردن ب یزیچ هی انای... لدینیبش نیایب نیخوش اومد یلیخ _
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 به چشم. یا _انایل

 گفت: نهیبش نکهیبدون ا لیسه میمبل نشست یرو یو همگ میشد ییرایپذ وارد

 اتاقم استراحت کنم. رمیکم خسته م م هیمن  _

 و آهسته گفتم: دمیبه بازوش کش ینگفت دست یزیرفت مسعود از طرز برخوردش ناراحت شد اما چ و

 کم بهش مهلت بده. هی _

استراحت وارد اتاقامون  یبرا نایحرف زدن و خوش و بش کردن من و ال یو بعد از کم میبا شربت وارد شد شربتا رو خورد انایل
 بود گفت: نییسرش پا کهیتخت نشست درحال یکه مسعود هم به اتاق اومد و کنارم رو دینکش یطول میشد

 نگفت. یچیه یسالم خشک و خال هی....اصال بهم نگاه هم نکرد... جز لیسه _

چرا زودتر  نکهیاز من دلخوره از ا ستیتا به حالت اول برگرده اون از تو متنفر ن رهبیکم زمان م هیبهش حق بده  زدلمیعز _
 بهش نگفتم.

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 !یگیباشه که تو م ینطوریا دوارمیام _

 شک نکن! زم،یعز نطورهیهم _

 مکث ادامه دادم: یاز کم بعد

 مسعود... _

 جونم؟ _

 ؟یکنیبهم کمک م _

 خانم. تایکه باشه ب یهرچ _

 ؟یای...باهام مرازیبرم ش خوامیم _

 ؟یچ یبرا راز؟؟؟یش _

 کردم و گفتم: فیرو براش تعر نایال انیجر

کنه و عقب بکشه  یکه خودش فداکار نهینخوادش بهتر از ا نیآر یدخترم تا آخر عمر حسرت به دل بمونه اگه حت خوادیدلم نم _
 گم؟یم یچ یفهمیمنو نخواست! م نیدش بگه آربه خو تونهیفراموشش کنه م تونهیالاقل م ینجوریا

 . انایهم مثل ل نایال کنمینم غیدر ادیاز دستم بر ب یهر کمک فهممیآره م _ 

 جونم. ییفدات بشم آقا _

 و گفت: دیخند دمشیکردم و بوس بغلش

 بهم سخت گذشت. یلیخ یکه نبود یمدت نیست عشقم ا فهیوظ _

 .نطوریبه منم هم _

 :گفتیبلند شد که م انایل یصدا

 .دیچه کردم امروز مهمون من نینیبب نیایناهار؟ ب یبرا نیاینم _

 و به مسعود گفتم: دمیخند

 کرده؟ یخودش آشپز _

 سوخته بهمون داد. یمدت غذاها نیاوووه پدرمون رو درآورد از بس ا _

 ایالزان مینشسته بودن ماهم به جمعشون اضافه شد زیبچه ها همه سر م میآشپزخونه شد یو راه میدیخند ییبعد دوتا و
 گفت: لیغذا برامون بود که سه دنیدرست کرده بود و درحال کش

 .خورمیمن آخر م زمیعز _

 چرا اونوقت؟ _انایل

 .دهیغذات چند تا تلفات م نمیبب دیچونکه با _

 شروع کرد. ومدهیماااااماااان نگاه کن ن _انایل

 و گفتم: دمیخند

 تشکرته! یجا لیکن سهن تشیاذ _
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 !هینزدم که از ظاهرش معلومه چ یحرف بد _لیسه

 بردار و کوفت کن. ریاصال تو نخور پاشو نون پن _انایل

 چه طرز حرف زدن با برادرته؟  نیا زمیعز _مسعود 

 شون اومد. زدوردونهیاوووووف باز عز _انایل

هم بلد باشه از بس که دنبال  ی. انصافا خوشمزه بود اصال ازش انتظارنداشتم آشپزمیو مشغول خوردن شد میدیخند یهمگ
 که مسعود گفت: میخوردیم یو چا مینشسته بود ونیزیبود. بعد از ناهار من و مسعود کنار تلو یباز یقرت

 ؟یبر یخوایم یک _

 زودتر بهتر. یهرچ _

 خوبه؟  میپس فردا بر کنمیم فیمن فردا کارامو رد _ 

 .زمیعز هیعال _

 با لبتابش اومد کنارمون و رو به مسعود گفت: لیسه

 .ادیباال نم کنمیچش شده هرکار م نینیبب شهیم _

 بهش انداخت و گفت: ینگاه مسعود

 حتما پسرم. _

 گفت: لیدرستش کرد سه نکهیرو گرفت و بعد از ا لبتاب

 .یمرس _

 بره که مسعود گفت: خواست

 بابا؟ یگیبهم نم گهید _

 به سمتش برگشت و گفت: ستادیا لیسه

 نیوگرنه شما بهتر نیفقط هم رهیکم ذهنم درگ هی نیکه بابام نباش شهینم لیدل نیبا رفتارم ناراحتتون کردم اما ا دونمیم _
 !ییایدن یبابا

 "و بغلش کرد و گفت دیخند مسعود

 خوشحال شدم! دنشیاگه دروغ هم باشه بازم از شن یحت _

 لیو سه نایکرده بود بچه ها رو به ال فیهم کاراشو رد ییواسه سفر شدم و آقا لیمع کردن وسااونروز مشغول ج یفردا
خسته  یحساب میدیرس رازیسه ظهر به ش یو طرفا میساعت پنج راه افتاد ی. صبح زود حوالمیو خودمون عازم سفر شد میسپرد

درآوردم و  فمیداده بود رو از ک نایکه ال یآدرس میاستراحت رفت یو بعد از صرف ناهار به اتاق برا میکرد دایهتل پ هی. میبود
 به مسعود گفتم:

 .میکه سردرگم نش میبهتره با آژانس بر _

 بود گفت: دهیتخت دراز کش یرو کهیدر حال مسعود

 م؟یبر یخوایم یآره موافقم...ک _

 زودتر بهتر. یانقدر استرس دارم که هرچ _

 گلم؟  یاسترس واسه چ _ 

 پسره ازدواج کرده باشه. ترسمینم منگرا _

 راحت بشه، پاشو. التیهرچه زودتر خ دیبا میپاشو حاضر شو بر _

 کم استراحت کن. هی زمیعز یتو خسته ا یول _

 .شهیمنم تموم م یخستگ ادیدرب یخانومم از نگران یوقت _

 زدم و گفتم: یلبخند

 دارم من. یچه شوهر گل _

 ی. بعد از مدتمیو به سمت مقصد حرکت کرد میآژانس گرفت هیهتل  رشیبه پذ دیکل لیو بعد از تحو میحاضر شد ییدوتا
 و گفت: ستادیا یریلوازم التحر هی یراننده جلو

 .نیکه داد یآدرس مغازه ا نیا_

 گفت: مسعود
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 .دیمنتظر بمون نجایممنون آقا لطفا هم _

 ما بهمون گفت: دنیداخل نشسته بود که با د یرمردیز بود پخوشبختانه با میو به سمت مغازه رفت میشد ادهیپ نیاز ماش ییدوتا

 ...امرتون؟نیخوش اومد یلیخ _

 :گفتم

 دش؟یشناسیشما م گردمیم نیبه اسم آر یآقا پسر هیمن دنبال  _

 شد و گفت: رهیتعجب بهم خ با

 من پدربزرگشم. ؟یدار کارشیچ _

 هنوزم همونجا بودن گفتم: نکهیاز ا یخوشحال با

 لطفا! نیشماره ش رو بهم بد کنمیحرف بزنم خواهش م دیدارم با خودش با یکار واجب _

 و نشناخته شماره بدم!  دهیخانوم ند _ 

 گفت: مسعود

 !مشیبخور میخوایبابا مگه م یا _ 

 بعد رو به من گفت: و

 خونه شون حتما اونجاست. میبر ایول کن خانوم ب _

 خطاب به من گفت: رمردیپ

 ها! رهایآقا زود جوش م نیا _

 رو به سمتم گرفت و گفت: شیگوش

 .نیکن داشیپ نیخودتون بگرد ارمیسر درنم ادیمن ز _

 میتشکر کرد رمردیاز پ میتو گوش ادداشتشیکردم بعد از  دایگفتم و به قسمت مخاطبان رفتم و باالخره شماره ش رو پ یممنون
 به مسعود نگاه کردم و گفتم: یبا نگران میو به سمت آژانس رفت

 زنگ بزنم؟ _

 آره زنگ بزن باهاش قرار بذار اصال دعوتش کن واسه شام. _

 اوووه مسعود تازه ساعت پنج عصره حاال کو تا شام. _

 من زنگ بزنم؟ یخوای. مادینتونه االن ب دیشا گهیم یچ نیخب زنگ بزن بب _

 .زنمینه خودم م _

 :گفتیبه گوشم خورد که م ینه امردو یاسترس دکمه تماس رو فشار دادم بعد از چند بوق صدا با

 د؟ییبله بفرما _

 ن؟یسالم... آقا آر _

 بله شما؟ _

 .نامیمن مامان ال _

 گفت: یا یمکث نسبتا طوالن با

 مامانش فوت شده! نایال ؟یخانوم ما رو کرفت نا؟یمامان ال ؟؟؟یچ _

 م؟یباهم صحبت کن کیاز نزد شهیمفصله م انشیجر دونمیبله م _

 ؟یدر چه رابطه ا _

 .کنمیگذشته باهاتون حرف بزنم خواهش م یدر مورد اتفاقا دیمن با دینیبب _

 ام؟یاما چشم، کجا ب نیخوایم یو چ نیهست یک دونمینم کهیباوجود _

 گفتم: یباخوشحال

 .امیمن ب دیبگ ییجا هیشما  بمیغر نجایراستش من ا _

 د؟ییاالن کجا _

 مغازه تون. یروبه رو _
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 .امیپارک تا منم ب یورود دیهست بر یکیپارک همون نزد هیخب  _

 .یایباشه پسرم ممنون که م _

 .کنمیخواهش م _

و  میپارک رفت یمسعود پول آژانس رو حساب کرد به قسمت ورود میو به سمت پارک حرکت کرد میشد نیسوار ماش عیسر
 . مسعودگفت:میهمونجا منتظر شد

 ه؟یخب نظرت چ _

 .ادیم یبه نظر پسر معقول _

 براش مهمه. نایهنوز ال یعنی ادیحاضر شده ب نکهیهم کنمیفکر م _

 .کنمیفکر رو م نیآره منم هم _

 بود. جواب دادم. نیبه صدا در اومد آر لمیموبا

 بله؟ _

 د؟ییشما کجا _

 پارک. یقسمت ورود _

 منم همونجام که . _ 

 .مینیبیم نیباال بب برمیبه اطرافت نگاه کن دستمو م _

 آقا درسته؟ هیبا  دمتونی.بله بله داوووووم... _

 .ایآره درسته ب _

 یو رو میوارد پارک شد یداشت بعد از احوالپرس یانصافًا ظاهر خوب شهیم کیداره به سمتمون نزد یپیجوون خوشت هی دمید
 ...میکنار هم نشست مکتین نیاول

 گفت: نیآر

 امرتون؟ دییخب من در خدمتم بفرما _

 مِن مِن گفتم: با

من  کننیو اونا فکر م شمیم دهیبود دزد کیکوچ یلیخ یوقت نامیپسرم من مادر ال نیاز کجا شروع کنم بب دونمیراستش نم _
 شده بود. شهیکه دخترم تنهاتر از هم یاونم درست وقت میکن دایسال همو پ نهمهیمُردم اما خدا خواست که بعد از ا

 با تعجب گفت : 

 ه؟یچ شهین از تنهاتر از همبگم اما منظورتو یچ دونمینم _

 متأسفانه تو تصادف فوت کرده ! نایپدر ال ن،یفرز _ 

 گفت: ادیفر با

 ن؟یگیم یجد نیمُرده؟؟؟ دار یسعادت یمن آقا یخدا یوا ؟؟؟یچ _

 بله متأسفانه! _

از من به خاطر اون  یباباشو دوست داشت حت یلیچطوره؟ اون خ نایناراحت شدم خدا رحمتش کنه ال یلیبود. خ یخبر وحشتناک _
 گذشت!

 و گفتم: دمیکش یآه

خدا اگه پدرش رو ازش گرفت در عوض مادرش رو بعد از  میکرد دایرو پ گهیخوشبختانه درست تو همون لحظه ما همد _
 سال بهش رسوند. نهمهیا

 .هیشکرش باق یخب بازم جا _

 ازدواج کنه! شهیمجبور م نایو ال یبود یکه تو سرباز یدرمورد گذشته حرف بزنم زمان خوامیمن م نیبب _

 تعجب گفت: با

 مجبور؟؟؟ _

 بعد از تموم شدن حرفام گفت: ختیریکردم شوکه شده بود و فقط اشک م فیبراش تعر اتییرو از اول تا آخر با جز انیجر

 تیبا رضا کردمیرفته من فکر م ششونیکمک پ یمادر پدرم هرگز بهم نگفتن که اون برا د؟یگیم یجد دیدار شهیباورم نم _
 براش... رمیمن، بم یخدا یبهم گفتن...وا نطوریا یعنیشده  ارویزن اون  یقلب
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 . گفتم:دادیبهش رو نم شتریاجازه حرف زدن ب اشکاش

 یخائنه! اون فقط راه رو اشتباه رفت از سر تنها نایال یفکر نکن یرو بدون قتیناراحتت کنم فقط خواستم حق نجایا ومدمیمن ن _
کنه چون  یفداکار خواستینگفت م یزیتباه کرد و عشقش رو از دست داد اون هنوزم دوستت داره اگه چ شویندگز یو بچگ

 .ستین کهیرو داره در حال انتکاریخ هی. حس دونستیتو نم قیخودش رو ال

 رو پاک کرد و گفت: اشکاش

رو بهم  قتیچرا حق نکهیناراحتم؟ از ا یمن االن از چ نیدونیمگه زنا کرده؟ اون اسم شوهر تو شناسنامه شه م انتکار؟یچرا خ _
بد مرهم  طیتا تو اون شرا گفتیبه خاطر من تباه کرد کاش بهم م شویاون زندگ خواستمشینگفت مگه من به خاطر جسمش م
 دردش بشم نه نمک رو زخمش!

 و گفتم: دمیخند

پس  دیهر دو مجرد و آزاد دیرو دوست دار گهیشما همد ستین ریداشته االنم هنوز د یدخترم انتخاب خوب نمیبیخوشحالم م _
 .دیهنوزم بهم برس دیتونیم

 ...یمن از نظر مال یول _

 حرفشو کامل بزنه گفتم: نذاشتم

 . ستیاما همش ن هیاز زندگ یدرسته که پول بخش مهم میکنیم تتینظر نگران نباش ما حما نیاز ا _ 

 و گفت: نییرو انداخت پا سرش

 حرف بزنم. نایبا ال تونمیم _

 .دیو قرار مدار عقد بذار دیباهم حرف بزن یتونیمعلومه که م _

 به لبش اومد و گفت: یلبخند 

 من از خدامه ! _ 

 کنن؟ی....خانواده ت مخالفت نمزیچ هیفقط  _

رفت ِکز گردم تو اتاقم نه دست و دلم  نایال یاز وقت شنیسالها انقدر غصه خوردم و جلوشون آب شدم که خوشحالم م نیتو ا _
. دائم با خودم دادیمنو عذاب م نیباهاش نداشتم و ا یراه تماس چیبود و بغض ه هیفقط کارم گر ینه خوشگذرون رفتیبه کار م

 نداره من یفیتعر میبودن االنم زندگ یسخت یلیخ یدفعه...روزها هیشد  یبود چ عاشقمکه اونجور  یآخه چرا؟ دختر گفتمیم
 .تونمینم نایبدون ال

 .یکن و بهش بگو. بذار بدونه هنوزم دوستش دار ادداشتیشماره ش رو  یهست یخب پس معطل چ _

 گفت و از ما دور شد به مسعود نگاه کردم و گفتم: یرو گرفت بااجازه ا شماره

 ؟یکنیکمکش م _

 تاحاال به تو نه گفتم آخه. یمن ک _

 و گفتم: دمیخند

 .یجواهر هیتو  دونمیم _

 .میداشته باش یکار گهید نجایفکر نکنم ا م؟یبر یخوایاز خودتونه... نم یخانوم جواهر دیینفرما _

 کارا دست اوناست. هیدرسته حق با توئه بق _

 آورد. گفتم: نییرو پا یما گوش دنیبا د میرفت نیو به طرف آر میشد بلند

 .نیکن کارا رو خودتون هماهنگ هیبق میبر دیما با گهیخب د _

 .کنمیلطفتونو فراموش نم نیتا عمر دارم ا نیرو بهم برگردوند یچطور ازتون تشکر کنم شما زندگ دونمینم _

 .میرینکردم پسرم...بااجازه ت ما م یکار _

 .میشام در خدمت باش نیاریب فیبده که تشر ینجوریا _

 نه چندان دور. یا ندهی... انشاهلل بعدًا در آادهیز نکارایوقت واسه ا _

 و گفت: دیخند

 انشاهلل. _

 تخت ولو شد و گفت: یرو یمسعود از خستگ میو به هتل برگشت میکرد یهم خداحافظ از

 خانومم رفع شد؟ یخب نگران _

 چقدر خوشحالم. یدونیمسعود نم یوا _



RomanCity 
 عاشقیاوان ترمان  

 

https://telegram.me/romancity 176 

 

 خدا رو شکر.  _

 ؟یاز چ یپرسینم _

 .گهید نایخب به خاطر ال _

 دارم. تو رو نکهینه به خاطر ا _

 و گفت: دیخند

کم خوش  هی میاز فرصت استفاده کن ایب میسفر نرفته بود ییوقته دوتا یلیخ م؟یبمون رازیش یچند روز هیکلک... نظرت چ یا _
 دور از بچه ها. میبگذرون

 :گفتیو مرتب فقط م کردیم هیداشت گر یجواب دادم ازخوشحال عیبود سر نایبه صدا دراومد. ال میبگم که گوش یزیچ خواستم

 بگم! یچ دونمینم یممنونم تو منو به آرزوم رسوند یلیخ شهیمامان ممنونم اصال باورم نم _ 

 خنده گفتم: با

 ست! دهیدختره شوهر ند گنیکم کالس بذار االن همه م هیخب دختر زشته  _

 و گفت: دیخند هیگر وسط

 بگم. یچ دونمیبه خدا... اصال نم یعاشقتم مامان _

 خوشحالم. یلیو برات خ فهممیفکر کن حالتو م یدار شیکه در پ یخوب یهم نکن برو بخواب و به روزا هینگو، گر یچیه _ 

 بگم. تونمیکه م هیزیتنها چ نیممنونتم، ا _

 عروس خانم. یکار دار یلیگلِ مامان...برو بخواب و استراحت کن که از حاال خ کنمیخواهش م _

 .زمیچشم شبت خوش مامان عز _

 شب تو هم خوش دخترنازم. _

کنم خم  دارشیب ومدیبا همون لباسا خوابه. دلم ن یاز فرط خستگ دمیبزنم که د یرو قطع کردم خواستم به مسعود حرف تلفن
 . چراغ رو خاموش کردم و کنارش به خواب رفتم...دمیشدم گونه و لبهاشو بوس

عکس دو  یو کل میرو رفت شیدنید یوش گذشت تمام جاهابهمون خ یحساب میموند رازیرو ش یخواست مسعود چند روز به
اما  میو زود به تهران برگشت مینموند شتریکه دو روز ب کردنیم یو ابراز دلتنگ زدنیاما اونقدر بچه ها زنگ م مینفره گرفت

 انایدلخور بودن. ل یخونه بچه ها حساب میدیرس یحال و هوامون عوض شد وقت یخوب بود و کل یلیدو سه روز هم خ نیهم
 گفت:

 ؟یچرا همش تنها تنها... پس ما چ _

 و گفت: دیخند مسعود

 طلبتون خوبه؟ یسفر خوب و دسته جمع هیتابستون  _

 .میکن فیو تعر مینیبب _انایل

 بغلم و گفت: دیپر دنمیبا د نایال

 ازت تشکر کنم. تونمیچطور م دونمیمامان نم یوا _

 .یخوردیانقدر هم غصه نم یدادیهمون موقع انجام م دیرو خودت با کارنیا ستیتشکر الزم ن زدلمیعز _

 و گفت: دیخند

 منو بخواد. کردمیاصال فکرشم نم _

 به گذشته فکر نکن. گهیدرست شده د یحاال که همه چ _

 چشم. _

 و گفت: دیخند مسعود

 به بدن؟ میبزن یشام حساب هیگردش و بعدم  میموافقن عصر بر ایبچه ها ک _

 شون با هم گفتن: همه

 من. _

 یبود. مخصوصا وقت میزندگ یشبا نیزتریوخاطره انگ نیاز بهتر یکیبهمون خوش گذشت  یلیاونشب خ میدیخند یبعد همگ و
. خوادیاز خدا م یبچه ش چ یمادر جز خوشحال هیواقعا  دیبار یم یاز چشماش برق شاد دمیدیرو م نایچهره بشاش و سرحال ال

 .کردمیخدا رو شکرم ستیتو چهره ش ن یغم گهید دمیدیم نکهیودم از اانگار که سبک شده ب
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 نیبود که صداش آشنا نبود خودش رو مادر آر یرو برداشتم خانم یظهر تلفن خونه به صدا دراومدگوش یاونروز طرفا یفردا
همه موافقن قبول کردم. باالخره پنجشنبه شب  دونستمیگذاشت منم که م یخواستگار یکرد و قرار آخر هفته رو برا یمعرف

رو مبل  یهمگ میکرد تشونیهدا ییرایبه سمت پذ یاومدند بعد از احوالپرس نبا پدر و مادرش به خونه مو نیو آر دیفرا رس
 شروع کرد: ینجوریو مسعود ا میها نشست

 .هیادیز مسافت رازیواقعا از تهران تا ش دیهم خسته ا یلیحتما خ دیخوش اومد یلیخ _

 .نهاستیاز ا شتریب یلیمجلس ارزشش خ نیاما خب ا ادهیبله مسافت که ز _نیآر پدر

 یلیمنو خ نیو ا شدیمحو نم نیو آر نایال یمبل نشست لبخند از لبا یوارد شد و بعد از تعارف به همه کنارم رو ییبا چا نایال
 .کردیخوشحال م

 .اتییجز مونهیپس م خوانیکه دختر و پسر همو م میدونیسر اصل مطلب همه م میبهتره بر کنمیخب فکر م _مسعود

 .یمطرح بشه مثل مسائل مال دیهست که با یبله درسته اما مسائل _نیآر پدر

 تشیواقع راز؟یش ایگل پسر شما کجا قراره ساکن بشه تهران  نکهیقبل از اون بهتره مسئله سکونت حل بشه ا _مسعود
تهران بمونه اما بازم نظر,  نیآر میسخته ما دوست دار یلیازش براش خ یکرده و دور دایکه دخترشو پ هیههمسرم تازه چند ما

 !ناجانینظر خودشه و البته ال

 عروس خانم بگن. یباشه اونجا بهشت منه هرچ نایهرجا که ال کنهینم یمن فرق یراستش برا _نیآر

 و خطاب به دخترم گفتم : دمیخند 

 نظرت؟ زمیخب عز _

بازم تابع نظر  یول دمیم حیدرسم مونده تهران رو ترج انیتا پا یلیگرفتم هنوز خ یواال من تهران دانشجو هستم از بس مرخص _
 جمع هستم.

سالها  نیتو ا هیبدونم پسرم شاد و خوشبخته برام کاف نکهیسخته اما هم یلیخ نیاز آر یما دور یدرسته که برا _نیآر مادر
 یکار شمونیپ یطاقت ندارم. بارها خودمو لعنت کردم که چرا اون موقع که اومد گهیکه د دمیو غصه خوردنشو د یانقدر ناراحت

 .مینکرد

 پر از اشک شد. با لبخند گفتم: چشماش

 لحظه ست... نی... مهم االن و انیگذشته ها گذشته... فراموشش کن _

 نیکار خوب و پردرآمد براش دست و پا کنم از ا هی تونمیمن م مونهیتهران م نیجانه... خب پس اگه آر تایبله حق با ب _مسعود
 .دینظر نگران نباش

براش  یکمک خوب تونهیخب م یول ستین ادیز یلیبراش کنار گذاشتم خ یخب پس مبارکه...البته منم پس انداز _نیآر پدر
 باشه.

 رو برداشتم و گفتم: ینیریش

 . نیکن نیریدهنتونو ش دییبفرما _ 

 هیفقط در مجلس بله برون  میریرو باهم بگ ی. قرار شد جشن عقد و عروسدیرس انیمراسم به پا یو خوش یه خوبب اونشب
 نیا دنی.  دکندیدل نم نایتهران بود و از ال نیانجام کارها محرم باشن تمام مدت آر یخونده شد تا برا نشونیب تیمحرم غهیص

! یمربوط به مادرزن یو کارا هیبچه ها فکر لباس و منم فکر جهز میبود یعروس دارکهمه در ت اوردیدوتا واقعا منو به وجد م
 لیوسا دیرو سر عقد به عنوان کادو بهشون بده منم مشغول خر دشیقرار شد کل دویبراشون خر کیآپارتمان ش هیمسعود 

 رفتنیم نیصبح با آر مشیدیدیاصال نمو لباس و... بود که  شگاهیآرا یکارا ریهم اونقدر درگ نایآپارتمان بودم ال یمناسب برا
 زهیو انگ دیام شیدوباره به زندگ نکهیبود هم یدخترم شاد و سرحاله برام کاف دمیدیم نکهیو من هم ومدنیو شب م رونیب

 . دیارزیم ییایمن دن  یبرگشته بود برا

هفته مونده بود  کیو به ازدواج دخترم فقط  می. همه کارا انجام شده بود کارتها رو پخش کرده بودمیبود یمراسم عروس کینزد
 و گفت: شمیاومدپ لیروز سه هی

 مامان؟ _

 جانم. _

بابا  ستین یکم پس انداز دارم اما کاف هیجداست  هیبدم باالخره حساب من با بق نیعقد بهشون ماش یواسه کادو خوامیمن م_
 ده؟یبهم قرض م

 و گفتم: دمیخند

 .دهیدارن مطمئنم که بابات بهت قرض م اجیاحت یلیخ نیاتفاقا به ماش یکرد یخوب یلیفکر خ _

 گفت: ومدیبه طرفمون م کهیدر حال شدیم دهیمسعود از پشت سر شن یصدا

 .زمیپسر گلم، تو جون بخواه عز دمیمعلومه که قرض م _

 و گفت: دیخند لیسه
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 بابا. یمرس _

 خوبه؟ میخریم میریفردا م _

 .هیبله عال _

 بدن؟ یچ ایلیو ا انایل _من

 خوبه؟ ایلیبده، پنج تا سکه هم ا انایطال ل سیسرو _مسعود

 یرو از دست دادم اما در عوض کس یادیز یزایچ میزندگ یواقعا ازت ممنونم درسته که تو شهینم نیمسعود بهتر از ا یوا _من
 !هیمرد واقع هیرو به دست آوردم که نمونه 

 و گفت: دیخند

 .ینظر لطفته خانوم _

 با لبخند گفت: لیسه

 .ییایدن یبابا نیانصافاً بهتر _

 گفت: کردینوازشش م کهیبه آغوشش رفت مسعود در حال و

 .زمیعز ییایپسر دن نیچون تو هم بهتر _

 رفت و گفت: یمسعود چشم غره ا دمیدیرو تو خواب هم نم یآرامش و خوشبخت نهمهیشده بود ا یشوق از چشمام جار اشک

 ... بغل من به اندازه همه تون جا داره!اینداره که تو هم ب یجان حسود تایب _

 آرامش رو تا اونروز تجربه نکرده بودم ... نیا میدر آغوش هم قرار گرفت یسمتش رفتم و سه نفر به

 قلبت, بینص یوقت باستی)) وچقدر ز

 یمنت چیه یباشد که ب یمرد مهربان

 شهیهم یو لبخند پرمهرش را برا آغوش

 گشوده است...(( تیرو به

 نیو آر دیرسیبه نظر م شهیاز هم باتریواقعا تو لباس عروس ز نایو باشکوه بود ال یزعالیهمه چ دیفرا رس یروز عروس باالخره
 برگزار شد .  یوصلت فرخنده بودند مراسم عقد به خوب نیاز ا یهمه خوشحال و راض رفتیکه انگار رو ابرا راه م

و شمعدان هزار شاخه گل رز  نهیجفت آ کی دیجلد کالم اهلل مج کی هیعروس خانوم با مهر کنمیبار سوم عرض م یبرا _عاقد
 اورم؟یآزادمنش در ب نیآر یشما را به عقد دائم آقا لمیبنده وک ایآ یسرخ و هزار سکه تمام بهار آزار

 مجلس بله. یبا اجازه مادرم و بزرگترها _

هم بود  نی. کاش فرزخوردیگونه هام سُر م یشوق من رو یوسط اشکها نیسالن از ِکل و دست و سوت به لرزه دراومد و ا تمام
 میبهشون داد یکی یکیبود. کادوها رو  نجایاو هم االن ا نیقیهرچند که به  دیدیو باشکوه م بایلباس ز نیتا تنها دخترش رو تو ا

 گفت: نیو آر دندیمسعود رو بوس یهر دو دستا اریاخت یکه ب شدندو خونه اونقدر شوکه  نیاز ماش

 شما رو جبران کنم پدرجان. یمحبتها نیا یبتونم روز دوارمیام _

 .هیمن کاف یبرا یدخترم رو خوشبخت کن نکهیهم زمیعز ستین یازین _مسعود

 نذارم آب تو دلش تکون بخوره. دمیو بهتون قول م کنمیهمه تالشم رو م _نیآر

کرده بودند و من از  جادیرو ا ییبایز یفضا شونیبودند و مهمونها هم با همراه یکوبیمدت عروس داماد مشغول رقص و پا تمام
 یبرا یخوشبخت یبودم بعد از صرف شام مهمونا با دادن کادو ازمون تشکر کردند و با آرزو ییبایو ز یشاد نهمهیدور نظاره گر ا

 تو سالن نبود. عکاس منو صدا کرد و گفت: یبه جز چند آشنا کس گهی. ددسالن رو ترک کردن نیو آر نایال

 .نیایلطفا ب رهیبگ یعکس خانوادگ خوادیخانوم دخترتون م _

 و گفتم: دمیخند

 چشم. _

هم کنار  ایلیو ا انایل ستادیمسعود و من ا نیهم ب لیو سه نایبودند من کنار ال ستادهیها رو صدا زدم عروس و دوماد وسط ا بچه
 :گفتیعکاس بلند شد که م یصدا نیآر

 ....دو.....سه....کی د؟؟؟یآماده ا _

 که کل سالن رو در برگرفت... یو بعد هم نور فلش نیدورب کیچل کیچل یصدا

 ...انیپا
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به  ی...عمر زندگمیارزش کن یب یحواش ریچرا خود را درگ ستیبهانه شاد بود و شاد ز نیبا کوچکتر شودیم یحرف آخر...وقت--
 میلذت ببر یو از زندگ میرا بدان مانیآنکه قدر داشته ها دی...به امستین شیب یکوتاست که فرصت باهم بودنمان اندک یقدر

 یبه کامتان...سهم هر روزتان از زندگ ای... روز و روزگارتان خوش و دنستیو فرصت جبران ن گرددیچرا که عمر هرگز باز نم
 ...یو سالمت یعشق باشد و شاد

 ((الی...به قلم لی)) تاوان عاشق

 

 


