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 فقط به خاطر تونام کتاب : 

 یجی/مهسا ادبرگیطناز بنویسنده : 

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 
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 نام رمان : فقط به خاطر تو

 ژانر رمان : عاشقانه

 یجی/مهسا ادبرگی: طناز ب سندهینام نو

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 ما  تیوبسا
www.roman-city.ir 

 

 رمان :  خالصه

 

   یکه ط دایو پارم ن،روشایطن یداستان درباره سه دوست است به نام ها 

 و بعد از   دیآ یبوجود م یعشق نشانیدهد ب یرخ م دشیو استاد جد نیطن نیکه ب یاتفاقات

 کند، مجبور به بهم زدن روابطشان   یم دیکه طاها را تهد یبه خاطر خطرات نی،طن عقدشان

   یقربان نیطن ایشودو آ یباز م یدیگرفتن انتقام از خانواده ام یبرا یفیمهردادشر یشود وپا یم

   یقصه ما ازآن ب نینهفته است که طن یچه راز نیب نیطاها؟و درا ایشود  یو نفرت م نهیک نیا

 شود که مادر روشا   یبا آرتان آشنا م یتصادف یاست؟.... در اواسط داستان هم روشا ط خبر

 شود و... یم دایعاشق پارم یهم که برادر طاها است بعد از مدت دیداره که ..... مج ارشیبه ازدواج روشا با ک اصرار

  Mahsa.Eروشا به قلم:  انداست

 Tanaz.Bبه قلم:  نیطن داستان

 

 .  میتهران قبول شد یتو دانشگاه علوم پزشک یبا رتبه عال دایکه من و روشا و پارم یروز نی!اولریبخ ادشی

 دانشگاه و البته   یدانشجوها نیو برتر نیشد. ما سه تا از بهتر یپنج سال م بایگذشت؛ تقر یاز دانشگاه رفتنمون م یسال چند

 هرچند   م،یاجساد داشت یرو یماریو شرح اعضا و ب حیدوره واس تشر هیکه  می! سال ششم بودمیاستاد بود دییتا مورد

   میکرد یمن رخ داد! فکر م یاتفاق تو زندگ نی.!همون موقع بود که مهمترمیکرد یکارا م نیهم از لیهمون اوا از

 اومد، تا چند   حیدل غافل! استاد قبل از رفتن به سالن تشر نیامان از ا یده ول یم درس یاستاد عادل یعنی استادمون

 صحبت کنه:  یا کلمه

در واقع سال دوم تخصص هستن و  شونیا یعنیسال نهم دانشگاهمونه،  یدانشجو یدیام یکه آقا دیدون یم زیعز انیخب دانشجو-

 ستهیرو شا یدیام یواحداشون رو پاس کردن !خب من هم آقا یتمام ،همه  تیمن که با موفق یدانشجوها نیاز برتر یکی نیهمچن

 دونم...  یترم م نیا سیتدر

   حی،شبم به خاطر درس خوندن نتونستم خوب بخوابم... وارد سالن تشر چیروز از شانس صبحونه نخورده بودم ه اون

و باادب  یوچشم ابرو مشک لیقد بلند و چهارشونه و خوش استا یآقا هی دمیرو د یدیام یبود بلند کردم و آقا نییسرم رو که پا م،یشد

 خورد استاد باشه تا دانشجو!!!  یبود ،واال بهش م ستادهیچشمام وا یجلو
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 ! استاد  میستادیا یم یکم حرف وجد یآقا نیور دل ا دیبا یعنی میستادیمیجلو وا میچون برتر بود دایوروشا و پارم من

   دایتعادلم رو از دست دادم و غش کردم !روشا و پارم هویشد  یدونم چ یدادن کرد، من نم حیتا شروع به توض قهیدق همون

احمق با فاصله  یهم پشت سرم تمام پسر ها یدادن از طرف یازشون! نامردا جفتشون جاخال یدستشون درد نکنه!نه واقعا مرس هم

! اصال دلم یدیام یشد تو بغل آقا یم قایافتادم !دق یکه منم درست به همون سمت م بود یدیسمت چپم استاد ام قایبودن! دق ستادهیوا

 االن.... یدروغ نگم اون موقع نخواستم ول فته؛یخواست اون اتفاق ب ینم

   هیو اناهلل و انا ال نیزم خوردمیگرفت با مخ م یگرفت چون اگه نم ینه ؟ول ای رتمیدست پاچه اس که بگ دمیچهره استاد  فهم از

   یدست چپم رو دستا یسرم وبازو یعنیشد  نیافتادم، استاد من رو گرفت و همزمان با من پخش زم ی.....وقتالراجعون

اون  ینا یحت رون،یخودمو از بغلش بکشم ب ره؟اومدمیجرئت کرد منو بگ یمثال استاد چطور یبود...واون لحظه موندم آقا یدیام استاد

 توگوشم بود.....  دایروشا و پارم یداشتم! فقط صدا جهیسرگرفت و  یاهیهم نداشتم چشمام س

سالن  یهم اتاق بغل نجایباال سرم بودن و ا یو استاد عادل یدیرو باز کردم استاد ام میمثال آب یچشما نکهیتا ا ادینم ادمی یزیچ گهید

 !  یدیدو تا بزرگتر دراز کش یدو تا مرد خشکم زد،فکر کن جلو دنیبود .باد حیتشر

 گفت: نمیداشتم بش یمن که چشمام رو باز کرده بودم و سع دنیبا د یاستادعادل

   دیحالتون خوبه؟...لطفا بلند نش یخانوم گرام-

 تمومه سرمت !  گهید قهیشده ِسرمتون رو نگه داشته ؟نگران نباش دخترم پنج دق هیپا یدیام یآقا دینیب ینم مگه

 داد:ادامه  یدیروبه استادام یاستادعادل وبعد

 !  دیادامه بد ستونیسر کالستون، به تدر دیبر گهید قهیدکتر شماهم پنج دق یآقا-

 که باال سرم بود گفتم: یدیبه استاد ام رو

 خوام هم وقت کالستون رو گرفتم وهم   یشرمنده! واقعا عذر م یدیام یآقا یراست-

 جلسه بهم بخوره ،متاسفم واقعا وبابت کمکتون ممنونم.  نیشدم کالستون تو اول باعث

 اومده !  شیواسه خودمم پ گهید شامدهینبود پ یاتفاق خاص یکنم خانم گرام یخواهش م-

 آقا غش کرده ؟؟جالبه!استاد سرم رو جدا کرد و رفت سرکالس .همون لحظه خانوم   نیزدم ا یدلم داشتم پوزخند م ته

تو حلقم.  زنیبر کیوک وهیخواستن آبم یبه زور م دایفداکارن آخه!روشا و پارم نای! چقدر ا دنیاز راه رس کیو ک وهیبا آبم کوکارین یدکترا

 مارو قطع کرد و گفت: یاستادصدا یزشته جلو استاد ! صدا نیگفتن بخور طن یم یوه

 !دیجلسه سر کالس حضور داشته باش نیخواد ا یشما نم یخانم  گرام-

 گفتم: یرمنم با پافشا یوا

   هیجلسه هم  کیشه استاد  ینه نم -

 سرکالس ؟ میشه ما بر ینم جلسس

 درسخون شده بودما! یحساب یعنی

 !   ینه حالتون بده خانوم گرام-

 ! ستین یزیلطفا استاد دو ساعت که چ -

 !دیداشته باش شونیبا ا یجلسه خصوص کیکنم که  یهماهنگ م یدیام یبا آقا دیمشتاق یلیخب حاال که خ -

 

 گرفتن خطاب به استاد گفتن: یم شگونمین کهیدرحال دایو پارم روشا

 خوبه ممنون استاد!  -

شدم . باالخره کالس تموم شد و  یهم عصبان یخندم گرفته بود، از طرف یکردن از طرف فیداستانو برام تعر دایروشا و پارم یوقت حاال

 برخورد بود !تو   نیدوم قای!دق یبیبه کتابخونه بزنم ... چه برخوردعج یسر کیگرفتم  میتصم

 خم شد و کتابا رو جمع   یدیام یخت،آقایر نیبرخورد کردم و تمام کتابا زم یدیام یخربار کتاب به آقا کیبا  کتابخونه

 جمع کرد. برام

 خوام.   یممنونم استاد !عذر م-

 !  فتهیبراتون ب ینداشتم، فقط نخواستم اتفاق یکنم !بابت مسئله امروزهم منظور یازتون عذر خواه دیمن با-

 ؟   هیمنظورتون چ دیاستاد؟ببخش یچ-

 حالت چشم پاکانه ومظلومانه گفت: با
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 شما و   فیتعر ینداشتم !راست یمنظور ادین شیسوء تفاهم پ یبابا خانوم گرام یا-

 ....  دمیشناز استاد  یلیرو خ یو افشار یرینص خانوم

 لطف دارن   شونیا-

 و خانوم   ی.لطفا به خانوم افشاردینداشت فیفردا هستش واسه جلسه امروز که تشر ازدهیکالس راس ساعت نه تا  یراست-

 !  دیاطالع بد یرینص

 ! ریدم باز هم ممنون استاد روزتون بخ یچشم اطالع م-

 *** 

گرفتم  یوقت رم،یخودم و روشا نسکافه بگ یمونده بود،که من زود رفتم تا برا یدیام یتا شروع کالس باآقا یا قهیصبح شد .ده دق باالخره

دو تا دستام ازهم فاصله بود وگرنه  نیخوردم، خوبه ب یدیمحکم به آقا ام هویکه  دمیدو یم دایتو راهرو باشتاب به سمت روشا و پارم

   یلی.سرم رو بلند کردم خ ختیستش ررو د کمیشد هرچند  یم یا افهسرتاپاش نسک

باعث شد  دایروشا وپارم یدستش دور بازوم رو گرفت بود .صدا هیاونم با  میکرد یبهم نگاه م یتعجب آور یبا نگاه ها م،یبود کینز بهم

 بدزدم : یدینگاهم رو از استاد ام

 ! نیپشت سرت رو بب نیطن-روشا

 دستم رو ول کرد و ازم دور شد. یدیکردم که استاد ام یداشتم سکته م یواستادعادل ردانشگاهیمد یخانم تراب دنیباد برگشتم

 گفت: تیبا عصبان یتراب خانوم

 دفتر!  دیایب عیسر یدیام یو آقا یخانوم گرام-

   به خنده نسکافه رو از دستم ختهیبا اخم آم یاستاد عادل م،یرفت یم یجفتمون پشت سر خانوم تراب کهیرفت و درحال بعدشم

 و گفت : گرفت

 خدا بهتون شانس بده هواتون رو دارم.  دیبر-

 نگاه کردم وآروم گفتم: یدیام یبه آقا منم

 که؟   دیمتاسفم استاد. حالتون خوبه ؟نسوخت-

 !دییگفت بفرما یتا خواست جواب بده خانوم تراب یدیام یآقا

 ادامه داد: تیعصبان با

   نجایاز شماها واقعا توقع نداشتم! ا-

   یعنیباره که....آخه  نیدوم نی!ا دیمملکت نیا یدل و قلوه دادن و گرفتن !شما مثال پزشکا ینه استغفراهلل جا دانشگاهه

 خوام اول شما!  یدو سال از شما بزرگترن !حاال از جفتتون جواب م یدیام یحواستون باشه آقا یضمن خانوم گرام ؟دریچ

 شد   یاتفاق نهاهمی!همه ا ستیجز رابطه استاد و دانشجو ن یزیچ یدیام یمن وآقا نیمن واقعا متاسفم، بعدشم ب یخانوم تراب-

 حاال شما!  یدیام ی!آقاهیکاف-

بود، االن هم عجله داشتن  یگفتن همش اتفلق ی!همونطور که خانوم گرام مینداشت ی!ما اصال منظور یخوام خانم تراب یمن ازتون عذر م-

 چون با من کالس داشتن... 

 !دیهنوز نه به باره نه به دار شما از کلمه ما استفاده کرد یدیام ی!دفعه آخرتون باشه!درضمن آقاهیکاف-

 

 کرد! دکنترلیبا واالشماهارو

 بود با   یشد!استاد خوب و شوخ طبع ریاومد و ماجرا ختم به خ یلحظه استاد عادل همون

 جوونا رو داشت. یهوا یسنش باال بود،ول نکهیا

از اون ماجرا  یمن از همون برخورد اول شروع شد.دو هفته ا ندهیآ یعنی زی...همه چ دیرس انیبه پا یاستاد عادل یهوادار روز هم با اون

تر از دانشگاه  نییپا ابونیخ کیکه.... روزید نیشدم. مثل هم یآشنا م یدیخوب استاد ام اتیاز خصوص یکیگذشت و هرروز با  یم

رو  شینیب یزیوخونر دیرفت سمتش حالشو پرس یدیو خون دماغ شد. همون لحظه استاد ام نیکوچولو خوردزم تردخ هیهست،  ییابتدا

داد . مامانمم بهم  یم مانهیسالم گرم و صم کیبهش  دید یاومد مادرم رو م یم شیوقتا که کم پ یهم چون بعض یدیبند آورد. استاد ام

 گفت : یم

 ! تهیرو بده! چقدر خونگرم و باترب یپسر نیهمچ ویماشاا... خدا به آدم -

 گفتم : یدر جواب م منم
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 آدماست!   هیمثل بق گهیمامان استاد د-

اومدم  رونیمات و مبهوت از دانشگاه ب نیهم یگرفتم برا یکم یبار نمره  نیاول یبرا میداد یکه م ییآزمون ها یروز تو کی ریبخ ادشی

شدم، توحال  یرد م ابونیداشتم از خ یاصال حواسم به اطرافم نبود.وقت نمیهم یاصن انگار گوشم کر و چشم کور و زبونم الل شده بود، برا

 بغلش   یسمت خودش و تو دیدستم رو گرفت وکش یکیانگار  هویخودم نبودم 

 از نگاهاش   گهیبود !د یدیو برگردوندم استاد امبود باهاش برخورد کنم سرم ر کیشدم که نزد یونیمتوجه کام بودم،

 تعجب   یواسم جا ییجورا کیانقدر بهم توجه نکرده بودوحواسش بهم نبود  یتاحاال کس ینداشت! ول یبود قصد بد معلوم

 !داشت

گذشت و  ی!اون روز هم گذشت.چند روزمیکن یم شترکاریباهم ب دیکن ینداره جبران م یبی؟ع یحالتون خوبه خانم گرام -یدیاستاد ام 

 چندتا سوال   دنیامامزاده !بعداز کالس و  بعداز پرس میبعداز کالس بر دایقرار شد من وروشا و پارم

 :دیپرس یدیکه استادام داشدمیراهرو منتظرروشاپارم یتو یدیاستاد ام از

  د؟یبر یفمیتشر ییخوام جا یعذر م یخانوم گرام-

 بله استاد چطور؟ -

 رسونمتون!  یمن درخدمتم م دی!بعدم چادر دستتونه !اگه دوست داشته باش دمیپرس نیهم یبرا دیآخه منتظر یچیه-

استاد!خودمون  میش یامامزاده ،نه دستتون دردنکنه مزاحم نم میبر میخوا یم یو افشار یری!راستش من و خانوم نص ارتیز یچادر برا-

 .میر یم

 و روشا اومدن سمت ما. دایهمون لحظه پارم 

 !   هیکی رمامونیکنم بعدم مس یم ارتیشه منم ز یهم م یثواب کی یخانوم گرام دیمراحم هیچه حرف نیا-یدیام استاد

 !گهیاستاد اصرار دارن قبول کن د یشه؟ وقت یم یجان مگه چ نیخب طن-دایپارم

 . دایزشته پارم-

 . یخانوم گرام دیکه قبول نکن نهیزشت ا -یدیام استاد

 مجبور شدم جلو   نمیهم یگذاشتن وسط برا فاشونمیجفتشون عفب نشستن و ک دایاصرار قبول کردم روشا و پارم یباکل باالخره

 مارو خندوند   یکل نیماش یمهمونمون کرد، تو یبستن جیهو کیسوهان برامون گرفت و  کی ینفر یدیاستاد ام ارتی! بعد از ز نمیبش

 آن   کی. میبود نیو روشا رو رسوند و تو ماش دایچهره مهربون و شوخ باشه !استاد پارم کی یچهره جد نیکردم پشت ا یفکرنم اصن

 استاد زد   نکهیاومد؟ تا ا یمگه درم یول دمیمال یتمام گرد وخاک رفت تو چشمم !چشمامو ه میام رفت تو چشمم،اونجا هم که بود مژه

 :کناروگفت

 افتاده؟  یاقشده خانومم ؟اتف یچ -

 استاد گفت خانومم تعجب کردم و گفتم : نکهیا از

 چرا خانومم ؟   د؟خبیاستاد ؟بامن بود یچ-

 چشمتون رو؟ اوه اوه چه قرمز شده؟ خون   نمیگفت(بب دویفک کردم همسرم...)حرفشو بر هیحواسم نبود  دی....بله باشما بودم ....ببخش-

 رفته ؟ یزیچ افتاده

 کیهم  سمیبنو شیهم آزما دیاریفردا دفترچتون رو ب دیخوا یدا؟میدار یکم خون-چشمم گذاشت و فوت کرد.  یگود ریرو ز دستش

 گم ؟!   یو قرص آهن!به خاطر خودتون م نیتامیو یسر

 دستتون درد نکنه.  ستین یخاص زیممنون استاد چ-

 درآورد وسمتم گرفت: فشیفطره ازک کی

 فونت نکنه! وقت چشمتون ع هی دیحتما استفاده کن-

 مزاحم شدم وقت شمارو هم گرفتم همسرتونم منتظره !   دیدستتون درد نکنه ممنون ببخش میدیممنون استاد !رس-

 گفت: یخاص باخنده

 کارشون دارم.  ارنیب فیلحظه تشر هیمادرتون  دیشه بگ یم دیبود !ببخش فهیوظ-

 جان مزاحمت شد دستتون دردنکنه.   نیطن دیسالم پسرم، ببخش-مامان

 رو برسونم؟ یمن خانوم گرام یهر ازگاه دیمراحمن !خواستم بگم اگه قبول کن شونیا یخانوم گرام هیچه حرف نیا -

 خوام مزاحمتون شه !   یهست نم نیممنون پسرم ماش- 

 مراحمن ! هیچه حرف نیا-
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 ونست چشم پاکه !  د یاصراراستاد، مامان قبول کرد چون م یباکل باالخره

 نوشت !بعد از اتمام کالس   شیدفترچم رو ازم گرفت وآزما عیسر دیمنو د یدیاستاد ام یاون روز وقت یفردا 

 ؟  دیبر یم فیاالن کجا تشر یگرام خانوم– یدیام استاد

 ! شگاهیآزما-

 ! میباهم بر دیایخب ب -

  ستم؟یمزاحم که ن- 

 !  دییبفرما دیدار اریاخت -

 کردم استاد گفت: ینگاه م رونیبه ب کهیدرحال میبود نیماش یتو

   ؟یبود خانوم گرام یک دیداد شیبار که آزما نیآخر-

 .شیسال پ یلیخ-

 که ؟ دیترس ینم -

 سوال بپرسم؟   کیشه  ینه استاد مگه بچه ام! استاد م - 

 ! دیصدتا بپرس دییبفرما -

 فهمم استاد؟ یهمه توجه رو نم نیا ید؟معنینیب یم یچلفت دست و پا کی ایترسو  کیاستاد شما من رو به چشم -

 !  میدیرس گهیخانوم! نگرانتونم !د هیچه حرف نیا -

 .  سیبنو یگرفت و گفت:خانوم گرام هیرو درآورد و سمت من  مشیدفترچه ب فشیاستاد ازک هوی میشد شگاهیآزما وارد

   سم؟یبنو یاستاد؟چ یچ-

 و نگاه کنم!  ستمیو من با یتحمل ندارم شما درد بکش سیخون هم واسه من بنو شیآزما کی - 

 کوچولو ئه!  هیداره ها  یعنیدرد نداره  هیحرفا چ نیاستاد ا-

 منم   تیزیخواست و یجفتمون شماره گرفت وم یبرا رشیخودکار داد دستم و منم نوشتم ،بعدشم رفت پذ کی یدیام دکتر

   یتکون خورد ول کیداشت  جهیاز جاش بلند شد انگار سرگ هوی یدیام یخون آقا شیاز آزماکنه که نذاشتم.بعد  حساب

 کنترل کرد و بهم گفت: خودشو

 اومد تو و   کیو ک وهیآبم وانینشد که با چهار ل قهی. سه دقامیمن اال م دینیبش یخانوم گرام-

دوباره سرجام نشستم.  جهیاز جام بلند شدم اما به خاطر سرگ عیرو برام باز کرد و منم سر کیهم به پرستارا داد و تشکر کرد و ک وانیدول

 ازش! وچشام رو بسته بودم   رمیرو بگ وانینا نداشتم ل یرو سمتم گرفت حت وهیآبم وانیل یدیام یآقا

 رو جلو دهنم گرفت .  کیو ک وهیهم آبم یدیام یبودم آقل یداریخواب و ب یتو انگار

 ! دی،بخاطر من بخور یلطفا خانوم گرام-

 روپاش نشسته بود فشار سنج رو از اون بغل برداشت وفشارم رو   یکنار دسته صندل یدیام یآقا کهیخوردم و در حال منم

 و گفت: گرفت

 نرماله !  بایتقر -

 . میبعدشم بر دیدار جهیمعلومه سرگ دیبخور وهیآبم یهم کم د؟شمایاستاد شما خودتون خوب-

 *** 

با گل و  یدیبهش گفت.بعد از دانشگاه استاد ام یمنو رسوند خونه مامانم چ شگاهیدونم اون روز که ازآزما ینم یگذشت ول یروز سه

 یتونه ! انگار من دبستان یدرس تیدرمورد وضع یمامانم هر چقدر صداشم کردم، گفت خانوم گرام نیسمت ماش دیدو عیسر ینیریش

 :گفتیزد و م یاز دور داد م دایپارم نکهیجز ا دمینشن یزیچ گهیام!د

 ! ایبدو بدو ب نیطن-

   نیوسط محوطه دانشگاه رو زم یپسر جوون کی دمیخواد دوساعته مارو عالف کرده !برگشتم و د یم یآقا چ نیا نیبب

پسر با کماالت و شوخ  کی! هیدیاستاد ام هینگاه به پسره کردم! اِاِاِ پسره چقدر شب کیو  داینگاه به پارم کی دایسمت پارم دمیدو نشسته

 اورد .  یدرم یبود آخه پسره مسخره باز گهید زیچ کی یدیاستاد ام یبود ول یدیمثل استاد ام

 آقا شما حالتون خوبه؟  -
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 یدم ول یم حیبود(توض دایدکتره)منظورش پارم نیخانوم دکتر؟دو ساعته به ا یفهم یفشارم رو صفره م ستمینه،نه اصال خوب ن-پسره

 ! شهیمتوجه نم

   د؟یهست یمحترم اصال شما ک یآقا شدهیمگه چ-

دخترس! مثل شما اسمشم طاهاس قدشم صد  کیجاهاسا تازه خاطر خواه  نیطرف داداش کوچولوم گم شده هم هیاز  دهیمن اسمم مج -

 و خوبه ! تیبا ترب یلی! خکهیو هشتاد و 

 

 د؟یچونیپ یآقاآدم رو چرا م-

 و گفت: دایدرآورد و گرفت سمت پارم بشیاز جکارت  کی بعدش

 ما بزن!  چارهیبه دل ب یسر کی یمنه هر وقت، وقت کرد یشماره  نیخانوم ا-

 یطونیبا اون ش دایروسر پسره !من اون لحظه موندم پارم ختیشد و شماره رو گرفت و پاره کرد ر یعصب هویکه شوکه شده بود  دایپارم

 چرا شماررو پاره کرد.

 سر وپا!  یشناسم عالف ب یمثل شما رو خوب م یی؟من آدما هیچه کار نیدانشگاهه ا نجایمحترم ا یآقا-

 اومد. یکه داشت م دمیرو باخنده د یدیام یوقت مارو تلف کنه اومده بود !آقا نکهیفقط بخاطر ا دهیآقا مج نیبود ا معلوم

 یتونست باشه ول یخبر خوشحال کنندس .م کیاز  یبود، حاککه تو چشماش  یاشک شوق و برق دیخند یشوق انگار چشماش هم م از

 نشستم و به مامانم سالم کردم   نیدونست!رفتم تو ماش یبود خدا م شدهیچ

 دختر گلم.  یخسته نباش-مامان

 !بگو مامان   گهیباخنده رفت بگو د شدیچ نیاستادمون چرا اومد تو ماش ی،راست یممنون مامان توهم خسته نباش-

صبحم مادرش تماس گرفته بود و اجازه  ی!راست ی.... خواستگار یخونه ما برا انیب گهیقراره استادت شنبه هفته د نیجان بب نیطن-مامان

 یکه م اریخودت ن یاصال به رو یول دیو آشنابش رونیباهم ب دیبر نیهفته هم شما فرصت دار هی نیا یخواستگار انیشنبه ب یخواست برا

 اون   نیباشه!منم اجازه دادم خداروشکر ا یواستگارخ انیب نخوا یکه م یدون

 ! ستهیخودش وا یتونه رو پا یم هیمعلومه پسر چشم پاک زمیعز یکه من آرزوش رو داشتم انشاهلل خوش قدم باشه خوشبخت بش هیداماد

 مامان به خودم اومدم   یخودم بودم که باصدا یبگم تو حال و هوا یدونستم چ یباز مونده بود ،نم دهنم

 شده بودم .بله مامان؟  جی؟ منم گ ید یچرا جواب نم زمیعز نی!طن نیطن-

  ؟یدار یحس ؟بهشی؟دوسش دار یباهاش ازدواج کن یخوا یدخترم تو م نیبب-مامان

ترسم  یکنه ؟مامان من  مرو اداره  یزندگ هیتونه  یه؟میبگم گفتم: مامان به نظرت پسر خوب دیبا یدونستم چ یهول شده بودم نم منم

 خراب شه!مامان من دوست دارم از داماد   میخوام زندگ یاگه باهاش از...د...واج کنم بدبخت بشم؟مامان من نم

 ! یباش یراض ندتیآ

 مهربونه   یلیرو هم تحمل کرده مامانم خ یادیز یها یبود و تابه حال مشکالت و سخت یصبور یلیمن زن خ مامان

 شناسه  ینگاه طرف رو م هیکنه مامانم با  یم مییراهنما شهیهم و

تاحاال واست اگه خواستگارم اومده پاش  یدون یآل رو داره حاالخودت م دهیمرد ا کی یاون تمام صفت ها هیدخترم به نظر من پسر خوب-

 یهفته فرصت دار کیگم تو هم  یرو م انیکنم جر یتو رو نداشتن ،حاال شب هم با پدرت صحبت م اقتیچراکه ل دهیبه خونمون نرس

 قسمته همون شه!  یهر چ کهانشاهلل  یطاها رو بشناس

آهنگ گذاشتم و شوع کردم به فکر کردن  کیخوردم و رفتم رو تختم و  یزیچ کیدوش گرفتم و  کیرفتم باال  عیسر میدیرس یوقت

زن و شوهر  میبخوا یدیروز منو استاد ام کیشد که  یاورم نماتفاق افتاده بود اصال ب عیسر یلیخ زیچند وقت ،همه چ نیدرباره اتفاقات ا

 بود   دای...پارم دمیم از جاپریزنگ گوش ی!باصدا میبش

  ؟یچطور نیسالم طن-

  ؟یسالم خوبم تو چطور-

 داشت؟  کاریمامانت؟چ نیرفت تو ماش ینیریبا گل و ش یاستاد واسه چ یدیفهم یراست یمرس-

 هوم؟ -(انهیدونستم بگم  ی)نم

 داشت؟  کاریخب چ -

 گم. یمفصله فردا بهت م شییقض -

 !گهیاالن بگو تا فردا طاقت ندارم بگو د نیاه طن-
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 شروع کنم. هیقض یدونم از کجا یشدم، نم جیگ نقدریاالن ا گهیگم د یفردا بهت م زمیعز دایپارم-

 کنما!  یباهات قهر م -

 خب باشه ،امروز صبح مامان استاد زنگ زد و... -

به مذکر  یچون از اول عادت داشت یهرچند خاطر خواه کم ندار یکردم تو هم عاشق ش یوقت فکر نم چیمبارکه ه یآج یواقعا؟وا-

 ! یجماعت رو ند

 استاد فرق داره  یول یمرس-

  د؟یبگ یخوا یم ید؟چیر یهفته کجاها م نیحاال ا-

 ؟یشناس یتو اون پسر رو م یدونم!راست ینم-

 ؟کدوم؟  یک - 

 !گهیخواست بهت شماره بده د یون پسره که مهم-

 بودا!  یدیاستاد ام هیچقدر شب یبودمش ول دهیآهان نه تاحاال ند-

 .... ویتوهم که دم بخت دیرس یبه نظر م یآره پسر خوب-

 ! ن؟یطن-

 جانم؟ -

 ؟ یندار یکار-

 ! ریکردما به دل نگ یشوخ ینه آبج-

 باشه خداحافظ -

 خداحافظ  -

 *** 

 خداحافظ مامان-

 مراقب خودت باش دخترم  نیخداحافظ طن-

 باشه مامان ،تو هم مراقب خودت باش -

رفتم سمت روشا و  عیسر دنیآن حس کردم همه ماجرا رو فهم  کیطرف من  دیکه وارد محوطه دانشگاه شدم همه چشم ها چرخ نیهم

 امروز!  یخوشگل کرد ؟چهیسالم عروس خانوم خوب-وروشا دایپارم

  ؟یریاون زبونت رو بگ یجلو یخواهرم باز نتونست دایپارم دیاصال رو دستم نزد دایتو و پارم نکهیسالم ممنون نه ا-

  بم؟یمن غر گهیحاال د نیطن یمرس-روشا

 ! دنیخوره من االن صد درصد مطمئنم همه فهم ینم سیخانوم خ نینه بابا کال گفتم آخه آلو تو دهن ا-

 اومد سمتم و گفت: یداشتم با خوشحال یاسترس هی دمیرو د یدیس استاد ام.بعداز کال میدیخند بعدش

  د؟یخوب یسالم خانوم گرام-

 کردم بروز ندم بالبخند گفتم: یسع یشده بودم ول هول

  د؟یبله استاد خوبم شما چطور-

 باز نکردم سرم شلوغ بود.  یرو گرفتم ول شایجواب آزما روزیپر یخانوم گرام یمنم خوبم خداروشکر راست -

 ممنون   دیدیدستتون دردنکنه استاد زحمت کش-

  ه؟یبعد دانشگاه برنامتون چ یکنم راست یخواهش م-استاد

 ندارم   یبرنامه خاص-

 .؟میکن یهم بررس شارویتونم شمارو به ناهار دعوت کنم تا جواب آزما یپس م-استاد

 

  دیباش لیبله استاد اگه خودتونم ما-

 .نمتونیب یکه نه! باعث افتخاره پس بعد از کالس مچرا-

 حتما.-

 و روشا بودن !  دایدست برگشتم پارم یاز رفتن استاد باصدا بعد
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 .رنیگ یو قلوه م نید یخانم و آقا دل م یوا یوا-روشا

 گفتم: یلوس بالحن

 خوشحالم !  یلیاالنه که غش کنم خ یوا-

بوس  ادشمارویب اهاتونیو شاهزاده رو یغش کن یبرف دیکه شما مثل سف ستیقصه ها ن نیاز ا نجایخانوم بهت گفته باشما ا نیطن-دایپارم

 دانشگاهه ! نجایا یایکنه و شما بهوش ب

 نبودم. یشکل نیتا حاال ا بیحس عج کیدونم  یتو دلم بود نم یحس خاص کی. میدیخند بعد

 فتم :دستش بود گ شایجواب آزما کهیاز صرف غذا تو رستوران درحال بعد

   دیخوا یم گهید دینیبب شارویاستاد جواب آزما-

 منم واسه شمارو ؟نظرتون؟  دینیواسه من رو بب شما

 یباشه خانوم گرام-

 مشغول   یا قهیگفت وجواب رو از تو پاکت درآورد منم درآوردم چند دق یبسم الله کی

 نگاه تاسف بار بهش کردم و گفتم : کیکنم  تشیاذ نکهیا یمنم برا مینگاه کرد گهیو بعد به هم د میبود شیجواب آزما یبررس

 شد؟من کم خونم؟  یچ شیاستاد جواب آزما-

شه  یماه برطرف م کی یانشاهلل ط سمینو یم نیتامیچند تا قرص و و کیاالن براتون  یول سین یجد یلی! خدینگران نباش یخانوم گرام-

  شد؟یمن چ شیزماجواب آ ی!راست دیبخور نارویتامیخواهشا سر ساعت و یول

 کنم. یم هیاستاد فکر کرد دارم گر ادیرفت تو چشمم و باعث شد از چشمم اشک ب یچ کیهمون لحظه  قایدق

  د؟یدیرو د شتونیاستاد شما جواب آزما-

 راستش نه.-

 یاستاد . خواهش م دی! بخدا توکل کندیدرمان ش دیتون ینداره تازه اولشه م یبیع دیفهم یاول و آخر م ینه ول ایدونم بگم  یاستاد نم-

 !بگم؟  دینش دینا ام یکنم از زندگ

 نگرانم.  یلیخ یبگو خانوم گرام-

 هم داشته باشه.   ی وتونهیم یاستاد پنج حرفه اولش س داره و آخرشم ن ول-

 گفت: یبانگران استاد

 خودشم بشه !  ریگ بانیتونه گر یم یماریب نیکنه که ا یوقت به ذهن آدما خطور نم چیه یشدم ؟وا یسرطان دارم ؟سرطان-

 داشت؟ مانیبه حرق من ا نقدریا یعنیبود بغض کرده  معلوم

 :هوگفتمی 

 ! دیهم خداروشکر ندار یمشکل چیو ه یراستش حدستون اشتباهه استاد شما سالم دینداره خداتون رو شکر کن یبیاستاد ع-

 از شما توقع نداشتم شوکه شدم ! دمیترس یلیواقعا که خ یخانوم گرام -

 به خنده آروم   دیبغضش ترک قهیدق همون

.ازگارسون صورتحساب رو خواست باز مال  رفتیرو پذ میکردم اونم عذرخواه یآب دادم دستش و ازش عذر خواه وانیل کیشد،  لیتبد

پارک. به ساعتم نگاه  میداد که بر شنهادیبعدم پ! یبه اون در که منو ترسوند نیکنم گفت ا یمنم حساب کرد هرچقدر گفتم من حساب م

 کردم وگفتم:

 شه تماس نگرفتم!  یاستاد مادرم نگران م یوا-

 . دیمن با مادر هماهنگ کردم مادر اطالع دارن همراه من هست دینگران نباش-

که دست بچه ها تو آسمون درحال  ییوبه بادبادک ها میچمن ها نشست یرو سانیپارک پرد میو رفت میشد نیکردم وبعد سوار ماش تشکر

 سر صحبت رو باز کرد اول، اول ازخودش گفت . یدیکه استاد ام میشد رهیپرواز بود خ

 

زدن  تاری،به گ لهیدارن وبرادرش وک یبرادر داره و دو سال اختالف سن کیباورهاش از احساساتش و....گفت ،استاد  گفت  دش،ازیازعقا

پانزده، شانزده ساله  یوقت نکهیبد متنفره و ا یزایو کال چ انتیباشن واز دروغ و خ یره همه ازش راضدوست دا شهیعالقه داره ،گفت هم

   تشیترب ینطوریبه کارکردن و مستقل بودن داشته و مادرش هم ا یادیبوده عالقه ز

شبا هم که شب کاره وگفت هرماه  یکنه و بعض یکار م مارستانیکارکرده و بعدم که مدرک گرفت مطب و االنم ب یکیاولش تو مکان کرده

 کیبزرگ شدو  با پس اندازش االن صاحب  نکهیکرده تا ا یگرفته تو بانک حساب بازکرده بود و پوالشو پس انداز م یکه حقوقش رو م
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کنن وتاحاال عاشق  یو استفاده م دنیخر یکیسناتا که با برادرش شر نیو ماش ادین پژو که باهاش دانشگاه میماش کیو یخونه صد متر

حس  نیحس کردم اونم هم میهم هیبار گفتم که منو استاد چقدر شب نیاول یتو دلم برا ینشده و از پدر ومادرش گفت. وقت یدختر چیه

 رو داره! 

 نکهیا  کردم تاقبل از یم یفروشندگ لیبرادر و دو تا خواهر دارم وبچه آخرم اوا  کیشروع کردم در مورد خودم حرف زدن وگفتم  منم

گاهم اول مامان و بعد بابام  هیتک شهیهم میدکترم ،تو زندگ اریشدم و االنم دست یساختمان پزشکان منش  کیبعدشم تو  رمیبگ یعموم

   ایکنن و یم یباز یکه بااحساس کس یینشدم چون از پسرا ومردا یپسر چیهبوده وتاحاال عاشق 

مشترکمون  یبعدشم از خونوادم و باورها زارم،یدن ب یکه احساساتشون رو بخاطر غرورشون بروز نم ییواز مردها ادیگن بدم م یم دروغ

 گفت: یدیگفتم براش و درآخر استاد ام

 .  میهم هیشب یلیماخ نیاگه توجه کرده باش یخانوم گرام-

 یشه و گروه خون یاسم جفتمون با ط شروع م یخانوم گرام م،یکه از وسط نصف شد میبیس کیگفت مثل  یکه استاد عادل همونطور

رفتارامون  دیهست وریشهر ۳و شماهم  وریشهر۱و من تولدم  میدهه متولد شد کیپنج حرفه و تو  مونیلیجفتمون ب+ وجفتمون فام

 !  ه،طرزفکرامون ،خونواده هامون مثه هم

 ! دیاستاد عجب نکته سنج یکنه؟ول یرو ثابت م یهمه شباهت چ نی؟ایچ یعنیخب استاد -

 و گفت: شینیانگشت اشارش رو گذاشت رو ب استاد

 کنه. یاالن آفتابم غروب م میبر یخانوم گرام گهیبسه د سیه-

 شن ! یباالخره مادر نگران م یدوساعت مونده ول هرچند

 و توراه برگشت به استاد گفتم : میشد نیماش سوار

 ! دایاستاد جواب سوالم رو نداد-

 گفت: یخنده دار احالتاستادب

 . یحاالخانوم گرام یفهم یکن !م یکن برام لحظه شمار یکن صبور یصبور-

 استاد؟  یک-

 فردا انشاهلل-

  م؟یمنو شماخواهر برادر دیبگ دیخوا ینکنه م- 

 ارزشمندتر!  یجا هیمهمتر تو  زیچ کی ینه خانوم گرام -

 .  میکرد یبعدشم منو رسوند خونه و خداحافظ 

 *** 

کالس  یدیمن آغاز شد،سر کالس دوم که با استاد ام یو خوشبخت ندهیکه تمام آ ینو برام آغاز شد روز یروز دیباطلوع خورش روزبعد

با قدم  یه دمید یم یوقت دیآزمون رو اعالم کنه ...دلم لرز نیآخر جیخواست نتا یم یو عبوس نیبا حالت خشمگ یدیاستاد ام میداشت

 یبامزه شده بود مثل پسر بچه ها یکمی  یبودمش ول دهیند یعصب نقدریتاحاال ا دمیترس یلیشد خ یم ترکیو نزد کیهاش بهم نزد

   تیره ..!باعصبان یکنه اخماشون توهم م یپاره م یکیتوپشون رو  یکوچولو که وقت

 بلند گفت: یصدا یوباکم ستادیا باالسرم

 من   دیکرد دمیواقعا توقع نداشتم نا ام ه؟ازشمایچه نمره ا نیا یخانوم گرام-

 ...شهیسواال و کار کرده بودم بازم مث هم نیباهمه شماها ا چنددفعه

 خورد که   یبه گوشم م دایروشا و پارم یصدا

   یدیاستاد ام یزنه ...صدا یرو دار م هیاستاد بق گهیمن آزمون رو بد داده باشم د یفرستادن ...دل تو دلم نبود، وقت یم صلوات

 به گوشم خورد که گفت: دوباره

 نمره رو   نیتمام کالسا شما باالتر نیکنم ازب یمن واقعا بهتون افتخار م یخانوم گرام-

 !دیدانشگاه نیافتخار ا هیواال ما دیآورد

 یدیشده بودم استاد ام یجور کیشد  ریاشکام سراز قهیآورده بودن، همون دق یهم نمره خوب دایهمه برام دست زدن روشا و پارم بعدش

 زد گفت: یتوچشماش موج م یکه خوشحال یحالت هیبا 

 مگه نه؟؟  گهیالزم بود د یشوک بزرگ نیهمچ کی ینمره ا نیهمچ کیواسه  یخانوم گرام-

 شد وگفت: کیبه گوشم نزد یکی زویبرگم رو گذاشت رو م بعدم
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 سرطان دارم! دیبه اون در که گفت نیا یخوام اگه ناراحتتون کردم ول یعذرم-

 

 استاد تپش قلب گرفتم   دمیترس یلیبخدا خ د،یکردم باور کن یمن اون موقع فکر نم استاد

 و گفت : ستادیدورتر ا یکمی بعدش

 بود!  یریباهاتون کار دارم تالش چشمگ دیداشته باش فیکالس تموم شد تشر یخانوم گرام-

شد ومن همچنان نشستم  یبود، بعد از اتمام ساعت کالس ،کالس خال یکرم قهوه ا یدیاستاد ام پیمن وهم ت پیروز ازشانس هم ت اون

 ستادهیدراصل گوش وا یمنتظر بنده بودن! ول ایبودن وگو ستادهیهم پشت در وا دایچونم بود و روشا و پارم ریمشت شدم ز یو  دست ها

 وگفت:  استاد سرش رو بلند کرد هویشده بودم  رهیبودن ...همونطور که به افق خ

 نه....؟  یگ یدختر کوچولوئه هفت ساله ام م کیکنم استاد  یموقع ها فکر م یگم بعض یم ی...خانوم گرامیخانوم گرام-

 !  میرس ینم ییکنم چون به جا یباره باشما بحث نم نیمن درا گهیاستاد د دمیحرفاتون رو شن یاستاد هنوزم تو شوکم ول دیببخش-

 و چهارساله من هفت ساله نه اصن دو ساله خوب شد؟  ستیشما ب یباشه خانوم گرام-

 ! دینشد و آروم خند یاستادم عصب یبلند شدول دایخنده روشا و پارم یلحظه صدا همون

 ! دیخداروشکرکردم که مثل جلسه اول غش نکرد یعنیدونم  ی!؟م دیدیترس یلیخ دیببخش یخانوم گرام یراست-

  ؟آره؟یکن یم تیذخانم رو ا کی یبر یاستاد شما لذت م-

 یگ یفکر کردم راست م نیهم یمن به شما اعتماد دارم برا یخانوم دکتر شما منو ترسوند یول رمیگ یراستش اتفاقا عذاب وجدانم م-

  ؟یکردن من لذت برد تیحاال شما از اذ

 ؟یمانیکه باز آرد پش ینه استاد منم عذاب وجدان گرفتم ،خب پس چرا عاقل کند کار-

 صدتا کالغ پر برم؟ یخوا یشه،م یتکرارنم گهید دیخودتون من رو ببخش یو بزرگوار یبه بزرگحاال شما -

 شه؟من مادرتونو مثل مادر خودم دوست دارم !  یبگم باورتون م یزیچ کی! میشاه عبدالعظ میازمادر اجازه گرفتم بر یخانوم گرام یراست

 و روشا که پشت در بودن هول شدن و دستپاچه گفتن : دایپارم رونیب میاومد یکه با استاد از کالس م همونطور

 استاد خدا قوت! دیداما...نه ببخش یآقا-

 رفت از پشت سرش به   یگلوم !همونطور که استاد جلو م دیآب دهنم پر قهیهمون دق 

 فت: لبخند زد وگ هیبرگشت و  یدیملس زدن که با صداش استاد ام نیگفتم بزن قدش اونا هم همچ دایو پارم روشا

 ! میش یخوشحال م میشاه عبدالعظ ارتیز میبر دیاریب فیشما هم تشر یو خانوم افشار یریخانوم نص یراست

 کتابخونه!  میر یوبعدم م میکار دار ییجا میش ینه استاد دستتون دردنکنه مزاحم نم-روشا

 ! ستین یمشکل میمون یمنتظر م دیاگه بخوا-یدیاستادام

 نه استاد ممنون خوش بگذره التماس دعا!  -دایپارم

 خدانگهدار. د،یآورد یم فیاگر تشر یول دیلیهرطور ما-یدیام استاد

 رو شکستم و گفتم: نمونیراه سکوت ب یوسطا میو راه افتاد میشد نیسوار ماش بعد

  ه؟یهمه شباهت چ نیا یمعن دیاستاد نگفت-

 دونم !  یشمارو واال نم ستمیاومدم عجول ن ایمن که هفت ماهه به دن یخانوم گرام-

 !گهیاومدم د ایخب استاد منم هفت ماهه به دن-

 

 عه چه جالب!!! -یدیام استاد

   ستادهیحرم وا یروبه رو اطیداشتم وسط ح یبیدلهره عج ارتیوبعد ز میدعا کرد یو کل میکرد ارتیو ز میدیرس وبعدم

قرآن کوچولو بود که  کی گشیمشما شکالت  دستش بود و تو دست د کیکه شد،  کترینزد ادیداره به طرفم م یدیام یآقا دمیو د بودم

 وگفت: ستادیبود روبه رو ا دیسف یشده باربان ها نییتز یجاقرآن کیتو

 تونم راحت حرفم رو بزنم؟ یهمه شباهت رو بگم م  نیا یخوام بهتون معن یم یخانوم گرام-

 ! دیبله استاد راحت باش- 

 قرآن گذاشت وگفت: یدستش رو رو بعدش

 یلیخورم خ یقسم م میکه کرد یارتیز نیباالس ودستم روشه و به هم یلیکه ارزشش خ یقرآن نیمکان مقدس وبه هم نیبه هم نیطن-

باور کن  !یوالبته صاحب قلبم وخانوم خونم باش یعشقم باش نیو آخر نیخوام تو اول یم فتهیکه ب یدوستت دارم واقعا عاشقتم! هر اتفاق
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 نیدونن به خدا طن یخونواده هامونم م تیخواستگار امیشنبه ب یو من رو همسر خودت بدون یاگه قبول کن امخو یدوستت دارم م یلیخ

 !همه  میایو به هم م میهم هیشب یلیمن و تو خ

 نیازاول نی،طن زمیر یبه پات م اروینکنم تو فقط بگو بله من دن انتیوقت ناراحتت نکنم بهت خ چیقسم خوردم ه نیمثل همه طن مونیچ

باور کن نفسم به وجودت بنده !توهم منو  نیطن نمیب یذارم تو رو م یمهرت افتاده تودلم شبا که چشام رو روهم م دمتیکه د یروز

 ؟  یدوست دار

 مث خودش شده بودم آروم گفتم: دایبگم چون منم جد دیبا یدونستم چ یبود نم نییپا سرم

 بله استاد -

 کن !  نیریدهنت رو ش ایبله گفتنت! ب یشکرت فدا ایخدا آخ-

 شد!   دیشد قهیبود آسمون رنگش سرخ شده بود همون لحظه بارون اومد اول نم نم اما بعد از چند دق یجور کی هوا

 گفت: یدیاستاد ام میرفت یم نیباهم به سمت ماش کهیدرحال دمید یم یدیاستاد ام یرو تو چشما یشاد

 ! مونیابد وندیعشقمون و پ یخداست برا هیهم هد نیخانوم ا نیبب یراست-

 آورد و روشونه من انداخت ادامه داد: یکتش رو درم کهیدرحال

 !  شهیبذار باشه سردت م-

 اونم متوجه شده بود   نکهیشده بود دلم براش سوخت هرچقدر گفتم خودتش بپوشه قبول نکرد مثل ا سیخ یطفل یاله

 کرد گفت:  یم یرانندگ کهیدر حال یدی!استاد امرونیاستاد از افکارم اومدم ب یباصدا دمیلرز یم دیسردمه مثل ب چمدر

 کرده بود سبک شدم!  ریتو گلوم گ یبگم مثل چ یراحت حرفم رو زدم ول یلیخ دیببخش-

 استاد!  دیحرفتون رو زد عیسر یلیآره خ-

 استاد باشه برا دانشگاه باهام راحت باش بگو طاها. گهید-

 چشم طا....چشم طاها.-

 داشتم حسم عشق بود با تمام وجودم حس کردم عاشق شدم. یحس خجالت و خوشحال کی

 ! یکن یمنو طاها صدام یوقت ادی! خوشم منیآفر-

 بشم که گفت : ادهیپ نیدم خونه خواستم از ماش میدیرس

 ! نیطن-

 برگردوندم و گفتم : سرمو

 بله؟ -

  ؟ید یاجازه رو م نیبهم ا یتونم بشم؟خانوم یو پدر بچه هامون م اهاتیمرد رو ؟منیرفت ازت بپرسم اصال تو منو دوست دار ادمی-

 خواستم سر به سرش بذارم. نیهم یحسم و عشقم رو ابراز کنم برا یبگم و چطور یدونستم چ ینم

 رو گفتم استاد!  قتی!!حقادینگران نباش عشق بوجود م یندارم دوستت ندارم ،ول یحس چیمن به شما ه یدیام ینه آقا-

 یشم شده باناراحت یمامانت نم گهیشده که مامانش دعواش کرده و گفته من د ییمثل پسر بچه ها افشیق دمینگاه بهش کردم د کی

 :دیپرس

 خانوم؟ یگ یم یجد-

:. 

 کردم استاد ینه شوخ-

  ؟یباهام ازدواج کن یحاضر یعنی-

 گم ممنون خداحافظ یبعدا بهت م یهم دارم ول ییطاشر کی یآره ول-

زنه بانگاهش  یکنه و لبخند م یکه هنوز جلو دره و داره به پنجره نگاه م دمیشدم و رفتم تو خونه از  پنجره د ادهیپ نیاز ماش ازشوق

 گفت : یداشت م

 خانومم مراقب خودت باش! -

 *** 

 یها یروبه رو شدم اما با طرفدار یاستاد امام یها یهرچند بابداخالق میسر کالس رفتم ازشانس آزمون داشت ریتاخ میساعت ون کیبا

 دنبال روشا گشتم اما نبود!  دایپارم شیخالص شدم بعد از اتمام کالس رفتم پ یدیاستاد ام

 دفاع آقاتون!  ی؟فدایاومد رید نقدریسالم چرا ا-دایپارم
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 روشاکجاست؟ سالم بابا خواب موندم -

 ! نیطن یموند یوقت خواب نم چیوا...توکه ه-

 روشا کجاست؟  دایپارم ی!نگفتگهیحاال شد د-

  دهیجواب نم یگه خاموشه تلفن خونشونم کس یزنم م یزنگ م لشیبه موبا یهرچ ومدهیدونم امروز که ن ینم-

 افتاد؟ یبعد رفتن ما اتفاق روزیرفت د ینم ییخبرجا یکجاست؟اون که ب یعنیوا -

 ندارم   یخبر چیه گهیود میکرد یو بعدشم خداحافظ میخورد یبستن مینه باهم رفت-

 براش افتاده؟ یمنم ازش خبر ندارم نکنه اتفاق-

 زنه! یدونم دلم شورم ینم-

 رفتم سمتش...  دمیدر د یزدم که طاهارو جلو یحرف م دایبا پارم داشتم

 گفت بهت؟  یزیباز چ یاستاد امام-طاها

 نگفت  یچیهنه -

 ؟ینگفت پس چرا ناراحت یزیاگه چ -طاها

 خاموشه. میزن یهم زنگ م یهرچ ومدهیروشا دانشگاه ن- 

 خونشون  دیخب زنگ بزن-طاها

 ده   یجواب نم یکس-

 دم خونشون. میر یم ینگران نباش بعداز دانشگاه باهم و باخانوم افشار-طاها

 . ینه بابا چه مزاحم-طاها میدریشم خودمون م ینه ممنون مزاحم نم-

 آخه..... طاها-

 کنم   یخواهش م نیطن-

 باشه پس ممنون -

 ***روشا

 شه !  یم ریدانشگاهت د گهیروشا پاشو د-

 شمابرو صبحونرو حاضر کن! دارمیب-

 باسنم   ریکه چقدرخوشگل بودم من موهام تاز ینگاه کردم وا نهیبلندشدم ورفتم دست وصورتم رو شستم خودم رو توآ ازجام

متوسط  یلب قلوه ا کیمتوسط وخوش حالت با ینیخوش فرم ،با ب یدرشت وابروها یباچشم ها یمشک یلخته لخت ،چشم وابرو بودو

 کم توپر بودم ! کیخوب بود  کلممی،خداروشکره

 

 .  رشدمدایگرفتم ازصبح که ب یبیدلشوره عج کیدونم چرا  یاومدم وشروع به حاضر شدن کردم، نم رونیب ییازدستشو

 پیشد ت یقهوه ا یبانوارها یاسپرت مشک یوکفش ها یمقنعه مشک کیرنگ، و  یمانتوتا سر زانو شکالت کیدمپا، با یشلوارمشک کی

  نییاسپرتمو برداشتم و رفتم طبقه پا یامروزمن !کوله 

 من رفتم خداحافظ  -

 ! ایریگ یدوباره معده درد م یجور نیا ینخورد یزیدخترم توکه چ-

 زنه همش،بعدش نگران نباش من به معده درد عادت دارم   یدونم چرا از صبح دلم شور م یمامان نم رمیس-

 شم حداقل تو نبود من وبابات به خودت برس  ینم یکیتو فیمن که حر-

 یچشم عسلم بابا-

 .رونیکردمو ازخونه زدم ب بوسش

بابام  یعنی یرینص نیام یآقا یبایشدم و از در عمارت ز دمیار بنز سفبود؟سو یرفتن به آلمانش با بابا سرچ یدونم اصرارمامانم برا ینم

   یکردم وباسرعت شروع به رانندگ یرو پل میشگیرو روشن کردم آهنگ هم نیخارج شدم ضبط ماش

 ازدور...بدون عاشقتم   نمتیب یشنوم هرروز ....توروم ی....صداتو م یمن روان ضویمر ی...تو ی:منه روان کردم

 دارن..... یمن به تو بستگ ی...تموم لحظه هاتابمیتو هرلحظه ب ی...بارمیطالت نم گهید هنوزعاشقتم

 ریسم ارویرام ،رضایروان من

   هویکردم که  یلب آهنگ رو زمزمه م ریگاز بود و ز یخودم بودم پام رو یحال و هوا یتو
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 .... غیج ینبود چراغ قرمزو رد کردم و صدا حواسم

 نی***طن

 اومد طرفم   دمیاومدم طاهارو د رونیدانشگاه که ب اطیح از

 یخانوم یخسته نباش-

   یممنون استاد شماهم خسته نباش- 

 م؟یبر-

  ومدهیهنوز ن داینه صبرکن پارم- 

 گفت: یکه م دمیشن ییسرم صدا ازپشت

 ...روشا !نی....طننیطن-

 فقط پاهام به سمتش رفت...  شدهیدونستم چ یشوکه شدم نم دائهیپارم دمیرو برگردوندم د سرم

 روشاچش شده؟ دای...پارم دایپارم-

 پشت خط بود   یتلفنش روشنه و دستشه انگار کس دمیکرد د یم هیفقط گر داشت

 رو ازش گرفتم تلفون

 الو... -

 .. رمیگ یآرش تماس م مارستانیخانوم من از ب دیببخش-

 افتاده؟  یاتفاق یریخانوم نص یبرا-

 بشه ریچون ممکنه د مارستانیب دیزودتر برسون بهتره خودتون رو-

 گفتم: دایتلفن از دستم افتاد روبه پارم اریاخت یب

  میفتیداره پس بهتره هرچه زودتر راه ب اجیاالن روشا به ما احت ستیو دادن غیوج هیاالن وقته گر دایپارم-

کرد  یم شتریاسترسم رو ب دایپارم هیگر یمردم صدا یاز استرس داشتم م رهینگ میجلو خودمو گرفتم گر یلیتو راه خ میشد نیسوارماش

دهنم  یدستم جلو کیحالت تهوع گرفتم  دفعهیکه  ارمیخودم ن یکردم به رو یسع یرفت ول یم جیحالم بد شد سرم گ هویکه وسط راه 

  اونم توحال خودش بود  یطاهارو متوجه کنم نگه داره ول دمکر یسع گهیبودو با دست د

اما خب  دمیخودم خجالت کش ابونیشد تو خ یشدم و معدم خال ادهیپ نیاز ماش عیبوق زدم که زد کنار سر کیگذاشتم رو بوق و  دستمو

 به دست و صورتم زدم که طاهاگفت: یآب هیو دستمال اومد طرفم  یآب معدن یبطر کیبود با  ستادهیدست خودم نبود طاها اونور تر وا

 فشارت افتاده؟ نیطن یخوب-

 !  مارستانیب میفقط زود بر ستیخوبم از استرسه مهم ن آره

   قهیدق ستیدونست!بعد از گذشت ب یدوست چند سالم بودو ضعفامو م دایپارم دیهم حالم رو پرس دایو پارم میشد نیسوارماش

 پرستار گفت که روشا   مارستانیب رشیسمت پذ میدیدو دایبا پارم عیسال برام گذشت !سر ستیمثل ب قهیدق ستیب نیا میدیرس

 تصادف وحشتناک کرده االنم تو اتاق عمله !  کی

 ساعت چند رفته تو ؟ -دایپارم

 ازدهیساعت -پرستار

 طاها به گوشم خورد...  یزد همون موقع صدا یساعت نگاه کردم ساعت سه بود دلم داشت شور م به

 کجان؟  یریخانوم نص شدیچ-

 گفت : یکه به طاهام دمیشن دارویپارم یبگم صدا یزیتونستم چ یاما ذهنم قفل بود و نم دمیشن یخودم بودم صداهارو م یو هوا توحال

 استاد تصادف کرده االنم اتاق عمله -

 گفت اونم باعجله رفت تو اتاق عمل  یزیچ کیفقط پرستار بهش  دیپرس یدونم چ ینم رشیرفت سمت پذ یحرف چیه بدون

 ساعت طاها با   میدر اتاق عمل بود بعداز گذشت ن یپسره هم جلو کی میپشت در اتاق عمل منتظر بود همدایو پارم من

 وفقط گفت : رونیپسره اومد ب همون

 شه  یحالشون خوب م یرینگران نباش خانم نص نیطن-

 ...بعد مدت   میگفت یذکر م دایافته فقط با پارم یداره م یدونستم چه اتفاق یباآقاهه رفت تو اتاق عمل ...نم عیبعد سر و

 :  دمی؟مگه چندتا اتاق عمل اون توئه ؟؟رفتم و از پرستار پرس هیآقاهه ک نیگفت ا یکه م دایبا اصرارفراوان پارم یکوتاه

 تو اتاق عمله؟  یا گهید ماریب یریاز خانوم نص ریخانوم به غ دیببخش-
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 داخلن یرینه فقط خانوم نص-پرستار

 کنه تا اومد   یم کاریچ نجایکه ا دمیسمت آقاهه وازش پرس رفت رفتم عیسر وبعد

 وبلند گفت: رونیپرستار اومد ب کیبده در اتاق عمل باز شد و جواب

 ... یریهمراه خانوم روشا نص-

 سمتش ! میو اون آقاهع رفت دایپارم منو

  د؟یهست یریشما همراه خانوم نص-پرستار

 بله  -میباهم گفت هرسه

 حالش چطوره؟عملش... -

 وسط حرفم و ادامه داد: دیپر

 به خون داره کدوم شما خونتون آ مثبته؟  اجیخون از دست داده احت یلیخ-

 ام  یمن که ب منف-دایپارم

 منم ب مثبت-

 خوره !  یمن بهش م یگروه خون-

 همون پسره بود! برگشتم

 

 ...  دیایهمراه من ب-پرستار

 بعد از اونجا دور شدن و

** * 

 دعا   شمونیروشا دوباره برگرده پ نکهیما واسه ا یازاون ماجرا گذشته و روشا االن تو کماست !همه  یچندروز

لباس  کیکمدم دنبال  یگردم تو یآشناشن ،بعداز صرف صبحانه به اتاقم برم شتریتا خانواده ها ب انی!امروز قراره خونواده طاها ب میکن یم

 روبپوشم؟ولش کن بهتره با   هیآب نیا ای هیصورت نیگردم ....اوم ا یامشب م یمهمون یخوب برا

 همه خوابند تو   یتا اس ام اس از طاها :خداوندا تو ستار۲دارم  یبرم موی...گوش رمیلباس خوب بگ کیبرم  دایپارم

 جمله   نهیا هم مث یکیاون  رویشب بخ نمیزتری...عز یرو نگه دار زمیعز یداریخواب و ب نی...به حق هم یداریب

 توو.  ویالو  یلبخند تو دلم گفتم آ هیاخم کردم و بعد با  کیبود.  ویالو  یآ کیبا  زمهیعز ریوآخرش هم صبح بخ شیبند

 هنوز بهوش   یگفت بهتره، ول دمیحال روشاروهم پرس ادیوقبول کرد که باهام ب دایرو برداشتم و زنگ زدم به پارم میگوش

کردم و راه افتادم سمت  یرو برداشتم و  ازمامان خداحافظ چییکردم وسو یمعمول شیآرا کیحاضر شدم و  عی....بالفاصله سر ومدهین

 به مغازه اشاره کردوگفت: دایکه پارم میشد یاز جلو مغازه ها رد م میداشت دایکردم و با پارم دیخر یسر هی... دایدنبال پارم مارستانیب

 مغازه. نیا میبر ایب نیطن-

  ؟یریواسه دوس پسرت لباس بگ یخوا یطرفم لباس مردونه !نکنه م کیطرف لباس بچه گونس و  کیکه  نجایا یباشه ول-

 .رمیکه هشت سالشه(لباس بگ دای)داداش پارم ایاه برو بابا مسخره واسه برد-دایپارم

 آهان باشه -

   کایبااون سرام دیکش یم یروت نیهم داشت زم ییآقا هیداشت ، یکیش یرو کرد لباس مردونه ها دشیخر دایتو و پارم میرفت

خوردم دستشو گرفتم تا  یکیبه  هویکردم که  یبودو به پله ها نگاه م نییو منم سرم پا رونیرفت ب عیسر دایشده بود پارم زیل یحساب

 گرفتمو گفتم:مچ دستش رو ول کردم ولبم رو گاز  عیطاهاس سر نکهیخاک برسرم ا یوا یسرم روبلند کردم! ا نینخورم زم

 شد. یکه اونطور نیزم خوردمیداشتم م دیاستاد سالم ببخش یوا یا-

  ؟یکجا؟مگه قرارنشد طاها صدام کن نجایسالم خانوم خانوما شما کجا ا-

  ؟یچرا اصال حواسم نبود...خوب-

  ؟یکرد یکارمیچ یممنون...تو لباس مردونه فروش-

 .میلباس گرفت ایواسه برد-

 باشن؟  یک ا؟آقایبرد-

 !  هیفسقل دینگران نباش ایاستاد داداش منه برد-دایپارم

 آهان !خدانگه داره براتون  -
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  ؟یاومد نیطاها با ماش-

 ندارم...  ی...گفتم قدم بزنم حوصله رانندگ ادهینه پ-

 خونه؟  یر یم نجایاز ا-

 گرفته...  ی...آخه آراس مرخصکمیاز ظهر تافرداصبح کش مارستانیرم ب ینه م-

  نطوریاهان که ا-

 ... ییواسه آشنا انیم نایمامان ا گهید یامروز خبر دار-

 رسونمت  یسوار شو م ایدونم !طاها ب یبله م-

 شم   ینه مزاحمتون م-

   میما راحت دیاستاد سوار ش-دایپارم

 کنه؟  یخانوم رانندگ کیآقا طاها نکنه افت کالس داره واستون،  هیچ-

 !باشه ممنون   ییشما که تاج سر ما-

 شد. ادهیپ ابونشونیسرخ دایراه پارم یسوار شد و جلو نشست و وسطا بعدش

 

 دونفره بود...بله  یوقت وقته هوا گهید االن

 لبخند بهش زدم اونم لبخند زد و گفت:  کیطاها نگاه کردم و به

 اجازه هست ضبط رو روشن کنم؟ -

 بله -

 ینگاهش رو روم حس م ینیخوند وگه گاه سنگ ی.خودشم همراه خواننده مکرد . یآهنگ پل کیرو برد سمت ضبط و  دستش

 : هیبوداز احسان پا نیکردم!آهنگش ا

 بمونه  ادتی شهیهم نوی...عشق وصداقت...قرارمونه اشهیازم هم یخواست یشه که تو م یم یداره...همون یچ همه

 مونم   یم شتیپ اسیدن ای....مال تو باشه عمرم و جونم ...تا دن امیخوام مال تو باشه تموم دن ی...اونقدر که میزیعز یلیخ

   یدلخوش شهی... به من هم یدیام یعشق یزیعز یلیشه کم کم ...خ یباتو خوب م یتو باشه ...تموم قلبم ...همه چ مال

 و........ شه مال تو باشه عمرم و جونم  یخوبمون تموم نم یروزا نی... ا شهیبرام هم یزیعز یلی....خ ید یم

 بایتقر میستیگفت وا یم ستیا یکه با اشاره و تابلو یرانندگ ییافسر راهنما دنیباال بود.با د یکمیضبط  یداشتا صدا ییعجب صدا یوا

 !شهیتو ش میرفت یم میبست یکه اگه کمر بندو نم یجوریترمز کردم  ییهویدومتر اونور تر 

 ضبط رو کم کرد .  یدادم طاها هم صدا نییرو پا شهیجلو اومد ش افسر

 جناب ریسالم وقت بخ-

 سالم خانوم مدارک لطفا! - 

 داشبورد مدارک رو برداشتمو دادم !  از

 دارن؟  یاوهوم خانم، آقا با شما چه نسبت-

 ...زهیام ام ام چ-

خواست بگه زنمه تا  یشه! طاها م یوم بازم نمشه بگم داداشمه ...ا یشه بگم خواستگارمه نم یبگم؟ بگم نامزدمه که نم یبودم چ مونده

 که بفهمونم   یزدم و ابروهامو باال دادم طور یاومد ز رو بگه برگشتم سمتش و لبخند

 که من بالفاصله جوابشو دادم   اوردیخودش ن یبه رو یساکت شد ول یبگه اونم با حالت ناراحت دینبا

 استادم هستن جناب-

  نمیتونم بب یتونو م ییپس کارت دانشجو نطوریکه ا- 

 بله حتما -

 کارتمو دراوردمو نشون دادم  فمیک از

  ریروز بخ دیموفق باش نطوریخب باشه که ا-

   دیخدانگهدار خسته نباش-طاها

 سرش رو برگردوند سمت پنجره   ینشسته بود و با که حالت جد نهیبچه ها دست به س نیطاها هم اخمالو ع میگرفتمو رفت گازشو

 اصال جواب نداد. یدیدکتر ... استاد ام یطاها....آقا طاها....آقا-
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 خانوم ؟بله خانوم دانشجو؟  نیبله طن-

 هات غرق شده ؟  یکشت هیچ-

 مهمه واست؟ -

 بله که مهمه؟-

 

  ؟یکن یم ینجوریا ی؟پس چرا خانم یعه !جد-

 کردم؟  کاریمگه من چ-

تو خجالت  نیحس ندارم!طن یکن یچون مردم فک م یعنیمنم آدمم  گهین ناراحتم دبدون منم اال یناراحتت کردم ول دیخانمم ببخش-

 من شوهرتم؟آره؟  یبگ یکش یم

 طاها؟ خب نه. یگ یم یدار یوا چته تو؟چ-

  ؟ینذاشت یچرا خواستم بگم زنم ایمن شوهرتم؟ یپس چرا نگفت-

 قانونا؟ شرعا؟   ؟یمن زنتم داشت نکهیاثبات ا یبرا یدادم ؟شما مدرک ینشون م یخواس!من چ یگفتم مدرک م یچون اگه م-

  ؟یداشت

 ! نمونهیب وندیشاهد پ میهستش که اونروز تو حرم شاه عبدالعظ یقرآن همون نیبله که داشتم ا-

که  بعدا بگو ادیاصال مادر و پدرت از من خوششون م نیخواستگار بعدم بب ایدونست!در ضمن اول ب ینم نویکه ا سهیخب آقا طاها آقا پل-

 من زنتم.

 گما...  ی...م نیطن نیگم بب ینم یچیه گهیاصال من د دایببخش یباشه خانوم-

 خب ؟  هی.... چ ی؟ جون به لبم کرد هیچ-

 دوستت دارم!-

 بغض کرد یکمی

واسه خودت چرا  یشد یمرد یبزرگ شد گهیطاها پسرم د ستمین ی...طاهامنم کمتر از تو احساساتیکن یم ینجوریطاها چرا ا یوا-

 بغض ؟ 

 شم. یم ادهیپ نجایهم یراست یزنیحرف م نیری...خب شی! ولیزن یحرف م یلی!خ وونهیخب دوستت دارم د-

 باشه-

 شد ادهیبود طاها پ یو بزرگ زیتم مارستانیانداختم ب مارستانیبه ب ینگاه

 شه!  یمواظب خودت باش !دلم برات تنگ م نیخداحافظ طن-

 خداحافظ.   ییباشه آقا-

 *** 

 طاهر و تارا هم اومدن !جفتشون ازدواج کرده بودن و بچه داشتن.  یعنی میبود، منم حاضر شدم داداشمو آبج میو ن کی ساعت

 ینقره کوب یکه تکه ها یدمجلسیچادر سف کیبا  دیوشال سف یخی نیبا شلوار ج دم،یپوش یا روزهیف یزانو رنگ آب یتاباال کیتون کی

   میزنگ خونه به صدا دراومد منو مامان و بابا هول شد ی!صدا شیآرا یکمیروش کار شده بود و با 

 هی یبود ول ییرایپذ یسمت آشپزخونه!آشپزخونه روبه رو دمی!مامان و بابا رفتن تا درو باز کنن منم دولکسیو تارا هم که ماشاا... ر طاهر

شد به طبقه دوم که حمام و دوتا اتاق خوابا بودن  یخورد که سمت آشپزخونه راه پله شروع م یم ییرایآشپزخونه و پذ نیب یوارید

 مشخص   ییراینرده بود که پذ کیبود!از طبقه دوم  یبهداشت سیسرو همراه پله  یوجلو

 قایه که خود طاها بود، دقپسر کیمشخص بود  ییرایاومدن! از آشپزخونه فقط گوشه پذ ایک نمیدر نگاه کردم بب یاز ال یواشکیشد ! یم

روش  یوا ی. اومدهین یکه رسم هیگه چه پسره سبک یبود آخه االن بابام م یرییچه تغ نیآشپزخونه نشست نگاه کنا آخه طاها ا یروبه رو

 کجاس؟ ییپرسه دستشو یبا انگشت و اشاره م ارهرو کرده به من د

 

مامان طاها  یزد. صدا یاومد که داشت با مادر طاها حرف م یمامان م ی!صدابرگشتم و درو بستم  د؟منمیمنو د یچه جور نیموندم ا من

 ریبخ ادشیعاشثش بودم،  ی. وایمیبود خانوم رح مییعلوم راهنما ریدب هیشب یلیصداش خ ریبخ ادشی. ییمنو برد به دوران راهنما

دونستم  یم یخدا بخواد!ول یگفتم هرچ یم ی!هههه منم به شوخیمیگفتن مادر شوهرته خانوم رح یم یشوخ هب شهیو روشا هم دایپارم
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!  نمیرفتار کنم که به دلش بش یدونستم چطور یشد از استرس! نم یقندتو دلم آب م دمشید یبه هرحال هر وقت م یهمش چرته ول

 و   یمیرح مایکه مادر طاها گفت من فاط دمیشدم ! شن الیخیب

 هستن! اسم مامان منم فاطمه و بابام هم رضا بود!  یدیام وشیدار همسرم

 کرمت رو شکر!!  ایعلوممه !!خدا ریدب یمیخانوم رح نیا دادیداد ب یدل غافل!ا یا دمیآن جا خوردم فهم کی

 ببره !  ینیریتارا خواهرم بود اومد تو تا واسشون ش دمیباز شدن درو شن یصدا

 ! طونیداماده؟چه مشتاقه ش شونیا نیطن-تارا

 کن!  لیتحل هیتجز نیهر وقت رفتن، بش الیخیبله داماده !تارا ب-

 کجاست؟  ییکه دستشو دیچقدر کلفت شده بود خدا! از تارا پرس یوا دمیطاها رو شن یصدا

شه  یآشپزخونه ردم یداره ازجلو دمیکنار آشپزخونه بود د ییرفتنه؟ خاک تو سر من! دستشو ییطاها االن وقته دستشو یگفتم وا تودلم

 تو آشپزخونه و درو بستم تو چشماش زل زدم چقدر شوکه شده بود! دمیگوشه کتشو گرفتم و کش یدو دست

 خانوم شما؟ -

 عاشق شما!-

 شما؟  شییاستغفراهلل،خدا یچ یعنی-

 ی.. تو تا اومدماشاا. یفقط عاشقتن! آره ول یگفت مردا تا قبل عروس یراست م ؟تارایشناس یمنو نم گهیطاها دستت درد نکنه حاال د-

 !یکرد ی!با احساسات من بازیبد یلیکنار!خ یدوست داشتنو گذاشت یخواستگار

 ؟ییعروس خانوم شما-

 کرد؟ یچرا صداش فرق م نیا ایخدا

 !  ایهم هست یخوب یدروغگو نمیب یم ییدورو یلیخ نکهیاز ا ری!طاها غیشما باش یتون یپ ن پ م-

 !زهیریداره م ختیر یآ-

  ؟یچیپ یبه خودت م یدار خت؟چرایر یچ-

 !یس ویبرم دبل خواستمیگالب به روتون م نکهیمثل ا-

 ! تیتربیخاک تو سر من کن!ب-

 گردم !  یدورازجون بذار من برم بخدا زود برم-

 باشه.-

 اومد تو آشپزخونه.  قهیدختره خله!بعدازسه دق نیگه ا یشدم االن م مونیاز رفتارم پش ییسمت دستشو دیدو عیسر

 ! ایگ ی!خوب به من دروغ م یصفا آورد ی! خوش اومدیدیام یبه به! سالم آقا-

 ! یی!به خدا رفتم دستشویا وونهیدختر تو د ینه چه دروغ-

دارم  کیخستم کش یمن شب کارم آ یگ یم شیچند ساعت پ نیهم نهیمزه!تن صداتم که عوض شده؟منظورم اون نبود!منظورم ا یب-

 سه چهار   کیدوست دارم !قدتم انگار  شتریخودتو ب پیمن ت ی؟قشنگه ها ول هیختیچه ر نی!درضمن ا

 کوتاه شده ! یسانت

 

 !زیاعصاب من رو بهم نر یکوتوله!روزاول ی!درضمن خودت کوتاهادهیمگه چشه ؟از سرتم ز ؟یجد-

 !اینبود ینجوری!سو استفاده گر!تو ا یعوض شد یلیطاها خ-

 داداشم بد بخت شد رفت!  یاله ؟آخهینیتو طن ؟نکنهینبود ینجوریتو هم ا-

 !ادی!درضمن رفتارام بخاطر دروغت بود آخه من از دروغ بدم مگهید یشناس یطاها تو منو نم-

 داداش طاها  دمی!من مجیخانوم اشتباه گرفت-

 ! دیبلع یکرد و منو م یدهن باز م نیخواست اون لحظه زم یشدم دلم م یخاک به سرم!داشتم از خجالت آب م یوا

بارم بود چون  نیاول دیباورکن ینبود، ول یبرخورد منطق نی! اصال رفتارم تو اولدیمن، من واقعا متاسفم ...اوم توروخدا ببخش دیداداش مج-

 واقعا متاسفم!  ادیاز دروغ بدم م

 آب داد دستمو گفت: وانیل کی

 داداشم   یلیخدا وک ی!ولینشده آبج یزی!چیزن یتند تند حرف م یدختر...ه رینفس بگ-
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گم!حاالمن زود برم شک  یبه طاها م ی. ولگمینم یمونه به کس یم نمونیب نجایتموم حرفا هم یراحت آبج التمیانتخابو کرده !خ نیبهتر

 ! اریب ییزحمت چا یکنن ...شماهم ب یم

 .ختمیر ییچا عی!سریدسته گل به آب داد نیطن یکردم!وا کاریبرخورد چ نیتو اول رونیرفت ب بعدم

 ! دیسالم خوش اومد-

دوست  یریو نص یکه با افشار ؟همونیجان تو شاگرد من نبود نیمونه !عه طن یبه به سالم عروس گلم ماشاا.. مثل ماه م-طاها مادر

 گم؟  یبود؟؟درست م

 بله. -

 و بعدم رفتن!  دنیخانواده ها به توافق رس نکهیکرد تا ا دایادامه پ ینطوریها هم صحبت

 *** 

 به سمتش رفتم!  دایپارم دنیانشگاه شدم با دوارد د صبح

   ؟یخوب دایسالم پارم-

  شد؟یچ روزید یآقاتون!راست کیحال کردم با حرکات رمانت نیتو ماش روزیبه به ! عروس خانوم !د-

 ! گهید میبرو بابا فقط حرف زد-

 یمنو طاها م ییاز آشنا هیچند وقت کیترمه و  یآخرا بای. تقرهیمیکه مادر طاها خانوم رح دیکردم و فهم فیکل ماجرا رو واسش تعر بعدم

تو  دایمن ازشون دور شد و اومد سمتم منو پارم دنیزد با د یکه با دوستاش حرف م دمیسال !طاهارو د کیشه گفت  یگذره البته م

 !  میراهرو بود

 !یسالم خانوم گرام -طاها

  ؟یخانم یآروم گفت: چطور درگوشم

که ازطاها  میشد یردم یخانوم تراب ی!ازجلورهیزد به طاها گفتم که ازم فاصله بگ یم دیکه منو طاها رو د یخانوم تراب دنیبا د منم

   یعفونت ها یماریشما در رابطه با ب مارستانیتو ب شیجلسه پ دیسوال داشتم !ببخش کیاستاد -:      دمیپرس

 یمشکوک شدم چون همه عالئم رو داشتن. م یماریب نیداشتم که به همچ ماریب کیاتفاقا بعدش من  دیصحبت کرد کلوسپورایس

 خوبه و مدت زمان درمانشون چند وقته! یزیدرمان چه چ یخواستم بدونم برا

 نیافراد با استفاده از ا شتریشه ب یانگل محسوب م نیکه درمان استاندارد ا کهیوتیب یآنت ینوع میباکتر-طاها

 

 شن!  یرمان متا پانزده روزه د کی دارو

 ممنون استاد  -

 گم بهتون!  یم کیلحظه !تبر کی یخانوم گرام ،یدیام یآقا-یتراب خانم

 .میسمتش و سالم داد میده؟برگشتیرو فهم یخواستگار انینکنه جر یوا

!خانوم دیباش یدیاستاد جمش اریهم هم گهیمدت د کیقراره  دیبود یخوب اریکه هم یکسالی نیشما بخاطر ا یدیام یآقا -یتراب خانم

 ها  یسال دوم یخواستن برا یاستاد عادل کسالی نیتو ا دیدار یسال کارورز کیشما هم چون  یگرام

 ! دیباش ارشونیهم

 ! ریروزتون بخ یتراب خانوم ممنون–طاها  منو

 نیماش ی***بعداز دانشگاه تو

 گم خانومم  یم کیتبر-طاها

 تحملت کنم. کسالمی دی...با یگم!ول یم کیممنون منم تبر-

 .یو استاد امام ینظر استاد عادل ریالبته ز مارستانیبله تو ب-

 شبیطاها د الیخی!ب میازتو بپرس میداشت یزیچ یاگه سوال مارستانیب یایفقط م یستیتو که کامال استاد ن میاریالبته جفتمون هم-

 !؟ گهید یایامشب م ؟طاهایچ دینگفت؟داداش مج یزیمامانت چ

. بله که میدیخند یکل شدیچ روزیگفت د دمیکرد داداش مج فیازت تعر یصبح بود مامان زنگ زد کل یبودم دم دما کیکه کش شبید-

 دم. یرو از دست نم یموندن ادیشب به  کیخانوم  نیطن امیامشب م

 ! خداحافظ طاها نمتیب یباشه پس م-

  یخداحافظ مواظب خودت باش خانوم-
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 *** 

 میقوالمون نزن ریکه  ز میمنو طاها به هم قول داد میتموم شد از همون اول تمام قول وقرارامون رو گذاشت یهم با شاد یخواستگار مراسم

 شه!  یمنو طاها جار نیب تیمحرم غهیص هی!قرار شد پس فردا  میبمون بندیو به عشممون پا

 *** روشا

 بدم.  صیتونستم چهره هاو صداها رو تشخ ینم یدورم شلوغ بود ول دمید یتار م زویکه بازکردم همه چ چشمامو

 چند بار پلک زدن چهره ها برام واضح شدو بعدش صداها...  بعداز

 گفت: یم هیباگر مامان

 خدارو شکر که بهوش اومد! -

  ؟یدخترم؟درد ندار یخوب-پدرم

 حالتون بهتره؟ -

 که   ییتونم؛ گلوم خشک خشک بود!باصدا یاصال نم دمیپسره خوشگل و جذاب بود!خواستم حرف بزنم د کی دمید برگشتم

 گفتم: دمیشن ینم خودمم

 آب!-

   ستادهیکه بغل دستم وا یآب برگشت و داد دست دختر وانیل کیبا  یرفت و آن عیسر پسره

 نالم بلند شد! یگردنم گذاشت و خواست بلندم کنه که از درد صدا ریبودن؟ دختره دستش دو ز یک نای!ابود

 

 ده بود،آروم منو سرجام برگردوند. دست پاچه ش دختره

 صبر کن! قهیدق هی-پسره

 رفت. وبعد

  زم؟یکنه عز یدرد م ؟کجاتیخوب-مامانم

 ... دیکش یبد سوت م یلیسرم اشاره کردم !خ به

 دکترو صداکنم؟  یخوا یم-بابا

 .ادیآره آره برو بگو ب-مامان

 اومد و رو به دختره گفت: ین کیاز درخارج شد همون موقع پسره با  بابا

 باالتر...  اریتختشو ب کمی-

 یچشم وحش کیداشت  یوحش یچه چشما یلحظه سرمو بلند کردم نگاهم تو نگاهش گره خورد وا کیجلو دهنم گرفت  وانویل خودش

 ساله.   61، 51 مرد  حدودا کیقلوپ از آب خوردم گلوم سوخت...دراتاق بازشد و بابام ودکتر اومدن تو اتاق دکتر  کی!یشمی

 دخترم؟  یما بهوش اومده!بهتر ضیکه مر نمیب یخب م-دکتر

 من گفت: یتونستم!پسره بجا ینم یخواستم حرف بزنم ول یم

 کشه!  یگه سوت م یکنه م یدکتر!نه سرش دردم یسالم آقا-

 تر اومد و دست زد به سرم وگفت: کینزد دکتر

 بگو...  رهیگ یدخترم هرجات که درد م-

 سراغم!  ادیم نجایا یکرد...خوش شانس یمن کل سرم درد م یخوش شانس از

 مسکن برات بزنن  کیگم  یجمجته!االن م هیاشکال نداره دخترم به خاطر شکستگ-دکتر

 رو به بابا گفت: وبعد

 د؟یندار یا گهیامر د-

 ممنون  یلینه خ-بابا

 ... غیج یآهنگ،سرعت،رد کردن چراغ،ترمز ،صدااومد...به جز  ینم ادمی یچینجام؟هیاومد من چرا ا ادمی تازه

 !دمیپرس یم دیبا

 برام افتاده؟  یمامان چه اتفاق-

 شروع کرد: پدرم
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 یماه تو کما بود کیازسه جا شکسته،دستت شکسته،و گوشه لبت پاره شده بود.حدودا  ،جمجمتیشما تصادف کرد کشنبهیصبح روز -

 ! یوامروز شما بهوش اومد

جمجمه،  یبود!تصادف شکستگ یچ دمیشن یکه م ییحرفا یزد!ول یحرفش رو م یسیاخالق بابام رو دوست داشتم بدون رو دروا نیا

 تصادف کردم؟  یسوال!چطور کیماه تو کما! کیلبم،ازهمه مهمتر  یگچ بود،پارگ یدست! به دست راستم نگاه کردم تو یشکستگ

 تصادف کردم؟  یمن چطور-

 ع کردبه حرف زدن:دفعه پسره شرو نیا

 ... دیفکر تصادف کرد یآدم ب کیوسط چهارراه ،با  ادیبا سرعت ز دیچراغ قرمزو رد کرده بود-

 ؟یباک-

 :دمیبلند پرس یساکت بودن ،ازسکوتشون کالفه شدم دوباره با صدا همه

 ده؟ یجواب نم یتصادف کردم ؟چراکس یگم با ک یباشماهام؟م-

 

 شد: شگامیپ مامان

 ! یآقا آرتان تصادف کرد دخترم تو با-

  ه؟یک گهیآرتان د-

 هستن شونیآرتان...آرتان ا-مامان

 شد به همون پسره. یدستش ختم م جهت

 .دیوسط چهارراه ترمز کرد هویمن مقصر نبودم، به خدا شما خودتون  یمن واقعا شرمندم ول-آرتان

 ... دمینفهم یچیه گهیسرمم آمپول زد وبعدش د یپرستار اومد تو و تو  کیباز شد و  دراتاق

  نی***طن

 محوطه دانشگاه شدم. وارد

  یدیسالم استاد ام- 

 خوشحالم!  یلیکه خ ؟منیخوشحال ؟االنیخوب یسالم خانوم گرام-طاها

  س؟یزود ن کمی...غهیشد طاها.. آخه پس فردا ص یعجله ا یلیطاها خ یخوشحال که هستم ول ؟راستشیخوبم توچطور-

 کارت دارم!  ایبعد از کالس ب نیهست!طن رهمین دتازه واسه م زمیعز-طاها

 اوم باشه -

 اومد   هوی یکالس وقت ینشسته بود به سمتش رفتم ...تو نیکالس از محوطه دانشگاه خارج شدم،طاها تو ماش بعداز

 شد. یست م پامونیت ییجورایحسشو گفت  یبرام جالب بود از وقت دنشیباد

  ؟ی...استرس دارنمیطن-طاها

  ؟یدیاز کجا فهم یآره ول-

!مگه یدانشگاه اخم کرد یبخاطر پسرا ای؟یاسترس دار ای؟یناراحت ایفهمم  یکه تو ابروهات هست م یاز گره ا شهیهم نی..طنیاله یآخ-

 نه؟ 

  ؟یدیمورد آخرو از کجا فهم یآره ول-

  ؟یکرد یکردم اخم م یسال نگاهت که م لیچون اوا-

 ! یمهربون ی!ولیهست یمغرور و عصب یپسرا نیکردم از یآره خب آخه فک م-

!خب حاال یلبخند بزن کی یتون یم یدیتو کالس د یخنده دار زیگفت جذبه داشته باش مرد!اگه چ یبهم م یاستاد عادل ؟آخهیجد-

  م؟ی!فردا هم که دانشگاه ندارمیزن یو هم حرف م میزن یپاساژ؟هم قدم م میبر یایم

 کدوم پاساژ؟کجا؟  یقبوله !ول-

 .. حاال.-

 کار دارم!  ی...توخونه کلمایزود برگرد-

 باش -

 !یشب و نامزد یپاساژ بزرگ سه طبقس پر از لباسا کی دمید میدیرس یوقت

:. 
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  نجا؟یکه؟چرا حاال ا هیشب و نامزد یکه پر از لباسا نجایطاها ا-

 داره!  یعروس ی!دلم حال وهواینطوریهم-

 خواد...  یم یآره منم دلم عروس-

 گذره! یهم خوش م یباهم انشاهلل کل میر یتو راهه م یعروس کی نیطن-

 ! ایببر ؟منمیه؟کیک هی؟عروسیجد-

 ... خودم و خودته! هیشه!درضمن عروس ینم لیاصال تشک یکه عروس یتو نباش-

 اخم کردم و روم رو کردم اونور  کی

 لب گفت: ریآروم ز طاها

  یباشه بابا...اول وآخرکه مال خودم-

 اها جان؟ ط یگفت یزیچ-

 ...!یچینه ه-

 زنه. یحرفا م نی! ازارهیخواد حرص منو درب یدونستم م یم

لباس که باال تنش تنگ و  کی...دمیکه د ینیلباساش خوشگل بودن مخصوصا ا یلیلباسو گرفت خ کیکه چشمم  میمغازه بود هی یجلو

 دیدارو بلند سف نیکمربند نقره داشت و دامنشم چ کیخورد و  یپورمیگ نشیداشت که سرآست یسه ربع تور یها نیبود و آست یاندام

 یدار نازک م نینگ یرایکه وسطاش زنج یحالت هفت هیپشت لباسم تا کمر باز بود  یلیاکل ینایبا آست بود یرنگ بود و باال تنشم نقره ا

 خورد... 

 گم کدومش قشنگه؟  ی؟ م یی...کجانیطن-طاها

 کدومش قشنگه؟  یگ یهوم؟ تو م-

 !هینقره ا دیسف نیم،ایکیرنگه  یاسی اون یکی-

 که منم خوشم اومد بود. یهمون

 خرمش!  یم امیخوشم اومد...با مامانم م هینقره ا دیسف نیآره منم از ا-

و  یس ن؟یچنده طن زتی...سازیلباسا سا نیدونه از ا  کیآقا  ؟یبه خانوم هیهد نیبخرم برات؟بعنوان اول یخوا یلباس رو؟م یدوسش دار-

 و شش؟ یس ایچهار 

 بعد...  یهم باشه برا هیخرم االن حال و حوصله پرو ندارم هد یخوام خودم م ینه طاها نم-

 خب... باشه!  یلیخ-

 دیخواست شماره بده که طاها د یم اوردمیخودم ن یانداخت به رو کهیبهم ت شعوریپسره ب هیکه  میبود ابونی...تو خمیپاساژو گشت یکل

 وگفت... 

  ؟یخودت ناموس ندار ؟مگهیدار یداداش؟امر هیچ-

 گفت: ارهیکم ن نکهیا یبرا یبودول دهیترس کمی پسره

  ؟یدار یگریداداش خواهرته؟چه خواهر ج-

 شو گرفت و گفت: قهیپسره شد  کینزد طاها

  رت؟یغ یب یدیحق نداره به زن من نظر داشته باشه ...فهم میکثافت...اون خانوم زن منه کس کهیخفه شو مردت-

 گفتم: کتریشدن رفتم نزد ریباهم درگ بعدم

 ! میبر ایطاها تو روخدا ولش کن ب -

 آدم شه!   دیتو دخالت نکن با نیطن-طاها

 وبعدم چند قدم دمیکردن کت طاها رو گرفتم و کش یعده ازمردم داشتن جداشون م کی سینه طاها ول کن ن دمید

 

 رفتم ورو به طاها گفتم: جلوتر

 ! یش ریباهاشون درگ دینبا شعورنیآدما ب نجوریخشونت الزم نبود ا نقدریطاها ا-

 حواسم بهت باشه!  دیبامنه! با تتیتو االن مسئول نیطن ینامزدم که هست یستین یگ ینه حداقل م یتو زنم نیطن-

 دوست ندارم!  یش یم یعصب ی...وقتالیخیکنم طاها...ب یباشه درکت م-

 اون موهاتو بکن تو لطفا! -
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 درمانگاه؟نگرانتم  میبر یخوا ی...مادیداره خون م تینیطاها ب یوا ی....ارونیخب باشه !من که موهام توئه االن از دانشگاه اومدم ب یلیخ-

 یگرفت...آخ من چقدر گشنمه وا شینیب یبودو پاک کردم دستمالو ازم گرفت و جلو ختهیلبش ر یکه باال یدستمال درآوردمو خون  کی

 کنه!  یقارو قور م یمعدمم دراومد ه یخدا صدا

 ! ادیم یزیر یصدا کیه؟یچ یصدا نیطن-

 !یکن یاشتباه م ؟نهییهوم؟نه چه صدا-

 از خجالتم به طاها نگفتم  یول یبود حساب گشنم

 !  میبخور یزیچ هی میقارو قور شکمه!گشنته؟بر ی!صدا سیه نمی!صبر کن بب سین نیتو ماش یازمنو تو کس ریاالن به غ-

 اوهوم گشنمه! -

 یتوپاساژم ادهیمن گشنش بود من دو ساعته دارم پ نیطن یباهم!اله میستین بهیغر گهی!منو تو دیگ یخب چرا بهم نم نیطن-

 بگم..  یزیچ کی ن،یگردونمش؟طن

 بگو -

  ینگرانم یبار بود که بهم گفت نیاول-

 ... میرستوران و طاها برام گل گرفت و برگشت میرفت بعدشم

 *** 

 ... می... پاشو دخترم امروز مهمون دارنیطن-مامان

 ذره هم بخوابم امروز دانشگاه ندارم  کیباشه مامان بذار -

 دونم دخترم ،طاها جان اومده پشت در اتاقته   یم-

 دمیازجام پر عیسر

 کو؟کجاس مامان؟ -

 کرد وگفت: یخنده ا مامان

 کنه...  یهول م ادیاسم شوهرش م یکردم مادرنگاه من چطور یشوخ-

  دمیمامان!ترس-

 صبحانه بخور  نییپا ایب-

 باشه مامان -

 گهیتا سه هفته د میکن یکه توش کار م یزنگ زد وگفت مطب دایبه دست و صورتم زدم بعدم پارم یآب کیشونه کردم و  موهامو

 خداکنه زودتر سین شمونیکه روشا پ  یول ادیهم قراره ب دایادامه داره، پارم راتشیتعم

 

نبود رو  مارستانیکه طاها تو ب ییوفقط شبا میزد یحرف م یوقتا تلفن یو بعض میرفت یم رونیخوب شه!منو طاها فقط گه گاه ب حالش

کردم بعد از  یخدا خدا م یگرفت ول یرو  م تمونیمیصم ی!خالصه سرکار طاها و درس خوندنامون جلومیکرد یم یباهم اس ام اس باز

 ... میدرکل ماعاشق هم هست ی.ولترشه.. یمیعقد رابطمون صم

 شیآرا نمیتاخواستم بش دمیدوش گرفتم و لباسامو پوش کینبود انجام بدم رفتم حموم  یکار گهیبه مامان کمک کردم االن د یکل شبید

 کنم مامان صدام کرد. 

 خواد.  یبسته و دسته گل آورده امضا م کیبرات  کیپ نییپا ایب نیطن -

  ؟یمن؟آخه از طرف ک یتعجب کردم بسته برا یحساب

 کیتوش بود... دیرز قرمز و سف یدسته گل که گال کیکه ربان قرمز دورش بود و  دیجعبه سف کیگرفتم  لیو بسته رو تحو نییپا رفتم

 ارادتمند شما طاها  زمیبه مادر عز میدسته گلو خوندم:تقد یهرکدوم بود،کارت رو یپاکتم رو

 تو فرستاده!  یطاها براگلو  نیمامان ا-

  میستیبه زحمت ن یدستش درد نکنه بخدا راض یوا یا-

 ! میاست با کل زندگ یکه هر تپشش مساو یگلم کس نیبه طن میجعبه بود نوشته بود:تقد یکه رو یکارت یرو

 بود که   ییکادو نیبودم خوشم اومده بود...اول دهیکه تو پاساژ د یشدم همون لباس زیسوپرا یجعبه رو برداشتم حساب در

 طاها گرفتم !  از

 دخترم!مبارکت باشه!  هیو خوشگل کیچه لباس ش نیطن یوا -مامان
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 یم یمامان طاها بود!تا اومدم از مامان بپرسم که چ نکهیبود!تلفن زنگ خورد و مامان جواب داد مثل ا یپاساژ چ انیجر دمیحاالفهم پس

 کرد سرجام   یطاها که با مامان پچ پچ م یصدا دنیبلند شد با شن فونیآ یگفت مادر طاها صدا

 شدم مامان اومد و گفت: خکوبیم

 استادت   نکهیمثل ا ومدین اتویزودحاضر شو مادر،طاها منتظرته هرچقدر گفتم ب نیطن-

 کار داره کارشم مهمه!  باهاتون

 کار دارم آخه.  یآورده ها!من کل ریممکنه!استادم وقت گ ؟چطوریچ-

 طاها!  نیحاضر شدم و رفتم سمت ماش عیسر

  ؟یسالم خوب-

  ؟یشم!تو خوب یبهتر نم نیسالم عروس خانوم!بله که خوبم از-

 .یخوشحال شدم لطف کرد یلی!خزیممنون بابت سورپرا یداره باهامون؟راست کاریآورده آخه چ رینه استادم وقت گ-

 ! یبود خانوم فهیوظ-

 جا ترمز   هی هویآهنگ شاد گذاشت و  کی!رهیگ یکادو رو پس م هیعجب کردم...چه آدمت نهیجعبه لباس تو ماش دمید برگشتم

 ! کرد

 منتظره؟  نجایطاها؟استاد ا یسادیچرا وا-

 شه  یعمل دیبا هی!دستوره مادر شوهره گرامینره بردار ادتیلباستم  نیا یشو خانوم ادهیپ-

   ؟یکجابرم آخه؟پس استاد چ-

 صورتم بدم نیبه ا ییصفا کیمنم برم  امیزنگ بزن ب ی!هر وقت حاضر شد ییبایبرو داخل کوچه سالن ز-

 

 ! ییآقا یزه؟مرسیسورپرا نمیطاها؟ا یوا-

 برو خانومم! -

 باشه خداحافظ -

 خداحافظ -

 شیآرا کیا زده بود و جلو موهامم که فرق کج بود ب فمیتاج ظر کیبه خودم نگاه کردم چقدر خوشگل شده بودم موهام که فر بود  نهیآ تو

 بود چقدرم خوشگلو   ستادهیدر وا یطاها جلو رونیاومدم ب شگریخوشگل!بعداز تشکر از آرا یلیخ

 یکفشامو برم یگفت ی!اه طاها حداقل م هیکفشم کتون شیلباس و آرا نینه فک کن با ا یتر شده بود!به خودم نگاه کردم وا پیخوشت

 داشتم! 

 سالم. -

  اد؟یخوشت نم شتی؟از مدل مو و آرا شدهیاخمات توهمه ؟چ نمیکه!نب یمثل فرشته ها شد یبه به سالم خانوم-

 نچ... -

  ؟یپس چ-

 معلوم شه   امیکه کتون یدادم باال...جور کمیلباسمو  دامن

 کفش خوشگالم رو بردارم  یگفت ی! حداقل م نیطاها بب-

  یخانوم ستایلحظه وا کی؟یناراحت نیبخاطر ا یآخ-

  ارهیجعبه کفش دستش بود دستشو برد سمت کفشام تا از پام در ب ویاومد، قهیچند دق بعداز

 . ارمیعه نکن طاها خودم درم-

 ! یمن یندرالیس یعنیکفشا اندازت بشه  نی...اگه اارمینه بذار من درم-

 بود کامال اندازم شده . یرنگ و خوشگل دیسف یکفشا

 طاها . یمرس یوا-

 ! یغم ندار یطاها رودار یتا وقت یخواهش خانوم-

ودست از کوچه  رهیدا یصدا یکساعتی.طاها منو رسوند و خودش برگشت .همه تو خونمون جمع بودن.بعد از میشد نیسوار ماش وبعدم

با  دیج!م میدیخند یو کل میدیکه  د میرد شد و منو طاها بود دیمج یپا یهم با پاشنه بلند از رو دایطاها بودن. پارم یاومد که خونواده 
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طاها دستمو  میرو خوند و حلقه هارو دست هم کرد تیمحرم غهیعاقدص نکهیراجع بش بدونه!بعد از ا شتریبود که ب اوکنجک دایپارم دنید

 ... دیبه اتمام رس ی!مجلسم با شادمیبهم داد یقول ابد هیسفت گرفت و 

 هفته بعد...  کی***روشا /

 صورتم چشمام باز شد...ظهر بود...  یتو دیبرخورد نورخورش از

 ماه تو آسمونا خوش گذشت؟  کیسالم روشا خانوم حال شما چطوره؟-

 بود! نیبرگردوندم طن سرمو

  زمیدلم برات تنگ شده بودعز یلیخ ی؟وایجونم خوبم؟تو چطور نیسالم طن یوا-

 سالم روشا خانم حالتون بهتره؟  -

 ن بهترم!خانواده خوب هستن؟شما؟ممنو دیسالم آقا طاها خوب یوا یا-

 

 بله متشکرم سالم دارن خدمتتون -آقاطاها

 روشا؟  یدرد دار-نیطن

 درد داشتم   یلیخ روزیآره د-

 همراهشون بود. گهیمرد و زن د کیو  یروزیآرتان باهمون دختر د اهمونیموقع در باز شد و پسره  همون

  د؟یدیخوب خواب شبیسالم حالتون بهتره؟د-آرتان

 کرد... یکردن.بعد آرتان شروع به معرف یآقا طاها رو کردن به آرتان و سالم و احوالپرسو نیطن

 ! دیشناس یکه م سمیپدرم هستن آرتم شونیکنم آذرجون مادرم هستن و ا یم یمعرف-آرتان

 خوشبختم  -آقاطاها

 عسلم! تیبیبرا غر رمیبم ی!الهدهیهم رو تخت خواب یکیافتاد که  ادشونیکردن باهم  یاحوالپرس بعداز

 دخترم؟  یخوب-پدرآرتان

 لبخند کمرنگ جواب دادم کی با

 . مارستانیب نیآورد فیکه تشر دیشرمنده کرد یلید؟خیممنون شما خوب هست-

   فسیکنم وظ یممنون خواهش م-پدرآرتان

 دخترم راحت باش!  یزن یحرف م یرسم نقدریچرا ا زمیعز -مامانش

 چشم -

  زم؟یکنه عز یسرت که دردنم -سیآرتم

 لحن ساده گفتم: هیبهش داشتم با  یحس بد کیدونم چرا  ینم

 نه فعال خوبم -

 خداروشکر -سیآرتم

 ! امیدوباره م میکاردار میبر دیبا گهیروشا جونم ماد-نیطن

 ! دیآورد فیتشر دیدی!آقاطاها شما هم زحمت کشزمیعز یکه اومد یجونم مرس نیطن یفداتشم اله-

 ! دیبگ نیطن ایبه من  دیداشت یخواهرمن اگه کار یکنم شماهم جا یخواهش م-طاها آقا

 چشم حتما ممنون -

  میمواظب خودت باش دوست جون-نیطن

 نیهمچن-

 بااجازتون  -طاها

 قبول نکردم!  یول شمیاصرارداشت بمونه پ سیکم بعد آرتان و خانوادشم رفتن!آرتم کی

 *** 

هم خانوادش  یاومد سه سر یباهاش م سمیآرتم یزد گاه یاومدو بهم سرم یگذره هرروز آرتان م یاز بهوش اومدنم م دوهفته

 یوم انیکه هرروز م دمیو مج دایو طاها ،پارم نیماه!طن کیکه امروز قراره برن آلمان به مدت  ادهیشدت عالقه پدرو مادرم ز نقدریاومدن!ا

 ند! موند دو شبم مامان مو شمیپ نیرن!شبا هم سه شب طن

 آورد! رونیدر منو از فکر ب یصدا
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 دییبفرما-

 

 سالم عرض شد! -

 یداره درونم شکل م یبیحس عج کیبود دروغ نگم  شمیپ یاومد کس یدوهفته هم که م نیآرتانه من تاحاال باهاش تنها نبودم تو ا یوا

 نه! استغفراهلل اون زن داره!  ی!وارهیگ

  د؟یید؟کجایروشاخانوم خوب-

 خوب هستن؟  د؟خانوادهیها!بله بله ممنون شماخوب-

 خداروشکر بله سالم دارن خدمتتون!  -

 ! دنیزحمت کش یلیدوهفته خ نیچه خوب!پدرمادرتون خوب هستن؟ا-

 حالتون خوبه؟  ی!فقط شما مطمئنیکنم چه زحمت یخواهش م-

 آره خوبم!چطور؟ -

 ! دیدیآخه دوبار حال پدرومادرم رو پرس-

 نه! -

 ! گهیشه د یپدر مادرتون خوبن؟دوبار م دیبار گفت کیخانواده خوبن؟ دیگفت دیببخش یبار گفت کیچرا -

 خانوم بود پدر ومادرتونم که...  سیخانواده منظورم آرتم گهینه د-

 شن خانوادم!  یسه نفر م نیکنه کل ا یخب بازم فرق نم-

 ! د؟جالبهیدونیم یکیشما همسر خودتون رو با پدر ومادرتون -

 از خنده اشک تو چشماش جمع شد!  کهی!طور رخندهیزد ز هوی آرتان

 حرفم خنده دار بود؟ -

  دای...البته ببخش یلیهههه آره خ-

 کجاش اونوقت؟  -

 دست چپشو نشون داد و گفت:-

 گفته اون زنمه  یکه اون خواهرمه!ک سهیمن زن ندارم!اگه منظورت آرتم نیبب ناهاشیا-

 گفتم: یجیباگ

 کس!خواهرته واقعا؟  چیه-

  ه؟یمشکل-

 نه آخه من فک کردم...-

 ظرف غذا اومد تو و از آرتان خواست تا تو غذاخوردن   هیموقع درباز شد و پرستار با  همون

 کنه!بعدم رفت!  کمکم

  د؟یدست چپ دیببخش یعنی؟یدست چپ-آرتان

 ازتون بخوام؟  یزیچ کیشه  یبله بااجازتون !م-

 ! میباهم ندار ییآشنا چیآخه منو شما ه دیاگه خودتون دوست دار د؟البتهیرف بزنشه با من راحت ح یم-

 بهتون بدم!  شنهادیپ کیخواستم  یعادت کردم!اتفاقا م یمن ازبچگ یکنم!ول یم یالبته سع-

  ؟یشنهادیچه پ-

 ! میبه بعد مثل خواهر برادر باش نیازا-

 برادر بزرگتراز خودم داشته باشم! کیآرزوم بود  یمن از بچگ یچه عال-

 

 ازت بزرگترم؟  یدون یحاالشما نه تو از کجا م-

 !  میاونم غذاآورد و باهم خورد یلبخند زدم آرتان کمکم کرد تا غذامو بخورم و پرستار برا کیفقط  درجوابش

 ناهار آرتان گفت: بعداز

 ازت بزرگترم؟  یدون یاز کجا م ینگفت-

 خب حدس! -
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 سوال بپرسم؟ کیشه  یم تیحدس به واقع لیتبد یخب برا-

 و سه ستیب-

 و پنج!  ستیب ؟منمیخون یفکر م-

 دونم خودم!  ی! باهوشم میبپرس یخوا یخب معلوم بود م-

 اعتماد به سقف! -

 اعتماد به عرش! -

خواد بره که بابا  یبه من ،آرتان گفت م هیتوص یبا منو آرتان و کل یاحوالپرس یلحظه درباز شد ومامان وبابا اومدن داخل بعد از کل همون

 گفت کارش داره!

 کنم سر وپاگوشم.  یخواهش م-آرتان

 ! یمن باش یمراقب روشا میستیکه ن یمدت نیخواستم تو ا یآرتان جان م-بابا

 چشم  یبله حتما!به رو-

گرفت  شی!مامان بغلم کرد وخودشم گرهیگر ریکردن که هنوز حرف مامان تموم نشده زدم ز یم یوبابا داشتن ازم خداحافظ مامان

 آرتانم زنگ زد و   یاز دوستا یکیفرودگاه شدن و رفتن! یمامان،بابا راه یو زار هی!خالصه بعداز گر

از جمجمه و  یعکس بردار یقبول نکردم!پرستار اومد و منو برد برا یبمونه ول شمیپ ادیب سیاصرار گفت که آرتم یشد بره باکل مجبور

 اوصاف تا سه هفته   نیجمجمم درحال جوش خوردن بود و با ا ی.!خداروشکر شکستگ..نایدستم وا

 شم!  یمرخص م مارستانیاز ب گهید

 *** 

 زنگ خورد....  میرفت که گوش شمیوصبح بخاطر کالسش از پ شمیموند پ سیشبم آرتم کی

 بله؟ -

 آلمان.  میدیروزرسیدخترم؟ما د یمامان خوب یسالم روشا-

 خوبه؟  ؟بابایخوبم!شماخوب یسال مامان جونم مرس-

 ؟  ی!دردندار میهردو خوب خوب-

 ! سین یزیکشه که دکتر گفت چ یرمیوقتا سرم ت ینه فقط بعض-

  ؟یش یمرخص م یخداروشکر...نگفتن ک-

 ! گهیسه هفته د-

  یبرو استراحت کن با زمیباش عز-

   یبابا-

دونستم  یم یبود!پسرخالم!حوصله جواب دادن نداشتم ول ارشیدوباره زنگ خورد ک میدارم من بخدا تکن اصال!گوش یپدر و مادر عجب

 شه!  یاگه جوابشو ندم شر درست م

 لحن سرد وخشک جواب دادم! کی با

 سالم -

 ماهت دخترخاله جونم! ی!سالم به رومیدیگرم شمارو شن یبه به چه عجب ما صدا-

 خل هستن! هه!کوچولوپسرخاله  کی

  ؟یداشت یکار-

 ده؟  یجواب نم یزنم کس یدرخونتونو م یچرا هرچ-

 چون مامان بابا رفتن آلمان! -

 وتو؟  -

 ! نجایاومد ا یهرروز م مارستانیگفتم ب یبگم اگه م یبودم چ مونده

 به توچه!-

 

 دور دور!  میباهم بر امیخواستم ب یم-

 خود!  یب-
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 شده؟  یزیروشا چ-

 شه؟  یزیچ دیبا-

 !؟یزن یحرف م یوجد نقدرخشکیآخه چرا ا-

 نداره  یخاص لیدل- 

 حرف زدنت  ینطوری!با ایقلبمو شکست یول-

 به درک -

 درست حرف بزن روشا!-

 ! یخوام!کاردارم بابا ینم-

 قطع کردم!  ویاحمق ،ازش متنفرم اه!وبعد گوش پسره

 ؟ید یفحش م یبه ک-

 ! ستادهیدر وا یآرتان جلو دمید برگشتم

  ؟یاومد یتو ک-

 االن !سالم  نیهم-

 !؟ یسالم خوب-

  ؟یداد یفحش م یبه ک یممنون نگفت-

 ! ارشی!خب به ...کچکسیهان؟ه-

  ه؟یک گهید ارشیک-

  انه؟یدوستم داره  نمیتو مغزم جرقه زد!بزاربب یفکر هی

  ه؟یک ارشیگم ک یروشا باتو ام م-

 ! یچه عصبان-

  ه؟یک ارشیروشا ک-

 دخالت کنه!  میتوزندگ یدوست ندارم کس-

  ستم؟یبرادرت ن یمن مگه جا-

 مونه  یمثل دوست پسرم م ییجورایپسرخالمه!-

 ؟یچ-

 ..گفتم که....  یچیه-

 د؟یروشا چقدر باهم دوست بود-

 ام...-

 بگم هول شده بودم یدونستم چ ینم

 گفت: یلحن بلندوعصب کی با

  ؟دیزنما!گفتم چقدرباهم دوست بود یبا تو دارم حرف م-

 سرم داد نزنا! یهو-

 !دمینفهم یچیه گهید دویموقع سرم سوت کش همون

 *** 

 کیخوندم! یرو م یزیچ کیاز تو چشماش  دیبا یشدم برام سخت بود ول رهیبهش خ سادهیسرم وا یآرتان باال دمیباز کردم د چشمامو

 تو چشماش بود!  یبرق خاص

  ؟یخوب یروشا خواهر-

 ادب!مرد ساالر!خخخ  یبغلت کنم !ب رمیخواد بگ یصدام نکن دلم م ینطوریا یوا

 زدم!  یسرت دادم دیمنو ببخش نبا-آرتان

 بهش بگم!  قتویتو صداش بود!وقتش بود که حق یغم خاص کی یاله

 کنم!راستش.. یدراصل عذر خواه دی!من با سیمهم ن-

  نییانداختم پا سرمو
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   ارشیباک چوقتیمن دروغ گفتم ..آخه من ه-

کنه چندبارم  یم یعاشق یوسط اون ادعا نی!البته امی،همش باهم دعوا دار میدخترخاله ،پسر خاله هم نبود هیمثل  ینبودم حت دوست

 بهش ندارم! یحس چی!آخه ه هیجواب من منف یول میاومد خواستگار

 

 

*** 

 

 

رو از  یرفتار نیهنگ کردم!واقعا انتظار همچ یواقع یآماده کردم !به معنا یچک حساب ک،یخودم رو واسه  یجواب بودم ازش!حت منتظر

 لحظه بغلم کرد و   هیو تو  دمیشدو به وضوح شن کیقدماش که بهم نزد یآرتان نداشتم !صدا

 دیببخش کیرهام کرد و با  قهیبود!بعداز چند دق یبود!چقدر عطرتنش دوست داشتن یچه حس خوب یکشوند سمت خودش!ول منو

 خواست بره... 

 آرتان !-

 ارشیبود مامان ک نایزنگ خورد!خاله روم میبله جوابم رو داد تاخواستم حرفم رو ادامه بدم که گوش کیبود با  نییسرش پا یول تبرگش

 ادیعمرا!بعدشم خاله گفت م یکنم ول یبابت لحن بدم عذرخواه ارشیکل ماجرا رو گفتم به خاله ،خاله خواست که از ک نکهی!بعداز ا

 رفته!  دمی!برگشتم به آرتان نگاه کنم که د نهیتا منو بب مارستانیب

 !یبرام کم نذاشت ینوع بدبخت چیعاشقتم که ازه ایخدا

مرگ!  یعنیبرام  ارشیترحم؟ سه (وجود ک ایعشقه  یاز رو سیآرتان که معلوم ن یدو(کارها یا،خوشگذرونی(پدرومادرم رفتن اون سردنکی

 شد بعداز   ریگم شکرت! اشکام سراز یبازم م یول

رسم؟اصال دوستم  یبه آرتان م یعنیو شروع به فکر کردن کردم: دمیتخت دراز کش یپرستار اومدو قرصامو بهم داد!بعدش رو قهیدق ندچ

 که چقدر بغلش گرم بود! یداره؟وا

 ***سه هفته بعد 

 از آرتان   یدو بار اومد ول سی،آرتم ومدین مارستانیمدت آرتان اصال ب نیا یسال گذشت..تو یس دیاشایهفته مثل سه سال  سه

 دایو پارم نیزدم!طن یداد!هرروز بامامان وباباهم حرف م یآزارم م شتریب نیو ا مارستانیاومد ب یهرروز م ارشینزد برعکس آرتان ک یحرف

 !امروز قراره   ادتیدانشگاهم اومدن ع یچندتا از بچه ها یزدن !حت یهم هرروز بهم سرم

 ! ارهیبرام ازخونه ب لیوسا یسر کیگفته بودم که لباسام و   نیبه طن روزینگه!د یزیچ یهش کردم به کساز دکتر خوا یبشم ول مرخص

 *** 

 ! زیشم ازحضورتون!ممنون بابت همه چ یمرخص م گهیخب دکتر با اجازتون من د-

  ؟یکه تو رفتن ندار یکنم دخترم !مشکل یخواهش م-دکتر

 نه آژانس جلو دره!خداحافظ -

 خدا نگهدارت دخترم! -

 فکر کردم.  ندمینگاه کردم و به آ ابونایو آدما تنگ شده بود تاخونه فقط به خ ابونایخ یشدم ،چقدر دلم برا نیماش سوار

رو  ییرایپذ یشوفاژها  عیسرد بود سر یلیقطع کردم !خونه خ یحوصلگ یبا ب ارشهیک دمیزنگ خورد د میخونه همون موقع گوش دمیرس

 بود!  سیزنگ خورد آرتم می...بعدش رفتم باال تو اتاقم ،دوباره گوشروشن کردم

 بله؟ -

 دنبالت؟  مارستانیب میایبا آرتان ب ی،چرا نگفت یشعور یب یلیروشا خ-

    ختیر یاسم آرتان دلم هور دنیباشن

 ؟  یروشا خوب-

 خواستم مزاحم شم  یالو،آره، آره خوبم نم-

  ؟یبابا!حاال االن خونه ا هی!مزاحم چ گهید میحرفا نداشت نیازا-

 دمیآره تازه رس-
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 اونجا!  امیاالن ب ستمیاگه مزاحم ن باشه

  زمیعز هیمزاحم چ-

  ؟یشه آدرسو برام بفرست یفقط م-

 فرستم!  یآره االن برات م-

 اومد! یموقع  برام پشت خط همون

 دارم!  یمن پشت خط سیآرتم-

 باشه برو خداحافظ!-

 بود! نایرو وصل کردم، خاله روم یت خطکردم و پش قطع

 بله؟ -

 اونجا  امیب یازدستت ناراحتم خاله!اگه خونه ا یلیالوروشا!خ-

 خونه ام -

 باشه اومدم فعال! -

 یمشک یشلوار ورزش کیرفتم و مانتوم رو با  دمیرس یفرستادم،به حموم نم سیآرتم یآدرس رو برا عی!سرادین ارشیکرد، خداکنه ک قطع

پنج  د،یکش یم ریت کمیتو آشپزخونه سرم  نییهم سرم کردم!رفتم پا یعوض کردم موهامو با کش بستم و شال سرخاب یمشک شرتیوسو

 بود.  سیبلند شد آرتم فونیآ یرو اپن ،صدا اشتمشربت درست کردم و گذ وانیل

 درو پشتش نبست. یداخل اومد ول اطیبراش باز کردم و رفتم جلو در !ازدرح درو

  ؟یدرو نبستسالم چرا-

 سالم آرتانم اومده. -

 دونستم بعد از اون بغل چطور باهاش رفتار کنم!  یهنگ کردم، نم قهیدق کی

  ؟یخوب-سیآرتم

  ؟یتو خوب یها؟آره مرس-

 اطیدرح ریسنگ فرش ها مس یبانظم و مرتب رو یلیکه آرتان اومد،سرم روبلند کردم و نگاهش کردم خ دمیبسته شدن در فهم یباصدا

 بود!  نییکرد !سرش پا یم ینه رو طتاخو

 داداشمو  یخورد-سیآرتم

 هان؟ -

 تو  یروشا از دست رفت-

 سالم -آرتان

 داخل   دییجان،آقا آرتان بفرما سیآرتم دیسالم خوش اومد-

 ! یمرس– سیآرتم

 گفت  سیکه آرتم ارمیکردم خواستم برم شربت ب شونییداخل و به سمت مبل ها راهنما اومدن

   یمرخص شد مارستانیامروز از ب نیالزم نکرده هم-

 مانعش شد! فونیآ یتاخواست حرف بزنه صدا سیکنه !آرتم ییرایپذ زبانیزشته مهمون از م رمینخ-

 ادیخوشحالم االن م دمیهم که اومده!  حوصلشو ندارم اصال! آرتانم رو تازه بعدازسه هفته د ارشیودرو بازکردم اه اه اه ک فونیسمت آ رفتم

 زنه تو حالم !  یگند م

  ؟ییجلو در واسه خوش آمدگو یر یچرا نم -سیآرتم

 ها؟ -

 بود! سادهیپشتش وا ارشمیکه ک دمیسمت در خاله رود رفتم

 ! دیسالم خوش اومد-

  ؟یمرخص شد مارستانیاز ب یبگ دی!دختر تونبایکی!چه عل یچه سالم-نایروم خاله

 آروم مهمون دارن!   کمیمامان -ارشیک

 داد: دوادامهیآرتانو د سویخاله آرتم تازه

 !یناراحتم کرد یلیبه هرحال خ-
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 دمینه؟ د ایشه  یحالتش عوض م نمیکردم !به صورت آرتان نگاه کردم بب شونیمعرف گهیخاله اومد تو رومبل نشست وبعد به هم د بعدش

 ! کطرفهی عشق کی یکنم عاشقش شدم ول یناراحت شدم !اعتراف م یلینکرد !خ یرییتغ چیه

 کرد!  یباهام اومد حالم اصال خوب نبود!بغض داشت خفم م سمیآشپزخونه آرتم رفتم

  ؟یروشا خوب-سیآرتم

 آره نگران نباش -

  ییرایرفتم پذ عیسوال تنها گذاشت !دوست نداشتم بهش فکر کنم !سر ایدن کیبرد ومنو تو  سیشربتو آرتم ینیس

 گفت: یو دستور یامر نابالحنیروم خاله

 خونه ما! میرو جمع کن بر لتیروشا وسا-

 ممنون خونه خودم راحت ترم ! -

  میارشیخب اونجا هم خونه خودت !فقط منو ک-خاله

 از شوهرش طالق گرفته بود. نایروم خاله

 راحت ترم   نجایا یمرس-

 زنگ خورد و مجبورشد جواب بده. شیبگه گوش یزیخاله چ تااومد

  ارش؟یآقا ک هیرشته شما چ-آرتان

 کارخونه قطعات خودرو دارم وشما؟  کیاالنم  کیمکان یمهندس-ارشیک

 دارم! یشرکت مهندس  کیمهندس ساختمان!درحال حاضر  ،یمعمار -آرتان

 من عاشق   یدونستم شغلش رو! وا ینم من

 !مهندسام

 خانوم؟  سیآرتم یوشما چ-ارشیک

  ،وکالتیانسان-سیآرتم

 !یچه رشته ا -ارشیک

 زد و بعدش خاله اومد!  یلبخند کمرنگ سیآرتم

 رسونم. یبرم رستوران!سرراه توروهم م دیباش با عیسر ارشیک-خاله

 رستوران داشت.   خاله

 !میباش بر-ارشیک

 ذوق کردم که خاله گفت: یبهم داده بودن کل ارویدن انگار

  یومدیباشه ن ادتیروشا -

 مونه  یم ادمیباشه خاله -

 خواست دست بده که گفتم  یموقع خداحافظ ارشی!ک رونیرفت ب یوخداحافظ چشم غره هیبعداز  خاله

 باهات داشته باشم! یتماس چیصدبار دوست ندارم ه نیا-

 دوباره شما!وبعدم رفتن.   دارید دیگفت:به ام سیکرد و روبه آرتم یبهش برخورد.ازآرتان خداحافظ یلیخ

 !پسره آشغال!زهیپسر خالت ه نیاه روشا چقدر ا-سیآرتم

 ول کن بابا به درک! ارزش حرف زدنم نداره. -

  یآبج یخوب جوابشو داد یلیخ-آرتان

 دادم.   لشیتحو یلبخند زور کی د،ید یبرام سخت بود عشقم منو به چشم خواهرش م یلیتو دلم شکست خ یزیچ کی

 .سیقبول ن یمنطق و لیدل چیخونه ما ه میر یرو جمع کن م لتیخب روشا جون پاشو برو وسا-سیآرتم

 

 تنها بمونه تو خونه درندشت!  میدم آبج یگه من اجازه نم یراست م-آرتان

 خواهر تو شد؟  یسوال روشا ک کی-سیآرتم

 ! دمیم حیروشا شما برو!من واسش توض یآبج-آرتان

 آخه.. -
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 باش!  عیآخه سر یآخه ب-سیآرتم

 . نییپا دمیاومد دو سیداد آرتم یدونستم چندروز قراره بمونم!صدا یچند دست لباس برداشتم نم کیباال تو اتاقم  رفتم

  ؟یخوب سیشد؟آرتم یچ-

 بود  یآره خوبم آروم باش شوخ-سیآرتم

 سرم! یآ یریبم یاله-

 اومدن سمتم! سیو آرتم آرتان

 باشه -سیواسش آرتم اریبرو آب ب سیروشا؟آرتم یخوب-آرتان

 *** 

 روشا جون!  یخوش اومد یلیخ یلیخ-آرتان مامان

 وآقا آرتان اصرار کردن...  سیآذرخانوم من واقعا شرمندم مزاحمتون شدم بخدا آرتم یمرس-

  ؟ییتوخونه تنها یکن کاریچ یخواست یکردن مادرجون م یکارخوب-آذرجون

 !ییعادت کردم به تنها-

 لبخند تلخ زدم. کی

 برات مادر...  رمیبم یاله-آذرجون

 وسط حرفشو گفت: دیپر سیآرتم

  ؟یپدرومادرت چ ؟پسیچ یعنی-

 ... یو پارت یفکر مهمون ایسفر  یفرودگاه بودن برا یاتویاومد  یم ادمیکه  یاز وقت-

 کنم....  یم یمادر قربونت بره...خودم برات مادر-آذرجون

 تونم برم حموم!  یآخر خودش گفت که م رمیشه برم دوش بگ یتو اتاقش روم نشد بهش بگم م میرفت سیآرتم با

 رو برداشتم وگفتم: لمیوسا

 حموم کجاس؟  سیآرتم دیببخش-

 اتاق آرتان بغل اتاق من!  یروبه رو-سیآرتم

  یباشه مرس-

 داشتم!  اجیبهش احت یلیخ مارستانیحموم بعدازسه هفته تو ب رفتم

 اومده بود  آرتان که تازه از اتاقش  رونیاز درحموم اومدم ب نکهیبود!هم یحموم خوب یلیخدا چقدرسبک شدم!خ یوا

  سیباشه رفت!منم رفتم تو اتاق آرتم تیعاف کیبا نوییسرشو ر انداخت پا عیاون سر یول م،یچشم تو چشم شد رونیب

  زمیباشه عز تیعاف-

 حموم؟  یر یگلم خودت نم یسالمت باش-

 لحن شوخ گفت: کیبا

  ؟یدار کاریتو به حموم رفتن من چ-

 کنم!  یتواتاقت فضول خوامیآخه م-

 راحت باش! -

 هستم تو نگران نباش!  -

 ازموکالم قرار دارم. یکیبرم روشاجون با دیخب من با-

 باش گلم برو-

 

  یبا-سیآرتم

  یبابا-

بگم فقط منو آرتان؟  خواستمیم دیفکرکرد هی.چمیناهاربود یناهار ازقضا، فقط منو آذرجون برا یآذرجون صدام زدبرا سیرفتن آرتم بعداز

 .رمیههههه نخ

 ستتون دردنکنه آذرخانوم د-

 بامن راحت باش دخترم بگو آذرجون -
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 چشم آذرجون!-

و  سیجمع کردن وشستن ظرفها کمکش کردم ،بعدش رفتم تو اتاق آرتم یوبعدازاون بااصرار تو میتو سکوت خورد ناهارو

براش تنگ  یلیوجواب دادم بابابود!دلم خ دمیاز خواب  پر میزنگ گوش یسفرکردم!از صدا یخبریخواب و ب یایباهزارجورافکارمختلف به دن

 شده بود! 

 سالم باباجونم -

  ؟یسالم دختر خوشگلم خوب-

 گذره؟   یخوبه؟خوش م د؟مامانیخوبم شما چطور-

 آره؟  گهید یمارستانی!بهیجات خال یآره دخترم منم خوبم مامانتم خوبه!خداروشکر ول-

 نه صبح مرخص شدم -

  ؟یعه! خداروشکر خونه ا-

 گفتم: هیکنا بالحن

 نذاشتن خونه تنها بمونم !اومدم خونه اونا  سینه آقاآرتان و آرتم-

 آهان باشه مراقب خودت باش! -

  نیهمچن-

 دخترم؟  یندار یکار-

 من کجاس؟  نیسوال ؟ماش کینه !بابا فقط -

 که داغون شده بود دخترم  نتیماش-

 ... یخاطره داشتم!ول نمیبابا من باماش-

 خرم!  یم گهید یکیخودم برات -

 خرم.  یخودم م-

 ! یدار گهید یخرج ها ینکن تواالن جوون ینطوریا یدهایپولتو خرج خر یذارم خودت بخر ینم-

  یباش مرس-

   زمیخداحافظ عز فسیوظ-

  دیبابا به مامان سالم برسون-

 باش -

 یبابا دمید نییبلندشدم ورفتم دست وصورتم روشستم رفتم پا عیخواب بودم!سر  کیاز یبود به ساعت نگاه کردم پنج بود، وا کیتار اتاق

 آرتان کجاست؟  یآرتان اومده!راست

  زم؟یعز یدارشدیب-

 خسته بودم!  یلیخ دیسالم آذرجون بله ببخش-

 اشکال نداره باباجون! -ارتان یبابا

 ... یسالم آقا-

 بهرام هستم -

  ومده؟یجون هنوزن سیسالم آقا بهرام! آذرجون، آرتم-

 کرد شرمندم دخترم  یهم ازت عذرخواه یکل ادیم رید دیکم کارش طول کش  کینه مادر زنگ زد گفت -

 که من اومدم و باعث زحمت شدم!  دیببخش دیاشکال نداره!دشمنتون شرمنده باشه شمابا-

 شما دخترم!خانوم آرتان کجاست؟  یحرفا نزن که ناراحت م نیاز گهید-آقابهرام

 !  یبده آال بهرام حرف دلم رو زد رتیخداخ آخ

 !ومدهیدونم ازظهر رفته تاحاالهم ن ینم-آذرجون

 

 سالم به همه!سالم مادر!سالم بابا !سالم -آرتان

 سالم پسرم -

 سالم ! -
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 حالتون بهتره خداروشکر؟ -آرتان

 آن کیکردم  هول

 مزاحم شدم  دیبله خداروشکر ببخش-

 ! دیکنم مراحم یخواهش م-آرتان

 ی، س ستیاتاق حدوداب کیکردن اتالش! زیو شروع کردم به آنال سیبعد رفتم باال اتاق آرتم کمیباجازه ازجمع خارج شد.منم  کیبا وبعدش

 یدربود که به بالکن وصل م کیبود وسمت راست اتاق  یدراور چوب کیاونورتر  کمی، یقرمزمشک یروتخت کیتخت دونفره و با کیبا یمتر

 عکسش قشنگ   ییبالباس اسپرت بود خدا سیعکس از آرتم کی واریشد وبغلش رو د

اتاق  زکردنیدر منو از آنال یامد!صدا ویم شیعسل یکه به چشمها یگندم کمی ی!نه الغر بود نه چاق !قدش نسبتا بلندبود، باپوستبود

 اومد تو!  سیشالم رو سرم کردم!دربازشدو آرتم عیسر دیکش رونیب

 سالم شرمندم بخدا روشاجون کارداشتم -

 نداره! یاشکال چیه لیوک رکردنیومهره درکتاب آچار د چی!طبق ماده پلیسالم خانوم وک-

 مرده بود ازخنده. سیآرتم

تو  میبودن!بعدشم رفت یسکوت خورده شد کال خانواده آروم و خوب یشام شام تو یو بعدش صدامون زدن برا میتو سروکله هم زد یکل

 خوابش برد!  دهیسرش به بالش نرس سیکه آرتم سیاق آرتمات

 بود!خنک   یخوب یچقدرهوا یرو نگاه کردم پنج بود!بلندشدم رفتم سمت بالکن وا میبرد، ساعت گوش یخوابم نم اصال

 یحال وهواکرد!تو یاومد و موهام حرکت م یبود بادم یحس خوب یلی!کش موهامو بازکردم و  موهام رو روهوا ول کردم خ ودلچسب

 خدامن عاشق   یبود!وا تاریگ یتر گوش دادم صدا قیدق دمیشن ییصدا ییهویخودم بودم که 

 یزشت باشه!ول دیفک کردم شا ی!ولهیک نمیدوست داشتم برم بب یلی!خادیم اطیصداداره از ح دمیوالبته استادش!فهم تاربودمیگ یصدا

انداختم روسرم!و  یشال مشک کیشنل انداختم رودوشم موهامو ازباال جمع کردم و  کیو اخر  اوردمیفعال شده بود!طالت ن میحس فضول

   یکیشدم و به سمت صدا رفتم پشت چندتا درخت  اطیو واردح رونیازاتاق آروم رفتم ب

   میس یانگشتاشو رو یخدا چقدرحرفه ا یآرتانه!وا دمیداشت، رفتم جلوتر د یقشنگ تمیر کیزد  یتارمیبود وداشت گ نشسته

 یکم بعد سرش رو آورد باال و متوجه حضورمن شد هول شد که منم دست کم کیبود! گهید یایدن کیداد!انگارتو  یحرکت م تاریگ یها

 :میازاون نداشتم !هم زمان باهم گفت

 د؟یدیچرانخواب-

 و گفتم: دمیکش قینفس عم کی!میدیخند یبعدش کم که

 !وشما؟ دمیخواب یلیاومد!ظهر خ یخوابم نم-

 خوابم نبرد!  یمن از خستگ-

 ! بالبخندکوچک گفت:دیزن یم تاریقشنگ گ یلیخ یراست ـآها

  یمرس-

 گفتم: یشوخ به

 ! دیرس یمن نم یبه پا یول-

 د؟یزن یم تاریمگه شما هم گ-

 ! یزنم!دوما مگه قرارنبود راحت حرف بزن یتارمیاوال آره گ-

 !  یرفته بود ببخش آبج ادمیبودمت  دهیآخه دوهفته ند-آرتان

 نه داداشم! یبگم توعشق من یمرض !آخه بابا به ک وی،آجیگفتم دردآبج تودلم

   ؟یخوب-آرتان

 سوال بپرسم؟ هیشه  یهاا؟آره خوبم!م-

 پرسم!  یوگفتم م ایرو زدم به در دلم

 خداروشکر،دوتابپرس -

 ...چرا زهی!چهیکاف یکینه -

  ؟یچرا چ-

 ؟یداشت بتیچرا دوهفته غ-
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 مردم. یم داشتم

 دلت برام تنگ شده بود؟-

 شد و گفت: یجد هویمنم مثل لبو شده بودم بعد دنیبگم؟شروع کرد به خند یخدا حاال چ یوا

 

 تونستم تو روت نگاه کنم!  یچون نم-

 چرا؟ -

 بخاطر برخورد آخرمون!-

 روشا! ییایح یب یلیبشم!خ اتیقربون اون شرم و ح یمنظورش بغل بود!آخ اله دمیفهم

 ! ی!مثل اون بغل ...منو ببخش خواهرسیرفتارام دست خودم ن یبعض یپسرم گاه کیمن  نیبب-آرتان

 بپرسم؟  یزیچ کیشه  یم-

 لبخند زد و گفت: کی

 گفتم دوتابپرس. بگو! یدید-

  ؟؟یرو دوست دار یتو کس-

 (پدرم،مادرم،خواهرم ستادیآره )قلبم وا-

 راحت شد المیخ

 دختر!  کیجنس مخالف ، هیمنظورم اون نبود،-

  ؟یبدون یخوا یم یچ یبرا-

 ! ینطوریهم-

 تونم بگم! یتابه عشقش مطمئن نشم نم-آرتان

 گفت برات متاسفم!بابغض گفتم: یبهم م یحس کیداد! یگلومو بغض قلقلک م دیرو سرم خراب شد سرم سوت کش ایدن

 شناسمش؟  یمن م-

 خوب!  یلیآره خ-

 مبارک باشه! -

 مبارک صاحبش باشه!-آرتان

 !توفقط  یشد یعاشق کس ،یخواست داد بزنم بگم توغلط کرد ی!دلم مدمینفهم منظورحرفشو

 !یمن ماله

شدم. اشکام بدون دعوت  سیشد!وارد اتاق آرتم یآرتان روم یموندم دستم برا یخونه چون اگه م دمیدو عیاومد سر یصدام درنم یوا

 تونستم بمونم!  یهم نم گهیروز د کیبود که  نیدونستم ا یکه م یزیجمع کردم !تنهاچرو  لمیوسا عیمهمون گونه هام شدن!سر

 *** 

 یجواب نم چکسیه یهم که اومدم به تلفن ها یوآذرجون ،از وقت سیدعوا باآرتم یخودم.بعداز کل یبود که اومده بودم خونه  دوروز

کنم!اصال حالم دست خودم  هیخواست گر یدلم م ی... ولیدونم تاک یکردن نم هیدم!خودمو تو خونه حبس کردم، فقط کارم شده بود گر

   یتو قلبم شکسته که لبه ها یزیچ کیکردم  یپربود!حس م انوزم نینبود،دلم از دست زم

بود!بدون  یبد یلیگرفته بودن!حس خ یرو داشتم که عشقشو به باز یسوزونه!حس کس یم یره!وداره حساب یتو قلبم فرو م زشیت

 ! فیتوص

 *** 

دختر  کیشناختم! یرو نم نهیعکس تو آ نهیآ یچکاپ!رفتم جلو یبرا مارستانیبرم ب دیگذره!امروز با یروز از اون شب م پنج

حاضر  عینبود!سر یکرد!اصال حس خوب یتو وجودم مسخرم م ییصدا کی!هیقرمزو ورم کرده از زور گر یگود رفته،چشما رچشمامیالغر،ز

نوبتم بود، خوب  قای!سوار آژانس شدم !دقرمیخوردم تا جون بگ رکاکائویوش کیک کهیت کیآشپزخونه  تمم !رفتونستم راه بر یشدم اصال نم

   نیبه ا نهیشد اصالحوصله انتظارو نداشتم! تو طول معا

 منو آرتان شد!  ییتصادف باعث آشنا نیکردم که ا یم فکر

 دخترم؟  یخوب-دکتر

 بله،بله -
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 گه!  یم گهید زیچ کیچهرت  یول-دکتر

 از پشت اومد که گفت: یمرد یصدا هوی

 ! دیسیسرم بنو کیلطفا براشون  ستیدکتر حالشون خوب ن یآقا-

 آرتان بود! یکرد!وا یکارمیچ نجایا نیا

 ! ؟حتمایسالم پسرم خوب-دکتر

 سالم دکتر دیببخش-

 

 سرم تو دستمه و آرتان باال سرم!  دمینکردم!به خودم اومدم که د یمخالفت اصلت

  ؟ی!(نکنه بهت بد گذشته بود؟راحت نبودی)اه توروخدا نگو خواهر؟یخواهر یهوا رفت یب هویچرا -آرتان

 گفتم: یفیضع یباصدا

 ... یبود ول یعال زینه نه همه چ-

 باهات قهره؟  سیآرتم یخبر دار-

 آره -

 ارزش داره؟ -

  ؟یچ-

 ازدست دادن دوستت؟  متیبه ق یرفتنت،حت لیدل-

 آره...  یاگه ناراحت نش-

 خودتون محترمه!  یبرا لتونی!دلینه چه ناراحت-

 که آرتان گفت: نییتخت اومدم پا م،ازینزد یحرف چیتا تموم شدن سرم ه گهید

  ؟یایبامن ب ییجا کیشه تا یم-

 ادمیاصال  ی!واادیره وم یم قهیدق هینگه داشت بعدم گفت  یجگرک کی ی!جلو میشد نیچون و چرا قبول کردم باآرتان سوارماش یب

 رو درآوردم و بهش زنگ زدم!  میبود!اصال حواسم نبود گوش نیطن هینبودجشن نامزد

 بله؟ -نیطن

  ؟یسالم چطور-

  ؟یسالم روشا خوبم تو چطور یوا-

خفه  یریاالن منو بگ یدار ت،حقینامزد امیبودم وقت نکردم ب ریدرگ یلیبزرگ بهت بدهکارم!به خدا خ یمعذرت خواه کیخوب!من -

 ! تمیمیدوست صم رسرمی!خیکن

 تو عذرت موجه!  یول یبود یم دیبودن که با-

 ! کنمیبخدا جبران م-

 .ستیبه قسم ن یازیممنون !ن-

 خوشبخت!  یخب حاالخوب هستن آقا-

 شه خوب نباشه! یمگه م-

  دیخند بعدش

 اومده! رشیملکه گ کیبله -

 و گفتم:  دیخند

 برمنکرش لعنت! -

 بشمار!-

 .دنیبه خند میکرد شروع

 توچخبر؟آرتان خوبه؟ -

  ؟یپرس یتوچرا حالشو از من م نیطن-

 !  گهید گهید-

 کنم. فیبرات مفصل تعر نمیبش دی! حالت باستین یکن یکه فکر م یاونطور زمیعز-
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 آها باشه!  -

سالم برسون!از طرف منم از  همنای!به خاله ایکنم خوشبخت ش یخوام،ازته قلب آرزو م یشم برو بازم معذرت م یمزاحمت نم زمیخب عز-

 بگو!  کیکن و بهش تبر یآقا طاها عذرخواه

  یباشه قربون محبتت!با-

 ! یبابا-

 ! هیدوست خوب یلیدوسش دارم خ یلیگرفتم ،خ یانرژ

 رو باز کرد ونشست!  نیفکر بودم که آرتان درماش نیکرد،توهم ریآرتان د نقدریا چرا

 !رهیگرفتم بخوره جون بگ میواسه خواهر نویا ایخوام شلوغ بود!ب یمعذرت م-آرتان

 

 .میاه! بعدش تشکر کردم و شروع کردم به خوردن واسه آرتانم لقمه گرفتم وباهم خورد یدرد خواهر یا

  ؟یندار یامروز که کارخاص-آرتان

 نه چطور؟ -

 چون کل روزو باهات کاردارم -

 سکوت بود و به آهنگ گوش دادم. نمونیدادم ب هیتک یصندل یروز درکنار عشقم!سرم رو به پشت کی نیبهترازا یچ

 شد! ینجوریکه ا شدیدونم چ ینم

 شمیپ یستیدونم چندوقته ن ینم

   واشی واشیدارم  یگم تافقط بدون یم نارویا

 شم یم وونهید

 دوبارت دنیبه عشق د یتاک

 رمیها خسته بشم بم توکوچه

 دنبال تو بگردم دیبا یتاک

 !رمیسراغتو بگ دیبا یک از

 بشه سیمن خ ینبود چشما قرار

 بشه سیقرار ن یهرچ قرارنبود

 آرزوم شه دنتید قرارنبود

 تموم شه ینجورینبود که ا قرار

 ( ،قرارنبودیسچیطل رضای)عل

 دانشگاه؟   یگرد یبرم یک یراست-آرتان

 و گفتم: رونیخودم اومدم ب یتوحال وهوا از

 !؟ یگفت یچ دمینفهم دیببخش-

 دانشگاه؟  یگرد یبرم یگفتم ک-

دارم که اگه  یاخالق بد  کی یول میهست یبرتر یدانشجوها دایو پارم نیخوام برگردم!درسته که من و طن یترم نم نیراستش تا آخر ا-

 ... بتیفهمم حاال فکر کن چند ماه غ یکنم و درسارو نم یم یکنم قاط بتیغ ایبرسم  ریروز د کی

 آها -

 حتما!   یعنیکنم تو تابستون پاس  یاستاد خصوص کیبا شویبق دیشا-

 ! یروم حساب کن یتون یم یکمک خواست-

 حتما!-

 جذاب بود. مرخشمیچقدر ن یوا

  م؟یر یم میکجا دار یشه بگ یم-

 ! میرس یم گهید کمی یفهم یم-

 کجاس؟  گهید نجایا-

 شه!  یعمرت م یجا نیخوب که مطمئنا بهتر یجا کی-
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 اوه اوه چه مطمئن! -

 ! یشو اگه دوست دار ادهیبله حاال پ-

 ... ایدن یودوراز دعواها و منم منم ها یخوب داشت دور از مشغله ذهن یلیسکوت خ کی میشدم فک کنم بام تهران بود ادهیپ نیماش از

 خوشت اومد؟ -آرتان

 داره.  یآره آرامش خوب-

  م؟ینیاون سنگا بش یجلوتر رو میبر-

 بگه!  یزیخواد چ یخوب بود!حس کردم آرتان م یلیخنک بود که خ کمیهوا  م،یسنگها نشست یگفتم ورو یسر آره ا با

 شده؟  یزیآرتان چ-

 .. زهیآره...چ یعنیها؟نه -

 دم گوش کنم!  یبگو قول م یبگ یخوا یم یهرچ-

 روشا -

 بله؟ -

 ... شیروز پ ادته؟پنجیاون شب -

 ...  خب–

 رو دوست دارم؟ یکیبهت گفتم  ادتهی–

 درباره عشقش حرف بزنه؟ نجایو آورده اگه من یم یچ نیخدا ا یوا

 

  ؟یخب که چ ادمهیخب...آره -

 باهات حرف بزنم.  اتشیخوام درباره خصوص یخب م-

 خدا توروخدا نه!من طالت ندارم. یوا

 درشت... یبا چشما یتو پر،چشم ابرو مشک کمی کلینسبتا بلند ه یدختره...باقد کیخب اون -آرتان

 ! گهیبسه د-

 زنه! یبعد پنج روز اومده درباره عشقش برامن حرف م یتوچشمام حلقه زد لعنت اشک

 خانومم خوبه!  یلیخ یلیاز عشقش مطمئن شدم خداوک گهیدوسش دارم...االن د یلیخ-

 :دادزدم

 بس کن.  یبسته،بسته،لعنت-

  ه؟یاسم عشقم چ یدون یروشا م-آرتان

 بلند گفتم: یباصدا

 آرتان بس کن -

 اسم عشق من...اسمش روشاس -

 .  نمیصبرکن بب قهیدق هیشدم ،عشقش هم اسم منه؟ یم وونهید داشتم

 ! ییروشا عشق من....عشق من تو-آرتان

 ! هیرگریشد زدم ز یعاشق منه؟اصال باورم نم یعنیگه؟ یم یچ نیا ایخدا

 شه!  یآرتان....باورم نم-

  زمینکن عز هیمن قربونت برم گر یاله-

گفت  ینم یچیکردم آرتانم ه هیگر یشد کل لیام به هق هق تبد هیقشنگ ومردونش گم شدم گر یبازوها ونیتو بغلش و من م دیکش منو

  میشد...باالخره عزم رفتن کرد سیبعد آروم شدم و کل لباس آرتان خ کمیکرد! یفقط سرم رو نوازش م

 ! یشکرت!خداجونم شکرت که عشقمو بهم داد ایخوب بود...خدا یلیبود!خ یوضع کیخوشحال بودم اصال  یلیخ یلیخ

 کنه گل من؟  یفکر م یبه چ-آرتان

 کردم که تورو به من داده!  یداشتم خدارو شکر م-

 ذاشت من توخونه تنها بمونم. یآرتان نم میدیساعت بعد رس کیکردن! یلبخند شروع کرد به رانندگ کی با

 شه. یکه نم ییعشق من تنها -آرتان
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 اوال شما نگران نباش! من عادت دارم دوما... -

 وسط حرفم وگفت: دیپر

 من هستم...  یستیتنها ن گهید-

 از دستت حرص خوردم و الغر شدم من رفتم. یکل یکرد تیمنو اذ یلی!من اصال باتو قهرم توخ گهیعه وسط حرفم نپر د-

 !یبد یلیبه من زنگ نزن خ گهید خداحافظ

 شم که دستمو گرفت و نذاشت. ادهیپ نیاز ماش خواستم

خواستم همون  یمن م ؟روشایکش یزجر م یدار دمید ینم یشدم ،فکر کرد یاز عشق تو مطمئن م دیمجبور بودم با یمنو ببخش ول-

 تو اون دوهفته و چهار روز   ؟بخدایچقدر الغر شد دمیند ی! فکر کردیتو رفت یشب بهت بگم ول

 من مثل هجده سال گذاشت   یبرا

 مرد بشم! نیا یمن فدا یخدا اله یبا هجده. وا یبه عالوه چهار روزمساو هدوهفت

 به من گذشت! یآرتان اون شب چ یدون یتو که نم-

 

:. 

  ؟یدوستم دار نقدریا یعنیقربونت برم ! یوا-آرتان

 خدا دوست ندارم االن اعتراف کنم زوده  یوا

 شم!  یم هوشیب دهیکمبود خواب دارم که االن برم سرم به بالش نرس نقدریافته!ا ینم یرم!نگران نباش اتفاق یم گهیخب من د-

 زد!  یتو چشماش موج م ینگران ینگفت!ول یزیچ گهید

 توروخدا مراقب خودت باش!  -آرتان

 گفتم: حیلبخند مل کیبا

 چشم -

رفتم تو اتاق  میخاموش کردم با نورگوش عایسر یچراغارو روشن کردم ول ییرایشدم و رفتم تو خونه!آرتانم رفت.رفتم تو پذ ادهیپ نیازماش

 فکرا خوابم برد!  نیاتفاق افتاد!باهم عیسر زی!همه چ دمیشد به آرتان رس یروتخت !اصال باورم نم دمیفقط شالم رو درآوردم و مانتو پر

 *** 

 !  میبذار ونیبا خانواده ها درم میکه اگر به هم خورد میآشنا ش شتریکم باهم ب کیهفته از اعتراف آرتان گذشته بود،قراربود  کی

 عمرم بود!  یروزا نیگذشت!بهتر یبهمون خوش م ی!وکلرونیب میرفت یهفته هرروز با آرتان م کی نیا تو

 دوروز بعد...  ن،ی***طن

 یول دمیدرس خونده بودم اشکاالتمم ازطاها پرس یوارد دانشگاه شدم همه دانشجوها جزوه بدست بودن ازجمله خودم!من که حساب صبح

 . میبه طرف هم رفت دمیکردم!طاها رو د یدوباره داشتم مرور م

 ! ریبخ ؟صبحیسالم طاها خوب-

  گه؟ید یسالم خانوم خوشگلم!خوند-

 ! ـبله

 گرفت و گفت: طاهادستمو

 ! یموفق ش دوارمیام-

 ! میها بدبخت نهیبب یفهمن خانوم تراب یممنون!طاها ول کن دستمو االن همه م-

 کارم داشت!فک کنم قراره سرآزمون مراقب باشم!  یاستاد عادل شیآخ آره حواسم نبود!فعال من برم پ-

 !  نمتیب یخداکنه!م یوا-

 اومد سمتم!  دایرفت سمت اتاق استادا!پارم طاها

  ؟ی؟خوندیخوب دایسالم پارم-

 گفت؟  یم یاصال حواسم سرجاش نبود...طاها چ روزید یول ؟آرهیسالم ممنون تو خوب-

 سرآزمون مراقب باشه!  دیگفت شا یم یچی!هیش ینخورده پسر خاله م ییخخخ هنوز چا-

 !هههه  رهیگ یافتم خندم م یداداشش م ادیطاها رو  نمیب یخدا نکنه!من م یوا-

 نگو!طاها عشقه منه! ینجوری!ا وونهید-
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 .میدیباهم خند بعدم

 

 !طاها برگه ها رو پخش کرد ! یهم استاد عادل یکیطاها بود  یکی!مراقبامون دیساعت شروع آزمون فرا رس باالخره

 پچ پچش   یپشتم نشسته بود صدا دایدادم!پارم یپشت سرهم جواب م ینطوریشروع کردم به جواب دادن سواال!هم منم

 خ به افکار خودم  بار تو دوسال!خخ کیاومد تقلب کنه مثاال  یم شیکم پ یلیخ یلیخ دای!پارم اوردمیخودم ن یبه رو یاومد ول یم

 خداروشکر استاد   یعنی! میصندل ریکاغذ از اونور کالس پرتاب شد سمت من افتاد ز هی دمیگذشت د قهی!سه دقدمیخند

 و دو الفه مطمئنم!اسمم محمد رضا   ستیجواب سوال ب"برداشتم و خوندم نوشته بود یصندل ریپشتشون بود!کاغذو از ز وطاها

رو  دایپارم یصدا یاومدن سمتم!از طرف یکه داشتن م دمیرو شن یطاها و استاد عادل یقدما یصدا"!ریتماس بگ یشمارم.......خواست نمیا

 گفت: یکه م دمیشن

 اون برگه مال منه بده!   نیطن-

.اه خل وچل بودم اگه به حراست بگن.. دهیترس یدو طرفم بودن حساب یشده بود طاها و استاد عادل رید گهید یول دایبدم به پارم خواستم

بهم  نهیاگه طاها شماره پسره رو بب یره!وا یمن م یبرگم رو پاره کنن اگه اسمن بگن اونوقت آبرو وفتم؟اگهیترم ب نیا ه؟اگهیحراست چ

بغضم رو قورت  یکردم به سخت ینگاه به استاد عادل هینگاه به طاها و  کینکردم! یخدا خودت کمکم کن!من که کار یکنه!وا یشک م

 دادم!  

  د؟یکه تو سوال ندار یمشکل یخانوم گرام-یعادل استاد

 چهارتا سوال مونده جواب بدم   نینه استاد هم-

 بعدا باهاتون کار دارم. دیاونارو هم جواب بد یخانوم گرام-طاها

 اون برگه رو بده!  نیو بغل گوشم  گفت:طن نییاخم کرد و سرشو آورد پا یکمی

 ! بشیگذاشت تو ج یعالمت مثبت تکون داد برگه رو دادم به طاها فور نگاه کردم سرشو به یاستاد عادل به

 کارت دارم!  ایسواالت جواب بده بعداز آزمون ب هیدخترم باآرامش به بق-یعادل استاد

 دمیکش قینفس عم کیسواال جواب دادم دوباره برگمو چک کردم و گذاشتم کنار  هیاسترس به بق یگفتم و بعدم رفتن!باکل یچشم

خودت کمکم  اینکنه!خدا کارتیخدا بگم چ دایپارم یزد، نفسم بند اومده بود تو دلم گفتم وا یقلبم تند تند م دیلرزیم به شدت مدستا

 و طاها!  یهمه برگه هاشونو دادن و رفتن فقط من بودم و استاد عادل دمیکن!به خودم اومدم د

 کنن مثل اونا شده بود!چشماش پره خشم بود!  یم ظیغل یکنه تو جمع ازون اخما یم یکه بچشون کار اشتباه ییمثل باباها طاها

 شدم!  کیاستاد نزد زیو به م نییبلند شدم سرمو انداختم پا میصندل از

 کار شما بود؟  یخانوم گرام-یعادل استاد

 ! میصندل ریاستاد اون برگه مال من نبود !افتاده بود ز رینخ-

 برگه افتاد دست شما؟  پس چطور اون-یعادل استاد

 بلند گفتم: کمی یصدا طاهابا

 از دستتون ناراحتم. یلیمن واقعا از شما انتظار نداشتم خ-

منم کنجکاو شدم برداشتم  میصندل ریبرگه رو انداخت ز نیا یدونم ک یندارم سرم تو برگم بود نم یریتقص چیبخدا من ه یاستاد عادل-

 ..تاحاال شده من تقلب کنم؟ .دی.شناسیخوندم وگرنه شما که منو م

  ؟یاون شماره چ یول دیگ یشما درست م -طاها

!با انی.خودشون بدیبگ دیشناس یهست؟خب اگه م یمحمدرضا ک یدونم آقا ینداره !من اصال نم یربط چیاستاد اون شماره اصال به من ه-

 ره! یبرام چشم غره م تیتربیرفت تو هم!ب شتریحرفم طاها اخماش ب نیا

:. 

 رفته! ادتونی یزیچ هی نکهیمثل ا یاسمن !خانوم گرام دیشناس یپس خوبه م -طاها

 ! یرفته نامزد دار ادتیگفت  درگوشم

 مسائل خونه به خونه ربط داره مسائل دانشگاهم به دانشگاه! یدیاستاد ام-

 متعجب به منوطاها نگاه کرد!  یعادل استاد

 ! میش حرف بزننداره که دربار یحالت خوش یاستاد عادل یجلو

 شناخت صداش کرد !  یکه پسره رو م یموقع استاد عادل همون
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 د؟یشده منو صدا کرد یزیسالم استاد چ-محمدرضا

 ! باستیز یلیدست خط شماست؟خ نیمحمد ا یبله آقا-یعادل استاد

 !دیبله استاد !شما لطف دار-محمدرضا

 که راحت خودشو لو داده!  دیتر به کاغذ نگاه کرد وفهم قیدق هوی

 شون؟آخهیبه ا یرسون یو تقلب م یسینو یجلسه آزمون شماره م نکاراس؟سریا یآخه جا نجای؟ا یکش یپسر تو خجالت نم-یعادل استاد

  ؟یرسون یکه درسش خوبه تقلب م شونیبه ا یایتو م سیذره عمل تو کله ات ن کیپسر 

 ... نیکنم ا ینم یجسارت نیاومده بعدشم من همچ شینه استاد اشتباه شده سوء تفاهم پ-محمدرضا

 همون محمدرضا نگاه کردمو گفتم: ای یآقا محمد به

 واسه من نبود  دیبود!بگ یبرگه مال ک نیا گهید دیبگ-

 ! رهیمن خ تی...استاد بخدا نیبود ...خانومه...خانوم افشار شونیواسه پشت سر نیا-محمدرضا

 گم ! یاستاد من دروغ نم دیدید-

 که طاها   یگفت وگرنه اون نگاه ینم یزیطاها نگاه کردم معلوم بود بخاطر استاد چ به

 به پسره کرد از صدتا فحش بدتره اولش

 دادم!  حیتامسئله حل شه!براش کل ماجرا رو تو ض ادیهم مجبور شد ب دایپارم

 شونیا دی! درضمن شادیوسرش داد بزن دیشک کن یگرامبه خانوم  یواقعا از شما توقع نداشتم که الک یدیام یآقا-رو به طاها دایپارم

 ! یزیتقلب خواستم ونه چ شونیمن نه از ا یهدفشون دادن برگه به من بوده ول

 تو چشمام زل زد!  یو دو!حت ستیو دو جواب سوال ب ستیگفت جواب سوال ب یم یخودش ه یعجبا!استاد خانوم افشار-محمدرضا

 باشه!  ریخ دیدیتکرار کنم تا جا نندازم!خواب د یدونم رو ه یکه نم ینسبتا محترم من عادت دارم سوال یآقا-دایپارم

 گم! یمن دروغ نم دیدیاستاد حاال د-

 !نییسرمو انداختم پا یشد ول ریو اشکام سراز دیلحظه بغضم ترک همون

 ! دیفتی...بدیترمو شا نیکه ا دیبه فکر خودتون باش شماهم یمحمد یشه!آقا یمشخص نم یزیچ چینشه ه حیتا برگه ها تصح -طاها

 کردم آخه؟ کاریوا؟مگه من چ-محمدرضا

 شد!  ینطوریدخترم من بازم متاسفم که ا ی!خانوم گرام رونیبرو ب یمحمد یآقا گهیبسته د-یعادل استاد

 کردن!  یزود قضاوت م دینبا یدیام ی!آقاهیچه حرف نینه استاد ا-

 ! دیکرد یکارو م نیمسلما هم دیمن بود ی! شما هم جادیدرک کن-طاها

 تونم از حضورتون مرخص شم؟  یم یاستاد عادل-

 البته !  -یعادل استاد

 !ستایطاها هم پشت سرم اومد!مچ دستم رو گرفت و گفت: وا رونیکالس زدم ب از

 

 گفتم:  ینسبتا بلند یکه با صدا دیرو د سمیصورت خ رونیب دمیکفشم رو محکم دوبار به پاش زدم و دستمو از دستش کش پنجه

 !خب؟ دیزن یبا من حرف نم گهید-

توجه بهش سوار  یکرد ب یکه صدام م دمیشن یطاها رو م یکنسل شده بود!صدا یامروز کال رونیب دمیدو عیدانشگاه، سر اطیح تو

 کیکه کردم  هیبودم دلم گرفته بود گر یجوابشو ندادم!آدم احساسات یزد ول یزنگ م یکه بودم ه نیشدم و رفتم خونه!تو ماش نیماش

 ذره سبک شدم! 

 برداشتم.  ویآخر طاها زنگ زد گوش ی!سردنیپرس یحال طاها رو ازمن م یخورد بود !طاهر و تارا هم زنگ زدن ه یخونه اعصابم حساب تو

 بله؟  -

شدم باهات  ینگرانت بودم !کاش الل م یلی! خیدونم از دستم ناراحت یم مخوا یمن بابت اون مسئله معذرت م نی؟ببیخوب نمیسالم طن-

 زدم!خوب شد؟  یحرف نم یاونجور

من رو داشته  یجلو استاد هوا نکهی!عوض ایکن یبهم شک م ادی!بدم مدمید یتو رو نم یاعتماد یمردم ....که ب یکاش همون تو راه م-

 ! یبدتر بهم تهمت زد مینداشت ینسبت چی،مثل قبلنا که ه یباش

 ! یخانوم گهی!ببخش دیدونم ازم متنفر شد یشدم!م یمن الل م یاله-

 خوامت!   یبه من زنگ نزن!اصال نم گهید نیبب-
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  قهیدق هی...گوش کن نیطن یهست یاالن تو عصب-

 خداحافظ. یگ یتوراست م-

 تلفنو قطع کردم.  بعدم

 *** 

بود ما  دهیهم فهم یجوابشو ندادم !فک کنم استا عادل ینگ زده چندبار اس ام اس داده ولگذره!طاها بهم ز یروز از اون ماجرا م سه

نبودم !هر چند دلم  یذاشت جوابشو بدم آدم مغرور ی...غرورم نمیمحل ندادم!دوسش داشتما ول یول دمشیبار د کی!تو دانشگاهم مینامزد

 دهیفهم انویدل تنگش بودم !مامانم جر یلیمنو بخندونه !خ رون،بازمیب میباز هم باهم بر رهیبزنم ،بازم دستامو بگ فخواست باهاش حر یم

 حق رو داد به طاها!  یبود ول

رو  دایچند تا کتاب امانت گرفتم!پارم کیبعد از صبحونه حاضر شدم رفتم کتابخونه و  نیهم یصبح شد!امروز کالس نداشتم برا باالخره

دونم چقدر  یولو شدم رو تخت!نم یرونیب یو باهمون لباسا زیگذاشتم رو م فمویبرگشتم خونه!ک یخستگ ی!بعدش با کل دمیهم اونجا د

 رو رو صورتم   یکیگرم و معطر  یبودم که نوازش دستها یداریتو خواب و ب دمیخواب

   یداد انگار ینوازشم نکرده بود!دستهاش بهم آرامش م یوقت بود کس یلیطاهره؟خ ایمامانمه؟ ایخدا شیکردم آخ حس

به گوشم  یمردونه ا ی!صدا سیمردونه ن یعنی سیدستاش بزرگ ن نقدریمامان که ا یداد من کنارتم!ول یم غامیدستاش بهم پ یگرم

 گفت: یخورد که م

 شدم!پاشو تنبل خانوم! رهیهست به چهرت خ یساعت مین کیو باهات حرف بزنم!االن  نمتی!اومدم ببیدلم؟پاشو خانوم زینم؟عزیطن-

خودم  یلبامون بهم برخورد کرد !به رو یگونم حس کردم،چشمامو باز کردم تا اومدم سرمو بچرخونم سمتش آن یرو رو یبوسه ا یگرم

 !آخ جون طاها اومده.دمیو چشمامو مال نییرو تخت نشستم و سرم رو انداختم پا اوردمین

 ! یقابل بدوناگه  ی!اومدم عذر خواهریخانوم خوابالو!روز بخ کمیبه به سالم عل-

 سالم!  کیعل-جواب دادم یسرد با

 ینیریکوچولو!البته ش هیهد کیواسه توئه  نیبب نویا ای!بهت شک کردم!بدمی! الل شه زبونم که سرت داد کشیدونم از دستم دلخور یم-

 !نهییکنون پا یآشت

 متوسط که دیخرس سف کیجانم  یاش نگاه کردم ا هیهد به

 

 گل رز قرمز دستش بود!دستمو گرفت و گفت: شاخه

 کن! همیتنب یخوایم یهر طور دمیدلتو شکوندم،بهت شک کردم،سرت داد کش نکهیا بخاطر–

 دیبا گهیکرد! االن د یعذر خواه یکار  کوچک کل کیبخاطر  یبلند کردم تو چشماش نگاه کردم نگاهامون تو هم گره خورد!طفل سرمو

 ببخشمش! 

 خوامت.  ینم یگفت نکهی؟ایاجدیبود؟ تیاز رو عصبان شتیز پحرف سه رو -طاها

  دمیاگه اون حرفم آزارت داد!منم تو رو بخش دیبودم!ببخش یخب...من اون موفع عصبان-

 بهش زدم. یلبخند

 عشقم!  یمرس-

 ات! هیمنم ممنونم بابت هد-

 یم کاریداره چ نیا ایخدا یوا یدستم شالمو مرتب کردم طاها اومد سمتم ا کیبا  شمیآرا زیرو محکم تو بغلم گرفتم، رفتم جلو م خرسه

حرکت بلند کرد پشت زانوهامو سفت گرفته بود منم از شونه هاش خم شده بودم  خرسم هنوز تو دستم بود با   کیکنه !طاها منو تو 

 وگفتم: اهارو کمر ط دمیمشت کوب

   نییطاها منو بذار پا-

 شه! ینم-

 ره. یاق رو باز کرد داره راه مدر ات دمید

 طاها؟  یشنو یزشته !صدام رو م نهیب یمامانم م وونهی!دنیشم!طاها منو بذار زم یطاها االن از پله ها پرت م-

 ! یخانوم گهی....غر نزن دسیه-

 مامان تو آشپزخونس طاها رو به مامان گفت: دمیکه د نییپا میپله ها اومد از

 کنه ببرمش درمانگاه!  یدلش درد م نیمادر با اجازتون!طن-
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 !نیمامان بگو منو بزاره زم-

 گفت بعدم کفشامو از   یزیچ کیزنه !انگار طاها به مامان  یمامان ازون لبخندا م دمید

 .رونیب میپاش کرد و از در اومد ینجوریبرداشت و کفشاشو هم یجاکفش

 !اه ! نیمنو بذار زم وونهیکوچس!د گهید نجایطاها ا-

 ! نیباز کرد و منو گذاشت زم نویبدون توجه به من در ماش طاها

 کفشاتم بپوش!  ای!بیسوار شو خانوم-

بچه ها  نی!خرسمو گرفتم تو بغلم  عدمی!هوف ترس دمیکش یآهنگ شادم گذاشت!منم نفس راحت کیشد و گازشو گرفت  نیماش سوار

 ! نمیخواستم عکس العمل طاها رو بب ینازش کردم و در آخرم بوسش کردم!خخخ م

 نیا یدون یکنه اما منو.....م ی!نگاه کن توروخدا خرسه رو بوس میاز من دوست داشته باش شترینبود خرسه رو ب نی!قرارمون اگهینه د-

 عاشقتم!  یلیمطمئن شدم که خ گهیچند روز د نیچهارروز چقدر دلم برات تنگ شده بود!تو ا

  م؟یر یشده بود!...خب حاال کجا ماوم خب منم دلم تنگ -

 ! یخوام ببرمت دکتر بک چکاپ کامل انجام بد ی!اصال م یحاال خانوم ییفهم یم-

 چرا؟ -

 یزیچ یافسردگ ،یگرنی،مینکرده فشارخون یوقت خدا هیسرت اومده! ییدور ازجونت چه بال یدیچهارروز منو ند نیا نمیخوام بب یم-

 !خخخخ ینگرفت

 حال کردم!فقط استراحت کردم و کتاب خوندم!خخخ  نقدریا یسه روزه مجرد نی!اریبگ لیکم خودتو تحو-

 خونم !باور کن!   یاز تو چشمات م ویمن که همه چ-

 !میر یحاال بگو کجا م-

 

 ! میدیرس گهید

 . میاومد یبامامان م یگفت ی!آخ جون !حداقل میشهرباز یوا یا-

 !  یشو خانوم ادهیبعد...حاال پ یانشاهلل سر اد،یتونه ب یکار داره نم یگفتم به مادر گفت کل-

 دمیچسب یسفت م میشد ی!ازون خطرناکا که سوار ممیسوار شد یاسباب باز ی!با طاها کلنیشدم خرسمم گذاشتم تو ماش ادهیپ نیماش از

که طاها دستمو گذاشت رو  میبود نیطاها منو رسوند جلو در تو ماش میشد نی!وسوار ماش میخوش گذشت !شامم خورد یلیخ یبه طاها!وا

 قلبشو گفت:

قلبم عادت  ییشنوم از همون اول آشنا یصداتو م ینمت،وقتیب یم یوقت ،یشمیپ یبخاطر وجود توئه کنارم!وقت یکن یتپششو حس م-

 زدن! ینجوریکرده به ا

 شم ! یم ینجوریکه ا ستمیبود!عاشقتم !پس فقط من ن یکیچقدر مرد رمانت یوا

 داد:ادامه  بعد

 تپشا !  نیشه تو هم ی!عشق خالصه میدیعشقو فهم یخواد !فکر کنم تو هم معن یخوام بهت بگم خدا منو بدون تو نم یم نیطن-

 هزار تا زده!  یباال قهیدق کیتو  یجد یطاها!طاها ول دمیعشقو فهم یآره منم معن-

 ینشه!به مامان وباباهم سالم برسون!از طرف منم عذر خواه رتید یسردت معلومه!حاال هم برو خانوم ی!از دستایتوکه خودت از من بدتر-

 بردار!مواظب خودت باش! تمیتو !خرس امیوقته زشته ب ریکن د

 توهم مراقب خودت باش.  ری!تو هم به همه سالم برسون!شب بخیچشم!طاها ممنون بابت همه چ-

 ! نمیطن ریشب تو هم بخ-

 مان وباباهم غذا گرفته بود گذاشتم تو آشپزخونه مامان هم اونجا بود تو خونه بابا خواب بود طاها واسه ما رفتم

 واس شماس  نایسالم مامان !ا-

  ه؟یناچیسالم دخترم !ا-

 غذاس طاها گرفته -

 !خوش گذشت ؟دهیدستش دردنکنه چرا زحمت کش-

 ! یشما خال یآره جا-

  ریخب برو بخواب دخترم شب بخ-
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از رفتن طاها گذشته  قهیبود، چهل و پنج دق کیربع  کیته بودو گذاشتم کنار تختم!ساعت که طاها گرف یعوض کردم خرس لباسامو

   دیاالنا با گهینگاه کردم دل شوره گرفتم د لمیتک بزنه!به صفحه موبا کیبهم  دیرس یبود!قراربود وقت

 ام اسم دادم   جواب نداد بهش اس یزنگ زدم ول شمیشده؟مدام صلوات فرستادم به گوش شیزی!نکنه چ دیرس یم

 جواب دادم!  عیزنگ خوردطاهابود سر میگوش قهیچند دق بعداز

  ؟یدیطاها؟نگرانت شدم!رس یالو سالم خوب-

 هنوز؟  یدیآره من االن خونه ام نخواب زمیسالم عز-

  ؟یزنگ زد رینه نگرانت شدم،خب چرا د-

 دادبهم.  نیبنز ییآقا هیبده  رشیتموم کردم خداخ نیوسط راه بنز-

  ؟یندار یآهان !باشه کار-

 !شب خوش! ی!خوب بخوابیموند داریممنون بخاطرم ب نینه طن-

 شب خوش! -

 ماه بعد  کی***

 دیگذره!رابطه مج یبهمون خوش م یلیخ میر یکنن م یخودم دعوت م ایاون  یالیفام ای رونیب میر یاون روز به بعد هر روز باطاها م از

!منم تاحاال سه بار رفتم خونه  میواحد برندار میگرفت میهم تصم دایشه!آخ تابستون بودو منو پارم یپر رنگتر م واشی واشیهم  دایو پارم

!خداکنه روشا هم میعقد یاز االن دنبال کارها میعقد کن گهیماهه د کیروزا سرمون شلوغه !آخه قراره  نیا نمیمامان باباشو بب تا نایطاها ا

 استرس داشتم ! یه!من که حسابواسش تنگ شد یلیدلم خ ادیب

 

 ***روشا

هنوز مامان و  یهم خوشحال شدن،ول یموافقت کردن تازه کل عیسر یلیرو به خانوادش گفت اونا خ انیگذشته بودو آرتان جر یچندروز

فرودگاه آرتان و !تو رمیعقدم بگ یبهشون بگم و ازشون اجازه  انویوهم جر نمشونیمن خبر نداشتن!قرارشد من برم آلمان هم بب یبابا

 بهرام واسه بدرقه اومده بودن!  او آذرجون و  اق سیآرتم

 دخترم برو به سالمت !به پدر ومادرت سالم برسون.-آذرجون

 دخترم  دیهرچه زودتر بهم برس دوارمیام-بهرام آقا

 ... شاایممنون ،ا-

 ! ایاونور آب داداش منو فراموش کن یازاالن بهت بگم نر-سیآرتم

 من غلط کنم!-

 .دمیهمه باهم خند بعدم

 کنن!  یدوتا جوون از هم خداحافظ نیتا ا دیایب سیآقابهرام جان،آرتم-آذرجون

 رو به آرتان گفت: سیآرتم

 ! سیفرودگاهه خلوت خودتون ن نجای! حواستون باشه ها امیبر-

 برو!  ایب سیآرتم-آرتان

 گفت: د،بعدیو بوس شد دستم رو گرفت کیرفتن اونا آرتان بهم نزد بعداز

  ؟یآرتانو تنها بزار ادیمن دلت م ییروشا-

 رم!  یرم بخاطر عشممون م یبه خواست خودم که نم-

 بغلم ایب-

 !میماهه خوند  ی تیمحرم غهیص هیاشکال نداره  ی!ولایح یب

 قشنگش گرم شدم آغوش گرم عشقم!  یبازوها ونیتو بغلش و م رفتم

 اونجا حواست به خودت باشه!  ی!به پدرومادرت سالم برسون !بعدشم خانومیبرگرد عی،سریقول بده زود زنگ بزن -آرتان

 چشم -

 بال.  یب-

 و دستشو گرفتم رونیبغلش اومدم ب ازتو

 آرتان.... -
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 به قربونت.-آرتان

 گفت به قربونت!  یکردم م یعادتش بود، هر وقت صداش م یاله خدانکنه

 شه   یخدانکنه!خو من....من دلم برات تنگ م-

 ! یعشق داشته باش کی هیحس خوب یلیخ مایخودمون یچون تاحاال بهش ابراز احساسات نکرده بودم ول نییانداختم پا سرمو

 !یخانوم نمتیاون خجالتت سرتو بلند کن بب یمن قربون اون دلت بشم آخ فدا یاله-آرتان

 محترم پرواز...  نیبلند گو بلند شد:مسافر یچونم سرمو بلند کرد و محکم بغلم کرد همون لحظه صدا ریگذاشت ز دستشو

 خبر بده حتما حتما!  یدیعشقم رس -آرتان

 !یش یکار نکن خسته م ادمیچشم مواظب خودت باش !ز-

 

 چشم خانومم! -

 ***دوهفته بعد 

خداجونم چقدر دلم براش  یوا دمی...از دورآرتانو دیول دمیطرف خوشحال بودم که بعداز دوهفته عشقمو د کیشدم از  رانیفروگاه ا وارد

 شرتیت کیو  یشلوار کتون شکالت کیچمدونم رو گرفتم و رفتم سمتش  عیمونده بود!سر غهیهفته از ص هیتنگ شده بود، خداروشکر 

 خودم بود. پیجانم هم ت یسوخته!ا یا وهو کفش اسپرت قه یقهوه ا

 تنشو بو کردم!  اومد سمتمو محکم بغلم کرد!عطر دیخودش د کیکه آرتان منو نزد نیهم

  ؟یسالم عشقم باالخره اومد-

 چقدر دلم برات تنگ شده بود  یسالم آرتان،وا-

 سرمو   عیو اشک تو چشمام جمع شد سر نییسرمو انداختم پا عیلحظه زوم شد رو گونم ،سر کیبغلش جدا کرد و  منواز

 کرد وگفت: بلند

 عشمم؟  یکن یم هیچرا گر ییجرئت کرده دست رو خانوم من بلند کنه؟روشا یک-

رو  نشیماش نگیو آرتان از پارک میاومد رونیگم!باهم از فرودگاه ب یبهت م نجایاز ا میشد فقط تونستم بگم بر لیام به هق هق  تبد هیگر

 دادم  هیتک یصندل ی!سرمو به پشتمیو سوار شد رونیآورد ب

  شده؟یچ یبگ یخوا یعشفم نم-آرتان

 گرفتم و گفتم: دستشو

 ی!کلیازدواج کن ارشیبا ک دیمامان اصرار داشت که تو با یو...ول هیگذاشتم بابا قبول کردوگفت که آرتان پسر خوب ونیشون درمباها یوقت-

 ..تا امروز.... هی...هرروز دعوا بودو گرمیباهم دعوا کرد

ده مامانو  یبار روم بلند شد ،تو فرودگاه بابام بهم گفت قول م نیاول یکه دست مامانم برا دیرس ییآخرم دعوا شدت گرفت و کار به جا روز

 کنه!  شیراض

 ! نطوریکه ا-آرتان

  ؟یچ ارهیدرب ارشیبخواد منو به اجبار به عقد ک ؟اگهیشه؟اگه قبول نکنه چ یم یحاال چ-

 گرفت وگفت: دستامو

 شه!  یدرست م زی... همه چشااینگران نباش خانومم ا-

 اومدم خونه شما  یخونه خودم بخدا خستم وگرنه م یشه منو ببر یآرتان م یانشاهلل، راست-

 دنبالت  امیباشه پس شب م-

 ! زمیباشه عز یمرس-

 شدم!  لمیدوش گرفتمو مشغول جمع وجور کردن وسا هیمنو رسوند خونه و خودشم رفت، آرتان

  نی***طن

   اوشیدخترشون و طاهر و زنش ترانه و س انایو ک شوهرش وانیتارا و ک م،یکه همه دور هم جمع بود یمهمون کی تو

 که تارا گفت: میو طاها ومنو مامانو بابا بود پسرش

 بزن !  تاریذره گ کی اریب تارتویبهمون بده پاشو برو گ یحال کیپاشو  نیطن-

 بزنه!  تاریشرط!که طاها هم گ ویبه  یول یباشه آبج-

 خانواده . هیو بق نی!فقط بخاطر تو طنلیبا کمال م-طاها
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 ! نییباخودم آوردم پا تارویگ عیباال و سر رفتم

 خواد بزنه؟  یاول م یحاال ک-تارا

 خودم!  یآبج یعنیاول خانوما!-طاهر

 بزنم؟ تاریکدوم خواننده رو بخونم و گ یآهنگها دیخوا یخب حاال م-

 

 کشه! بابک جهانبخشم خوبه! یعشقت م یهر چ-ترانه

 کنن و بخونن!  میهم خواستم همراه هیزدن...از بق تاریکردن منم شروع کردم به گبا بابک جهانبخش موافقت  همه

 ذهنم عاشق شدم انگار، آروم آروم کم کم  ینگاه تب دار مونده تو کی

 قشنگت همش رو به رومه  یچشما

 تمومه  یبامن همه چ یباش اگه

 خونه واریساعت رو د کیت کویت

  وونهیگه وقته عاشق شدنه د یم 

 یآره تو همون یواسه دل تنهام تاابد بمون یتون یبگو که م یجون زیره تو عز یم یبرس رید رهید یلیانقدر نگو فردا آخه خ ایبزن به در دلو

  یبون هیسا کیواسه تن خستم تو  یماه آسمون

  تاریگ یساعت ملود کیکوتیت

 داریشمع روشن دوتا چشم ب دوتا

 دل گرفتار   کی یدوراه کیسر  

 .... دارویقرار عشقو وسوسه د یب

لبخند زد که بهم آرامش  هینگاه طاها رو حس کردم نگاهش کردم اونم بهم  ینیکردن سنگ ینگاه م گهیآهنگ همه زوجا بهم د یوسطا

 داد.

 دادم به طاها!  تارویگ عایکردن!سر قمیتموم کردم همه تشو نکهیا بعداز

 همسرتارا گفت: وانیک

 کنه!  یم کاریاها چآقا ط مینیخب حاال بب-

دادن  یانداز شده بود که همه ساکت بودن وفقط گوش م نیو طن نیدلنش نقدریزدن وخوندن!صداش ا تاریهم شروع کرد به گ طاها

 قشنگ شده بود!  یلینشست نگاه هاش به من تواون لحظه ها خ یبه دل م یلیداشت خ یفشنگ ی!صدا

 آهنگ: متن

 دارم خواد بگم دوست  یوقته دلم م یلیخ

 من بخون که من  تورودارم  یدوستت دارم از تو چشما بگم

 غمو اشکو تو چشمات   نمینب ارمیتو کم م یتورودارم ب فقط

 نفسهات یترسو تو نمیلرزه دستات نب یداره م نمینب

 دوستت دارم منم مثل تو باخودم تنهام  نیبب 

 دوست دارم نیگذره همه شبهام بب یمنم سخت م امیخسته از تمومه دن منم

   یبند یکه چشماتو م یدوست دارم وقت 

  یاز غمات دل کند یشم بگ یآروم م یخند یم ایدن نیا یبه دردا بامن

 دوست دارم   میبه هم بگ ایب

 آهنگتو  نیخونم ا یقشنگتو دارم واست م یدارم من اون چشما دوست

 بگواز دل تنگتو  یخوا یم یهرچ

 دوستت دارم...  میبه هم بگ ایب

شد تنها  ریو اشکام سراز دیدست بغضم ترک یاون همه صدا نیآهنگ تموم شد ب نکهیبغضم گرفت بعد از ا اریاخت یطاها ب یصدا دنیباشن

 یهمه چ یطاها،از نگاهاش هر سر یاز صدا دیلرزیتخت نشستم دلم داشت م یاتاقم !رفتم رو دمیدو عیکه متوجه شد طاها بود سر یکس

 تا ثابت شه بهم که من قلبن عاشق طاها هستم!   دادن یدست به دست هم م
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مثل طاها تو  یمرد نیکردم که همچ یفکرشو نم چوقتیخواست!ه یبغل م کی هو،دلمی،دلم گرفت  ختنیر یم ینطوریهم اشکام

 ترس از دست دادنش   ییجورایترکم کنه... یروز کیترس کوچولو تو دلم بود که نکنه طاها  کی یپابذاره!ول میزندگ

 کردن!  یترسو انکار م نیچشماش ا یدوستم نداشته باشه و تظاهر کنه که دوستم داره...ول نکهیا ای

!کنارم نشست صورتم رو نییگوشه گذاشت سرمو انداختم پا کی تارویمن اومد تو گ دییزد با بفرما یخودم اومدم طاها داشت دراتاقو م به

 ت: مردونش گرفت، اشکامو پاک کرد وگف یدو تا دستا نیب

 شده؟  یزین؟چیطن هیچ لشیکنه؟دل یم هیعشق من داره گر-

 ! ییهوینچ...فقط...فقط دلم گرفت -

 میخون بد شگاهیآزما میبر میخوا ی...فکر فردا باش که مینکن خانوم هیگر گهی...دیبخند شهیهم دیمن هستم با ی!تاوقتیچرا خانوم-

 خوشگل یپوش یاون لباس خوشگلتو م گهیخوره چند روزه د ی!انشاهلل خونامون بهم م

 

   یکن یتو هم ناز م لم؟یگه عروس خانوم وک یمحضر حاج آقا م میر یدنبالت بعدم م امیپوشم م یمنم کت وشلوارم رو م یش یم

 خانوم خودم.  یش یم گهیکشم د ی...منم نفس راحت میگ یدفعه سوم بله رو باالخره م یکن یم شتریاسترس منو ب ی،ه برام

 ! نییرو لبم نشست !از خجالت سرمو انداختم پا یکرد لبخند فیکه تعر یداستان نیچشماش نگاه کردم با ا تو

 ! یخانوم یزن یم تاریقشنگ گ یلیاعتراف کنم خ دیزدنم چطور بود؟با تاریگ نمی!طنمیخجالت ندار گهینه د-طاها

 !ایبود!چند وقته هنرتو برام رونکرده بود یممنون،کار تو هم عال-

 !ارمیآب ب وانیل کی!من برم واست یوبخون یبزن تاریخودم گ شیفقط پ یقول بد دیزنم!تو هم با یم تاریواست گ یهر وقت بخوا گهید-

حسم وعالقم رو ابراز  دیتلف شده بود با یادیکردن حسم وقت ز یواسه مخف گهی! دستهیرفت جلو که گفتم وا یبلند شد چند قدم طاها

بغلش دستامو دورش حلقه کردم  دمیبلند  شدم پر عیوسش دارم چقدر عاشقشم!طاها برگشت و رو بروم بود سربدونه چقدر د دیکنم با

 !منتظر عکس العملش بودم !  میکرد یرو بغل م گهیبار بود که همد نیاول نیا

 کردم!  تیامنعطرش!تو بغلش احساس  ینفسش،بو یمحکم منو به خودش چسبوند سرمو نوازش کرد !آخ بازم تپشاش صدا اونم

 طاها...دوستت دارم  -

 ! یازم دلخور ش دیشم شا کیاگه بهت نزد دمیترس یلحظه بودم!م نیچندوقته منتظر ا یدون یمنم دوستت دارم !م-

 ! رونیاز بغلش اومدم ب قهیچند دق بعداز

 بدن که سالمم!  یبعداز ظهر با مامانم برو دکتر!منم قرارشد با طاهر برم که گواه شگاهیفردا صبح بعداز آزما نیطن یراست-طاها

  ؟یطاها تو به من اعتماد ندار-

 یدکتر فردا اگه خدا  میمردم...اگه بر یدکتر ول یکه بر سین یازچشمام اعتماد دارم !باور کن مادرمم راض شتریچرا خانومم !من به تو ب-

 کنه!  یمدرکه که از تو دفاع م کی یگواه هم زد اون یحرف ینکرده کس

 شه؟  یم یطاها ... اگه خونمون بهم نخوره چ یباشه!ول-

 ! یخوره نگران نباش خانم یکه م شاهللیا-

 *** 

   یلیفشارم خ شیاسترس داشتم !خدارو شکر خونمون بهم خورد!بعد آزما یحساب شگاهیآزما میشد و منو طاها رفت صبح

 خوش گذشت!  یلیخ یجگرک میبعدم رفت میجا صبحونه خورد کیاول  میبود...باطاها رفت افتاده

 *** 

خونه روشا تابهش کارت دعوتو بدم  میرفت دایروزم با پارم کی! میحاضر و آمادس!کارتاروهم پخش کرد یگذشته و همه چ یهفته ا کی

بود که  نیواسه عقدمون ا دایروشا و پارم هیبود...ناراحتم کرد!هد مادرش مخالف نکهیخب ا یول غسیخوشحال شدم که با آرتان ص یلی!خ

اول  نایکنه!سه روز قبل از عقدمونم طبق رسم طاها ا یرقص دونفره برامون طراح کی یرقص تا به طور خصوص یمرب کی شیپ میبر

 روز   نایو ا میدیدادن و رقص هیاومدن خونمون و هد

 !  میدیو رقص میبرد هیهد ناویخونه طاهاا میما رفت بعدشم

 ***روشا 

 یرونم به رنگ آب یباال کمیمانتو کوتاه  کینگاه کردم  نهیبلندشدرفتم دروباز کردم خودمو تو آ فونیآ یصدا
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بالفاصله  رونیاز خونه زدم ب عی!سرنایآرتان ا یوجعبه کادوها یا روزهیوکفش ف فیبا ک دیشال سف دویشلوار تنگ سف کیبا یا روزهیف

که روش  یمشک شرتیت کیبا  یمشک یشلوار ل کی!پیجانم چه خوشت یه،ایداده و سرش تو گوش هیتک نشیکه به ماش دمیآرتانو د

  ششیشبرنگ!رفتم پ یکتون هیسبز رنگ بود، با تش!(نوش باستیز ینوشته بود زندگ

 م؟یبر-

 سرشو بلندکردوگفت: 

  ؟یاومد یک زمیسالم عز-

   ؟یخور یچشم م یگ ینم یزنیم پیت ینطوریگم ا یاالن ،م نیهم-

 اخم کرد وگفت: هویمن کرد و  ینگاه به لباسا کیخنده بامزه کردو بعد  کی

 .  میبر نیبش عیسر-

 اخم کرده بود   کمی. میوحرکت کرد میشد نیماش سوار

 ... یآرتان-

 قربونت  به–

  هو؟ی یخدانکنه !چرا اخمو شد-

 مانتورونپوش کوتاهه.   نیا گهی؟دیش یبگم ناراحت نم یزیچ کی-

  ن؟یهم-

 آره  -

 پوشم!   ینم گهیخاص گذاشتم دوما چشم د یجاها یپوشم فقط برا ینم ییمانتو روهرجا نیاوال من ا-

 لبخند زد کی

  یمرس-

 وطاهاهستش   نیعقد طن گهیسه روز د ی!هههه !راستیخرس-

 زنگ زد دعوت کرد  ی!آره طاها هم اونروزیعه به سالمت-

   م؟یبر یایم-

 ...  شاایا ی!باشه عروسارهیحرف درم نهیمنوتو روباهم بب یاالن کس یول امیدوست دارم ب یلیخ-

 !  باش–

عقد!کل  یبرا دیخر میبر سیخوش گذشت،شبم همونجا موندم صبح آرتان منو گذاشت خونه که بعدازظهر با آرتم ی،کل میدیبعد رس کمی

 با آرتان بودم!  یو گاه شگاهیآرا دویسه روز مشغول خر نیا

  نی***طن

تو  میروح باش کیقرار بود  م،یباش نمونیب یابد وندیپ کیکه به قول طاها قرار بود شاهد  یروز د،یروز عقد از راه رس باالخره

 نقدریانگاه کردم!چقدر عوض شده بودم!چقدر  خوشگلترشده بودم!تاحاال  شگاهیآرا نهیدوبدن!چشمامو باز کردم کارم تموم شده بود به آ

 یاومد!مخصوصا با لنزا یبه لباسم م شممی!آرامیمال یول یا روزهیف یبود آب یآب ایناز بود!رنگش مثل در یلیخ قدممنداشتم!لباس ع شیآرا

 کمشمیفر بود  ناشییذاشتم موهامم جلوش فرق کج بود و پا یوقتا لنز م شتریدوس داشتم ب یرنگ یکه تو چشمام بود!چشما یآب

 بلند که دکلته بود و   یلباس مجلس کیباالجمع کرده بود!مدل لباسمم 

 ینی،ب یپف داشت پشت لباسمم بند بند بود!اگه بخوام ار چهرم بگم چشم وابرو مشک کمیشده بود، که دامنش  یسنگ کار روش

 وسط  خوب بود از مت کلممیه یحالت دار مشک یبا موها دیبا پوست سف یکوچولو وقلوه ا یکوچک،لبا

 بلند تر بود!  کمیالغرتر بودم!قدمم از متوسط  کمی

کاراش  نی!آخ عاشق ااوردیدرم یکرد مسخره باز یم تیاذ لمبردارویف یاومد طاها ه یپشتش بود!خوشم م لمبردارمیاومد دنبالم ف طاها

 محضر!  میتا بر میشد نیخوشگل شده بود!بعدشم سوار ماش یلیبودم!آقامونم خ

 ***روشا  

 که   رباسنیتا ز راهنیپ کیتموم شده بود  شگاهیدنبالم که منو برسونه وخودش برگرده!کارم تو آرا ادیآرتان ب قراربود

و کفش پاشنه دار قرمز  یساپورت مشک هیبود با یمشک نشیقرمز داشت و زم زیر یلباسمم گل ها ی!رویسه ربع بود و تور نشیآست

 بود!کال خوشگل شده بودم!   ختهیطرف ر کیرده بود!جلوشم فرک ناشوییموهامم باالش صاف بود و پا

 زدم آرتان. زنگ
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 سالم عشقم -

 دنبالت؟   امیب یآماده ا زمیسالم عز-

  سین یآره اگه زحمت-

 جلودرم.   عیسر نییپا ایب-

 و گفتم: دمیکش کیکوچ غیج کی

  یآرتان یخوب یلییاومدم خ-

 آروم  -

 نشستم  عیباز کرد منم سر نویآرتان درماش نوییرفتم پا عیسر

  ؟یچطور یسالم آرتان-

   میعال دمیسالم خانومم توروکه د-

 آرتان زد کنار. یول میمونده بود برس کمیآدرس محضرو بهش دادم . میافتاد راه

 

 !نمیبب اریخب درب-

  و؟یچ-

 و شالتو  نکیع-

 آخه؟  یچ نجا؟واسهیا-

  نمیخواد خانومم رو بب یخب دلم م-

 ... یول-

 کوچه خلوته خودم حواسم هست !-

 شه برگشتم سمت آرتان دهیلباس د یاز روچشمام برداشتم شالمم برداشتم دکمه مانتومم بازکردم تا باال نکویع آروم

 ! یخوشگل شد یلیخ ییروشا یوا-

   یمرس-

 خدا االن نه!آروم گفتم: یوا دمیشدزوم کرد رولبام منظورشو فهم کینزد بهم

 آرتان االن نه! -

 برگشت طرف فرمونو گفت: عیبه خودش اومد سر هوی انگار

 شالتو سرکن! عیببخش روشا دست خودم نبود!سر-

 وگفت: سادیجلو در محضر وا میسرم کردم وراه افتاد شالمو

 دنبالت   امیتاالر بهم زنگ بزن ب یاز محضر بر یرم خواست یمن م زمیعز-

 ! یاومد یم یمن تنهام کاشک یآرتان-

 کنما. یسفارش نم گهید یی...روشاشاایا یباشه عروس-

 رفتم  گهیچشم حواسم هست من د-

  یرینره عکس بگ ادتی یراست-

 چشم خداحافظ -

 خداحافظ -

 نی***طن

نباشه!بعدشم  یتو دلم بود،نکنه عشقمون ابد یدلهره ا کی میسر سفره عقد بله رو گفتم و حلقه هارو تو دست هم انداخت نکهیا بعداز

 میرفت یم میو داشت مینشسته بود نیماش یشد!تو یداشت حالم بد م گهید میبود دهی!اونجا از بس خند میوچندتا عکس گرفت هیآتل میرفت

طاها هم  یدوستا هیبق ن،یماش  کیتو  دمیو مج دایپارم ان،یپشتمون م ننیماش کیروشا و آرتان تو  دمیکه د میودب نیماش یتاالر تو

کرده بود  ادیرو گذاشته بود و ز یدیاز احمد سع نیزدن طاها آهنگ نازن یبوق م یهم پشتمون بودن ه بودن ،طاهر و تارا نیماش کیتو

 !  میزدآن طاها گازشو گرفت و ازشون جلو  کی!

 آهنگ خانومم؟  نیبا ا ی!حال کرد یچقدر خوشگل شد نمیطن-طاها

 ! یرفت یآروم تر م کمیکاش  یآره ول-
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 شکالت هست بردار بخور!  یسر هیداشبوردو باز کن  نیعشقم؟طن یشد تیکاش!اذ یچرا ا-

 ! ییتو بخورآقا نمیا ایطاها!آخ آخ فشارم افتاده بودا!ب یمرس یوا-

 به طاها گفتم: میچراغ قرمز بود پشت

 ...  اریگوشتو ب ییطاها-

 جانم ؟-

جلو  نهینگاه به آ کیزنه  یلبخند م دمیردم دنگاهش ک یرکیز ریو بعد خودمو زدم به اون راه،ز دمیگوششو آورد گونشو بوس نکهیا بعداز

 شده!خخخ  یگونش رژ یوا یکشه !ا یدستشو رو گونش م یداره ه دمیکرد د

 کنم برات !  یاالن من پاک م ستایطاها...وا-

 !  یمال خودم شد گهیکنم!د یخانوم لطفتو امشب جبران م طونیش یرفت !راست یمرس-

 که طاها گفت: نییگل انداخت سرمو انداختم پا لپام

   یبزار دی!امشب خجالتو با یبشم خانوم اتیقربون اون شرم و ح-

 !  کنار

 !یادب یب یلیطاها خ-

:. 

 ***روشا

 منو آرتان بشه؟  یشه نامزد یم یعنیخدا  یوا

  ؟یکن یفکر م یچ ؟بهیچراتو فکر-آرتان

   م؟یشه منو تو هم عقدکن یشه مامانم راض یم نکهیبه ا-

 گرفت وگفت: دستمو

 شه!   ی...که درست مشاایآره عشقم توکل کن به خدا!ا-

 رم!  یمن م گهی...آرتان دشاایا-

 دنبالت وگرنه...   امیشد بگو ب یباشه شب هرساعت-

 نکنا!  دیتهد منو–

 کردم   یادآوریفقط  دکنمیمن غلط کنم شمارو تهد-

 کردمو وارد تاالر شدم، آرتانم رفت.  یبعد خداحافظ دموویخند

 نی***طن

ذاره!همه  یآقاشون نم رقصهیروشا گفت جلو طاها نم یول هیخاله و بق یانای،تارا ،ک دا،ترانهیهمه وسط بودن پارم میتاالر نشسته بود داخل

 ! طاها هم کنارم بود  داینگاهاشون به ما بود!همه خوشگل شده بودن مخصوصا روشا و پارم

رقص دعوت کرد آهنگ مخصوص رقصمون پخش شد چراغا خاموش شد و رقص نورا روشن  یاومد که منو طاها رو برا یج ید یداص هوی

 یمجبور بودم لبخند بزنم، طاها بانگاهاش بهم آرامش م یکرده بود ول خیوسط دستام  میبود طاها بلند شد ودستمو گرفت و باهم رفت

 گوشم   کیبود!طاها سرشو آورد نزد کیرمانتبود رقصمونم  یکیدادآهنگ رمانت

 ده!   یم یباتو بهم حس خوب دنیکنم!رقص یباتو هستم احساس غرور م ی!وقت نیدوستت دارم طن-

 تر آوردمو گذاشتم رو قلببش وگفتم: نییدستامو از شونه هاش پا منم

 من!   یزندگ یعنیدوستت دارم!ضربان قلب تو  طاها

بود  کیپاشنه کفشم نزد ریرفتم عقب هنوز چندقدم برنداشتم که دامن لباسم از پشت رفت ز یچند قدم م دیحرکت با کیواسه  وبعد

زدو گفت که باآرامش به  یشد طاها لبخند شتریب قایتشو یحرکت صدا نیشم که طاها دستشو دور کمرم حلقه کرد با ا نیپخش زم

 چندتا مرد   کی ااهللی یکه صدا گاهیتو جا میرفت یم میداشت!بعداز رقصمون میرقصمون ادامه بد

 نایسرشون بودن !ا یخانوما مشغول انداختن شال رو میمتر اونور تر بود نگاه کرد نیکه چند یبه در ورود میمنو طاها برگشت اومد

 دمی!به خودم اومدم دادیروشا که گفت آرتان نم یطاها هستن!ول یشناسم البته دوستا یکه نم هیآقا آرتانه وبق نمیا دویمج ن؟داداشیک

 شد   یرو دوشم کالهشم سرم انداخته !بهش متعجب نگاه کردم!آخه چ تهطاها شنلم رو انداخ

 !  هوی

 اومدن تو زنونه!   ییهوی نایطاها زشت نشد ا-
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 !  ارهیکشه بزور م یم یدست آرتان و بهزادو آراسو چطور دوینگاه مج ستمین انیمنم اصال درجر زمیآره عز-

 ! دنیواون دوست طاهاآراس و بهزاد اومدن وسط و رقص دیو مج دایکه روشا و آرتان و پارم فهیآهنگ و رقص نورم رد دمید هوی

 ***روشا

طرف خوشحال بودم که عشقم اومده !هههه کدوم  کیکپ کردم!آرتان جلو دره تاالر زنونه بود،از  هویزدم که  یحرف م دایبا پارم داشتم

 کنه؟ یاصال مامانت قبول م نیعشق بب

 که بهم گفته بود. یبودم بخاطر دروغ یازدستش عصب یطرف از

 !  ادیآرتان نم یروشا مگه نگفته بود-دایپارم

 شدم!   جیآره،واال خودمم گ-

 اومده!   دمیجان مج یازخودش بپرس!ا ادیبذار االن م-دایپارم

 نذاشت   یبگم ول یزیچ کیاومدم  ادیگوشه دورتراز پارم کی دمشیما کش کیاومد نزد آرتان

 کنم دوما   زتیخواستم سورپرا یداشت م لیدل یکه بهت گفتم ول یخوام بخاطر دروغ یسالم مجدد،اول معذرت م-آرتان

 دستمو گرفتو برد وسط !   عیگم! سر یرو م نجایا میاومد نکهیا انیکه بعدا جر میبرقص ایمعذرت لطفا ب بازم

   نی***طن

 کرد.   ی!طاها هم همکاراشو بهم معرف دنی.جوونا هم اومدن وسط و رقصمیمبل نشست یعروس وداماد رو گاهیطاها تو جا منو

 نهویره!نگاه ع یم جی!انگار سرش گسینشده؟انگار تو حال خودش ن شیزیچ کی دیبه نظرت مج نیطن-طاها

 

 ی!راست میباهم برقص ایاز چه قراره!توهم ب انیجر نمیه من برم ببشد شیزیچ کی نی!انگار روفضائه!ارقصهیجونش مثل مارمولک م دوراز

 اون وسط مسطا نباش!   ادیز ستایپشت من وا یخانوم

 !  زمیباشه عز-

 اونم گفت داداش   دیپرس انویاز همکاراش بود جر یکیاز آراس که  انویاون همه صدا طاها جر نیوسط وب میهم رفت با

بد بوده  یلیخ شیپ کساعتیمشروب باال رفته تااالن نگهش داشتن حالش  شهیش کیسرزده تشنش بوده  یرفته تاالر بغل یاشتباه دیمج

 !  اوردهیوباال م

!خب شما میستین ایزهره مار نیقطره هم مشروب نخورده!اصال ما خونوادتن اهل ا کیتااالن  دیآخه مج یگرفت یخب آراس جلوشو م-طاها

 یسپردم دست تو االن برو از جلو دویمج نی!آراس داداش اسین طونیکم ش دمیمج نینخوره!البته ا یزهره مار دینذار دیچندتا مرد نبود

 دهیرقص نقدریخورده االن ا یلیمعدشو شست و شو بدن!خ مارستانیب دشیکنه!ببر یم یوگرنه االن خرابکار نوریا اریب یخانوم افشار

 شه! دمت گرم داداش!   یحالش بدم

انقدر  دیمج نجایا میایب میخواست یشد بخدا ما اصال نم یزیشد آبرور ینجوریا دیدر ضمن ببخش گهید میر یباشه داداش ما م-آراس

 .میر ی!فعال پس ما مدیند یکس میبود نجایکرد البته نگران نباش دورتر از ا یم ییکارا گیزد،  یحالش بدبود داد م

 ما هم برقص!   یروزتو خراب نکن داداش شاد باش به جا مارستانیب دیمج با

 !طاها هم رفت مجلس مردونه!  میادامه داد یو ماهم به ادامه مجلس با شاد رونیمردا رفتن ب هیو بق دیداداش مج بعدم

 ***روشا

 میاومد دیمج یخوش گذشت تو راه برگشت از تاالر تاخونه آرتان برام گفت که بخاطر مست یلیوطاها با وجود آرتان خ نیعقد طن جشن

حرف درباره منو آرتان دراومد  ی!تو تاالر کلنهیشه بست هم یگن در دهن مردمو نم ی!م میتوراه جفتمون خسته بود میحرف زد یو... کل

   مینامزدکن یو قراره به زود میراحت گفت مااالن به هم محرم یلیکه آرتانم خ

 ...  دیمعلوم نبود،شا یزیهنوز چ یخوشحال شدم ،ول یحرفش حساب نیازا

 خونه ما !   میبر ایمونم برو لباساتو جمع کن ب یمنتظر م نییپا نیروشا من ا -آرتان

 !  الیخیخستم ب یلیآرتان من خ یوا-

 آخه عشقم ....  -آرتان

بعدم  رمیگ یدوش م کی ارمیرم تو اتاقم لباسامو درم یکنم م یرم درو قفل م یدم بهت ...من االن م یشه ،قول م ینم یچیه بخدا–

 !  یم از خستگش یم هوشیب

 مراقب خودت باش ! یباشه برو ول ید یم حیتوض قیدق نقدریقربونت بشم که ا یههههه اله-

  یچشم ،بابا-
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 !  یبال ،با یب-

   نی***طن

هم  خوشحال بودم  یناراحت بودم واز طرف دیطرف بابت مسئله داداش مج کیخونه،از  میبرگشت یخستگ یتموم شدن مراسم باکل بعداز

 یاومد سع شیپ دیکه  واسه داداش مج یطاها بخاطر مشکل نکهیو مجلس آبرومندانه و خوب برگزار شد و ا میکه باالخره باهم عفد کرد

 دیبه جز خودمون متوجه حال داداش مج یخوشحال  بودن!خداروشکر کس یخراب نشه!مامانو بابام هم کل نکنه که روزمو یکرد هرکار

   شتریب کمینمک مجلس  دیه با ورود اونا شانشد!تاز

 !   میتخت نشست یرو یخستگ ی!باکلمی!منو طاها باهم وارد اتاق من شدالیخی!حاالبشد

 بهت خوش گذشت خانومم؟ -طاها

   ؟یبه توچ یلیآره خ-

 !  میا مامال هم شدقانون گهیهم نبود!فوق العاده بود!امروز د یشب خوب یعنینبود،  یاعتراف کنم روز خوب دیامروز با-

 االن ؟   ی! خوشحالیمن االن زنتم خخخخ تو هم شوهرم گهیعشقم !آره د دمیطاها ترس یوا-

 ی!من خوشبختت منی!بهم اعتماد کن طن یمال خودخودم گهیاومد تو دهنم!تو د یم جانیبله قلبم داشت از ه یگفت یآره عشقم وقت-

 کنم!  

 من بهت اعتماد دارم عشقم!تو هم بهم اعتماد کن!  -

 از چشمام اعتماد دارم   شتریمن بهت ب-

 پاهامم جمع کرد طاها هم با دستاش سرمو بلند کرد و گذاشت رو پاش!   دمیبرگشتم و رو تخت دراز کش یخستگ یازرو

 طاها؟  یش ینم تیاذ-

   ن؟یطن یخسته شد رمینه راحت باش بم-

 ه خسته شدم ! عالم کیآره -

 کاردارم   یبعدش باهات کل یذارم بخواب یم قهیفقط پنج دق-

 زل زدم و گفتم: توچشماش

  کار؟یچ-

   یفهم یکردم حاال م ی!شوخیطونیش-

 کرد!رفتم تو یاز موهام جدا م یرفت و به آروم یموهام ور م یرو یها رهیبستم و طاها هم داشت با گ چشامو

 

همون  ایکردم با طاها  یعاشقش شدم !اصن فکرشم نم ییهوی!ندمیاون برگه زدم ،به آ یکه پا یی،به امضاها تمی،به مسئول می:به زندگفکر

 یخوشبخت ایشه!خدا یقلبم ازجا کنده م نمشیب یم یدوسش دارم وقت یلیسابق ازدواج کنم!طاها عشقشو بهم ثابت کرده!خ یدیاستاد ام

 را بودم که طاهاقلقلکم داد  فک نی!تو همنطوریهم ازمنم رینگ چکسیرو از ه

 دم!  یوگرنه بازم قلقلکت م یپاشو خانوم-

 جام راحته بذار بخوابم !اوم خواهش!  -

 کنم پاشو   ی!منم کمکت م اریتورتم درب اریموتودرب یها رهیگ شتیزآرایدختر خوب برو جلوم کیپاشو مثل  نیپاشو طن-

 شم. یاالن بلند م ؟چشمیکن ینگاهم م ینجوریکنم!خو چرا ا یول کن طاها خستم !فردا صبح باز م-

 !شوکه  واریحرکت من رو چسبوند به د کینرفته بودم که طاها دستمو گرفت و با  یکه چند قدم شمیآرا زیبرم سمت م پاشدم

 یم وونمیعطرش داشت د یاومد بو کتریشده بود نزد رهیکرد!به لبام خ ینگاهم م یجوریسرمو بلند کردم بهش نگاه کردم  شدم

 !نگران نگاهش کردم !  واریکرد!خواستم در برم که دستاشو چسبوند به د

 کنم!   یاحساس خوشبخت شهیهم یتا برا یبگو مال من کباریدوستت دارم!فقط  یلیخ نیطن-

 طاها من مال تواَم !منم دوستت دارم  -

لبخند مهربون  هیتو چشماش نگاه کردم  دمیکش قی!نفس عم دیو بعد عقب کش دیرو بوس میشونیمردونش گرفت و پ یدستا نیب سرمو

 داد!   لیبهم تحو

 جلو!   اری!دستاتم بای!باز نکناینکن لبیچشاتو ببند ت قهیدق کی یخانوم-

 جعبه طال!   کیبود با  مایهواپ طیدوتا بل کیباز کردم  قهیبستم بعداز چند دق چشامو
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طاها!آخه  یواسه فرداس !اونم مشهد وا خشیو رزرو هتله !تار مایهواپ طیبل نی!ایچه گردنبند خوشگل یطاها ؟ وا هیچ نایا یوا-

 ؟  ؟سرکارتیچطور

 .طاها هم گردنبندو انداخت تو گردنم !ازش تشکر کردم!   دمیبغلش و گونشو بوس دمیپر بعدم

لباست رو عوض کن منم  ربعدمیدوش بگ هی!توهم موهاتو بازکن برو یجمع کن التویکنم وسا یکمکت م ،االنینگران نباش خانوم -طاها

 !  میدنبالت بر امیصبح م رمیگ یاجازتو از مامان وبابا م

 کار دارم ! چندروزس؟   یآخه فردا؟کل یطاها!ول اس؟ممنونیراحت نیبه هم یعنی-

 !  میدوازده  روز قراره خوش بگذرون نمیتو نگران نباش طن-

فاصله  نیتا با مامان وبابا صحبت کنه !منم تو ا رونیو ببندم !بعدش از اتاق رفت بموهامو باز کنم و ساکم یها رهیطاها کمکم کرد گ بعدش

 !خودمم   ییرایدر رفت!رفتم پذ کمی میخستگ شی!آخدمیپوش مویدوش گرفتمو لباس راحت کیرفتم 

مامانو بابامم  میره تا باهم براصرار دا یگرفته وکل طیطاها واسه مامانو بابا هم بل دمیزنن؟بعدش فهم یحرف م یدرباره چ نایشدم ا جیگ

!درآخر میکرد ی!آخر منو طاها مامان بابارو راضمیمزاحمتون ش میاینداره ما ب تیخوب یگفتن شما تازه ازدواج کرد یکردن و م یقبول نم

   میهمه دور هم باش گهید ادیکردم و ازش خواستم تا مامان و باباشم ب شکراز طاها ت

 !  دمیواسه خونوادش رزرو کرد!بعدم رفت خونه خودشون!منم خواب طیسه تا بل عیهم چون آشنا داشت سر طاها

 ***روشا  

 جواب دادم   عینگاه کردم شماره مامان بود سر مویساعت چهار بود گوش دمیازخواب پر لیزنگ موبا یباصدا

 الو سالم مامان جونم-

 موقع زنگ زدم   نیا دی؟ببخشیمامان خواب بود یسالم روشا-

 شده؟   یزینداره چ اشکال-

 .  دیکنم که توبابات جلومو گرفت یگرفت(خدارو شکر م شیدخترم)گر-

   د؟یشه واضح تر بگ ید؟میزن یحرف م یمامان درباره چ-

 الو روشا -

   شده؟یسالم بابا چ -

 اشک شوقه!   شمی!گریازدواج نکرد ارشیزن داشته!مامانت خوشحاله که تو با ک ارشیدخترم ک یچیه-

 !شهیاصال باورم نم یبابا؟وا یگ یم یجد-

 ماهم اول باورمون نشد! -

   ؟یبابا آرتان چ-

 !  میزن ی!بعددربارش حرع مرانیا میگرد یراستش ماامروزبرم-

 چند؟  ؟ساعتی؟کیجد-

 چهار بعداز ظهر  -

  یدنبالتون !بابا امیباشه پس م-

   ی،با یباش مرس-

 افتادچهار صبحه تا اومدم قطع کنم جواب داد! ادمیرتانو گرفتم شروع کرد به بوق زدن تازه شماره آ عیشه !سر یخدا اصال باورم نم یوا

 اومده؟ زم؟دزدیعز یشده؟خوب یزیجانم روشا؟چ-

 

 هم نشده!   یچیآرتان من خوبم،ه-

   ؟یوقت صبح زنگ زد نیا یخب پس واسه چ-

 !  رانیا انیآرتان امروز مامانو بابام م-

 افتاده؟   یزود؟اتفاق ؟چهیجد-

 تابگم!   نمتیبب دیبا یآره وا-

 ربع هفت جلو درتونم حاضر باش! فعال!   کیباشه من ساعت -

 باشه فعال  -

 آرتان شدم   نیسوار ماش رونویراست رفتم ب کیزنگ  یصدا دنیکردم وحاضرشدم!باشن شیآرا کمیخوابم نبردپاشدم  گهید
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 !  یسالم خانوم-آرتان

 سالم آقاهه!  -

   ؟یکرد دارمونیب ی؟اول صبح میب کجا برخ-آرتان

 با مشت زدم به بازوش و گفتم: یشوخ به

 !  رونیب میدنبالت بر امیم یحاال خوبه خودت گفت-

  م؟یحاال کجا بر-

 !  میفرحزاد صبحونه بخور میبر-

 !  نهیفداش بشم همش غمگ یروشن کردم اله نویضبط ماش عیسر میافتاد راه

  ؟یآهنگ شاد ندار یآرتان-

 رو بردار   یچرا تو داشبورد فلش آب-

 کردم !   ادیکردم صداشم ز یامشبو پل یدختر نیتر نیگذاشتم تو دستگاه و آهنگ نازن فلشو

   ه؟ی؟خبریسر صبح یشده؟چقدر شاد یچ-آرتان

 چشم بزن  میروز شاد کیحاال ما -

 گفت؟   یبابات چ یمن غلط کنم !راست-

 گم ! یحاال م-

 !   میاز تختا نشست یکیهوا خنک بود رو  میدیرس یگفت و به آهنگ گوش دادم وقتن یزیچ گهید بعدش

 شنوم!  یخب م -آرتان

 گم   ی!صبرکن بعد صبحونه میچقدر هول-

 کنم.  یبازم صبر م-

 !  نیآفر-

 !  میپارک پرواز تا راحت حرف بزن میبر میگرفت میبعدم تصم میرو آوردن و تو سکوت خورد صبحونه

 خب... -آرتان

 زن داره   ارشیک–

  ؟یچ-

 زن داره   ارشیک-

 داره؟  یبه منوتو چه ربط نیخب ا-

 آرتان  -

 به قربونت -

 گفت من با اون ازدواج کنم   یخب مامانم م-

 افتاد!   شیتازه دوزار آقا

  نی***طن

که حالش بهتر شده بود  دیطاها و داداش مج یاوطاها اومد دنبالمون بعدم با مامان وباب میجمع کرد لمونویو وسا میشد داریزود ب صبح

 کیهتل !کال سه تا اتاق رزرو کرده بودن منوطاهاتو  میفرودگاه وبعدشم رفت میدیهمش خواب بودم!بعدم رس مایفرودگاه...تو هواپ میرفت

تو اتاق  میامانم و بعدم با طاها رفتاتاق!منم ساکمو گذاشتم تو اتاق م کی دمیطاهاو داداش مج یاتاق ،مامانو بابا کی اباماتاق مامانو ب

 با آقل حرف بزنم!   یحرم. کل میخودمون!آخ من چقدرمشهدو دوست داشتم!دوست داشتم زودتر بر

 نظرت؟  یخب خانوم-

 !  هیقشنگ ی!جاهیعال-

 خب ساکت کو؟ -

 اتاق مامانم  -

  یمون ینم نجایمگه ا-

 تو . شیپ ادیدمیمامان، داداش مج شیرم پ ینه شبام-

   ؟یکن یم کاریکرد!خب حاال چ یعذر خواه شبیچقدر بابت د یبود؟طفل یجوری دیمج یدقت کرد-
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   ؟ی!توچگهیخوابم بعدم ناهاره د یم کمیوبعد  رمیگ یدوش م کیرم  یم-

 خودشو روتخت ولو کرد وگفت: طاها

 من خستمو گشنمه!  -

 عه پس آقامون گشنشه؟  -

 ! ربخوابیبگ ایب یتوهم خسته ا نی! طنسیمهم ن-

 من؟  -

 نچ،صغراخانوم! -

 تو بخوابه ! ادبغلیکنه ب یعه صغراخانوم غلط م-

 رم حموم.  ی!اصال من مییتو-شدنت بشم !حسود خانوم  یرتیغ یآخ من فدا-

 ! یایشمارم تا ب یتا چهل و دو م نیباش!طن-

 خب حاال.-

 

 کنم حاال؟   کاریبابا نه حوله آوردم نه لباس!چ ی،کارم تموم شد!ا قهیحموم سر چهار دق رفتم

 طاها...طاها! -

 !خخخخخ   ااهللیجونم؟-

 کجا آقاهه؟  یه-

 !  گهید رونیب ایکه...ب امیپشت درم تو نم نیطن-

   ناسی!ساکم اتاق مامان ااوردمیهم ن اوردم،حولهیلباس ن ؟آخهینجوریا-

   رم؟یاز مامانت بگ لتویبرم وسا یخوا ی!خب م یوا یا-

 نه جلو بابام زشته! -

   شه؟یم یبپوش چ اتویخب لباس قبل-

 ! ادیشده!خوشم نم فیکث نایطاها ا-

 لحظه!   کی ستای!وانیطن یفکر هیآهان -

 ساکتو بده!   یگ یبعد به مامانت م رونیب ایمنو بپوش ب یمن حوله دارم !فعال لباسا ایب-طاها

 طاها؟  یش یناراحت که نم-

 بزرگته!خخخخخ   یکمینه عشقم!فقط -

 واسم بزرگ بود!   یلیطاها خ ینگاه به خودم کردم!لباسا کی رونیطاها ازحموم اومدم ب یلباسا دنیپوش بعداز

 !  یکم دار لیبیس کی!هههه فقط نیبه به !سالم آقا طن-طاها

   از پشت بغلم کردو گفت : ییهویواسش غنچه کردمو به حالت قهر رفتم سمت پنجره !طاها  لبامو

 کردم عشقم!   یکنه واسم !شوخ یآخ من قربون خانومم بشم که ناز م-

 !  میناهار بخور میحاضر شدم تا همه باهم بر بعدشم

 ***روشا

 ...؟ یعنی-آرتان

 ...  شاایا-

 ! یبود که بهم داد ایخبر تو کل دن نیبهتر نیروشا ا یوا–

 هههههه  -

.بعدساعت دوازده خرتان منوگذاشت خونه خودشم رفت سرکار.منم شروع کردم به مرتب کردن میوحرف زد میتو پارک قدم زد کمی

کردم !خالصه  دیخر یبابا رفتم کل نیحاضر شدم و باماش عیرم!سز یبابام م نین؟باماشیماش یول دیخواستم برم خر یخونه،بعداز اون م

 زنگ خورد...آرتان بود!   میشد.خواستم برم حموم که گوش مکارام تمو قهیدق یساعت دو و س

 !  یجانم؟سالم آقاهه!خسته نباش-

 ممنون!کارات تموم شد؟   یسالم خانوم-

 خواستم برم ...   یاالن!م نیآره هم-
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 و گفت: دیفهم خودش

 فرودگاه   میدنبالت بر امیخبر بده!که ب یخب هر وقت اومد-

 !ببخش  یبگه ناراحت ش یزیچ هیترسم  ی!مهیدونم برخورد مامان باهات چطور یچون نم یایاالن ن یخوایگم آرتان م یم-

   ؟یندار یرو!کار جهی!خدا ببخشه!پس خبر بده نتلتهیهر طور م-

 چشم،نه سالم برسون!خداحافظ -

 خداحافظ  -

!براشون دست تکون دادم و  دمشونیداشت...از دور د ریپروازشون تاخ ی!ول دمینرس ریدوش گرفتمو حاضر شدم !خداروشکر د کی رفتم

 دلم براشون تنگ شده بود!بغلشون کردم   یبودمشون ول دهیماه ند کیکمتر از  نکهیرفتم جلو ،باا

  زمیسالم عز -بابا

 مامان   یسالم روشا-مامان

رفتن  عیمامان و بابا سر میدیکه رس نینشد هم ارشیک ایدرباره منو آرتان  ی،توراه حرف میشد نیسوار ماش یسالم و احوالپرس یکل بعداز

 زنگ خورد عشقم بود!   میکردم که گوش یتا استراحت کنن منم رفتم تو اتاقم داشتم موهامو شونه م

 جانم؟ -

   شد؟یچ نمیبب ؟بگویحرف بزن یتون یم ییسالم روشا-

   میخونه رفتن استراحت کنن!وقت نشد حرف بزن میرفتم فرودگاه دنبالشون باهم اومد یچیزم،هیآره عز-

  ؟یکن یم کاریآهان،االن تو چ-

   ؟یتوچ کارمیب-

 دور دور؟ میدنبالت بر امی!ب کارمیمنم سرکارم و ب-

 خونه!   ستمین ننیشن بب داریترسم شر شه!ب یم- 

  م؟یکن کاریباشه،خب پس چ-

 ...  ی،آرتان میزن یحرف م میخب االن که دار-

 قربونت!   به–

   ش؟یاصل یترم ها رو درسمو برسونه جا نیب یلیدوماه تعط نیکه بتونه ا یکن دایرو پ یکس یتون یم-

 شناسم  یآره م-

   ؟یشه باهاش حرف بزن یه؟می؟ک یجد-

 آره -

 شناسمش؟   یمن م-

 آره -

   گهیخب بگو د یبد یلیه؟خیک-

 حاال!  یفهم یخودت م-

 اصال باهات قهرم  -

 برداشتم. ویقطع کردم بعداز دوبار زنگ زدن گوش یرو به شوخ یگوش

 

 خوام برم بخوابم.  یمن م دیبله؟ لطفا کارتونو بگ-

 خوام. یاوه اوه چه لوس!من خانوم قهر قهرو نم-آرتان

 گفته من خانوم شمام؟   ی!بعدشم کستمیمن لوس ن-

 قلبم...-

 ختیر یحرفش دلم هور نیا با

 اِ اِ.... خب...؟ -

   ؟یآشت-

 فعال شده   می!من فضولهیاون آدم ک یبهم بگ نکهیداره!اشرط -

 !  نشیبب ادیگم امروز بعداز ظهر ب ی!اصال بهش مزهی!سورپراییشه روشا ینم-
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 پارک !ساعت چهار!خوبه آرتان؟   هی!تو  ادیب یصبح خوبه بهش بگ ؟فردایچ-

 باشه ! -

 آرتان...  -

 قربونت به–

   ؟یشه فردا خودت هم باش یخدانکنه!م-

  زمیآره عز-

 زن؟   ایمرده  یراست-

 مرد! -

   ه؟یاسمش چ-

 ! گهید شینیب یفردا خودت م یپرس یبابا چقدر سوال م یا-

 !اصال باهات لهرم  یبد یلیاِاِاِ خ-

بلند  زنگ یکه بال فاصله صدا نییهرچقدر اصرارکردم اسمشو نگفت !ساعت چهار بود!بلند شدم رفتم پا میساعت باهم حرف زد کی حدودا

 پشت دره!   نایخاله روم دمید فونیشد !رفتم سمت آ

  ه؟یروشا مامان ک-مامان

 کنم؟   کاری!چ ناسیمامان خاله روم یوا-

 بده!   حیرو توض زایچ یلیخ دیخب درو باز کن!با-مامان

 خودمو برانداز کردم بعدش رفتم جلو  دروباز کردم!   نهیو هم لباسشو مرتب کنه!منم جلو آ دارکنهیمامان رفت تاهم بابارو ب بعدش

 تو   ایب یسالم خاله ،خوش اومد-

 توو رفت نشست رومبل منم روبه روش نشستمو گفتم: اومد

 رم شربت درست کنم. یمن م انیمامانو بابا االن م-

 باشه  -

بعداز تعارف کردن نشستم  ییرایشربت رفتم تو پذ ینیاومد با س یسرد کیسالم و عل یصدا رونیآشپزخونه و مشغول شدم !از ب رفتم

 !  میقبل یسرجا

شد طالق  یبچه دار نم الیچون سه یزن داشته ول ارشیداره ک قتی!آره حقدهیبه گوشتون رس الیو سه ارشیحتما موضوع ک -نایروم خاله

 نه االن.  شهیسه ساله پ یموضوع برا نیا یگرفتن!ول

   ؟یخب...حاالکه چ-مامان

   م،یغصه گذشته روبخور دیبوده که تموم شد رفت ،ماکه نبا یزیچ کی یعنی-خاله

من به عنوان پسرخالمم  گهیاتفاق االن د نیکردم باا یبگم اگرم که پسرتون زنم نداشت من باهاش ازدواج نم زیخاله جون قبل از هرچ-

 قبولش ندارم!  

   !شی،ایبا پسر من ازدواج کن یاز خداتم باشه بخوا یلیخ-خاله

 !  دیخانوم درست صحبت کن نایروم-بابا

نه ،من  گهید ندفعهیا ینگفتم ول یزیچ چکسیبه ه یکه کرد مینگفتم هر کثافت کار یچیبهت ه یگفت یمدت هرچ نیتو ا نایروم-مامان

 ندارم!   نایبه اسم روم یخواهر

 به درک!  -خاله

 شد!   یمامان شکسته م هیکه با گر یساعت تو خونه سکوت بود سکوت کی!تارونیشد واز خونه رفت ب بلند

خوان حرف بزنن!  یمطمئن بودم درباره منو آرتان م ییرایعکس با لپ تاپم بودم که بابا اومد صدام زد که برم پذ دنیاتاقم مشغول د یتو

 وشحال  خ یاونم کل میشب بود زنگ زدم به آرتانو گفتم که قبول کردن تاباهم ازدواج کن

داشتم!باالخره بعداز چند وقت راحت و بدون  یحس خوب یلیخوشحال بودم!خ یلی!خمیزد ی.تاساعت سه نصفه شب فقط حرف  مشد

 .  دمیخواب یمشغله فکر

  *** 

 برداشتم آرتان بود.   مویوگوش رونیپتو دستمو آوردم ب ریز از

  بله؟–
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   ؟یروشا تو هنوز خواب-

 ! ادیخوابم م یدار کارمیبگو چ-

 یبرا یدختر تومگه امروزتو پارک قرارنداشت-

 

 ازجام بلند شدم! عیسر

  امینبود االن م ادمیآرتان  یوا-

 !  میباش آروم باش منتظر-

 فمیگذاشتم تو ک کمیوک رکاکائویش کی میحاضر شدم همه کتاب و جزوه هاموگذاشتم تو کوله پشت یجلد نییپا دمیاز تخت پر عیسر

،تنها  ششیزنگ زدم به آرتان تابفهمم کجا نشستن!اونم گفت کنار  حوضن !رفتم پ دمیرس یمامانو گرفتمو راه افتادم! وقت چیسوئ عی!سر

 بود پس چرا؟  

 سالم خوابالو خانوم  -آرتان

 زدم!   یپسر پررو حرف م کیتاساعت سه داشتم با  شبیاِخب خسته بودم د-

 خوش به حال اون پسر!  -

 معلم من کو؟ پس  یپرروئ یلیخ-

 روبه روت نشسته!  -

  ؟ییتو-

 بااجازتون!  -

 داد،ناگفته   یم حیخوب توض یلیخ ییداد!خدا یداشت درس م کیشد که آرتان بخواد به من درس بده!تاساعت  یباورم نم اصال

سر شرکت منم برگشتم  کی!اون رفت میدیوخند میحرف زد یوکل میرستوران ناهار خورد میبود!بعداز درس رفت یجد سیموقع تدر نماند

 شدم!   هوشیدوش گرفتمو بعدش ب هیخونه!

   نی***طن

 کیبود  یموقع خداحافظ گهی!دمیبهمون خوش گذشت مخصوصا باخونواده هامون که بود یلیخ یلیخ میچهارروز که تومشهد بود بعداز

!تو فرودگاه اوردمیخودم نم یبه رو  یسفر تو تنم بود ول یخوب بود!خستگ یلیخ میکردم ودعا!همه جا رو گشت هیگر یحرم کل میسر رفت

 برگردن تهران منو طاها هم چهارروز   دیبه عالوه داداش مج باهامونبودم قرار بود مامان و با

 !  نایطاها ا یالیشمال و میبر

  *** 

 یداد!ول فیکه چقدر ک یوا می!شامم باهم درست کردمیکرد دیخر میاستراحت رفت یبعداز کم میدیرس یداشتن !وقت یقشنگ یالیو

 تو اتاق!   میدست پخت طاها خوب بود!شب موقع خواب باهم رفت شییخدا

 ... شاایطاها کجا ا-

 !  می!بخوابگهیتو د امیم–

 ! ییآقا یرم اتاق بغل یواقعا؟پس من م-

 !خخخ  امیمنم م سایوا-

 ! ییطاها یبد یلیخ-

 باش!   نجایرم تو هم یکردم من م یشوخ-

 خوام راحت بخوابم  ی!من میباشه هرطور راحت-

 خوابم!خخخ   یراحت بخواب عشقم منم راحت م-

   ی!باباییآقا گهی!برو دگهیپررو نشو د گهید-

 گفت: یطونیش یکرد و بعدم بانگاها یا خنده

 رم!   ینم یبوس ند هیتا -

 بخواب !  ریعجبا!برو پسرم برو بگ-

 ...  ای یکن یبوسم م ای-

 ! یینکن طاها دیمنو تهد ؟یاچی–
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 کنم!خخخ   یبدجور بوست م ای-

 اول بهتره !   نهیخب باشه گز یلی!خیادب یب یلیخ-

 !   دمیو گونشو بوس ستادمیپنجه پام وا رو

 از ما بهترون داره!   نجای!اایترس یم ییتنها یرم عشقم!راست یم گهیمن د-

 ترسم!   یندارن! منم نم ینداره عشقم !برو بامن کار یبیع-

 و گفت: دیبوس مویشونیاومد پ جلوتر

 !  یخانومم!خوب بخواب ریشب بخ-

 آقامون!   ریممنون شب تو هم بخ-

تما قطع شد...گفتم ح ومدین ییصدا چیه یناشناسه!جواب دادم ول دمیبلند شد نگاه کردم د لمیموبا یآن صدا کیخاموش کردم  چراغو

جانم!تاب هم  یمعلوم بود!ا  یپشت اطیرفتم کنار پنجره!ح نییبرد!از تخت اومدم پا یخوابم نم یاشتباه گرفتن! هوف! خسته بودم ول

 !اه  کیشبه و تار یبخوابم!ول امیکنم خسته شم بعد ب یک ذره تاب بازی نییداره!بهتره برم پا

 دهیخواب ییرایطاها چرا تو پذ یوا یکنم!در اتاقو آروم باز کردم!ا ینداره فوقش چراغ رو روشن م یبیخوردم !ع یقهوه نم یعصر کاش

 روش! تو دلم گفتم   دمینازک برداشتمو کش یپتو  کیکولرم که روشنه حتمن سردش شده!برگشتم تو اتاق و 

اومد!کاش  یم یتاب نشستم باد خنک یروشن کردم ورو اطویچراغ ح اطی!! رفتم تو حدهیبشم که مثل بچه ها خواب مییجانم قربون آقا یا

سرما تو تنم حس  یکمیبودم  دهیداد!موهامو باز کردم و سپردمشون دست باد!چشمامو بستم !چون تاپ پوش یبود محکم تر هولم م یکی

آن  کی!فتادهین مونیتو زندگ یاق بدتا امروز مرور کردم!خدارو شکر تاحاال اتف دارید نیاز همون اول یعنی راتمونوکردم!تو ذهنم تمام خاط

 دمیترس یاش افتاده بود رو درخت رو به روم دستاشو گذاشت روچشمام حساب هیبه گوشم خورد سا یکس ییقدما یدلشوره گرفتم!صدا

 حرف طاها افتادم ادیزدم  غیج

 

 

*** 

 

 

 

 از ما بهترون داره!فورا داد زدم: نجایگفته بود ا که

 دستاشو برداشت برگشت سمتم!   هویطاها...بسم ا...کمک !-

 بود که گفت: طاها

 !آروم خانومم منم طاها!  سیه-

 طاها آروم تر شدم!   دنیباد یکرده بود!ول خیشد، دستام  ریترس اشک از چشام سراز از

 شعور!   ی!بدمیلعنتت نکنه ترس ه؟خدایچ-

   د؟یترس یبود نم ی! خخخخ کنیطن ایوا؟اعصاب ندار-

مشت زدم  یآروم شدم به شوخ نکهیکه روش انداخته بودمو انداخت روشونم !بعداز ا یی!همون پتونشیرم رو گذاشت رو سبغلم کرد س بعد

 !  نشیتو س

 !  یدیفکر کردم خواب دمیطاها ...ترس-

 چهل تا کالغ پر برم؟  یخوا ی!فک کردم حواست هست!منیببخش طن-

 نه آقاهه  -

 باشه عشقم!خوابت نبرد؟ -

   ؟ینه توچ-

 بودم! داریمنم ب-

 ! میتاب نشست یو باهم رو دیخند بعدش

 خند طاها؟   یچرا م-

 گذاشت!ههه   ریروت تاث یلیطاها بعدم بسم ا... معلومه حرفم خ یباحال بود!اولش که گفت یلیآخه خ-
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 !عشقم...  یدیترس یم یتو هم بود-

   هووم؟–

 عشقم... -

   جانم؟–

 ! نی!ماه رو بب نیاون ستاره ها رو بب-

 !  یی!ماه من تو نمیب ینم-

 !  یکیرمانت نقدریقربونت برم که ا-

 !  یخانوم یش یخوشگلتر م یلی!خادیباز چفدر بهت م یموها یخدانکنه !من فربونت برم!راست -

 !  ییتو می!خخخخ !تنها مرد زندگگهید یدون ینم ه؟یچ یدون یممنون!م-

 یسر نیا گهیآورد...د کتریشد...سرشو نزد رهیمردونشو آروم گذاشت رو گونه هام به لبام خ ینگاها مون بهم گره خورد، طاها دستا بعدشم

 زد!بهش اعتماد کردم معلوم بود   یم یتونستم از دستش در برم!فقط نگاهش کردم قلبم به تند ینم

 عقب طاها به خودش اومد.   دمیشدسرم رو کش یداشت حالم بدم گهیبوسه...د نیعشقه نه هوس!بعدشم اول یاز رو نگاهاش

 دم!   یوقتا کنترلمو از دست م یبعض دی؟ببخشی!خوبنیمتاسفم طن-

 نداره! یبیآره خوبم! ع-

 بحث عوض شه گفت:  نکهیواسه ا بعدم

 خوابم!  یم ی! من همون اتاق بغلمیبخواب میبر گهیخب د-

 خوابم.  یباشه منم همون اتاق م -

 * ** 

ام عوض شد!روز آخرم که از حموم اومدم جلو کولر خوابم برد  هیروح یخوش گذشت!حساب یلیخ میکه تو شمال بود یچهار روز نیا

مواظبم بود!هنوز اون تماسا ادامه داشت  یلیسوپ خوشمزه هم پخت!خ کیبود!واسم  داریکل شب رو باال سرم ب یسرماخوردم!طاها طفل

 و قطع شد!   ومدین ییصدا یاومد جواب داد ول کباری یت!همون شماره ناشناس!طاها هم ح

 هفته بعد....   کی***

ش از"نوشت یم امایپ ی!تو هیدونستم اون ک یاومد!نم یبرام م زمیآم دیتهد یامایهفته گذشته هنوزم اون تماسا ادامه داره تازه پ کی

 "شه یضررت تموم م ر،بهیفاصله بگ

 ینگران بودم و م یاشتباه شده!خودم حساب دیزنگ نزد!گفتم شا یکس گهید دمید میکن تیکه ازش شکا یکالنتر میباطاها بر خواستم

 طاها هم نگرانم بود!   دمیترس

شد  یم شتریب میبود!هرروز مشغله فکر مارستانیرفتم!کارمون تو ب یبود که دانشگاه م یدرس و دانشگاهم شروع شده بود!چهارروز گهید

 یطاها منو م نیهم یکنه برا یم بمیداره تعق یکیکردم  یبود احساس م میرو حفظ کنم!چند وقت میکردم نشاط قبل یم یسع یول

واسم  یه نیماش کی دمیراه د یشدم تنها  برم!تو اد،مجبوریکار داشت نتونست ب مارستانیطاها چون تو ب هروزم دانشگاه هم ک کیرسوند!

   نهیهمون ماش نیجلوم!ا دیچیسر چهارراه پ هوی ینکردم ول یتوجه یزد ول یبوق م

درشت بود  کلشمیپسر قد بلند که ه هیشد. ادهیندادم آخر خودش پ تیاهم نیکرد !باحرکت سرش گفت که برم تو ماش یم بمیتعق که

 سوار شو!   ایباال،ب ایگفت:ب یسالو داشت!اومد سمتمو بالحن جد یسبز طرف س یباچشما

 شناسم!  ی!من شمارو نمامینم-

 !  نمیبب نیگمشو تو ماش ایب یکن یتو غلط م-پسره

 زنما   یبامن درست صحبت کنا!داد م-

 خانوم!  نیکنم طن یاللت م یچطور نیداد بزن بب-پسره

   شعوری؟بیهست یبرو بابا! اصالتو ک-

 بود!دور مچم قرمز شده بود   ادیز یلیزورش خ یخواستم مقاومت کنم ول نیگرفت و محکم هولم داد تو ماش دستمو

 ؟یخوا یاز جونم م ی؟چیهست یک ؟تویعوض هیچ-

 !افتاد؟ ایزن یبا من درست حرف م نیبب-

 ه؟یحرف حسابت چ یلعنت-
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 !  یفی؟مهرداد...مهرداد شر یفرسته!حاال شناخت یم امیزنه و برات پ یکه چند وقته بهت زنگ م میخب من همون-

  ه؟یکارا چ نیهدفت از ا-

 !  ریازش فاصله بگ-

  ؟یاز ک-

 طاها! یکه بهش اعتماد کرد یاز عشقت از همون-

 فهمم!آخه چرا؟   ینم ؟منظورتویگ یم یدار یتو چ-

 یخورم شوهرتو بادستا یقسم م یندست از پا خطا ک ،اگهیدیکه امروز منو د یبهش بگ ی،اگه بر یریاگه از اون طاها فاصله نگ نیبب-

 !  یکن یخودت کفنش م

 تو چشام حلقه زد و گفتم: اشک

   ؟یکن یم دمیخفه شو کثافت!چرا تهد-

 نکاروی!اگه ا یتو وطاهاس رو فراموش کن نیب یهرچ یهفته وقت دار کی! یمثل بچه آدم انجام بد دیبگم همون کارو با یمن هرچ نیبب-

 لحظه به بعد هم تورو هم   نیمن از هم یآدما گهید ینیب یکنم !م یتموم م ویخودم همه چ ینکن

 کنن !  یم بیرو تعق عشقت

 ! یآخه؟گمشو لعنت یگ یم یدار یتو چ-

 شم.   یبترسن!کابوسشون م شونمیکنم از سا یم یبهت نگفتن؟نه؟کار یچیخونوا ده طاها از شرمشون ه نکهیمثل ا-

 گفتن؟ یم دیبا ویچ-

 زدم در گوشش بالفاصله گونه هامو گرفت و فشارداد   یلیس کیکنترلمو از دست دادم و  گهید

 سیبه پل یبخوا اریدرن میواسه من زرنگ باز ی!راستینیب یاز چشم خودت م یدید یدختره نفهم دفعه آخرت باشه ها!وگرنه هرچ نیبب-

 هنوز!   یمنو نشناختدم!معلومه  یشه خبر مرگ اون طاها رو بهت م یربع نم کی یبگ یزیچ

 حرف مفت نزن!   نیاز ا شتری!بیبکن یتون ینم یغلط چیتو ه-

 ... رشیگ یطاها هم زن خوشگل و زرنگ و جذاب نیگم ا ی!مستهیمیحرفش وا یحرف بزنه پا کی یتو هنوز مهردادو نشناخت-

 نگو!   یچیه یشو عوض خفه–

 !  رینگ نیاز ا شتری...برو وقت منو بیشه!حاال هم هر یم یچ گهید یدون ی....خودت م یخانوم اگه کارتو درست انجام ند نیطن نیبب-

 لگدم نثار چرخاش کردم!  کی دمیشدم و درو کوب ادهیپ نیاز ماش تیباعصبان

 نفهم!  یهوووو-مهرداد

 تو کالت!  -

خونه نرفتم اگه  ی!ولدمیام اس دادم که رس اس کیدونستم طاها تو جلسس  یگرفتم و راه افتادم سمت خونه!چون م یتاکس کی هیباگر

آروم شم. اشکام بدون دعوت  کمیتا  ابونیرفتم پارک سر خ نمیکرد!واسه هم یم چمیسوال پ دید یوضع م نیرفتم مامان منو با ا یم

 زمیتو سرم بر یامشب هم که خونه طاها دعوت بودم !چه خاک یکنم!وا کاریخودت کمکم کن! آخه من چ ایمهمون گونه هام شدن!خدا

 کمکم کن!   ایدوست دارم عشقم رو دوست دارم !خدا موی!من زندگ

 ***روشا

به تموم دروس  کماهیدر عرض  کهی!طورمیکرد یدرس کارم یماه هرروز حدودا چهارساعت با آرتان جد کی نیگذشت.تو ا یماه کی

 مسلط شده بودم!  

 تموم شد!  ؟وقتتیروشا حل کرد-آرتان

 !  ایآره ب-

کرد منم بلند شدم  یم حیکردنش کرد!تااون داشت تصح حیکرده بود دادم و اونم شروع به تصح یکه آرتان برام طراح یامتحان هبرگ

 و شروع به قدم زدن کردم!   رونیرفتم ب قیازآالچ

 کجا؟ -آرتان

 رم قدم بزنم مغزم نفس بکشه!   یم-

  میر یکنم باهم م حیتصح نویا نجایا ایب-

 زورگو! -

 آرتان با اخم نشستم!آرتان مشغول ور رفتن با ورقه بود!   یو روبه رو قیبرگشتم تو آالچ باحرص
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 ! یکن ینم داینگرد غلط پ-

   زمیبله چون معلمت خوب بوده عز-

 دلم!  زیبودم عز یمن شاگرد خوب-

 برمنکرش لعنت!  -

 بشمار!  -

 تموم شد!   ایب-

 !  میرو جمع کردم و راه افتاد لمیوسا میها!بلند شد یثل کالس اولذوق کردم م یشده بودم کل ستیرو گرفتم ب برگه

 روشا... -

 ..  هووم–

 بگم؟  یزیچ کی –

 بگو   -

  ؟یخواستگار امیب یک یعنیخب االن ...-

 ...!  یاله-

  ؟یک گهیبگو د-

 گفت: یجد بالحن

   ؟یخسته شد-

 خودمو بدونم!  عیخوام تکل ینه فقط م-

 سه صفحه از درس چهار!   یشما روشنه!روز فیتکل-

 ما تموم شده! نیب غهیشه که ص یزنم باهات،االن دوهفته م یحرف م یروشا دارم جد-

 

 زنگ بزنه!  دیخب مادر شما با-

 مگه زنگ نزده؟   ؟یچ-

 نه! -

 وا؟مامانم که گفت زنگ زده.  -

 ازت   میمن شاک یلیبهش زنگ نزده اتفاقا خ یمامانم گفت که کس یدونم،ول ینم-

 لحظه صبر کن!   کی-

 ..  فونیدرآورد شماره مامانشو گرفت و گذاشت رو آ بشیرو از ج شیگوش

 بله آرتان جان؟  سالم–

 سوال بپرسم ازتون؟   کیسالم مامان جان!مامان -

  زمیآره عز-

 ...  دیشما مگه با مادر روشا حرف نزده بود-

  چطور؟–

   انه؟یآره -

 نه! -

 نگاهم کرد! ینشستم آرتانم با نگران مکتین یهمون جا رو سادیوا قلبم

 زنگ زدم   دیمگه خودتون نگفت ؟اصالیزنگ بزن شیمامان شما مگه قرار نبود دوهفته پ-

و عقد بودم راستش منو مامان  یمراسم نامزد ریکنن درگ یآرتان جان آروم باش ...من...راستش وقت نکردم چون مطمئن بودم قبول م-

 !  مینگ یزیبه شما چ میگرفت میروشا تصم

 عجب از دست شما مامانا!-

 با آذرجون بکنم  یکیسالم عل کیمنم مجبور شدم  میدیخند ییسه تا بعدم

 کمیباهام حرف زد... یبودم که چرا اون شکل یتونست منم از دستش عصبان ینم یبگه ول یزیچ کیخواست  یفطع تلفن آرتان م بعداز

 قدمامو تند تر کردم!  
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 ! میروشا صبر کن باهم بر-

 !  ایب عیخب تو سر-

 بود گفت:جون...   مکتیپسره که رو ن کی هویتوجه حرکت کردم که  یب مثال

  ؟یداشت یکار-روبه پسره آرتان

 بودم   گریباتو نه با اون ج-پسره

 جلو و لباس   دمیبودم دو دهیترس یلیزد!خ یآرتان م شتریشده البته ب زیمشت کوبوند تو دهن پسره و باهم گالو کی آرتان

 وگفتم: دمیکش آرتانو ٰ  

 آرتان ولش کن! نفهم بود خر بود ولش کن!  -

 بعداز چندتا چک پسره رو ولش کرد وبهش گفت: آرتان

 !  اقتیل ی. برو گمشو بیگرفت یمرده به باز ی؟اسم هرچ یخاک برسرت،تو مثال مرد-

 درآوردم و بهش دادم تا لبشو پاک کنه!  یدستمال کاغذ کیکولم  و فرارکرد!از تو نیبلند شد از رو زم عیسر پسره

 جا...   چی،ه یر یجا نم چیه ییتنها گهی؟دیدیفهم یبر ییبدون من جا یحق ندار گهیممنون! روشا خانوم د-آرتان

حالم بد بود  یلید، خانداخت؟بغض گلومو چنگ ز کهیداشت پسره بهم ت یحرف زد؟چرا سرم داد زد؟به من چه ربط یشکل نیبا من ا چرا

 بلند شدم برم!  

   یبر ییجا یحق ندار ییاالن نگفتم تنها نیکجا؟مگه هم-

که به  ستمی،من که برده تو ن یبازم حق ندار میتازشم ازدواجم که کن یکن فیتکل نییبرام تع یکه بخوا یتو هنوز شوهر من نشد نیبب-

 انداخته ! کهیپسره احمق بهم ت هیداره که  یمن چه ربط مه؟بهیحرفت گوش بدم!مگه زمان قد

 امد از پشت کولمو گرفت و گفت: ویمامان رفتم آرتان از پشت داشت م نیبرداشتم و به سمت ماش مکتین یگفتم و کولم رو از رو نارویا

 ...صبر کن  ییصبر کن روشا-

 !  خوام برم خونه استراحت کنم!خستم یم میدرس کارکرد یولم کن آرتان خستم کل-

 گفتم حرفت درسته!منو ببخش   یچ دمیروشا من اعصابم خورد بود نفهم-

 شه!   یکه نم یکن یسر من خال یایخورد باشه ب یتو اعصابت از دست هرک مونیسر خونه زندگ میکه رفت گهیآرتان اگه قرارباشه دوروز د-

 نشه!قول قول!   ینطوریدم که ا یکنم بهت قول م ینم ینطوریروشا جونم به خدا من ا-

 بهت اعتماد دارم! -

 دوستت دارم   -آرتان

 لبخند زدم بهش تاحاال بهش ابراز عالقه نکردم!   کی فقط

 کجا؟  -خوب!  یجا کیخوام ببرمت  یم ایبامن ب -آرتان-

 !  ایدنبالم ب -

 که بعداز چند قدم گفت: میدر کنار هم شروع به راه رفتن در سکوت کرد نیهم یبرا رهیتونست دستمو بگ ینم مینا محرم بود بهم

 !  امیتامن ب نیبش مکتاین یرو-

 .میقراره منو آرتان عقد کن یشد که به زود یآذرجون افتادم باورم نم یحرفا ادی

 

 فکرا بودم که آرتان اومد. نیهم تو

 خانوم!   دیکن لیم دیی:بفرماآرتان

 !یکیرت مکزجوونم ذ یکردم ا نگاه

 !  یخوب یلیممنون!خ یلیآرتان خ یوا-

 نوش جونت!  -

 خوره!   ینم گهید دمی!زودتر از آرتان تموم کردم،ذرت آرتان نصفه بود،دمیبه خوردن کرد شروع

 !  گهیآرتان بخور د-

 تو بخور!   ایب-

 !یمرس یوا-
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بدبخت شوهر دوست!بعدش بلند  یکردم خوش مزه تره!ا یخوشمزه بود!حس م یلیخ یگرفتم و لواشک اولو گذاشتم تو دهنم!وا ازش

 هامون  نیسمت ماش میرفت میشد

 ....  یآرتان-

 قربونت   به–

   ؟یایشه تو هم ب یبخرم م نیخدانکنه، امروز بعداز ظهر قراره برم ماش-

 ساعت چنده؟  -

 دونم. ینم-

 تشو!  بهم خبر بده ساع امیاگه بتونم حتما حتما م یجلسه مهم دارم ول کی-

 باشه-

پارک کردم و رفتم  نگیتو پارک نویخودش شد و رفت!آرتان رفت شرکت منم خونه!ماش نیسوار ماش یو هر کس میکرد یهم خداحافظ از

 تو خونه

 سالم من اومدم!  -

 !  دنیها هم فهم هیهمسا-مامان

 بهم گفت! ویباهات قهرم!آذرجون همه چ یبد یلیمامان!خ-

 آذر...!   نیاز دست ا- مامان

 ؟   یخواستگار انیقراره ب یه؟کیچ هیخب حاال بگو قض-

 ؟   میبر یروشا بابا حاضر-بابا

 عی!سریافتاد به آرتان زنگ نزدم وا ادمیکه  می!تازه اول راه بودنیماش شگاهیبه سمت نما میشدم و با بابا راه افتاد نیسوار ماش عیسر

 برداشتم و شماره آرتان رو گرفتم وباهاش صحبت کردم بعدش آدرسو براش فرستادم!   مویگوش

 روشا!   یزود بزرگ شد یلیخ -بابا

 که بابام دوست داشت گوش سپردم!   یمیزدم و دست بابا رو گرفتم و به آهنگ قد قیلبخند عم کی

 که باباگفت: میبود شگاهینما یتو

   ؟یدوست دار نویخب روشا بابا کدوم ماش-

 !  رمیو شش بگ ستیدو کیمن دوست دارم  یهمش قشنگه ول-

 پسرم؟   هیمثل بنز،پرادو و... نظر تو چ یریبهتر بگ یها نیماش یتون یباباجان تو م یول-بابا

 !   یگه حق با شماست !بازم هرجور خودت دوست دار یپدرت راست م-آرتان

 !  رمیراحت و  سبک بگ نیماش کیخالص بشم و  متیگرون ق یها نیمدت از شر ماش گیمن دوست دارم  یدونم !ول یم نارویهمه ا-

 دخترم!   یهرجور خودت دوست دار-بابا

 ...  دیایپس بامن ب-فروشنده یآقا

   نمیماش ینیری! قرار شد واسه شدمیمثل خودش خر هیبه قول آرتان که نشونه پاک دیو شش سف ستیدو کیو درآخر  میرفت دنبالش

 میماهم برگشت گهیکرد...د ینقشه رو تموم م  کی دیشام رستوران که خانواده آرتان خونه خالش بودن آرتانم امشب با میباهم بر یهمگ

 خونه!  

! روز اول صبح که وارد یخواستگار انیدانشگاه و قراربود امشب مثال آرتانوخونوادش ب میر یهست م یروز گذشت!امروز چند روز سه

 ابراز یگرفتن و کل لمیاز نگهبان جلو در تا حراست دانشگاه همه تحو دانشگاه شدم همه

 

 نیمنو طن یواحد برداشتم که زود تر تموم شه!اکثر  واحدا یالبته کامال دوستانه و بدون منظورکردن!واحدامم انتخاب کرده بودم کل عالقه

براش تنگ شده  یلیبغلش دلم خ دمیرفتم سمتش و  پر عیسر دمیدرو تو محوطه دانشگاه  نیطن رونیبود!تا از اتاق اومدم ب یکی دایو پارم

 بود انگار اصال تو حال خودش نبود!   یجوری زبود ،امرو

 خانوم!   یخانوم!چطور نیسالم طن-

 !  یسالم ممنون تو خوب-

   ؟یزن یناراحت م شدهی...بگو چنیطن-

 !  ستین یزیچ-
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 دروغ!  -

 گه!؟   یدروغ م یک-

 اومد برگشتم سمتش و بغلش کردم   یبود که از پشت سرمون م دایپارم یصدا

   وونهیسالم د-دایپارم

 سالم احمق!  -

 !  نیطن سالم– دایپارم

 سالم  -نیطن

 !  دای،پارم نیطن-

 جونم؟  -دایپارم

 بله؟   -نیطن

   گه؟ید دیایامشب م-

 !  امیحتما م-دایپارم

 کار دارم شرمنده !   یکمیمن هم خستم هم -نیطن

 !  دمشیطاها کجاس؟از صبح ند ن،یطن ی!راست گهید یاومد یم نیطن-

 امروز. ومدهیکم کار داشت ن کی!ی... نامزدشاایباشه ا-نیطن

 غم بزرگ گفت.  کیآخرو با  جمله

راه برگشت به خونه بودم که آرتان  !تومیکرد ینداد!درآخرم از هم خداحافظ یبگه چرا ناراحته جواب میاصرارکرد دایمنو پارم یهرچ بعدش

 زنگ زد:

 سالم-

 !چخبر از دانشگاه؟  یسالم خانوم-

 گردم خونه   یکارم تموم شد دارم برم یچیه-

 چه خوب!امشب...  -

 ؟یامشب چ-

 چپ.  یخودمو زدم کوچه عل یالک

 !  گهید هیخواستگار-

   ؟یخب که چ-

 !  گهید یش یخب مال من م-

 که جوابم بله هستش؟   یههههه خب تو از کجا مطمئن-

   گهیهستش د -

 !  یقطع کنم آرتان دیبا گهی!هههه من دمینیحاال تا بب-

 خبر بده!   یدیباشه پس رس-

 !  یباش !بابا-

 خداحافظ  -

کردن !من  یداشتن خونه رو مرتب مکارگر گرفته بود تا کارارو انجام بدن ! یسر کیپارک کردم و رفتم تو .مامانم  نویخونه ماش دمیرس

 شدم !   هوشیتخت ب یبعدم رو دمیبه آرتان دادم که رس امیپ کیسالم کردم و چون خسته بودم رفتم باال تو اتاقم! کی

 !  گهیروشا بلند شو د یوا-

 کنار !   دیبود!پتو از سرم کش دایپارم یصدا

 ! دایپارم یگ یم یچ-

 بلند شو!ساعت رفت بلند شو!!-

 

 ساعت چنده مگه؟  -
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لباس مناسب واسه  کیباال و دنبال  میدوباره اومد میناهار خورد نییپا میرفت دایدست و صورتم رو شستم با پارم دمیاز جام پر عیسر

 امشب!  

 از همه بهتره!   نیروشا ا-دایپارم

 گفتم: ی!فورغیلباس دکلته کوتاه و تنگ قرمز و ج کیدستش نگاه کردم  یلباس تو به

 کثافت!  -

 قلقلکش دادم!وگفتم: یآخرم گرفتمش و کل دیخند یو م دیدو یدنبالش اونم م افتادم

بود  میدوش گرفتم به ساعت نگاه کردم چهارو ن هیکردم و رفتم  دایلباس خوب و مناسب پ کیکنم !درآخر  یاصال خودم انتخاب م-

با  دیو سف یو سارافون آب دیسف یسارافون ریز کیپررنگ با  یآب یشلوار ل کینگاه کردم خوب شده بودم  نهی!خودمو تو آانیقراربود پنج ب

 اومد   فونیآ یکمرنگ زدم!صدا یرژ صورت کیفقط  نیهم یکنم برا شیدوست نداشتم آرا پم،ی.درکل ناز بود ت دمیپوش دیشال سف کی

 اومدن ! استرس گرفتم.  دایپارم یوا-

 زشته!   نییپا مینشده که!! بلند شو بر یزیخب...آروم باش چ-

 بودن!رفتم جلو وکنار مامان   ییمامان و بابا مشغول خوش آمدگو نییپا میو از پله ها اومد رونیب میاز اتاق اومد دایپارم با

 !ستادمیوا

 !  دیسالم آذرجون،سالم آقا بهرام!خوش اومد-

بهم داد!همه نشستن منم رفتم تو آشپزخونه  ییبای،اومد جلو و سبد گل ز نییسرمو انداختم پا عیکردم و سر کینگاه کوچ کیآرتان  به

 آرتان نگاه کردم خوب بود کت و شلوار   پیجونم لطف کردن رفتن نشستن از تو آشپزخونه به ت دای.پارم

 بود!   کیش یغم بود ول پی!درسته تیمشک راهنیبا پ یخاکستر

 ! میزن یمتفرقه ممنوع فقط درباره طال وجواهر حرف م یها د،حرفیخوش اومد یلیخ یلیخب خ-مامان

 خنده که مامان ادامه داد: ریزدن ز همه

 خورده کار   یسر کیفمط مونده  میالزمو کرد یها یزیکردم منو آذر خانوم برنامه ر ینه شوخ-

ان به دانشگاه وآرتان به شرکتش هم وقت بچه ها گرفته نشه و هم روشاج نکهیا یبرا میگن ما گفت یروشنک خانوم راست م-آذرجون

 . میکارها رو جلو انداخت کمیبرسه 

   ارهیب ییخواد برامون چا یعروس گل ما نم نیخب ا-بهرام آقا

 چرا که نه!روشا جان...  -بابا

 کنم   یعمو جان من صداش م نیبد اجازه– دایپارم

 تو و درو بستم!   دمشیدستشو گرفتم و کش عیبلند شد و به سمت آشپزخونه اومد سر بعدش

 من مثال آره؟   شیپ یآشغال تو اومده بود-

 !  میبر زیبر یی!آروم باش چایچه عروس خشن زمیعز یوا-دایپارم

 اومدم   رونیو سرو وضعمو مرتب کردم و از درآشپزخونه ب ختمیر ییچا

 !  دیکف مرتب بزن کیبه افتخار عروس گلم -آذرجون

 هم از پشت گفت: دایپارم دمیخجالت کش یشروع کردن به دست زدن کل همه

 بشن ریهم پ یبه پا شاهللیا-

هم بغلم آرتانم رو به روم  دایرو پخش کردم و کنار بابا نشستم پارم ییخجالت چا یانشاهلل گفتن !خالصه باکل کیوآذرجونم  مامان

 !  نییمظلومانه سرشو انداخته بود پا یلیبود!خ

 خب پسرم از خودت بگو  -بابا

شرکت دارم خداروشکر  کیرم  یاز دانشگاه فرانسه سرکار م ی،مهندس معمار یریخب با اجازه شماو پدرو مادرم من آرتان مش-آرتان

که دست مستاجره. پس اندازم دارم به اندازه  هیمیحک یتو یمتر ستیدو  یخونه آپارتمان کیدارم با  یمشک یریمزدا ت کیمنبع درآمده!

خورم تنها  یچشم همه قسم م یکردم !جلو یکردم نصفش پس اندازو نصفشم خرج م یپول داشتم نصف م یهر چ یکال از بچگ یکاف

 که مجوز ورود به قلبمو داره فقط و فقط روشا خانومه   یکس

   ؟یچ مانیو ا نیخب پسرم د-بابا

 یشه روزه هم که واجبه!از ب یترک نم نمازم ستمین یامروز یباالسرم اول خداست دوم خداست سوم پدرو مادرم مثل پسرا هیسا-آرتان

 حجاب کامل داشته باشه   دیبا یکنم ول یمجبور به چادر نم ندمویمتنفرم همسر آ یحجاب
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 دوتا جوون برن تو اتاق حرف بزنن!   نیخب با اجازه همتون ا-مامان

 ؟   امیدرگوشم گفت:روشا منم ب دایپارم

 نه!-

 

 گفت: یحالت بچه گونه ا با

 تنهام.  نجایکنم من ا یخواهش م-

 نه!   دایپارم-

 کن اتاق   ییروشا جان آقا آرتانو راهنما-بابا

 تو اتاق   میگفتم و باهم رفت یدیی! بفرمانهیهم بلند شد با اشاره و چشم غره گفتم که بش دایگفتم و بلند شدم پارم یچشم

 خب خانوم شروع کن!  -آرتان

  هیتوپ دارم قل قل کیچشم!-

 .....  هیآب ودیسرخ و سف 

   جان؟–

 شروع کن!وسط شعرم نپر !کجا بودم؟   یخودت گفت-

 بزرگ شو روشا خانوم! -

 نمونده   یحرف میبگم خب حرفامون رو زد یچ-

 پس مبارکه!  -

 مبارک صاحبش باشه!  -

 !  نییپا میو رفت میحرف زد گهید کمی بعدش

 شد؟   یخب دخترم چ-بابا

 مبارک باشه!  -دایپارم

 چشم غره رفتم که آذرجوون گفت: کیبهش  داینگاهشون رفت سمت پارم همه

 حلقه؟   دیخر یبرا میبر یعروس گلم ک-

 پس مبارکه!-بابا

 شدم!   یآرتان داشتم ذوب م یدر پ یپ ینگاه ها ریشروع کردن به دست زدن و من ز همه

   نی***طن

به همه سالم کردم. عمه طاها و  دمیرس یشدم و راه افتادم!وقت منیسوار ماش دمیبه خودم رس یحاضر شدم و حساب عیکه شد سر شب

 یآروم باشم وشاد تا حت دیگفتم که با یبه خودم م یه نینداشت اونجا بودن!تو ماش شتریدخترش مهرانه و نوش مهرسانا که چهار ماه ب

 ایاز افراد خانواده طاها  یکیرو از زبون  انیجر دیشده با یمتیتونه بکنه !به هر ق ینم یغلط چیه یعوض مهردادطاها هم متوجه نشه!اون 

 یهم خوشگلو اندام یلیرنگ که خ یزانو کرم یتا باال کیتون کیرفتم سمت اتاق طاها تا لباسام رو عوض کنم ، یخود طاها بشنوم!فور

تقه در  یکردم که صدا یداشتم به خودم نگاه م نهیهم سرم کردم تو آ یکرم  قهوه ا یروسر کی دمویتنگ پوش یشلوار مشک کیبود با 

 گفتم و در باز شد و طاها اومد تو اما چهرش بر عکس لحظه ورودم که شاد وخندون بود ناراحت بود...   یدییاومد بفرما

 !  ییطاها سالم–

 خانوم!   نیسالم طن-

 مگه؟ شدهیخانوم؟چ نیحاال شدم طن ییخانوم؟طاها نیبله؟طن-

 ده؟ید یبود نکنه طاها منو بااون عوض بیبرام عج یچ همه

   ن؟ینشده طن یزیبه نظرت چ-

 !  گهیها؟چطور؟طاها بگو د-

 تو راهم قطع کن!   یزنگ زدم گفت شیساعت پ کی!بعدشم یظهر دوست داشتم صداتو بشنوم اس ام اس داد یچیه-

 بلوز؟   ای...!اون مانتو بود تنت بود یزیچ کی یول یخوشگل شد یلیخ یراست-

افسر جلوم بود !بعدشم ممنون !در ضمن مانتو بود  شیساعت پ کیمزاحم نشم دومندش  یتو جلسه ا دیعشقم اولندش ظهر گفتم شا-

 !چطور؟   ییآقا
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 گفت: یالت بالحن

 تنهاس با مانتو کوتاه بگرده!   یوقت المیآقات روت حساسه!خوش ندارم ع-

 !  دهیمنو ند یبودم کس نیطاها من تو ماش یلپهلوون!خخخ چشم و میشده؟ چاکرت یرتیعه آقامون غ-

 ! یخانوم یدار لیدل تیواسه هر کار ادیخوشم م-

 طاها... اوم دوستت دارم!  -

 گوشم آوردو گفت : کیسرشو نزد طاها

 !  ایدن کیمن عاشقتم !افتاد؟دوستتم دارم  وونهید-

 زشته!   گهید نییپا میبر-

   امیتو برو عشقم منم م-

 به آشپزخونه زدم و به مادرطاها گفتم: یسر کی نییپا رفتم

 !یهست من انجام بدم شما هم خسته شد یمادر کار-

 

 !  ستین یکار چینه دخترم ه-مادر

هارو سرخ کن پدرم  ینیزم بیس نیا ایگاز بود برگشت سمتم وگفت:زن داداش قربون دستت ب یکه جلو دیلحظه داداش مج همون

 دراومد تازه نصفشم سوزوندم!خخخ  

 زدمو گفتم: یلبخند

 باشه داداش  -

 زشته پسر   دیعه مج-مادر

 دم!   یبرو داداش دستت درد نکنه خودم انجام م ای!بهیچه حرف نینه مادر ا-

 !خخخمیداد یت نمبه شما زحم گهیاالن د اوردیخواهر واسمون م کی!اگه مادر من یدستت طال آبج-دیمج داداش

 تر گفت: آروم

 !هههه  دیگه واسه مهموناس دست نزن مج یذره ام واسه من بذار کنار با سس قرمز فلفلم بزن!آخه مامان م کیسرخ شد  نایا یراست-

 و گفت: چوندیپ دویگوش مج یطاها اومد و به شوخ هوی

 !  دیبگ دیدار لیم یزیاگه چ دیباشه جناب؟خواهشا تعارف نکن گهیامر د-

 طاها گوشم!   یدوغم کنارش باشه !آ وانیل کیلطفا  سین یا گهیخخ نه امر د-دیمج داداش

 آروم طاها رو زد و گفت: دیول کردو داداش مج دویطاها گوش داداش مج بعدش

 !  تیترب ی؟بیکن یدست رو داداش بزرگترت بلند م یکش یخجالت نم-

 همون لحظه مهرانه اومدتو گفت: دمیکردن منم نگاهشون کردم و خند یباهم بحث م یالک ینجوریهم

 جون تو باور نکن!خخخ   نیکردن!طن یدعوا م یالک نایا یپت و مت افتادن به جون هم!از بچگ نیباز ا-

 !  شیوکبود کرد اهیول کن شوهرم رو س دیداداش مج-

 یگفت)صداشو نازک کردو با عشوه گفت(ا یبودم نجایزنم ا شدیز مکنم!کاش منم بختم با یولش م یفقط بخاطر شما آبج-دیمج داداش

 !خخخخ  شیرو کشت دمیداداش طاها ول کن نفسم رو !مج یوا

 مادرگفت: میدیهمه باهم خند بعدم

 واسه خودت. یشد یپسرم!مرد دیمج زیکم مزه بر-

 از توئه!   شتریزور من ب یلیخداوک یداداش ول دیمج-طاها

 کی ریباهم چند سال ز می!زن داداش قبل از شما منو طاها عاشق هم بودیش عیضا یبعد بباز مینکن بعدشام مچ بنداز یطاها کار -دیمج

   ی!قربون صورت ماهت! )صداش رو نازک کرد و گفت(ا ی!خخخخ طاها عشق منمیکرد یسمف زندگ

 کنه!   یم هیخاک به سرم بچم مهرسانا داره گر یوا

 !!  ای!آبرمونو نبر ! داداش گلم فک کنم قرصاتو سر موقع نخوردهیرا چکا نیا دی!مج وونهید-طاها

 !  دی!امشب مچم بندازگهیبسته د ونیآقا-مهرانه

 که مامان طاها گفت: میدیشامو چ زیبا مهرانه مشغول صحبت شدم م کساعتی حدودا

   ؟یریاز سوپر مارکت دوتا دوغ و نوشابه بگ یر یطاها جان پسرم م-
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 کو؟   دیمج ین راستآره ماما-طاها

 زنه.   یاز موکالش زنگ زده داره با اون راجع به پرونده و دادگاه حرف م یکی یگفتم بره ول دیبه مج-مادر

   رم؟یبگ دیخوا یم یزیشما؟مهرانه خانوم اگه چ ن؟عمهیرم؟طنیبگ سیالزم ن یا گهید زیآهان باشه مامان پس من رفتم چ-طاها

 بود گفتم: ستادهینه ممنون! رفتم سمت در که طاها هم اونجا وا میگفت همه

 !مواظب خودت باش!  ایطاها زود ب-

 .  رمیگ یم یخوراک یسر هی نممیواسه طن ی!راستامیزود م یرم سوپر مارکت یرم م یخانومم من که سفر قندهار نم -طاها

 خوام !   ینه طاها نم-

 !خداحافظ فعال   رمیگ یم گهیچرا د-

 داحافظ!خ-

تو خونه جا  دمیزنگ زدم د شینگرانش شدم به گوش یلیخ ومدیطاها ن دمیشد که د یا قهیدق  ستیب کیرفتن طاها دلشوره گرفتم  بعداز

 دادم مهردادباشه از جمع دور شدم و به اتاق طاها رفتم تا جوابشو بدم!   یشماره ناشناس که احتمال م دنیگذاشته به خودم اومدم با د

 الو...  -

 در راهه.   یفراموش نشدن زیسورپرا کیشه گفت  ی!البته ممیباهم آشناش شتریشوک بزرگ باش!قراره ب کی منتظر–

 ؟هان؟یزن یبهم زنگ م ؟چرایعوض یگ یم یدار یچ ؟تویچ-

 

 منتظر باش!-

 قطع کرد.  بعدشم

گلومو  یبغض کیتونه بکنه!همون لحظه  ینم یغلط چیهاون  نیطاهارو...نه! نه طن یبشه؟نکنه اون عوض شیزیخدا نکنه طاها چ یوا

خودت مراقب طاهام  ایکنم؟ خدا کاریحاال من چ ایخدا یوا ی!ا نییمبل نشستم سرمو انداختم پا یو رو رونیگرفت از اتاق رفتم ب

 از طاها   یهنوز خبر یساعت نگاه کردم پنجاه شده ول بهفرستادم ! یباش!مدام صلوات م

 شد   ریاشکام سراز اریاخت یب ییهوینشد... یول رمیبغضم رو بگ دنیترک یکردم جلو یآشوب بود!سع ی!دلم حسابسین

   ؟یکن یم هیگر یدار ن؟یشد طن یچ یوا یا-مهرانه

 ...  زمینه عز-

   هو؟ی شدیدخترم ؟چ یخوب-طاها مادر

 مادر چشمام سوخت...   سین یزیچ-

 شده دخترم؟   یزی! چیکرد هینگو دخترم از صدات معلومه گر یالک-پدرطاها

 کرده نگرانشم...   ریبابا طاها د-

   ادیاومده !االن م شیواسش پ یکار یینداره حتما جا یدخترم نگران ادیاالن م-.مادر

 !  یآب رو بخور آروم ش نیا ایب نیطن ایب-مهرانه

   ؟یخوب نیطن یشده؟آبج یزیو با تعجب گفت:چ دیو همه رو د نییاز پله ها اومد پا دیلحظه داداش مج همون

 کرده!   ریپسرم نگران طاهاس که د یچیه-بابا

 رم دنبالش!   یاالن م ی!بذار آبجادیپسره مگه کجا مونده؟هرجا باشه االنا م نیا-دیمج

 شه   ینه داداش زحمت م-

 شه.   ینم شیچیه دمیکه من د ییطاها نیتو هم نگران نباش ا ارمشیرم م یاالن م ینه آبج-دیمج

 !  یکن یپسرم بدتر خرابش م یدرستش کن یای!میخود یب زیزبون نر دیبرو ومج-عمه

 عمه جوون!  -دیمج

داداش و  دمیزدم جلو در منتظر شدم د فونویرفتم دکمه آ عیبلند شد سر فونیآ ینگذشته بود که صدا دیاز رفتن داداش مج قهیدق سه

 طاها جلو درن!   دویمج

 !  ؟خداروشکریطاها اومد-

 چشمات قرمزه؟   شده؟چرایمگه چ زمیآره عز-طاها

   ن؟یطن یافتاده؟خوب ی:اتفاقدیمتعجب پرس یداد دست مادر و با چهره ا دارویدرو بست و خر بعدم

 !  نویمخصوصا دخترم طن یپسرم!همه رو نگران کرد یکرد ریطاها د-بابا
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پسر  کی دمیبرگشتم د یتم بانک حسابمو چک کنم بعد از اون وقتاومدم رف یتوراه که داشتم م نیطن دیمن واقعا شرمندم!ببخش -طاها

دکتر  شیسوزه بلندش کردم رسوندم درمانگاه بردمش پ یتو تب داره م دمیرفتم جلوتر د دیلرز یگوشه داشت م کیکوچولو نشسته بود 

 گفتم.  دیدیخونش!البته گفتن نداره چون پرس وندمداروهاشو گرفتمو بعدم رس

 نگرانت بود!   یلیخ یلیخ نیباشه پسرم!دخترم طن یه خدا ازت راضندار یبیع-مادر

   ؟یدوغ و نوشابه بساز یخالصه عمه رفته بود-عمه

 با لبخندگفت: طاها

 نه عمه جان !من شرمندم  -

 کرد   یم هینشسته بود گر ینبود یوار وقت ونهیبگم خوش به حالت !عاشقته د یعنیدوست داره! یلیخ یلیخ نیطاها طن-مهرانه

   ه؟یآره خانومم؟چرا گر-طاها

 ! یخداروشکر که اومد یاوهوم...ول-

 گوشم آروم گفت: در

   میدوستت دارم زندگ یلیخ یلیمنم خ-

 !  میشام بخور میبر دیگشنمه !پاش یلیآقا بسه!من خ-دیمج

 رفتن.  گهیبا مهرسانا کوچولو ،عمه و دخترش د یذره باز کیو بگو بخند و  ینیشب نش یکمیصرف شام و  بعداز

وحشتناک شکستن  یصدا ییهویمشغول صحبت که  ییرایو مردا هم تو پذ میکرد یجمع و جور م میو داشت میمادر تو آشپزخونه بود منو

 کرده بود!   خیدستام  میدیدو ییرایاومد منو مادر طاها به سمت پذ شهیش

   د؟یخوب هو؟شماهایشد  یچ-مادر

 رو زدن شکوندن!   ییرایپذ شهی!ش دیآروم باش یهمگ -طاها

 کجاس ؟   دیمج-مادر

 ؟یتو خوب نیده؟طنیرو اونورا ند یبپرسه کس داریبوده؟از سرا یک نهیبب نییرفته پا-طاها

 

 تکون دادم!کنارم اومد و دستام رو گرفت وگفت: یرو به عالمت منف سرم

 . دیایباال مادر شماهم ب میبر ایب نیطن-

 بهتره!   میهم باش شینه طاها پ-

 نامرد نباشه!   یفیاون شر دوارمیبوده !ام یکدوم مردم آزار سیمعلوم ن-بابا

 . میدیهممون ترس ینصفه شب ؟یشد چ یم شیزیچ یبه درک اگه کس شهیخدا ازشون نگذره ش-مادر

کرد منم  یها رو جمع م شهیبود مادر طاها داشت ش شهیکل خونه پره خرده ش ییرایو بردم تو پذ ختمیآب ر وانیآشپزخونه و چند ل رفتم

 .ییسمت دستشو دمیآخ گفتم و دو کیو  دمیگوشه انگشتمو بر ییهویرفتم کمکش 

   ن؟یطن شدیچ-طاها

   دمیدستمو بر یچیه-

 کنه!   زیکل خونه رو تم ادیب میریگ یگم دست نزن مامان تو هم دست نزن فردا کارگر م یم یخانوم-

 !  شسیشه که پسرم...خرده ش ینم-مادر

طاها  سیحرف زدن و اومدن پل یکمیزخمم چسب زد و منم تو ذهنم صد درصد مطمئن بودم کار اون مهرداده و بعداز  یطاها رو بعدش

   میکه بود نی!تو ماش ارهیمنو واسم ب نیخودش منو رسوند خونه قرارشد فردا ماش نیبعد با ماش کمی

 :دمیپرس طاها از

 نامرد نباشه!   هیفیکار اون شر دوارمیشکست گفت ام شهیطاها بابا اون لحظه که ش-

 خب...  -طاها

   ؟یشه بهم بگ یطاها؟م هیک یفیشر–

 چطور؟  -

 داره؟   یخاص یه؟دشمنیک یفیکنجکاو شدم بدونم شر یچیه-

 گذره حدودا دوسال!   یازون ماجرا م یکنم کار اون باشه خب چند سال یفک نم یآره ول-

 کنم   یم یکه فضول دیه؟ببخشی...اون ماجرا چشیخب بق-
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 یخاطرات تلخ حالمو بدتر م یادآوری طیشرا نیمفصله االنم اصال اعصاب ندارم برات بگم ،تو ا انشی!عشقم جرنیطن هیچه حرف نیا-

 گم. یروز سرفرصت بهت م کیکنه!

 فت:مشت به فرمون زد و با اخم گ کی تیعصبان با

 !  هیفیچه آدم کث یاون  عوض یدون یتو نم-

 خب حاال ولش کن عشمم خودتو ناراحت نکن!  -

 ذهنم پر عالمت سوال بود!   یو رفتم تو خونه!تو میکرد یاز هم خداحافظ بعدشم

  *** 

همش تو  یهفته ا کی نینگران بودم!تو ا یلیکردن خ یم بمیمهرداد ادامه داشت افرادش تعق یدایاز اون ماجرا گذشت .تهد یهفته ا کی

 !  سین میزیکردم که چ یو روشا رو قانع م دایمختلف پارم یبا بهانه ها یخودم بودم هر سر

 نیا ی!ولمیخوب بود ما عاشق هم یلیرابطم با طاهاخ یمشغول بود .ول یدونستم.فکرم حساب ینم یفیراجع به مهرداد شر یزیچ هنوزم

 یرو تو دانشگاه م گهیگه گاه همد مویکرد یصحبت م یتلفن میبر رونیباهم ب ادیز میتونست ینم یو کار یکرروزا به خاطر مشغله ف

 اومد   یکیکردم انگار  ینشسته بودم و داشتم جزوم رو مرور م شگاهدان کیپارک نزد ی!تومیدید

 نکردم!نگاهم به جزوم بود که صداش توجهمو جلب کرد!   یتوجه ینشست ول کنارم

 سالم دختره پررو. کیعل-

 بلند شدم و راه افتادم   عیسر هیمهرداد عوض دمیرو بلند کردم د سرم

 دختره ی...   ستاینفهم وا ستای.... وایهوو-

 بهم خورد!برگشتم!   فشیکث یبدم اومد دستا یلیشد!خ یانگار دستمو گرفت مچم داشت خرد م نکهیندادمو به راهم ادامه دادم تا ا یتیاهم

 !چته؟  یریگ ی!دفعه آخرت باشه ها دست منو میآخ!ولم کن عوض-

 !انقدر زر زر نکن !ایزن یحرف م ینجوریباهام ا ستمی! من سگت نیهووو-

 داد منو   یفشار م شتریمچ دستمو ب کهیدرحال

 و ادامه داد مکتیو هلم داد رو ن مکتویسمت ن کشوند

از عشقت  یهفته وقت دار کیبازبون خوش بهت گفتم  نی!ببریبگ یگم !گوش کن فقط الل مون یدارم بهت م یچ نی!ببسیبتمرگ!ه-

نه!انگار تو هشدارم رو  یدم ول یسوته خبر مرگه شوهرتو بهت م کیخودم  یریمهلتت بود گفتم اگه ازش فاصله نگ نی!امروز آخریجداش

 یخورم طاها رو م یوگرنه قسم م یازش جداش یپنج روز وقت دار پنج روز فقط ایدم  یم ویب همه چیامشب ترت نیهم ای!ینگرفت یجد

 کشم!  

 گلوم رو چنگ زد بغض

  ؟چرایخوا یاز جون من م یچ ه؟تویبا طاها چ تی!تو آخه دشمنیبکن یتون ینم یغلط چیتو ه-

 شد.  ریاز چشمام سراز ؟اشکینابود کن مویزندگ یخوا ی...چرا میخوا یم

 با اون خونواده سره ناموسه. میرو نابود کرد!دشمن مونیزندگ شیکثافت با اون برادره عوض یچون طاها-

:. 

 ادامه داد: بعدش

   ؟یکن کاریچ یخوا یمدت کوتاهه!حاال م هیتو وطاها فقط  نیب ییجدا نی؟ببیفهم یم-

 هیکه  یکن نیتضم یخوا یم ینداشته باش!بعدشم چطور یکنم با طاها کار یبه تمام معنا!ازت خواهش م هیعوض  کی!ینامرد کیتو -

 ندارم!   نانیذره هم اطم کیمدت کوتاهه؟من به تو 

 شونمت!   یسر قبر اون طاها م یچطور نینداشته باش بب نانیبه جهنم!اطم-

 خفه شو کثافت!  -

 کیاون طاها هم تو رو به چشم  یکه حت رونیب یپاتو از خونه بزار یکه بعدا از ترس آبروت نتون ارمیسرت ب ییبال کینکن  یکار کی-

 !  نهیدستمال استفاده شده بب

 !  یعوض یکن یتو غلط م-

پسر  کیکشتن  شیکی نمیمجبورم کرد که بب ینداشتم ول دنشونوینشونم داد اصال تحمل د اشیاز کثافت کار لمیدوتا ف شیتو گوش بعدش

   فیکث کهیخورد مردت یگناه !حالم ازش بهم م یدختر ب کیتجاوز به  شمیکیجوون بود 

 شد ریسراز اشکام
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 !!  یشرف یب کیآشغال!تو  یتف تو روت عوض-

 کرد و گفت: یا خنده

   یعوض یبالهارو سر خودت و اون طاها نینکن که ا یدرست صحبت کن !پس کار یهووو-

 !  ارمیب

 !  رتیغ ی،ب یعوض گهی!بسته دیبکن یتون ینم یغلط چیتو ه-

 یکار م نیدست ا ریکه ز ییبا طاها بهم بزنم ؟بدبخت اونا ی!آخه چطورهیو خطرناک فیاون آدم کث دمیازش ترس لمهایاون ف دنیدلم باد تو

 کشن!   یبه گردن گرفتن االن دارن حبس م نویا یایکردن گناهاوکثافت کار

 یچ گهید یدون یم یدم اگه بهم نزن ی...؟باشه پنج روز بهت مهلت مایروز مهلت بدم  ؟پنجیکن یچه غلط یخوا یخب حاال بگو م-مهرداد

 شه؟  یم

 گمشووو کثافت فقط برو!  -

  *** 

خودمو از چشم طاها  یبهم بزنم؟ چطور مویزندگ یمنو تو فکر برد!آخه چطور یاون عوض یخاموش بود روشنش کردم.فقط حرفا میگوش

 خودت هوامو داشته باش!  ایاز عشقم جدا شم؟خدا یبندازم!چطور دل عشقم رو بشکونم؟چطور

 به خودم اومدم طاها بود که زنگ زده بود اشکامو پاک کردم صدامو صاف کردم و جواب دادم:   لمیموبا یباصدا

 عشقم   ینباش ؟خستهیالو...سالم طاها خوب-

 !  مینداره زندگ یبیع ی!ولیزدم جواب نداد بهت زنگ یاز صبح هرچ یدانشگاه چطور بود؟ راست ؟ی!خوبم !تو خوب یسالم خانوم-

 ...   گهیرفت روشن کنم!االن د ادمیصبح که تو کالس بودم بعدم اومدم خونه  دی!ببخششهیمنم خوبم !دانشگاهم مثله هم-

!خواستم بهت بگم شب حاضر باش شب انیهست همه دوستام هستن زناشونم م یمهمون کیگم امشب  ی!عشقم مینداره خانوم یبیع–

 دنبالت !   امیم

 لطفا آدرسو برام بفرست !   امیخودم م یول زمیباشه عز-

 دنبالت!   امیم ن؟خودمیچرا طن یول-

 طاها!   گمیبعدا بهت م-

 !  ادیم دمی!مجیباشه خانوم-

 !  ییطاها یچه خوب !فعال با-

 مواظب خودت باش خداحافظ  -

 یم ایجا  کی میبر ایگه ب یهست که طاها بهم م یهفته ا کیواسه طاها االن  رمیبم یرو ندارم اله یه مهموناصال حال و حوصل یوا

دوش گرفتم و حاضر  کیرم عصر بود رفتم  یامشب به عشق طاها هم شده م ی!ولمیکن یهم که کم صحبت م یرم تلفن ینم ای چونمیپ

پاشنه  کیبا  دمیبود پوش یتور قشیو  نیبلندم که آست یمشک راهنیپ کیکردم و از باال جمع کردم  کردم و موهامم صاف شیشدم آرا

   نگیرو برداشتم و رفتم پارک چییستش!سو یدست فیو ک یبلند مشک

نرفت!عجب  بوق زدم کنار یهر چ ستادهیمرده وا کیجلو در  دمیرفتم د رونیب نگیدرو باز کردم و از پارک موتیشدم با ر نیماش سوار

 دادم و گفتم: نییرو پا شهی! شهیا وونهید

 آقا امرتون؟  -

 شعور   یکجا؟برگرد تو دختره ب-مرد

 اصال؟   یهست یخوبه؟ توک ؟حالتیگ یم یدار یبله؟تو چ-

 !یآقا مهرداد!دستور دادن اجازه ندم تو بر یاز آدما-

 

 یچرخا ریآقا مهرداد !در ضمن گمشو برو بذار رد شم!برو کنار وگرنه ز یگ یم یکه به اون عوض یهست یهه!آقا مهرداد!تو چه آدم احمق-

 !  یش یله م نمیماش

 هه!تو نگران جون خودت باش!دختره پررو!  -

 !حاالم برو کنار سد راهم نشو!  دیبکن دیتون ینم یغلط چیه یتو واون عوض-

 بود. یمهرداد عوض یدرآورد و شماره گرفت و گذاشت رو بلند گو،صدا شویگوش

 ؟   هیها چ-مهرداد
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   ه؟یدستورتون چ سین شیگم زبون خوش حال یبهش م یدختره هرچ نیآقا ا-پسره

 بده!   بشویدرآورد ترت یاگه پررو باز ؟یایبرنم فهیعرضت کنن! از پس اون ضع یخاک تو سره ب-مهرداد

 !؟  یناز یبه مذکر بودنت م فه؟ههی!ضع یدرست صحبت کن عوض نیبب-

 !  یلعنت یاون مهمون یامشب با اون طاها بر یخونه! حق ندار یر یم یش یدختره پررو گم م نیهه آره! بب-مهرداد

 نداره   یربط چیبرم به تو ه دیمن با-

 پسره...!   نیخونه!وگرنه هم یتمرگ ی!میاریسگ منو باالم یاون رو یدار نیبب-مهرداد

   ؟یچ یعوض نیهم-

 !  ارهیتونه سرت ب یم ییچه بال یدون یدهن منو وا نکن !خودت م-مهرداد

 بسه!خفه شو   شعوریب کهیمردت-

 ...  یتوخفه شو دختره -مهرداد

 شدم و گفتم: یشعور چهار تا چرخم رو پنچر کرده!عصب یپسره ب دمید نمیبرم سمت ماش اومدم

 بود؟   یچه کار نیکثافت ا-

 . گهید ؟برویبر یخوا یم یچطور نمیبب یحاال برو مهمون-پسره

که پسره آشغال بازومو گرفت و منو  رمیآژانس بگ ابونیتا از سرخ رونیقفل کردم و رفتم ب نویهم فشار دادم درماش یبا حرص رو دندونامو

 تو صورتم زد با حرص بهش زل زدم و گفتم:   یلیس کی واریسمت د دیکش عیسر

 !  یعوض یزن یدفعه آخرت باشه دست به من م-

 باهات نکردم!   یا گهیشه!برو خدا شکر کن که کاره د یم نیهم ید یمثل آدم حرف گوش نم ی!وقتگریج هیدوست دارم بزنم حرف-پسره

 !  رتیغ یخفه شو ب-

بلند شد  میذاشتن !اشکم در اومده بود کم کم هق هق گر ینم ایعوض نیکنم ا یشد کار ینم گهید رونیب دمیخودمو از دستش کش بزور

 یبد م یلیدوستاش خ یدونم  جلو یم یجوابشو نتونستم بدم !ول یرفتم تو اتاقم طاها هم چند بار زنگ زد ول یخونه سر برگشتم تو

 صبح شد.   هیشدم اون شبم با گر یم وونهید داشتمشه! یشه!طاها هم ناراحت م

  *** 

نکرد به صفحه  داریبود مامان صبح منو ب بیم عجاز جام بلند شد عیظهر بودسر۰به زحمت چشمامو باز کردم به ساعت نگاه کردم  صبح

 خم شدم تا   کمیباال  یرفتم از نرده ها رونیکردم طاها هم چندبار زنگ زده بود،از اتاق ب میگوش

رفتم و وارد آشپزخونه شدم  نییجوابمو نداد از پله ها پا یکس یچقدر خونه ساعت بود چند دفعه مامانو صدا زدم ول نمیرو بب ییرایپذ

 پدرت فوت شده منو   یجان متاسفانه پسر عمو نیسالم طن"گذاشته بود زیم یرو ادداشتی کیمامان 

زنگ بزن  یشد داریاگه ب میاونجا بمون یسه هفته ا هی دیبردار گرم کن بخور شا خچالهیغذات تو  شیک میر یپرواز م نیطاهر با اول باباتو

   خوادیم زمیعز ینر ییسفارشتو کردم طاها گفت بهت بگم امروز جا یکل نگرانتم به طاها هم

 یلیخ یبابام آقامنصور مثل عموم بود واسم از بابام بزرگتر بود ول یفوت کرد روحش شاد پسر عمو نمیبابا ا یا "!مامان به قربونتخونه

 !  شیرفتن ک شیچند سال پ یشستن ول یاونا اول تهران م میجور بود یباهم جور خونوادگ

 ***روشا  

 شاپ و...   ینما،کافی،پارک،س میدید یرو م گهیهمد شتریهفته ب کی نیگذره!تو ا یآرتان ازمن م یهفته از خواستگار کی

 یاتفاق دوارمیبراش نگرانم ام یلیزنه خ یحرف نم یباکس ادیچند وقته همش توخودشه!ز نیکرده ا رییتغ نیکنم رفتار طن یم حس

 نییرفتم پا یحال یزنگ خورد با ب می!گوشادیربع هفت قراره آرتان ب کیخون ساعت  شیآزما یبرا می!امروز قراره با آرتان برباشه فتادهین

 !الیواو گهید یباش دیکه هست ناشتاهم با حشدم!صب نیوسوار ماش

 !ریصبح بخ یسالم خانوم-

 سالم.-

 

 ناراحت؟   نقدریچرا ا-

 !  یاومد ریربع د کی یبدقول یلیخ-

 شد.  ریکار داشت اول اونو رسوندم د ییجا سیخوام آرتم یمعذرت م-

 حالت مسخره واخم گفتم: هی با
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 منتظره آقا آرتان هستن!   نجایکه روشا ا سیخواهرتون مهم تره،مهم ن گهیبله د-

 چون پالکش فرده!   ارهیب رونیب نشویتونست ماش یاصرارکرد امروز نم یخانوم بخدا کل دیببخش-

 به من؟   یداد یخبر م دیدرکل نبا-

 تکرار نشه!   گهیدم د یقول م دیببخش-

 !  نیآفر-

   ؟چخبرا؟یخب خوب-

 حالم   یب یلیشدم خ داریب یاز وقت یخوبم ول-

 حتما به خاطر ناشتا بودنته!  -

 ...  دیدونم شا ینم-

 دونه!   یخودشم نم یحال یبه! دکتر مملکت مارو باش علت ب به–

 کنه که...   یناشتا مغزم کار نم یمن االن اول صبحعه! خب -

 برسه!   ماراتیبه داده ب خدا–

 آرتان ! -

 به قربونت  -

 کشمت!   یم-

   ؟یمنو بکش ادیدلت م-

 .  میو وارد آسانسور شد میشد شگاهیوارد آزما مویشد ادهیپ نی!از ماش دمیخند نیهم ینداشتم بدم برا جواب

   ؟یگم آرتان اگه خونمون بهم نخوره چ یم-

 !  سیمهم ن-

 !  مینشست یرو صندل نیهم ینفر مونده بود تا نوبتمون شه برا کی میشد شگاهیموقع درآسانسورباز شد و وارد آزما همون

   س؟یمهم ن یچ آرتان–

 !  شتریتوروب یبچه دوست دارم ول ینعی!سیچون اصال بچه برام مهم ن کنمیاگرم خونمون بهم نخوره من بازم باهات ازدواج م-

 !  مانهینر دمیاز روبه روم اومد سرمو بلند کردم د ییبگم صدا یزیاومدم چ تا

   داریمشتاقه د یریبه به سالم خانوم روشا نص-مانینر

 !حاله شما خوبه؟   یریام مانهینر یسالم آقا-

   د؟یکن ینم ید؟معرفیممنون شما خوب-مانینر

 من  هستن!   یها یاز همکالس یکی یریام مانهینر یآقا شونمینامزده بنده هستن !ا یریآرتان مش یآقا شونیممنون خوبم خب ا-

 !  مانیخوشبختم آقا نر-آرتان

 !  نیهمچن-

 !  شیآزما یبرا دییگفت:بفرما مانیاطالعات صدامون کردن که نر زیم از

 ممنون با اجازه !  -آرتان منو

 نشستم پرستاره اومد کنارم و گفت: یلصند یومن رو میاتاق شد وارد

 ؟   رمیاز تون خون بگ ستین یاگه مشکل-

 !  ستین ینه مشکل-

 بهم دست داد   یبد یلیحس ضعف خ هیکه خون رو گرفت  نیشروع کرد هم پرستارم

 خب آقا نوبت شماست!  -پرستار

 سرمو به نشونه نه تکون دادم  یجون یروشا؟با ب یخوب-!بعد روبه من گفت: دیلحظه صبر کن کی-آرتان

 !   دیریبگ یزیچ هیلطفا براشون از بوفه  سیحالشون خوب ن-پرستار

از  میآرتان بر م،یرفت رونیرو خوردم!بعدش از اتاق ب وهیآبم کویبده ک شیاومد منم تا آرتان آزما وهیوآبم کیبلندشدرفت وبادو تا ک آرتان

 .میکن یخداحافظ مانینر

 

 میبر-
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 کرد به اتاق دکتر   ییکه کجاست واون هم راهنما دمیعات پرساطال زیم از

 شه؟   یحاضر م شیجواب آزما یک مانیآقا نر-

 !  گهیپنج روز د دیچون شماهست-

   دیکن یمتشکرم لطف م یلیخ-

   فسیکنم وظ یخواهش م-مانینر

   م؟ی)روبه من(خانومم بردیشماهم به کارتون برس میش یمزاحم نم نیاز ا شتریما ب گهیخب د-آرتان

   میوسوارشد میاومد رونیب شگاهیاز آزما یبعداز خداحافظ مویشد بلند

 حالت خوبه روشا؟  -

 آره خوبم!-

هم گذاشتم تو افکار خودم  یو چشمامو رو یصندل هیمنم سرمو چسبوندم به پشت میروشن کردو راه افتاد نوینگفت و ماش یزیچ گهید

 ن به خودم اومدم  آرتا یغرق بودم که باصدا

 مشکوک نبود؟   کمی دیهم کالس مانیگم به نظرت رفتاره نر یروشا م-

 ازش چطور؟   دمیند یبیمن که رفتار عج-

 کرد.  یبهت نگاه م یادیز-

 گرفت و گفتم: خندم

 شه؟    یم تیحسود -

 خب نه کال گفتم-

 دستش که رو دنده بود گذاشتم.  یحالت قهر مانند برگشت به طرف جلو نگاه کرد آروم دستمورو کی با

 خودتم . شهیر خهیهم بهم نظر داشته باشه مطمئن باش که تا آخرعمرم ب ینگران نباش اگر هرکس یرتیغ یآقا-

 حالت باحال گفت: کی با

تخاب کردم من تورو باعشق ان سین  ینطوریدوما اصال ا ارمیرو که به تو نظر داشته باشه از کاسه درم یاون کس یاوال من چشم ها-

 .  میجا صبحونه بخور کی میموضوع بر نیا الیخیمونم ،حاال هم ب یتاآخرم باهات م

 .  میبر یاوک-

   میدیخند مویگفت یتا اونجا کل میکردو به طرف فرحزاد حرکت کرد شتریب سرعتشو

 روشا!   گهیبخور د-

 خودت بخور!   گهید رشدمیتونم بخدا س ینم-

 خوام   یحاال بگم زنه الغر و لجباز نم نیمن خوردم من از هم-

 گفته من الغرم؟   ی؟؟؟کیچ-

 گم   یمن م-

 هم خوبه!   یلیمن اندامم خ ستمیمن اصال الغر ن-

 !نمیصبر کن بب-

 نگاه به سرتا پام انداخت و گفت:  کی

 !  سیمورده قبوله من ن یول ستیاندامت بد ن-

 آرتان  -

 به قربونت!-

 . دنیکرد به خند شروع

 !باهات قهرم!  یبد یلیخ-

 ؟یش یجذابتر م یش یم یعصبان یوقت یدونست یرو م یزیچ کیجانم نگاهش کن  یا-

 .  دیبلند خند بعد

حرکت منم افتادم تو  کیآرتان دستمو گرفت و کشوند طرف خودش تو هویکه  امیب نییبلند شدم که از تخت پا یگرفته بود حساب حرصم

 نشده بودم!   کیبه آرتان نزد نقدریداشتم تاحاال ا یبیحسه عج کیپاش ! یبغل آرتان خواستم بلند شم که آرتان مانع شدو منو نشوند رو

 آرتان ولم کن!  -



Roman-City.ir 
 فقط به خاطر تورمان 

 

https://telegram.me/romancity 77 

 

 دستاشو که دور شکمم بود تنگ تر کردو گفت: حلقه

 !  یخوام ماله خودم ینم-

 !  هیعموم طیمح کی نجایآرتان زشته ا-

 خلوت!   یجا کی میباشه بر نطورمیدارم اصال که ا کاریچ گرانیمن به د-

 ساعت دوازده بود!   میشد نیو سواره ماش رونیب میو از سفره خونه اومد میباهم بلند شد بعدهم

 خانوم؟   میخب کجا بر-

 برو!   یخوا یخونه،منو بذار خونه خودت هرجا م-

 زنگ خورد مامان بود: میموقع گوش همون

 خونه   میایم میاالن دار میصبحونه خورد میسالم مامان....آره آره....رفت-

 ...باشه خداحافظ گهی؟؟....عه ِبگو د یزی....چه سورپرا؟ی.....چ

 قطع کردم.   ویگوش

 مامان بود؟-آرتان

:. 

 سرد گفتم: بالحن

 آره  -

 گفت؟   یم یخب چ-

 از دستش ناراحت بودم کارش اشتباه بود!   یتم چم بود ولدونس یندادم خودمم نم جوابشو

   ؟ی؟قهرید یچرا جواب نم یخانوم-

 دونم من چم بود.   ینم ینه حقش بود ول دمیشا یادب شه کارش اشتباه بود ول کمی دیکردم با یجواب ندادم!حس م بازم

 بنظرت کارمن اشتباه بود؟  -آرتان

 گفتم: کالفه

 گذشته ها گذشته!   گهید میرش حرف نزندونم...لطفا دربا ینم-

 !  یباشه هرجوردوست دار-

 !  یکن یممنون که درکم م-

 کردو گفت: یبامزه ا خنده

 !  زمیعز فسیوظ-

 شم که آرتان صدام زد   ادهیخواستم پ میدیرس یردوبدل نشدوقت نمونیب یحرف تاخونه

 بله؟  -

 خوام   یبابت امروز ازت معذرت م-

 بهم دست داد!   یبیحس عج کیمن خودمم  سیالزم ن یمعذرت خواه-

 شد وگفت: طونیش چهرش

   میراحت گهید یانشاهلل بعد از عروس-

 و گفتم: نییحس کردم لپ هام گل انداخته سرم رو انداختم پا دمیکش خجالت

 آرتان!  -

 به قربونت!  -

 !  ییپررو یلیخ-

 !  یخانوم ایکنار ب قتیگفتم !با حق قتویحق ستمیپررو ن زمیعز-

 گرفته بود حرصم

 حاال کو تا اون موقع!  -

 !  ادهیمن صبرم ز-

   ؟یندار یرم کار یمن م گهیخب د-

 برو   زمینه عز-
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   ؟یایباال نم-

 برم   دینه کار دارم با-

 !  یباش پس بابا-

 را پاس بدار!خداحافظ   یفارس-

 شدم و رفتم تو خونه!   ادهیپ نیماش از

  *** 

 برداشتم   زیم یاز رو ویآوردمو گوش رونیپتو ب رهیاومدم دستم رو از ز رونیاز عالم خواب ب لمیزنگ موبا یباصدا

 الو  -

 صدارو نگاه!   یوا-

 خوام بخوابم   یبگو م عیسر ادیخوابم م یوا-

   ستین ی؟خبریمن خوبم توخوب یمرس-

  دایپارم-

 درد با اون اخالق گندت!  -

 شه   یشم اخالقم بد م یدارمیاز خواب ب یکه وقت یوند یببخش دوستم خودت م-

 کردم   یشوخ زمیدونم عز یم-

   ؟یدار کاریخب حاال جونم ؟چ-

 حوصلم سر رفته   یلیخ شتیپ امیب یخونه ا-

 خونم   ایآره ب-

 آخ جون اومدم  -

 !ایب-

شد چراغ اتاق رو  یم کیاتاق کم کم داشت تار یهوا رونیاومدم ب ییقطع کردم رفتم دست وصورتمو شستم با حوله از دستشو ویگوش

 جزوه هامو کمیاومدم  شگاهیاز آزما یبودم از وقت دهیخواب یلیروشن کردم ساعت شش بود خ

 

نگاه  ونیزیبودمامانمم داشت تلو ومدهیباباهنوز ن نییشدم!لباسامو عوض کردم و بعداز مرتب کردن تختم رفتم پا هوشیکردم بعد ب مرور

 کرد!   یم

 . نجایا ادیداره م دایمامان پارم-

   ادیخوش م-

 مامان بلند شد: یکه مامان نشسته بود که صدا یمبل یپرت کردم رو خودمو

 روشا آروم  -

 مامان  -

 جونم؟-

 .ختمیمامان ر یپا یو موهامو رو دمیپاش دراز کش یرو آروم

 ؟یره خبر دار یدختر کوچولوت داره م-

 شروع کرد به نوازش کردن موهام. بعد

 کنه! یزود بزرگ شده که داره ازدواج م نقدریشه که دختر کوچولوم ا یاصال باورم نم-

زنگ از تو  یباشه مادرمه !باصدا یبازم گفتم هر چ ی!ولیهم باور نکن دمیبا نیداشت فیهمش مسافرت تشر یدلم گفتم شما که نبود تو

 فکر اومدم. 

 اومده بود. دایمامان بلند شدم و به سمت دررفتم که پارم یو از رو پا رونیب

 آروم افتادم!   دایپارم-

 خوشحالم   یلیروشا خ یوا-

 شده؟یخب چ-

  رونیتو بغلم اومد ب از
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 بگم؟   نجایهم یخوا یم-

 رفت.   ادمیتو  میبر اینه ب-

 براش!   ارمیب وهیبا مامان بهش گفتم بره تو اتاق من برم م یخونه بعداز احوالپرس یتو میرفت باهم

 گم!   یم کیجونم تبر دایپارم یوا-

 شه روشا.  یاصال باورم نم یممنون ول-

   ادیقربون دوست کوچولوم بشم که داره واسش خواستگار م یاله-

خوشحال بود ازم  یلیخ نیهم یبرا دایپارم هیخواستگار ادیطاها ب د،برادری!قراربود مج میکرد یو شوخ میحرف زد دایبا پارم یشب کل تا

و هم زن داداش  داسیهست چون هم دوست پارم نمیطن ادیز یلیحضور داشته باشم !به احتمال خ شیخواستگار یخواسته بود که تو

 کردم که   ینگاه م بالینشسته بودم و داشتم وال ییرایتو پذ دای!بعداز رفتن پارمدهیمج

 صدام زد! بابا

 جانم بابا؟  -

   شد؟یچ شگاهیآزما دیامروز که رفت ییبابا یگم روشا یم-

 حاضره!   گهیکردگفت دو روز د یمنم اونجا کار م یها یاز همکالس یکی میداد شیآزما-

 دستش درد نکنه!  -

 گهیو بعداز اون د نییام رفتم پاش یبا آرتان حرف زدم برا نکهیرفتم تو اتاقم!بعداز ا یعذرخواه کیموقع آرتان زنگ زد و منم با  همون

 !  دمیو من خواب فتادین یاتفاق خاص

 نی***طن

که قرار بود با طاها بکنم از  یرو کار شبید انیو جر یاون عوض ی!همش تمام فکرم به حرفهارمیدوش بگ کیرفتم حموم تا  یکالفگ با

شدم اشکام  یم وونهیبودم طاها دورازجونش  مرده!داشتم د دهیبودم مشغول بود، خواب د دهید شبیکه د یهمه مهم تر خواب وحشتناک

اصن  میروح تیوضع دمیتخت دراز کش یژاکت نازک تنم کردم و رو دویتاپ سف هیبا  یزانو صورت ریتا ز اهدامن کوت کیشد . ریسراز

 و برداشتمو زنگ زدم به بابام!   میدرست نبود گوش

 ...!  ییالو سالم بابا-

   ؟یسالم دخترم خوب-

 بگو!   تیگم انشاا...غم آخرتون باشه از طرف من به زن عمو هم تسل یم تیممنون بابا!بابا تسل-

 سفارش کردم مراقبت باشه.  ی!به طاها هم کلشتیپ ادیتارا بگم ب تیبه آبج ییجان!باشه!تنها نیممنون طن-

 ت !مامان اونجاس؟  !طاها هم هسفتهیب شیخوام تارا از کاروزندگ یراحت ترم نم ینطورینه بابا ا-

 ...  یلحظه گوش کیخب خداحافظ دخترم مراقب خودت باش ! نجاسیباشه دخترم ،آره ا-

   ؟ی!الو سالم مامان خوب خداحافظ–

   ؟ی؟ناهارخوردیسالم دخترم آره مادر خوبم!توخوب-

 به طاهرم سالم برسون.   دیمراقب خودتون باش یآره خوبم،نه هنوز نخوردم مامان-

 راحته پسرم طاها حواسش بهت هست. المیجان تو هم مراقب خودت باش!خ نیباشه طن-

 

 سرم شلوغه   دیمامان!اگه نتونستم بهتون زنگ بزنم نگران نش آره

 باشه دخترم خداحافظ .-

 خداحافظ مامان!  -

 خوندم ناراحته خب حق داره!   و درو باز کردم طاها بود بهش دست دادم ازچشماش نییزنگ به خودم اومدم از پله ها رفتم پا یباصدا

   ؟یخوب نیسالم طن-

 !  ینباش ؟خستهیتوچطور ستمیبدن یمرس-

 کردم!   تیزیو ماریبودم چقدرم ب مارستانیتا شب امروزم از شش صبح ب یکه مهمون شبید ستمیبد ن نمیهمچ یه ِ-

 .  زمیبر ییباال !من برم چا میبر ایب-

 باشه.-

 ازون نداشتم.   یکالفه و خسته بود هرچند منم دست کم یحساب چهرش
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 بغل دستش بود!   فشمیکاناپه نشسته بودو ک یرفتم باال، طاها رو کیو با دوتا ک ختمیر ییتا چا دو

 !  دییبفرما-

 خوام باهات حرف بزنم!   ی... منیممنون!طن-

 شده؟   یزیجانم!چ-

 ه؟یچ شبیواسه اون کاره د لتیدل نیطن-

 بود.   یجد لحنش

 ....  یول امیدوست داشتم ب یلیطاها...خ-

 هزار راه رفت!   ؟دلمیداد یجواب نم تویبده!چرا گوش ن؟جوابیطن یچ یول–

 بود حوصله نداشتم. یهم که زن و مرد قاط یاصال حالم خوب نبود مهمون شبیبود متوجه نشدم!طاها د لنتیرو سا میگوش-

 . یدروغگو هم شد دایخانوم جد نیطن

 یکن یم فیازش تعر یکه ه یگفتن اون فرشته ا یبا هزار تا بهونه جواب همه رو دادم دوستام همشون م شبید یدون یم نیطن-

 دیچقدر منتظرت بودم ؟همه زن وشوهرا باهم بودن فمط منو مج یدون ی!م ی!قراربود باهمه آشنا ش دمیخجالت کش یلیکجاس پس؟خ

 من زن داشتمو تنها بودم! ی... ولیول هکه فعال مجرد دی!مجمیاونجا تنها بود

 !  یکرد یسرگرم م یجوری!توهم خودتو زمیدونم عز یم-

 یاینم یگفت یم احداقلی!ییجا یبردمت درمانگاه یم شتیاومدم پ یم یگفت یحالت خوب نبود م ؟اگهیزن یم هیچه حرف نیا نیطن-

 رفتم!   یکه منم نم

خودم دوست  یکن یخوام !فکر م یازت معذرت م شبی! اصال من بابت مسئله دیباز کرد شبوید انیجر ه؟یطاها خب االن مثال چ-

 باورکن نشد!   امینداشتم ب

 گفت: باحرص

 !باشه!  نیباشه طن-

ر !چندبا ارمیاز دلش درب یجوری دیکردم با یناراحتش کردم همش خودمو سرزنش م نکهیرو برداشت وخورد از ا ییچا وانیل تیعصبان با

 وگفتم:  دمیجوابمو نداد آخر دستمو دور گردنش حلقه کردم و گونش رو بوس یصداش زدم ول

 کردم!   ی!من که عذرخواهگهید دیببخش ییطاها-

 کردو اخم کرده بودگفت: یبه رو به رو نگاه م کهیدرحال

 خوام!   ینم-

 !  گهیکردم ازت...درکم کن د یمن که عذرخواه گهید دیطاها...عشقم...ببخش-

 تکرار نشه!   گهید یدادو گفت:باشه فداتشم ...ول لمیتحو کیلبخند کوچ کی

 !  یمرد یلی!چاکرتم خییآقا یمرس-

 سوال بپرسم خواهشا جوابمو رک و راست بده!   کیخوام ازت  یم نیقربون شما!طن-

 چشم!بپرس  -

 هوی یهمش تو فکر یش ینگران م ییهوی یسر قرار،کم حرف شد یاینم میذار یقرارم ،یکنم تو خودت یمدته احساس م کی نیطن-

 اومده عشقم؟   شیواست پ یه؟مشکلیچ انیجر یش یم یعصب

 گرفت و گفتم: دستمو

 دونم چمه . یدونم...خب خودمم نم یاِم...نم-

 همه دروغ و تظاهر خسته بودم.  نیکردم از ا یبغض کیگلوم  ته

   ؟یش ینطوریا ینجوریشه هم یبهم اعتماد کن بهم بگو آخه مگه م یخانوم-

 شم. یخب آدم خسته م مارستانهیروزا هم که دورمون تو ب نیخستم ا ینه خب ول-

 ! نیرو بب لمیف نیا ایب یکنم!راست یم یدم واسه بهتر کردن حالت هر کار یدونم عشقم قول م یم-

 

 گذاشتم رو پاهاش وگفتم: سرمو

 ممنون. -

   شبید یاز طاها بود تو مهمون لمیف نیکردم ا یرو پل لمیداد دستم ف ویگوش بعدش
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 گفت: یدستش بود،طاها م تارمیگ کی

 دوسش   یلیخوام بدونه که خ یکنم وم یم میقلب به همسرم تقد میآهنگو از صم نیخب ا"

 که فکرشو بکنه یزیاز اون چ شتری،ب دارم

 آهنگ رو خوند:  نیزد و ا یم تاریباعشق گ طاها

  سین گهید یو جا ییقلب من تو تو

  سین گهید یایلیتو مثل خ دل

 مونه پات   یقلب من م یباش یتوهرچ

  اتیچقدر افاقه کرده خوب نیبب

  یقلب من کم یگفته تو برا یک

   یتو قلبم ییتو میزندگ تموم

  رقلبتمیعمره تودلم اس کی

 قلبتم  ریوتومس یتومقصد

 تو قلبتم   یقلبم تو

  ایلیقلب خ یمونه رو یحسرتش م نمونیحس ب قهیشدم عم عاشقت

   ییتو میتموم زندگ سیمن که ن دست

 بودنه کنار تو شده  ایریرودست کم نگ نمونیب حس

 خسته ام ازت  ینیبب رمویقلبموازت بگ یروز کیمحاله که  نیمن فقط ا یآرزو تنها

 پرگرفت و   نهیلحظه قلبم ازتوس کی دمیاز خودم د رهیتونه قلبمو بگ ینم رتویغ یچکیه

 عاشقت شدم  شهیهم تا

 شدم( ،عاشقتیمیابراه ثمی)م

خوبه  یلیطاها خ ایبدم ...خدا ییدل به جدا یمن چقدروابسته طاها شدم چطور ایخدا رشدیکه طاها خوند اشکام سراز یآهنگ دنیباشن

 طاها بلند کردم و از رو کاناپه بلند شدم   یخورد بودسرم رو از رو پاها یمن...اعصابم حساب یول

 اشکام بلند شدو گفت: دنیهم باد طاها

 کردم عشقم؟   ن؟ناراحتتیشده طن یچ-

 گفتم: هیباگر

   ه؟یچ نکاراتیا لیه؟دلیهمه محبتت چ نیا لیفهمم دل یطاها نم-

   ؟یگ یم یدار یفهمم چ ین؟نمیطن یچ یعنی-

 د؟یخوا یم یبشم؟شماها از من چ چتیمن قراره بازنکنه -

 گم فقط دلم پر بود.  یدارم م یچ دمیفهم ینم خودمم

 نکن! هیعشقم؟آروم باش گر یخوب نیطن-

 .نشیمشت زدم به س کیشد پسش زدم و  کینزد بهم

 عشق پاک تورو ندارم!   اقتیاصال من ل ؟چرا؟طاهایکن یمحبت م ؟چرابهمیطاها چرامنو دوست دار-

 حرفا رو زده ؟ نیبهت ا ی؟کیگ یم یدار یچ یفهم یم نیطن-

کرد منو نگه داره  یطاها سع دیلرز یدارم از اعصاب دستام م جهیام بلند شد حالم اصال خوب نبود. حس کردم سرگ هیهق هق گر یصدا

 مردونش گرفت وگفت: یدستا نیم بازوهامو بشده بود محک یماه شکست!طاها هم عصب کیبغضم بعداز  گهینذاشتم د یول

 میهمه زندگ یعاشقتم چون شد ه؟چونیچ چهیواقعا دوستت دارم!باز ؟منیزن یحرفارو م نیلحظه نگاهم کن!آروم باش چرا ا کی نیطن-

 !  یفهم یم

 نکن! یبهم خوب نقدریطاها ولم کن...ا-

تو  کهیکرد، درحال یکوبنده قلبش آرومم م یحرکت منو به خودش چسبوند ،صدا کی!ساکت شدم با سیبازم بگم که گفت ه خواستم

 یفقط سرمو به عالمت منف یلبم آورد وخواست که بخورم ول کیآب برداشت و نزد وانیل هیاز بغل تخت  میکاناپه نشست یبغلش بودم رو

   یاهیس شمامتکون دادم گلوم خشک شده بود چ

 طاها و چشمامو بستم!   ینه رفت فقط سرمو گذاشتم رو شو یم
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صورتم خشک شده بود از اتاق  یشده بود اشکام رو کیهوا تار دمیاتاق تنها د یدونم چند ساعت شد چشمامو باز کردم خودمو تو ینم

 داشت   دمیرو تو آشپزخونه د دایپارم ییهویکرد  یاومد، سرم درد م یم نییاز پا ییصداها رونیرفتم ب

 من اومد سمتمو بغلم کرد.  دنیاومده تو؟ باد یچطور یکرد ول یم یآشپز

 دوستم؟خوش اومدم   ی!خوبنیسالم طن-

 کنه!   ی!سرم دردمیسالم خوش اومد-

 . نیکنم طن یمسکن بخور!دارم شام درست م کی-

 تو؟   یاومد یتو چطور یدستت دردنکنه!راست-

 ناراحت و اخمو بود!   یببمونم امشبو اومدم اونم رفت حسا شتیپ امیطاها زنگ زد گفت ب-

 به بازوم زد متوجش شدم.   دایکه پارم ییاسم طاها همه اون اتفاقا واسم مرورشد،اخمام رفت تو هم با ضربه ها دنیباشن

   ؟یدیگم طاها بهت آرام بخش زد فهم ینگاه به دستت بنداز م کی... نیبا تواَم طن یه-

 چخبر؟   دایپارم یها؟آره آره !راست-

 جووونم!   ی!واال خبرا دست شماست جاریسالمت-

 نبابا!-

 جواب داد: یزنگ خورد و با خوشحال شیلحظه گوش همون

 ...من؟خونه  ؟یتو خوب زمیالو...سالم عز-

 !یلحظه گوش کی..باشه نیطن

 ...  دهیگفت مج ه؟اونمیگفتم ک یسمت من گرفت وباکالفگ ویگوش بعدش

   دیسالم داداش مج الو–

   ؟یخودم خوب یبجبه به سالم برآ-

 باباخوبن؟   ؟مامانویشما خوب ستمیخداروشکر بد ن یه-

 ؟یاز طاها خبر دار یممنون آبج-

 

 بود!   نجایا ینه؟چطور؟عصر-

 نگاهم کرد که از صدتا فحشم بدتر بود!اتاقم   یجوری!بهش سالم کردم یاالن چندساعته اومده اخماش تو هم عصب یچیه-

   !رونیگه برو ب یم یرم ه یم

 بهش؟   یبد ویشه گوش یخب داداش م-

 طاها باتو کار دارن!   ایلحظه...ب کیالبته!-

 .  رونیرم ب یمن م یر یاعصابتو ندارم نم گهی...برو دسیبگو ن دیمج رونیاه برو ب-طاها

 !  نهیطن یمنو بزن!آبج ایآروم بابا!ب-دیمج

 الو... -طاها

 کنم!   یعذر خواه دیطاها استرس گرفتم با یصدا دنیشن با

 سالم -

 گفتم   یچ دمیخوام خودمم نفهم یگلومو چنگ زد، من معذرت م یبغض کی

 روزا چت شده؟   نیا ؟ی...بهتر نیسالم طن-

 !  هیاز خستگ یچی؟هیخوبم تو خوب-

 !  یگ یمنم خوبم!معلومه دروغ م یتو خوب باش-

 ؟یبخش ی!منو میخوام بابت همه چ یمن معذرت م-

 کنه!   یداغونم م تیبگم؟ناراحت دیبا یبنظرت چ-

   انه؟ی یبخش یفقط بگو منو م-

 بخشم!   ی...باشه مینه!ول یکه همش تو خودت باش یتا وقت-

 !  یاستراحت کن خسته ا ؟توهمیندار یممنون!کار-

 بگو!   یالزم داشت یزینه خداحافظ عشقم،مراقب خودت باش!اگه چ-
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 خداحافظ   نطوریباشه توهم هم-

 کرد و باتعجب نگام کرد: یخداحافظ دیاز مج دایدادم به پارم ویگوش

   زم؟ی...چته عزنیطن-

 ...من خوبم  یچیه-

 ...  گهیخونم بگو د یم ویمن که دوست چندسالتم از چهرت همه چ نیطن-

 نپرس   گهیروزا خستم ...از درس و دانشگاه...لطفا د نیفقط ا سین یچیه دایپارم–

 گذشته !   یتحمل کن گهید میسال آخر-

 دایغذا خوردم ، بعدش با پارم یکمیو فقط  دیشامو چ زیم داینخورده بودم پارم یچیه شبیلبخند زدم احساس ضعف کردم از د کی فقط

 یخودمو نم چوقتیزودتر دست به کار شم وگرنه اگه عشقمو از دست بدم ه دیفکر کردم با زی!به همه چمیقدم بزن یکمیتا  رونیب میرفت

شم  یم ییمن بازم بهش اعتماد ندارم فقط به خاطر زنده موندن عشقم حاضر به جدا یمدته کوتاهه ول کی طگفت فم یبخشم اون عوض

 !  هیکرد هرشبم شده بود گر یم میعصب یزیاز هرچ شتریمهرداد ب یسخت!تماسا یلیهرچند سخته...خ

  *** 

 ویهمه چ گهیبرده بود. قرار بوداالن د هیهد یسر کیدر منتظر طاها شدم!آخه واسه بچه ها  یوجلو یستیرفتم بهز نی.باماشدوروزگذشت

 شد   کینزد نیبه ماش دمیبهش بگم!طاها رو د یشدم آخه چطور یم وونهیتموم کنم.داشتم د

 نیسالم طن-

   ؟یسالم...خوب-

 تونم بد باشم.  یتو وبچه ها مگه م دنیباد یمرس-

مدت حرفام  نیا یتو میروشن کردم وراه افتاد نویروگذاشت!بعدشم ماش ییپاشا یبط وآهنگ بخدا زوده مرتضدستشو برد سمت ض بعدش

 دفقطیبا یدادم هرچند همه حرفام دروغه ول یزدم و بغضم رو قورت م یحرفام رو م دیبا یرو تو ذهنم مرور کردم بغضم گرفته بود ول

 وسط جاده   گفتم، یزنده موندن طاها م یبرا

 :دیکنار که طاها با تعجب پرس زدم

 کنار؟   یچرا زد-

 !فقط لطفا تاآخر به حرفام گوش کن!  یبدون دیهست با زایچ یسر کیباهات حرف دارم طاها -

 منتظرم   نیطن ه؟بگویچ یباشه!ول-

 قورت دادم وگفتم: یبه سخت بغضمو

 ت شناخت  از یدو سال تاحدود نیا یشناسم تو یهست توروم یطاها...من االن دوسال-

شد طاها!فرصت فکر  ییهوی یهمه چ تشیفکر کردم واقع یلیمدت خ نی!راستش تو ایازهر لحاظ یهست یدونم که تو مرد خوب یوم دارم

 ...یول ادیکردم عشق به مرور زمان بوجودم یانگشتر دستمه فکر م دمیکردن نداشتم اصال به خودم اومدم و د

 

 !  ارمیسردرنم یزیحرفات چ ن؟ازیطن یچ یول-

 لطفا طاها!-

 و ادامه دادم: نییانداختم پا سرمو

 !راستش من...دوستت ندارم   میازهم دور باش یمدت طوالن کیخوام  ی!طاها من ممیخوریما به دردهم نم یول-

   ؟یگ یم یدار یچ یفهم یم ؟تویچ-

 آره.-

 چونم گذاشت وسرم رو بلند کرد اشک تو چشام حلقه زده بود  ریز دستشو

 .  ی!دروغه!بگو دروغه لعنتیتو چشمام نگاه کنو بگو دوستم ندار نی؟طنیکن یم یبامن شوخ ی...دارنیطن-

تر از  یجد یلیگفتم که دوستش ندارم عکس العملش خ یزدم وم یزد طاها دوستت دارم تو چشماش زل م یم ادیدلم فر یوفت چطور

 لرزون گفتم:  ییا...باصد دیگونم چک یکردم،اشکم رو یبود که فکرشو م یزیاون چ

 طرفه بود.  کیآره طاها...دوستت ندارم عشقت از اول -
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 یعنیمن عاشقتم .... ی!ول یگ یگه دروغ م ی!آره من مطمئنم چشمات بهم م یگ یدروغ م ی!تو داریگ یم هیچرت وپرتا چ نیا نیطن-

شناسم اون دلش پاکه...اون عاشق من بود،از چشماش همه  یم نموی!نه!من طنیمدت...)اشک تو چشاش حلقه زد(بهم دروغ گفت نیتمام ا

 نبودم!   وبمن خ دیمعلوم بود!...شا یچ

 !  میاز هم دور باش یمدت طوالن هی دی!با ینه...نه طاها!تو منو خوب نشناخت-

 ؟یازم متنفر نقدری؟ایلعنت یگ یم یچ یدار یفهم یم نیطن-

 گفت: دویموهاش کش یرو یدست

   ؟یچ یبرا آخه

 که...   یتا روز دارمونهید نیآخر نیا می!چون مجبوریمدت طوالن کیواسه  میجداش دیفهمم!با یآره م--

   یذارم بر یفهمم همه حرفات دروغه!نم یخواد!من م یامکان نداره !خدامنو بدون تو نم نینگو ادامه نده !طن یچی!هسیه–

 م من!  ه یهم تو عذاب بکش نیاز ا شتریخوام ب یبرم...نم دیمن با-

 منو!   ینینب گهید دیبار بغلت کنم شا نی!حداقل بذار واسه آخرچوقتی...هنیذارم طن ینم-

 یعطرش...شونه ها یمنو تو آغوشش فشار داد!بو شهیمحکم تر از هم ختیر یطاها منو تو آغوشش گرفت واشک م دیچک یآروم م اشکام

 ینگاهمون برا دمیکش رونیچند لحظه خودمو از بغلش ب ؟بعدازیفراموش کنم!آخه چطور دیقشنگش...همشو با یمردونش ...حرفها

 دستم درآوردم وگذاشتم تودستش.  موازیترنامزدچندلحظه به هم گره خورد!بعدش انگش

 داره   اقتشویکه ل یانگشتربعدها بشه واسه کس نیا دیتو جاش امن تره شا شیپ نیطاها ا ایب-

 !  یقلب تمامش واسه توئه و توهم مال من نیحق نداره وارد قلبم بشه ا یکس گهینگو!بعدتو د یچیه-

 وگفت: دیشدو باحرص درو کوب ادهیپ نیاز ماش بعدش

 من منتظرتم   یگرد یدونم برم یم نیخداحافظ طن-

 خداحافظ طاها!  -

 بلند شد تو دلم گفتم: میهق هق گر یغم تنها گذاشت!صدا ایدن کیرفت ومنو با  بعدم

 منو ببخش که به عشقم دروغ   ایخدا

 زنگ   میشد...گوش قهیدونم چند دق یفرمون نم یعشقمو سپردم دست خودت مراقبش باش!سرمو گذاشتم رو ای!خدا گفتم

 به گوشم خورد.  یینا آشنا یشدم !دوباره زنگ خورد شماره طاها بود جواب دادم:الو...بله؟صدا الیخیب یول خورد

   ؟یجوون نیسالم دخترم ...شما همسر ا-

 شده؟   یزیبله...چطور چ-

   مارستانیکرده االن آوردمش ب کیتصادف کوچ کیآروم باش دخترم ...-

   مارستان؟یتصادف؟االن حالش چطوره ؟کدوم ب-

 ...  مارستانیخوبه فقط خودتو برسون ب-

   امیم االن–

خودمو به طاها  عتریخواستم سر یدونستم مقصدم کجاست فقط م یباز بلند شد نم میگر یخودت مراقب عشقم باش صدا ایخدا یوا

 وگفتم: رشیبرسونم!رفتم سمت پذ

 آوردن   یتصادف ماریب کیسالم...-

 اسمشون؟-پرستار

 قفل شده بود زبونم

 که متاسفانه فوت شد بردن سردخونه!   شیکیآوردن  یتصادف ماریاسمشون خانوم ؟خب االن دوتا ب دمیحالتون خوبه؟پرس-

 کجاس؟سردخونه کجاس؟-

 دادم.  یداشتم تعادلمو از دست م گهیبلندشدد میگر یصدا ؟یعشقموازم گرفت انکنهیمردم خدا یم داشتم

 آوردش !اتاق عمل طبقه دوم.   ییحاج آقا کیتو اتاق عمله ! مارمیب کی ستایوا یراهرو سمت راست ول یانتها-پرستار

واون آقا  رونیرفتم طبقه دوم، همون لحظه دکتر ازاتاق عمل اومد ب عیتو دلم بود سر یکیکوچ یشدخوشحال دواریحرفش دلم ام دنینباش

 بود!   ستادهیهم کنار وا

 که باهات تماس گرفتم ؟ یهست یسالم دخترم شما همون-آقا حاج
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 دکتر حال همسرم چطوره؟   یبله، )روبه دکتر ادامه دادم(آقا-

 بخوره!   ماریبه ب دیبا تونیداره گروه خون اجیالن به خون احتا-

 خوره بهش! یم میبله من گروه خون-

 تونستم براش انجام بدم ، یبود که م یکار نیکوچکتر نیا

 االن چطوره؟   یراست-

 آقا دعا کن!   نیکردن برو به جون ا یداخل یزیکه بهشون وارد شده خونر یدی!به خاطر ضربه شددیپس عجله کن-دکتر

 کرد!   یتموم م دیرس یم رید قهیدق پنج

 شه؟   یحالش خوب م-

 !  سین یزی!انشااهلل که چ میمنتظر باش دیداره،با اجیفعال به خون احت-دکتر

رفت، به زور خودمو از رو تخت بلند کردم و  یم یاهیدادم پرستار خونو ازم گرفت!چشمام داشت س یخون م دیکه با یرفتم اتاق عیسر

 دعا کردم.   یطاها کل یپشت در اتاق عمل منتظر شدم!تو دلم واسه سالمت

 !  هییمعلومه پسر آقا ه؟ازچهرشیجوون چ نیاسم ا-آقا حاج

 بهش زد؟   یک دیدیطاها!نظر لطفتونه!شما د-

شد بنده خدا افتاده بود کنار جاده،  یا قهیسه دق کیجوون  نیبهش زدو رفت تا برسم به ا متیگرون ق نیماش کی دمیاز دور فقط د-

 بد بود.   یلیخ یلیحالش خ نجایگرفتم و آوردمش ا نیماش هی یفور

 تونم لطفتون رو جبران کنم؟   یباشه!چطور م یدستتون درد نکنه حاج آقا!خدا ازتون راض-

 بااجازت برم   گهی!من دسیبه جبران ن یازیبود دخترم ن فهیوظ-

 بازم ممنون حاج آقا.  -

کنار تختش نشستم و دستشو  دمیرو بوس شیشونیبود!پ هوشیهنوز ب کشیگذشت و طاها رو به بخش منتقل کردن رفتم نزد یساعت کی

 کردم تمام شب رو   یعذر خواه ی!کل ختیگونه هام ر یرو اریاخت یگرفتم سرد سرد بود، اشکام ب

بود ناراحت بودم  مارستانیتخت ب یرو ینجوریعشقم بخاطر من ا نکهیزدن خواب بود!از ا یکه بهش م ییبودم بخاطر مسکنا باالسرش

 یبا موها یبار به صورتش نگاه کردم پوست گندم نیآخر یشب !صبح شد برا نیکنم بعنوان آخر یشب هم کنارش سپر کیتونستم  یول

 البته   یمشک یخوش فرم وچشم وابرو یلبا شومتناسب با صورت ینیبوروب یمشک

بمونه و به  ششیپ ادیبگم ب یکیبه  دیقبلش با ینشده، ازاونجا برم ول داریگرفتم تا ب میشد! تصم یمانند م یوقتا عسل یبعض چشماش

نگران حال  یشدم کل نیبودم!بعدش سوار ماش نجایو ازش خواهش کردم که به طاها نگه من ا مارستانیب ادیزنگ زدم که ب دیداداش مج

 زنگ خورد برداشتم   میشراه گو یطاها بودم!تو

 الو...سالم  -

 ؟یشناخت-

 بود.   یعوض مهرداد

 کثافت؟   ی!راحت شدیعوض کهیآره مرت-

 !کارم چطور بود؟  نی!آفریسره کرد کیپس کارو -

 کدوم کار کثافت؟  -

 تصادف طاها!  -

 نداشته باش!   یبا طاهاکار ؟خواهشاینداشته باش یکثافت مگه قرارنبود باطاها کارنکردم!  تیکنه !اگه ازت شکا ؟خدالعنتتیچ-

بوده؟هنوزم اون عالمت سوال تو ذهنم بود، که مهردادچه  یاون عوض نکارهیا یعنیشدم  یم وونهیرو قطع کرد!داشتم د یبعد گوش دویخند

 یم هیشبو روزم رو با گر شمهیپ دایدوروزم پارم نیا یبا طاها دارم تو یداریگذره نه تماس و نه د یباطاها داره!االن دوروز م یدشمن

 یزنه چرت و پرت م یزنگ م یهم  هر از گاه یکنم. اون مهردادعوض یخوشمون فکر م یعشقم و لحظه ها عکسگذرونم همش به 

 جواب دادم! یبود با کالفگ دیمج بلند شد داداش میگوش ینگرانشم!صدا یلیبپرسم خ دیگه!فقط تونستم حال طاها رو از داداش مج

 الو سالم داداش...طاها چطوره؟  -

 ای!ب نمتیحتما بب دیامروز با یره نه دانشگاه!آبج ی!نه سرکار مادیوقت م رید رونیره ب یم ایتو اتاقه  اهمشی!بد..دوروزه یخوب یسالم آبج-

 کافه!  

 تونم داداش!   ینم-
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 .  یدنبالت آبج امیخودم م-

 . امیخودم م دیجنه داداش م-

 !  یکه قبول کرد یممنون آبج-

 شاپ باچشم دنبال یرو برداشتم و راه افتادم!رفتم تو کاف چیینداشتم سو شیحاضر شدم اصال حوصله آرا عیسر

 

 ته گلوم رو چنگ زد. یبغض کی نجایا میاومد یطاها افتادم که باهم م ادیشاپ،  یکاف نیا دنیگشتم و رفتم سمتش!باد دیمج داداش

 سالم داداش  -

 سفارش بدم برات؟   یخور یم ی!چنی!بفرما بش یممنون که اومد یسالم آبج-

 داداش.   یچیه-

   ؟یدی!حتما خبرو شنلتهیباشه هرجور م-

 کدوم خبر؟  -

 (بهت نگفت؟  دای)پارمیپار-

 مبارک باشه.   یآهان چرا به سالمت-

 !  یوالبته عروس خونواده تو مراسم حضور داشته باش میخوام بعنوان آبج یممنون م-

 تونم.   یشرمندم داداش نم-

 ننداز!   نیروم رو زم یآبج یایب دیبا-

 دونم   ینم-

 هم اون!   یشونیشما وطاها افتاده؟هم تو پر نیب یتونم بدونم چه اتفاق یم یآبج-

 .انهیبودم بگم  مونده

 شه.   یحل م نمونهیمشکالت ب یسر کی-

   هو؟ی شدیکه رابطتون خوب بود!چ ؟شمایآخه واسه چ-

 از خود طاها بپرس !-

 گرفتو گفت: فمویبند ک دیرو برداشتم و بلند شدم که برم که داداش مج فمیاومد ک یداشت اشکم درم گهیلرزون گفتم، د ییباصدا

 !هنوز حرفام تموم نشده!   یآبج نیبش-

 دست اشکامو پاک کردمو برگشتم سمتش با

 له داداش؟  ب-

 ایداره  لیکنه فقط دوتا دل هیکنه!اگرم گر ینم هیکنه!آخه مرد که گر یم هیطاها گر دمیباره که د نیگه!اول ینم یچیطاها هم ه یآبج-

 که خرد شده !   یغرور ایبخاطر عشقش 

 .  نهیرفت دکتر واسه معا یم دیامروز با یبه مراقبت داره !راست ازیروزا ن نیفقط مواظبش باش داداش اون تو ا-

   ؟ید یعذابش م یچرا دار یقدر نگرانش نیا یوقت نیبب-

 قرارگرفتم!   شیکه سرراه زندگ یمن؟آره من مقصرم !لعنت به روز-

 !  ینکن آبج هینبود!گر نیمنظورم ا ینه آبج-

   ه؟یسوال دارم!مهردادک کیفقط -

   ؟یشناس یاونو از کجا م ؟تویفیشر-

 شد!   یعصب هیمهردادک دمیپرس یسر کیدلش پره ازش  یلیطاها خ یاسمشوبرد !انگاربابا  یاونسر-

طاهاروجهنم کرد. هم خودش!وهم  یجوون کسالیکه  یکه...کس ی...کسهینامرده عوض کی ه؟اونیک یبدون یدوست دار یلیحق داره!خ-

 خواهرش!  

 خواهرش؟  -

 دونستن!  یبود که...که اونو متهم م یپرونده ا ریدرگ کسالی یگناه یاره خواهرش!طاها بخاطر ب -

 طاها سابقه داره؟   یعنی؟یعنی-

سرش  یعنیپسر مغرور بود،  کیکه حقش نبود!...طاها سال آخر دانشگاه بود طاها از اولشم  دیکش یعذاب یگناه ینه!گفتم بخاطر ب-

چندتا عکس با  کیروز  کیبهشون شماره بده  یطاها حتنداشت!هرچند دخترا دوست داشتن  یتو کار خودش بود به دخترا کار شهیهم
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محبوبه بود مشخص  رتیغ یاز طاهاو خواهر اون ب یاخالق ریعکس غ یسر کینامه واسه حضور تو دادگاه اومد جلو در که اون عکسا  کی

بودو عاشقش شده  دهیطاها رو د یدونم کجا وچطور یبار بابا رو طاها دست بلند کرد!اون خواهرش نم نیاول یبود که فتوشاپه!برا

اون بچه واسه  یبود!تو دادگاه تظاهر کرد که از طاها بارداره!ول یفاسد دخترشناخت !خواهرش  یطاها اصن اونو نم یبود ول وونشیبود!د

ز استادامم ا یکیکردم  یریگیشدم و کاراشو پ لشیگناهه!خودم وک ینداشت که بخواد ثابت کنه که ب یمدرک چیبود!طاها ه گهید یکی

زدو  شیطاها رو آت نیروز ماش کیبود ! دیکارش تهد مهردادطاها اثبات شد!طاها اونروزا حالش ناجور بود! یگناه یکمکمون کرد تا ب یکل

خواست  یکه م ی! عشقیچه عشق یطاها رو دوست داشت ول یلیداشت خودشو به طاها بچسبونه خ یکرد!محبوبه سع گهید یکارا یلیخ

 یمرگ خواهرش م لیرو دل هاکرد و مهرداد طا یطاهارو نابود کنه!طاها اون زمان از همه دخترا متنفر شده بود!آخرم محبوبه خودکش

بار عاشق  نیکرد!مهرداد فقط دنباله انتقامه!االن جالبه که دو ساله آرومه!بعداز اون اتفاقم که طاها واسه اول تیطاها رو اذ یلیدونست!خ

 رو فراموش کنه! زیا تو تونست همه چشدو ب

 

 گناهه!   یقبول کن طاها ب یول-

 چرا به من نگفت داداش؟   یول-

 بکشه!   یسخت ستیبه موقعش!طاها حقش ن یخواست بگه ول یچرا... م-

 دونم ممنون داداش. یم-

 و من االن   دهیکش یعشق من سخت ایکردم. خدا یخداحافظ دیمات ومبهوت از داداش مج فقط

انداختم   دیخودمو به خونه رسوندم کل یچطور دمیفراموش شه!اصال نفهم دیعشق با نیا یپاشم؟ول یدارم رو زخماش نمک م دوباره

من سالم داد!منم فقط باسر جواب سالمش رو دادم و مات و مبهوت رفتم تو اتاقم !تو  دنی!باددید یم ونیزیداشت تلو دایورفتم تو !پارم

 طاها رو کرده   یهوا یکردم دلم حساب یگفتم وخودمو سرزنش م یم نتدلم فقط به مهرداد لع

گونه هام  یرو یورنجیگفت فقط تا تونستم بهش لعنت فرستادم اشکام هم یچ دمیبود نفهم یبلندشد، مهرداد لعنت میگوش ی!صدابود

 ی!صدادیخون از دستم چک یدستم شکست قطره ها یکردم که تو یدستم خال یتو وانیبودم و حرصم رو سر ل یعصب یحساب دیچک

ازش دور بمونم دکمه رو زدم فقط  دیتونستم بهش بگم!با یم یعشقم زنگ زده!چ نم؟یب یم ارمد یچ ایخدا یدوباره بلند شد وا میگوش

 نگفتم. یچیو بشنوم !هصداش نکهیا یبرا

 جواب تلفناتو   ؟چراییعشقم کجا نیالو...طن-

 کاریباهام چ یدار یفهم یمن عاشقانه دوستت داشتم!م نیچرا من؟طن نیطن یعشق تو رو ندارم ول اقتیدونم من ل ی!عشقم مید ینم

 تیدارم از دور یدون یزنم!م یقدم م رونیب ایتو اتاقم  ایچندروز لب به غذا نزدم فقط  نیاالن تو ا یدون یفقط برگرد! م می؟زندگیکن یم

 نداره   یبیع یکه بخاطر عشقش غرورش خرد شده!ول میمن مرد نیکشم ؟آره طن یم یچ

 رو بدم ! عشقم من منتظرتم! میسرت !بخاطر تو حاضرم زندگ یفدا

 داینابود شه!پارم میزندگ دیچرا من؟چرامن با ایشدم!آخه خدا یم وونهیبلند شد داشتم د میگر یمردونش پراز غم وبغض بود صدا یصدا

 آن بغضش گرفت،   کی دیچک یکه از دستم م یو خون ختهیمنو اتاق بهم ر دنیهولناک درو باز کرد باد

 گفت: کموینزد اومد

 نکن .  هیگر ه؟یچه حال و روز نیجونم ا یآبج نی!طنادیدستات دستات داره خون م زمی...عزنیطن-

بعدش بخاطر برخورد  ی!ولرونیداد زدم و گفتم از اتاق بره ب دایبودم که آخر سر پارم یعصب نقدری...ا سین یزیباسر گفتم که چ فقط

رنجونم  یبد شدم !همه رو م یلیخ نروزایدستمال دستم دو بستم و خودمو انداختم رو تخت !ا کیشدم !با مونیکه باهاش کردم پش یتند

 خوابم برد!   یک دمینفهم کهفکرا بودم  نی!تو هم

  *** 

 ... سالم پاشو صبح شده!  نیطن-دایپارم

 بازکردم و گفتم: چشمامو

 سالم  -

 دانشگاه!   میپاشو بر نی!طنریصبح بخ-

   م؟یمگه امروز کالس دار-

 بله خانوم خانوما!  -

 خودت برو!   امیمن نم-
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 کنه!   یاخراجت م ی!پاشو وگرنه استاد عادلوونهید ستانماریب میبر دی؟بایومدیچند روزه دانشگاه ن یدون یاالن م-

 !  سیمهم ن-

 زنمتا!  ی!مگهیپاشو د-

هم  یعذر خواه دایاز پارم نیماش یکرده بودم! الغرم شده بودم !تو هیبد شده بود از بس گر یلیخ افمیبزور بلند شدم ق دایپارم بااصرار

 کردم!  

 !  دیریرو بگ نشونیبا شماهستم گفتم لطفا فشار ا ی....خانوم گرامیخانوم گرام -یعادل استاد

 !  دیبله...؟بله چشم استاد ببخش-

 !  دیرو بزارم تو گوشم قطره خون از دستم چک یفشار سنجو برداشتم تا اومدم گوش دستگاه

 !  ادیدستتون خون م یخانوم گرام-یعادل استاد

 !  سین یزیبله استاد چ-

 شده دخترم؟   یچ نمیدستتوبب نمیباز کن بب! سین یزیچ ویچ یچ-یعادل استاد

 !  سین یزینه استاد چ-

 داره!   یزیخونر یلیباز کن دستتو خ-یعادل استاد

 اومد!   یخون م یلیبودم وخ دهیبر قیآخر دستمالو از دستم باز کردم کف دستم رو عم سیاستاد ول کن ن دمید

 قیزخم عم نیاونوقت با ا یخوند یشما چندساله پزشک ی!خانوم گرامقهیعم یلیبا خودت؟خ یکرد کاریاوه اوه دخترم چ-یعادل استاد

 ! قاتیرو ببر اتاق تزر یخانوم گرام ای)روبه پرستارگفت(پرستار ب ؟یگرد یم ینطوریهم

 

 کنه!   هیبخ ادیروهم طبقه دومه بهش بگو ب یدیدکتر ام یتره آقا خلوت

 دکتر   یآقا چشم– پرستار

 و   نییتخت نشستم سرم رو انداختم پا یافتادم بغضم گرفت رفتم تو اتاق رو زیهمه چ ادیدم دوباره طاها اومد جاخور تااسم

 از دانشجوهاس!   یکیشناخت منوگفت  یداخله اونم چون نم یک دیازپرستار پرس دمیطاها رو شن یمنتظر شدم !صدا فقط

 من   دنیطاها باد یتونستم توچشماش نگاه کنم! انگار یسرم رو بلند کردم، نم دمیشد، شن یم کیطاها که بهم نزد یقدما یصدا

خواست باهاش حرف  یچشمام بود!دلم م یجلو قای!اخماش تو هم بود!دقمیو منو طاها موند رونیجا خورده بود !پرستارم بعدش رفت ب هم

 شد!   یو جذبه طاهامانع م نیجو سنگ یبغلش کنم ول ایبزنم 

 ! ی...خانوم گرامنیطن شدهیچ-طاها

کردم از چشمش  ینکرده بود فکر م یرییبود فقط اشاره کردم دستمه، دستموتو دستاش گرفت، حسش تغ بهیمثل دوتا غر رفتارمون

گفتم و سرمو ناخودآگاه  یسوخت اشکم دراومد آروم آخ یکرد بد م یم یداشت زخمم روضد عفون یبود !وقت بیافتادم رفتارش برام عج

 به خودم اومدمو سرمو بلند کردم! دیکه پرس  یطاها گذاشتم و چشام رو بستم که با سوالرو شونه 

   ؟یترس یاز مرگ م-طاها

 شم!   یمنظورت نم ؟متوجهیچ-

 فقط به سوالم جواب بده خانوم !  -

 که دوسش دارم....   یخودم!واسه اون ینه برا یخب آره ول-

 ندارم!   یهراس چیبگذره از مرگ ه ینجوریروزامم ا هیترسم اگه قراره بق یمن نه!نم ی! جالبه !ولهه–

 حرفم جالب بود؟   یخب کجا-

دوسش  یگفت یبهتره م ایشناسم  یاون آدمو نم دمنی؟شایرو هم دوست دار یکه دوسش دارم!تو مگه کس یواسه اون یکه گفت ییاونجا-

 !  یپات له کن ریغرورشو ز یکه بخوا ستین یدونم کس یداشتم چون اگه نباشه م

و پانسمان  هیکار  بخ نکهیعشقمون فراموش شه!بعداز ا دیکرد ناراحت بودم اول وآخر با یم یا گهیفکر د کیطاها راجع به من  نکهیازا

 تموم شدباهمون نگاه پر محبتش زل زد تو چشمام و گفت:  

 ؟یشه برگرد یم-

 بگم دیبا یدونستم چ ینم

 کیشناسم  یکه من م ینیاون طن یکنه ول یخواد واسه من نقش آدم بدارو باز یچشمامه م یکه االن روبه رو یخانوم نیدونم ا یم-

 گه همه حرفات دروغه!   یگه!قلبم م یدروغ نم نمیطن یگه همونطور که چشما ینبود قلبم بهم دروغ نم یآدم نیهمچ
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 مرد!   یقبل نی...اون طنیباورش کن دی!باقتهیحق کی نیا یول-

 مونم !   ی!من منتظرت میاریسر خودت ب ییبال یحق ندار گهیباشه د ادتی ی!ول یزن یخودتو گول م یحرفا دار نیهه!با ا-

 تشکر کردمو از اتاق خارج شدم!   نوییسرمو انداختم پا فقط

  *** 

که  دمیرو شن دایپارم یکردم!صدا یم هیگر ایکردم  یبه عشقم فکر م ایرفتم تو فکر  یم ایبود!منم  شمیهنوز پ دایروز گذشت!و پارم کی

 گفت: نییاز پا

 .یذارم فعال با یدرم باز م دیرم خر یمن م نیطن-

 بلند شد اون مهردادکثافت بود   میزنگ گوش یصدا

 !  نیسالم طن-

 اومد یبدم م اوردیاسممو به زبونش م نکهیا از

 !بگو...  یعوض یزن یدفعه آخرت باشه منو به اسم صدا م-

 یدادگاه واسه طالق رفت جلو در خونه طاها هیبودم باالخره جور شد!امروز صبح احضار تیادار یرکارهایوقته درگ یلیخب بابا!خ-مهرداد

 کشمش!   یم ای یریگ یطالق م اینگو فقط اطاعت کن  یچیخانوم ه ی!شنبه دادگاه داریعوض

 ....  کهیمردت ینیب یمنو م هیبدبخت یدار رنقدیا یتو کلته؟خسته نشد یچه نقشه ا ؟بازیعوض یگ یم یدار یتو چ-

 باال...   امیخفه بابا!دارم م –

 کثافت... ؟؟گمشویچ–

 گهیاومده باال !د یاون عوض دمیراه نده که د ویبگم درو ببنده کس داریقطع کرد شالم رو انداختم سرم تا تلفنو بردارم به سرا ویگوش بعد

 !  زیگذاشتم روم ویگوش

   ؟یخوش آمد بگ یخوا ی!سالم! نمیبه به!چه خونه ا-مهرداد

 کثافت!   رونیگمشو از خونه من ب-

 !  شدهی!اوه دستات چینه تازه اومدم...آخ معلومه بهت نساخته الغرشد-

 و عشقم بردار! مینداره !دست از سر من و زندگ یربط چیبه تو ه-

 تم و ادامه دادم:رفتم باال سمت اتاقم که اونم پشت بندم اومد برگش وبعدم

 !.:یبدبخت رو بخاطرگناه نکرده زجرش داد یخوره کثافت اون طاها یحالم ازت بهم م-

 زن فاسد بود!   کیخواهر تو  یبفهم یخوا ینبودچرا نم بس

 یخفه مگلومو فشار داد، داشتم  گشیبا دست د وارویدستشو گذاشت رو د کیحرفم خون مهرداد به جوش اومد و اومد طرفم  نیا باگفتن

 قدماش تندتروآروم شد !   یمکث دوباره صدا قهیشد بعداز چند دق کیشدم که نزد یکس یمتوجه قدما نیح نیشدم درهم

 !  ینیبینکشتمت !به حرفم گوش کن وگرنه بد م ی!شانس آوردیزن یحرف م ینجوریدفعه آخرت باشه راجع به خواهر من ا-مهرداد

 شه!   یبه طالق نم ی!درضمن طاهاهم راضیبکن یتون ینم یغلط چیخفه شو کثافت ولم کن!تو ه-

 به کشتنتم بشه !خداحافظ   یراض یرسه فکر کنم حت یبه دستش م یکه عصر ییهه!با اون عکسا-

 که داشت به سمت اتاق   دمیرو شن دایپارم یخودت نجاتم بده!صدا ایکردم وتو دلم گفتم خدا هیرفتنش نشستمو گر بعداز

 فقط نشست وگفت: من دنیاومد با د یم

   ؟یدید ؟طاهارویکن یم هیقربونت برم چرا گر یاله نیطن-

 نه مگه اومده بود؟  -

 بود؟   یاون مرده ک ی!راست رونیرفت ب تیباعجله و عصبان شیپ قهیچند دق کیآره...االن که نه -

 !  هیهمسا-

طاها من رو با مهرداد  نکهیزد،ا یازش حرف م یکه مهردادعوض یی،اون عکسا دا،طالقیپارم یبود!خواستگار المیتو خ هزارتافکر

 شدم!   یم وونهیهام داشتم د هیوگر االیخ نیا ی مون،باهمهیی،جدا می!دلتنگدید

  *** 

عتا اصال سا دمیخودم رو شاد نشون بدم!اونروز نفهم یمثل خود طاها مجبور بودم الک دیداداش مج داویبخاطر پارم دا،یپارم یخواستگار روز

دستمو گرفت و منو  تیاز روشا  طاها با عصبان یو خداحافظ دایپارم دویگفتن به داداش مج کیبعداز تبر یگذشت فقط دم آخر یچطور

 گفت: تیدوتا پاکتو  درآوردو جلوم پارشون کرد و انداخت طرفم وباعصبان تی(ودروبست!بعدم با عصباندایا)برادر پارمیکشوند اتاق برد
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 یدم!چرا م یمشخص بود فتوشاپه!ومن طالقت نم یکه فرستاده بود ییعکسا نیباور کنم؟فقط بدون ا تتویدونم کدوم شخص ینم نیطن-

 !یجواب بده لعنت د؟هایبود که تو رو بوس یک یخوام بدونم اون عوض یافتخاره واست؟فقط م ی؟هرزگیخودتو بد نشون بد یخوا

 دراومد!   بار روم بلند شد!اشکم نیاول یدستش برا بعدم

سوال بره!لطفا راجع به من اشتباه  ریز تمینخواستم آبرو و شخص چوقتی!من هیکن یاشتباه م ینکردم!دار یکار چیطاها...بخدا من ه-

 قضاوت نکن!  

از  ! بعدمیاریآدم بدارو درب یادا یخوا یازت متنفر شم!خودت م یخوا ینخواستم راجع به تو اشتباه قضاوت کنم خودت م چوقتیمن ه-

  رونیاتاق رفت ب

  *** 

بود و  دهیاز هم پاش میزندگ نکهیمرده گذاشته!از ا کیعکس منو کناره  یاون مهرداد عوض دمیعکس فهم یکنار هم گذاشتن اون تکه ها با

خونوادم ازم دور بودن  نکهیکه برام افتاده بود و از ا یاعتماد شده بود و دستش روم بلند شده بود و از اتفاقات یعشقم طاها نسبت به من ب

شدو دوباره  یبارون چشمام اشک دنی!باددیبار یبارون م یخسته شده بودم!شب شده بود و حساب یاز زندگ گهیگرفته بود!د لمد یحساب

 یلمیف کیطاها برام  دمیدوستم نداره!رفتم سمت لپ تاپ فهم گهیاون...د یدوست دارم ول یلیخاطرات توذهنم مرور شد!من طاها رو خ

 تماشاش   لبازش کردم و مشغو عیفرستاده!سر

من  یو غرورش شکسته ول نهیزدن و خوندن شروع کرد ازچهرش معلوم بود چقدر غمگ تاریاز خود طاها بود!اولش رو باگ لمیف کی! شدم

 نکردم!آهنگش:  انتیبهش خ

  یسوخت واسه احساس دلم

 تو هدرکردم ،دلم سوخت که   یپا که

 سرکردم ییاما باتنها ویبود تو

 یکه سوزوند یکه عاشقونه دست تو دادم،واسه عمر یسوخت واسه قلب دلم

 سوخت  ادم،دلمیاز  یباز نرفت یول

 چشمو به در ندوز گهیتنها باشو بسوز ،د گهیدل د یا

   ادینم شتیپ گهیاون د آخه

 فکر چشماش نباش ،دنبال خنده هاش نباش  گهید رفتش

 خواد یتورونم گهیدلش د اون

 هنوز دستاتو   المیخواب و خ یتو

 یایدونم که نم یرم،میگ یم

 ره  یخوام رهاشم از تو عشقت از  دلم نم یره،میتوگ یدستا یاحساسو قلبم تو رم،همهیمیباز برات م یول

 غم هات گذاشتو رفت  یتنها گذاشتو رفت تو یدیدل د یا

 دوست نداشتو رفت!رفتش اما عکساش   آره

  کنارمه

 صدام غمه یتو نیادمه،ببی ییتنها فقط

 جهانبخش   بابک

 . ختمیر یوخودمم اشک م دمید شویبار گر نیدوم یبرا

مرد که بخاطر عشقش غرورش خرد  کی!نیمردوبب هیخودت گر یکنه؟!حاال باچشما ینم هیمردکه گر یگفت یم ادتهی نیطن-طاها

 دونم یفاقا شوکه شدم نمات نیمن باهمه ا نیکه واسه عشقش حاضر بود جونشو فداکنه!طن یشد!مرد

 

 یکه قراربود توش زندگ یقراربود بهت نشون بدم اون خونه ا نوین؟ایآلبوم بب نی!ای!توبهم قول داده بوداتظاهری لمیف ای انتهیخ اسمش

 حقم نبود!که وسط راه دستم رو ول   نیا نیساخته بودم؟طن ایچقدر رو یدون ی!میدیرو هنوز ند میکن

 یطالق و اون عکسا رو فراموش م دم،دادخواستیکه د یزیحرفات،چ یلحظه همه  کیمن  نیمقصرش خودم باشم!طن دی!شا یکن

من هنوزم دوستت دارم من  نی!طنیدون یم شتریقدرشو ب یدور یاز کس یگن وقت یراست م نیکنم!فقط بخاطر عشقمون برگرد!طن

 یفقط م نیبدون من دوستت دارم !طن یول یعاشقم نباش دیشا یتم نداشته باشدوس دی!شاادببرمیبرگرد!من باتو تونستم غمامو از ونتمید

!فکر کنم خداهم باهام قهرکرده!چند  هیهوا بارون نیبب نی!طنیافت یازچشم من نم یتوهرچقدرم بد ش نیطن ؟برگردیخوام بدونم چرا رفت
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من دلش پاکه  نیبه خودم گفتم طن یلیخ یشوکه شدم ول دمیمرد د ونکه تو رو با ا یاونسر نیهنوز...طن یول یکنم برگرد یوقته دعا م

خوابه!همه  یگه همه چ یبهم م یحس کیدم ! یپس م ینیدونم واسه کدوم گناهم دارم تاوان سنگ یکنه بهت!خودمم نم ینم انتیخ

 ییجورایایبارون منتظرته  ریز نییپا ناو یکینفسم دوستت دارم برو سمت پنجره انگار  نیطن میبهم  بزس میتون یدروغه!مادوباره م یچ

 خرد بود منو ببخش که روت دست بلندکردم!   یلیخوام اعصابم خ یمن بابت رفتار اونروزمم ازت عذر م نیمواظبته!طن

،من طاها رو رنجوندم  ختیر یم ینطوریبود ومنو نگاه کرد !اشکم هم ستادهیطاها پارک بود و خود طاها هم وا نیسمت پنجره ماش رفتم

لحظه  کیهم حقم بود! یاون چک اونروز دیرفتار کنم وبهش نارو بزنم !شا ینطوریکه باهاش ا سیخوبه!حقش ن یلیاون خ ین...ولاو یول

شه  یبه طاها بگم هرچند روم نم زویهمه چ دیاعتراف کنم با دیخودمو گرفتم با میفکر کردم تصم زیچشمامو بستمو به همه چ

طاها حرفامو  دیدادم!شا یکه توش هستم نجات م یزندان نیگفتمو خودمو از ا یم دیبا یه!ولبود لمیتوچشماش نگاه کنم وبگم همش ف

 دمیلباس پوش کیتونه نجاتم بده خود طاهاس! یکه م یبفهمه چون تنها کس قتویحق دیبا یخودم بوده ول یباور نکنه وفکر کنه نمشه ها

کردم  فیماجرارو واسش تعر ازهیتاپ ریتو خونه و ازش خواهش کردم که به حرفام گوش کنه!از س ادیوازش خواستم ب نییرفتم پا عیو سر

کرد اونم  یطاها فقط ساکت نشسته بودو به حرفام گوش م فتمساعت و آدرسشو به طاها گ دمید یکه فردا مهردادو تو پارک م ییواز اونجا

 یجوریهمون پارک و منو  ادیفردا ب دیاهاش کردم منو ببخشه واگه منو بخشکه ب یشوکه شده بود!فقط ازش خواستم بخاطر کار یانگار

صبرانه منتظر فردا بودم و  ی. برفتکردو بهت زده از خونه  ینجات بده !طاها فقط آخر حرفام ازم عذرخواه یازدست اون مهرداد عوض

 دلشوره داشتم!  

 *** 

 دمیدونم چرا؟به پارک رس یاسترس داشتم نم یلیدعا کردم خ یزاده وکلسر رفتم امام کیشد وحاضر شدم تابرم سرقرار قبلش  صبح

 نه!   ای دهیطاها منو  بخش سینبود هنوزم معلوم ن ینشسته بودرفتم سمتش به اطرافم نگاه کردم کس مکتین یمهرداد رو

   ؟یلعنت یداشت کارمیبگو چ-

 دادگاه واسه طالق؟   یر یم ؟فردایکن یم کاریاولندش سالم،دومندش تو بگو چ-مهرداد

 نه!  -

 !  ید یطاهارو ازدست م ی!بهت که گفتم دست از پا خطا کنیکن یتو غلط م-

 !  یاقتیل یب کی ؟توفقطیخوا یاز جونم م یچ گهید یبه باد داد مویترسم!توکه زندگ ینم داتیاز تهد گهید-

دهنم گرفته بودن که از  یدستمال جلو کیرو بستن وباسرم و دستم  ختنیشد که چندنفر ر یچطور دمیبلند شدو نفهم هوی مهرداد

خونه که حالت خرابه  کی یصورتم خشک شده بود خودمو تو یبعداز چندساعت شدکه باز کردم اشکام رو دونمیهوش رفتم!....چشمامو نم

 یلیمشروبم اونجا بود خ شهیش کیدستمالم دور دهنم بسته بودن که  کیدست و پامو بسته بودن  کهبودم  یصندل کی یرو دمیداشت د

   ومدهین دمیخواستم خودمو نجات بدم !طاها...تنها ام یشده بود م یبودم!هرطور دهیترس

تونستم!مهرداد  یخواستم دادبزنم اما نم یتموم وجودمو فراگرفته بود!م یدیخودت نجاتم بده!ناام ایخدا دهیمنو نبخش یعنیپس  بود

 زد تو صورتم و  گفت: یلیس کیاخنده اومد طرفم ازش متنفربودم خورد ب یداشت مشروب م کهیکثافت درحال

 !یکن یکه از خجالتت خودکش ارمیسرت ب ییبال کیازم... یترس یکه نم-

 گونه   یرو ختنیر یم ینطوریهم اشکام

 .هام

 یینگران نباش!امروز تو مهمون ما نی!ببیخوبه؟هرچند ارزششو ندار ونیلیبابت چند ساعت عشق و حال...صد م سمیبگو چقدر بنو-

 !گریبهت بد بگذره!دوستامم هستن ج میذار یمطمئن باش نم

خودم بود که از اول  ریخودم رو نجات بدم !تقص یجوریخواستم  یشد ففط م شتریحرفش خونم به جوش اومد شدت تنفرم ب نیا با

 !  دمیساز دست بدم تر شهیهم یعشقمو برا نکهیاز ا یعنی دمیترس داشیازتهد

 حال بده!   شتریب ینجوریفک کنم ا میباهم قامیمنو رف نیزجه نزن!چته؟نکنه کمته؟بب نقدریخب بابا!ا-مهرداد

 پارچه رو از رودهنم برداشت وگفتم: بعدم

 !ازتون متنفرم !  ایعوض دیبکن دیتون ینم یغلط چیآشغالت ه یقایکثافت من ارزش دارم واسه خودم!تو واون رف ستمین یمن فروش-

 رسن کار یم گهینکن تو راهن االنا د ؟عجلهیمنتظر هی....چ نیبب نویهه!ا-

 

 !  میکن یشروع م و

 خفه شو آشغال!  -
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 !رونیزبونتو ازحلقومت بکشم ب دیبا یکن یزر زر م یلیخ گهید-

 دستمالو دوباره بست.   بعدم

 شدم دواریطاها ام دنیطاها اومد تو !باد دمیدرباز شدو د هویخواستم  یاز خدا کمک م یتو دلم ه فقط

 

 بارم با خواهرم...   کیو  هیفیمخصوصا طاها هم که مرد کث ،یاز ما حال کن شتریبه به آقا طاها هم که اومد...فکر کنم باعشقت ب-مهرداد

 !نامرد پست فطرت !بعدم طاها اومد سمتمو و طناب دستم رو باز کرد منم طناب پاهام رو باز کردم  رتیغ یخفه شو ب-طاها

 یینکنه اون آشغال بال دمی!منم ترسرونیشدن طاها دادزد که برم ب ریطاهاو مهرداد درگ دمیکه دور دهنم بودو باز کردم د یدستمال بعدم

خوان برن تو...منم بخاطر طاها  دوباره برگشتم توخونه مهرداد  یو آروم آروم م ستادنیوا سایپل دمیکه د نییپله رفتم پا کی ارهیسر طاها ب

   یسمتم فقط چشمامو بستم که صدا دیچاقو دستش بود دو کهیمن درحال یدوباره  دنیباد

 که گفت: دمیرو شن طاها

 ...نه نیطن-

چاقو به بازوش  دمیبرگشتم سمتش د هیسفت بازوشو گرفته باگر دمیکردن به طاها نگاه کردم د ریهم اومدن تو ومهردادو دستگ سایپل

 نییپا میشد ...دستشو گرفتم و باهم رفت یاون بخاطر من دستش اونطور دمیطاهارو تو اون حال د یمردم ولت یاصابت کرده!داشتم م

   ریزدم د یزنگ م ورژانسطاها اگه به ا نیسمت ماش

به  یبودم پشت فرمون ه مارستانیب کیو فقط دنبال  میباطاها سوار شد عیخودم بودم سر یتوحال و هوا نکهیباا نیشد واسه هم یم

 گفتم: یطاها م

 کنم   ی....عشقم نفس بکش...طاها خواهش م اریطاها توروخدا دووم ب-

من... من....دوستت  نینمنونم ازت...ط نمی!طن یهرچند تو...تو جونتو بخاطر من به خطر انداخت دمتیمن بخش نی؟طنیهنوزم نگرانم-طاها

 دارم  

اومد ونه خودش...!باترس زدم تو  ینفساش م یزدم کنار هول شدم نه صدا نویبرگشتم سمتش ماش دمیطاها رو نشن یصدا گهید بعدم

 زدو چشماشو باز کرد   شخندین هویصورتش طاها...طاها توروخدا ...چشماتو باز کن!طاها 

 :وگفت

   انه؟یکردم  یباز یعیطب-

 نیا یطاها مثل قبل بود اونم تو یشوخ طبع نکهیشدم از ا یتو هم رفت دوباره نشستم ومشغول رانندگ شتریحرفش اخمام ب نیا با

طاها رو بردن اورژانس منم پشت دراتاق  میدیرس مارستانی!به بمارستانیبرسونمش ب عیخواستم سر یبود فقط م بیبرام عج تیوضع

 که   یاون لحظه فقط فکرم به طاها بود نه به اتفاقات دمتافرس یمنتظرش شدم ومدام صلوات م

 رفتم سمتش: رونیافتاد! دکتر از اتاق اومد ب برام

   ؟یدکتر...حالش چطور یآقا-

 نقدریبشن بعدش مرخصن!ماشاهلل ا نهیمعا کیخورد!فقط االن برن بخش و هیده تا بخ کینبود  قیعم ادیخوبه خوشبختانه زخمش ز-دکتر

 ...  دنیوآرام بخش خواب یحس یزدن بخاطر اون ب هیهستش که وسط بخ یقو یدیام یآقا هیبن

 زدم و گفتم: یلبخند

 دکتر   یممنون آقا-

و کنارش نشستمو اون پرونده  دمیرو بوس شیششونیطاها رو به بخش منتمل کردن رفتم باالسرش موهاشو نوازش کردم پ نکهیا بعداز

 :  دیکرد که ازم پرس یخوندم که با اومدن پرستار به خودم اومدم که داشت سرم طاها رو جدا م شویپزشک

   د؟یشما پزشک دیببخش-

 بله چطور؟  -

بدحال آوردن  ضیهم چندتا مر یاز طرف ماریاز ب رمینوار قلب بگ دیدکتر گفته با ی!آقای!موفق باشیخون یاونو م یآخه دار-پرستار

 اسکن   یتیو س شیآزما یسرماخوردم کل یبگ هی!فقط کافگهیدکتره د یا هم برم!آقااونج دیاورژانس با

   ؟یانجام بد یتون یتو م زمی!هههه عزسهینو یم

لباس طاها رو بازکردم لپام گل انداخته  ی!دکمه هارونیقبول کردم و پرستارم ازم تشکر کردورفت ب اریاخت یشد که ب یدونم چطور ینم

 بنده خدارو...آخ قربون   یبسته خورد نیبرم عه! طن کلویماشاا.. ه دمید یبار بود تنشو م نیبود!اول
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به برگه کردم و با  ینگاه مین کینوار قلب رو گرفتم  نکهیزدم خندم گرفت ! بعداز ا یکه تو دلم م ییقلب آقامون بشم!به حرفها یصدا

 نیکنه منم تو ا نهیاروشکر!دکمه هاشو بستم دکترم اومد تو اتاق تا طاها رو معاهزار ماشاا...سالمه خد دمیکه تو ذهنم کردم د یراتیتفس

!طاها چشماشو سین یچ چیو متوجه ه دهیراحت خواب نقدریا یچطور نیگرفتم و رفتم باالسر طاها من موندم ا صویترخ برگهفرصت رفتم 

 باز کردو گفت:

   میبه زندگ ی...خوش اومدنمیسالم طن-

   ؟یهههه سالم طاها ممنون بهتر-

   س؟یبه دکتر بگم حالت خوب ن یخوا ینشده که؟ م تیزیچ نمیآره عشقم تو حالت خوبه؟بب-

 .  سیبه دکتر ن یازینشده نه ن میزیچ یآره خوب که نه ول-

 !  یعشقم بهت ثابت شد؟دوبار بخاطرت مردم و توهم دوبار نجاتم داد-

 چرا دوبار؟  -

 ...  یبخاطر اون عوض کبارمی یخون دادکه بهم  کباری-

 گفت   نکهی...مثل اینگه ول یزیگفتم بهت چ دیبود!....به داداش مج فهیوظ–

 شکست!شرمندتم که بهت شک کردم! یمنو بابت رفتار اونروزم ببخش کاش دستم م یخانوم امیممنونم ازت !ازخجالتت درم-

 حلقه عقدمونو درآوردو انداخت تو دستمو ادامه داد: بشیاز تو ج بعدم

   نم؟ی!طن یانگشتر فقط واسه توئه خانوم خودم نیا-

 بله؟  -

 !  یدیکش یکه واسه زنده موندن من چقدر سخت رمیبم یمن بود!اله ری؟تقصیدیترس یلیخ-

دونست اون  یخدا م یاومد یممنونم ازت اگه نم!یونجاتم داد ی!خداروشکر که اومد یای!فکر کردم نمیلی!...خدمیترس یلیاوهوم!خ-

 !اوردیسرم م ییکثافت چه بال

 

 !  ارین رتویغ یاسم اون ب گهی!دوستت دارم !د یکه برگشت ام؟ممنونیتونستم ن یمگه م-

 طاها...بدو  میپاشو بر-

 بود گفتم : یطاها که خون نیآست دنیباد

 . امیباش م نجایلحظه ا کیطاها -

   ن؟یکجا طن-

 لباس واسه طاها گرفتم وبرگشتم!   کیاونورا بود یمغازه لباس مردونه فروش کیخوشبختانه  رونیرفتم ب مارستانیو از ب نییرفتم پا عیسر

   ؟یخانوم هیچ نیا-

 !  میتو لباستو بپوش بر رونیرم ب ی!من مهیلباسه !آخه لباست خون-

 لطفا   شمی!بمون پیعشقم !توخانومم هیچه حرف نیا-

 باشه-

 لباسشو باز کردم و گفتم: یها کمهد

 باخودت طاها!   شیبق-

 ره!   یداره با لباس کلنجار م دمیبابا!سرمو بلند کردم د یگه ا یم یطاها ه دمیکه د نییسرم رو انداختم پا بعدم

 طاها؟   شدهیچ-

 نگاهم کردوگفت: یبچه ها با کالفگ مثل

 رو بپوشم!   یکیو اون  ارمیتونم لباسمو درب ینم-

نگاه طاها رو، روخودم حس  ینیاون لحظه سنگ یرو بپوشه!تو یکیواون  ارهیتخت نشستمو کمکش کردم لباسشو درب یسمتش رو رفتم

و  دمیگونشو بوس عیمنم سر دیبغلم کردو محکم منو به خودش چسبوند و گونمو بس هویواسش تنگ شده بود ...که  یکردم دلم حساب

 :فتمو گ دمیکش رونیخودم رو از بغلش ب

   مارستانهیب نجایا یدیدکتر ام یزشته آقا-

 !  میپاشوبر

 دلم واست تنگ شده   یلیباهات حرف دارم ...خ یخونه که کل میبر میممنون.....بر-
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ضبط  یو صدا اماشیداشتم مثل پ یکه از اون مهرداد عوض یومنم بامدارک میبه خونواده هامون گفت انویچندروز هردومون جر بعداز

ماه تونستم به کمک طاها تمام اون اتفاقارو از تو ذهنم پاک کنم و  کیپرونده بود بعداز  ریگیپ دیکردمو داداش مج تیشدش ازش شکا

خوش گذشت! روز  یلیو روشا بود که خ دایماهم عقدکنون پارم ی!قبل از عروس میکرد یعروس کماهی!بعداز ارمیببدست  مویقبل هیاون روح

بچه  یبرا یادیطاها اصرار ز یهوامو داشت!دوسال بعد از عروس شهیو وطاها هم هم دمیخوشحال بودم چون به عشقم رس یلیخ میعروس

 گهیبعدش د یآورد ول یاوالش منو به شوق م یلباس نوزاد دنی...طاها هم با خرتمرو نداش شیدار شدنمون داشت اما من هنوز آمادگ

باهم دعوا   یوکل دیروز طاها قرصارو تو کشو د کی نکهیکردم تا ا یطاها بدونه قرص مصرف م نکهیمن بدون ا یبازبون خودش گفت ول

 یماه بعد سردرد داشتم و گه گاه ببا بو کی نکهیباز هم هوامو داشت تا ا ی!ولیشدو گفت که هرطور راحت الیخیمدت طاها ب کیو  میکرد

 برام   یسر کیخون دماغ شدم!طاها هم  یبار شد دوبارم از هوش رفتم و دو سه یغذاها حالم بد م یبعض

خوردم  یاون قرص نم گهیمدت بود که د کیمن  ی! ول یخور یچون قرص م یستیگفت معلومه باردار ن یبرام گرفت و م نیتامیو

 بهم   یحس کیدادم! شگاینوشت منم شماره طاها رو به آزما شیگرفتم برم دکتر و دکتر برام آزما میتصم

 بهم کرد وگفت: یناراحت ینگاه از رو هیروز از سرکار برگشت و  کیطاها  نکهیمشکوک دارم !تا ا یماریب کی یگفت انگار یم

 رو گرفتم.   شیجواب آزما نیطن-

   ضم؟یطاها؟نکنه من ...مر شدیخب چ-

 اومد سمتمو بلندم کرد وگفت: هوی طاها

 ه هامون بشم!  خانومم و بچ یفدا یومنم بابا!اله ی!تو مامان شدنمیمبارکه طن-

 هامون؟   ین ین یگ یچرا م-

 هستن ! ییتا شیش کی گهی!حسم منیطن یچون توپولو شد-

 !من کجام توپولو شده!یبد یلیعه طاها...خ-

 خوشحال بود! یلیخوشحال شدم طاها هم خ یلیخبر بچه خ دنیشن از

  ؟یباشه خانوم یمراقب خودت باش دیبه بعد با نیاز ا-

 خواد!   ی!من دلم لواشک مییچشم...طاها-

 خرم واست!   یبه چشم م یبرم!ا یآخ قربون خانوم-

 اومد و   ایماه بچمون به دن۳مواظبم بود!بعداز  یلیپسر!طاها خ یکیدختر و  یکیدوقلو تو راهه! وی میدیدوماه فهم بعداز

 میهامون رو گذاشت ین یبورشون به طاها رفته بود!اسم ن یموها یمن !ول هیخودش بود و دخترمونم شب هیقول طاها پسرمون شب به

 .  میچش یرو م یکنم که بچه هام سالمن ومنو طاها کنار هم طعم خوشبخت یطرحان و ترالن !خدارو شکر م

 همه عاشقا بهم برسن!   انشاهلل

 ***روشا  

... تو افکار خودم غرق بودم وقتیبودم نکنه  شیجواب آزما صبرانه منتظر ی...ب رهیرو بگ شیروز گذشت!آرتان قرار شد بره تاجواب آزما دو

 زنگ خورد...آرتان بود!   میکه گوش

   ؟ی!چطوریسالپ خانوم-

   ؟یگرفت شوی...جواب آزما؟آرتانیسالم خوبم تو چطور-

   زم؟یعز یآره...نکنه نگران-

 اوهوم  -

 !یش یخانوم خودم م گهی!دییخوره!به قربونت روشا یخوشبختانه خونمون بهم م-

 

 !خداروشکر!  یآخ جون آرتان-

 دی!مجمیریجا بگ کیرو  یازکارهارو انجام دادن قرارشد عقد وعروس یسر هیهرچند مامانو آذرجون  میعقد بود یکارها ریدرگ یماه کی

 یهفته بعداز عروس کینا مراسم عقد او نیهم ی! براشیبشه خانوم زندگ میدوست جون جون دایعجله داشت پارم یلیخ نکهیهم مثل ا

شد منو  یوطاها ورد زبون همه شد!باورم نم نیعشق طن  میدیفهم انشویجر نکهینداشت!بعداز ا یخوب یروح لحا نیماشد!اون موقع ها طن

 نکهیخوشحال بودم بخاطر ا یلیخ میگرفت!روز عروس یبعداز ما عروس کماهی نمیطن یول مونیسر خونه زندگ میبر نیزودتر از طن دایپارم

!هرچند دنیبهم رس یو طاها هم بعداز اون همه سخت نیطن نکهیو ا دنیهم بهم رس دایرمپا دویمج نکهیو خوشحال از ا دمیبه آرتان رس

 !  دمینکش یمنم کم سخت
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 یو خوش یآروم یو طاها زندگ نیو طن دیو مج دایگذره!منو آرتان و پارم یم یهوامو داشت!االن حول وحوشه پنج سال یلیخ آرتان

 میدار ین ین کیاالن  میخوشحال شدم!آرتانم که بچه دوست !اصرار داشت بچه دار ش یلیشه خ یداره مامان م نیطن دمیفهم ی!وقتمیدار

   کیواسه طرحان وترالن کوچولو جشن تولد واسه  نی!امروز طنمیاومدنش ایکه منتظر به دن

 !نیخوش وسالم باشن!آم شونیهمه عاشقا بهم برسن و همه تو زندگ دوارمی!ام میعگرفته و همه دورهم جم شونیسالگ

 انیپا                              
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