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 همسایه مننام کتاب : 

 شایسته بانونویسنده : 

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 

 

 

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

 

 

 

 من هیرمان همسا

 

 بانو ستهی:شاسندهینو

 

 :خالصه

 

 شویو زندگ سهیخودش وا یپاها یتا رو شهیفرصت داده م نیبهش ا دهیبار طعم شکست رو چش کیکه  انایبه اسم ک یدختر

 …بچشه هاشیو بلند یرو با تمام پست یراه طعم عشق واقع نیا یتو دیاونجور که دوست داره بسازه تا شا

 

 

 

 !دشیهست حتما بخون یفوق العاده ا رمان

 ..آغاز

 دمیبه بدنم دادم و زنگ و قطع کردم د یکش و قوس کیاز خواب پاشدم  میزنگ ساعت گوش یده صبح بود که با صدا یطرفا

دلش برام تگ  شبیخودم گفتم حتما باز د شیبود انداختم پ یپاتخت ینگاه به عکس خودم و محمد که رو کیدارم  smsتا  12

تا  طدیم smsو  نوشتیم ندمونیآ اشویواسم از دلتنگ دمیخوابیشد شبا که میهر وقت دلتنگ م مونیشده آخه از بعد از نامزد

 کرد دلم گواه بد خیتمام تنم  هویرو خوندم  sms نی..با ذوق اولرمیبگ یبقول خودش هر وقت صبح پاشدم با خوندنشون انرژ

.. بغض چنگ انداخته  ودیدر نم امصد یآب دهنم خشک شده بود حت زدیقلبم کند و کند تر م کردمیرو که باز م smsهر  دادیم

و اشکال از اونه  میهر پسر ی.. گفته بود ناراحت نشم .. گفته بود من آرزو خوادیمنو نم یلیبود به گلوم.. محمد گفته بود به دال

که تو  ییرو زدم و صدا call یدکمه  عیکردنم نداشتم سر هیجون گر یکنم ول هیگر خواستی...دلم م منو نداره اقتهیو اونه که ل

بود..منو  فیقابل توص ری.. حالم غ باشدیمشترک مورد نظر در شبکه موجود نم یانگار ناقوس مرگم بود ... شماره  دیچیگوشم پ

که با هزار  یبشه اونم درست وقت ینجوری.حقش نبود ادونستنیزوج م نیدوستامون خوشبخت تر یهمه  یزمان هیمحمد که 

 ی.. حت چرخهیحقم نبود .. احساس کردم تمام اتاق دور سرم م نی...امیو نامزد شد میخونوادهمون جلب کرد تیرضا بتیمص

 ...دمینفهم یزیچ گهیآن فقط از جام بلند شدم و د هیرو صدا کنم.... یکت ایجون نداشتم مامان 

 

  کی فصل

وسط اتاق  نهیبیاتاقم و و م یتو ادیکنه م دارمیب نکهیا ی.. اون روز صبح مامان به هوا گذرهیم ییاز اون صبح کذا یماه 4 بایتقر

اورژانس  زننیو زنگ م کشوننیخواهرم دوباره منو رو تخت م یخالصه با کمک کت امیبهوش نم کنهیم یافتادم و هر کار هوشیب

مطرح شهر  یها مارستانیاز ب یکیبه بخش اعصاب  کنهیمنو منتقل م یروح دیشوک شد صیتشخو پزشک اورژانس بالفاصله با 

شدن من رو بدونه که اونام  هوشیب لیدل دیشا نکهیبگذارن هم ا انشیکه هم در جر رنیگیبابا با محمد تماس م شنهادیبا پ

به ذهنش  یوسط فقط کت نیمحمد . ا ی دهخط از شبکه خارج ش یعنی شنیدم مواجه مکه من مواجه ش یزیبا همون چ قایدق

شوک روشن بشه که با  نیا لیمعما باشه و دل نیا دیشه که کل دایپ یزیچ وترمیکامپ ای یگوش یها smsیتو دیکه شا رسهیم

sms یمن پدرم به هر در هیهوشیمدت ب یتو دمیبعدها فهم شهیبراشون روشن م زیهمه چ بایو تقر شهیمحمد مواجه م یها 

 ایبدون گذاشتن آدرس  شیسه روز پ گهیم شونیکه همسا رهیکنه .. دم خونشون م دایاز محمد و خونوادش پ یرد ات زنهیم

 کننیم رونیاز مغازه ب نموینازن یعموش بابا یکه نوچه ها رهیعموش م نیماش شگاهینقل مکان کردن .به نما نجایشماره تلفن از ا
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 یهوشیبعد از دو هفته از ب بای... منم که تقر شهیمعما م هیخونوادم  یاعضا تکمن و تک  یحمد برا یرفتن ناگهان لیخالصه دل

قطره  هیاز اون نداشت ..انگار محمد  یخبر چیه چکسیدر اومدم با حال زارم با تک تک دوستاش تماس گرفتم و متاسفانه ه

 هیرفتن  لیدل نکهیبود .. ا یخبر یآورتر ب ردبگم کم گفتم ... از همه د یاز اون روزا هر چفرو رفته بود... نیزم یآب بود و تو

و بد  یخوشبخت نیب یبود فاصله  یشده و ...نامرد یزدم که ال اقل بگه چرا چ e-mailدفعه بهش  نی...چندیرو ندون زیعز

بودم  یرو خوددا یکه آدم قو ییخدارو شکر از اونجا یرفت انگار از اول اصال نبوده ..ول یباشه..محمد جور smsهیفقط  تیبخت

خالم آروم به مامانم بگه نکنه  نکهی... ا سوزوندیبد جور دلمو م یآدما گاه یها ثیحرف حد یول امیتونستم کنار ب یتا حدود

نگام کنن..  دیهمراه با هزارتا شک و ترد یحالت دلسوز هیبا  دوستام نکهیبوده و من ناخواسته بشنوم .. ا انایاز ک رادیو ا بیع

منو عوض کنه  یحال و هوا یکه تونست تا حدود یاون روزها تنها خبر خوب یمنوال گذشت و تو نیبه هم گهیخالصه .. دو ماه د

 نیبهتر یرو هم تو سانسمیل نکهیتهران بود .. با ا یدانشگاهها نیاز بهتر یکی یتو یمعمار سانسیتو مقطع فوق ل می..خبر قبول

از  یا e-mailدو روز  یآرزو بود ..بعد از اون هم به فاصله  هیبرام  شهیتهران هم یگرفته بودم ول رازیدانشگاه شهرمون ش

 یبدون متن که فقط عکسا لیمیا هیبرام روشن شد  یو همه چ ختیرو رو دستم ر یکردم که بکل آب پاک افتیمحمد در

اتاق حبس  یتو خودمواونا دوروز  دنیکرد بود..بعد از د رونیکه پدر منو از در مغازش ب ییختر همون عمواون با د یعروس

که از محمد  ییزایو عکسها و چ لیاز ته دل بعدشم با اراده تمام وسا ستمیمدت گر یبار تو نیاول یاون دوروز برا یکردم و تو

تموم شد و  گهیببرتشون ...محمد د نیاز ب دونهیو دادم دست بابا تا اونجور که خودش صالح م ختمیر یگون هی یداشتم و تو

 هیبود و  نیبقول مامان بزرگم صالح من در ا دیبود و شا نیچن نیقسمت ا دیشا وفتادهین یاتفاق نمونیهنوز ب هخوشحال بودم ک

منو دستخوش  هیو زندگ فتهیبه بعد اتفاق ب نیکه قرار بود از ا یزیچ یبود برا یمقدمه ا نهایبود..بهر حال تمام ا یاله شیآزما

 کنه.. یبزرگ راتهییتغ

 دوم فصل

چشمام گود افتاده بود  ریچند ماه الغر شده بودم ز نیا ی.. چقدر تو کردمیبودم و داشتم به صورتم نگاه م سادهیوا نهیآ یجلو

تا  بایاز سر شونم بلند تر نشده بودن و االن تقر چوقتیانداختم ه یدورمو گرفته بود نگاه یچادر مشک هی نیبه موهام که ع

 ..  ومدیبهم م شتریبود .. بنظرم ب دهیشونم رس یوسطا

 

 باش دختر .. خدا بزرگه ..  ی.. قو ایبه خودت ب انا؟یخودم زمزمه کردم ک با

در و باز  یکت رونیکه اومدم ب ییز دستشوو وضو گرفتم ا یی... رفتم سمت دستشو دیچیپ یخنک مینس هیدلم  یحرف تو نیا با

 کرد. 

 نماز؟ یواسه  یگفت : وضو گرفت دیخند

 بله آروم سرمو تکون دادم..  ینشانه  به

 ..  دهیخوشگلم نقشه ها کش یجون یاتاق بابا , کارت داره ...فکر کنم واسه آبج یبعد نمازت برو باال تو یجون انای: باشه ک گفت

 نیخونرو از جا کندن ا یسالت نشده پاشنه  22جغله ..هنوز  ستمیتو که ن هیگوشش گفتم به خوشگل ریبغلش کردم .. ز آروم

 خاطر خواهات ... 

 عدس...  هیشده قده  طنتاتیش یدلم برا انایک یتر بغلم کرد و گفت : واااا محکم

 قول مردونه.. شمی..خودم م ی..گفتم : بهم وقت بده کتدمیشد و آروم نگامو دزد نیغمگ هوی چشمام

 رهیگیبزرگا م یآبج یدعا گنیبکنا م میاوس کر شیسفارش مارم پ ی... بهپعد بلند گفت : اهو انایدارم ک مانیگفت :بهت ا آروم

 . 

 ..مییلحن خودش گفتم : ما مخلص شما با

 یهمه  یول میتفاوت سن داشت یسه سال نکهیبود با ا زینگاه بهش انداختم .. چقدر واسم عز هی رونیب رفتیدر که داشت م از

 162... من قدم به زور  میمون دوتا ظاهر کامال متضاد داشت یکی..و بر خالف باطن  میبود ندار ..ندار بود یکیو پوکمون  کیج

 یبرجسته ولبا یارث داشتم با گونه  میمادر یبا پوست سبزه که از خانواده  یمشک یوهاداشتم و م یفیظر کلیه شدیسانت م

 لهیت هیو ابرو و چشم مشک کردیم ییخودنما دمیخندیچال گونه کنار لپ چپم بود و هر وقت م هیبخششون  نتیشکل که ز یقلب

 ی....بر خالف من ,کت فتمیمحسن م ینگاه ها ادی یشیم رهی: هر وقت بهم خنیکه از بابام به ارث برده ام و به قول مامان نوش یا

رفته و بر  میبه مامان بزرگ پدر گفتنیروشن که تا دم کمرش بود, همه م ییخرما یو موها دیقد بلند و درشت با پوست سف

و  شدیمحسوب م لیفام یدخترا نیارث داشت و در کل جز خوشگل تر میمادر یاش رو از خانواده  رهیسبز ت یعکس من چشما

محو رو لبم نشست و با گفتن اهلل  یه خند هیفکرا  نیپسرها بودم .با ا نیع یواقعا هم لوند بود درست بر عکس من که از بچگ

 اکبر نمازمو شروع کردم.. 
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 یخوایم ایبرا سفرت چ نیاالنم برو بب نهیاشک تو چشمات بش دیمن هستم نبا یگرفت و گفت : تا وقت نشیآروم سرمو به س بابا

خبر خوب  هی.. در ضمن  میقد یقو یانایهمون ک یدوست دارم بش یسیودت وا یپا یو رو یدور باش نجایکه قراره دو سال از ا

 ..گمیبوس بهت م هیدارم که به شرط  گمید

 و گفتم بگو بابا.. دمیبابا رو بوس یگونه  عیذوق سر با

کارم در ارتباط با رشتت برات دست و پا کنه تا  هیعست سپردم  ممیقد یها یاز دوستام که از هم دوره ا یکی: به  گفت

 تیشغل ی ندهیهم واسه آ یدست به آچار ش کمیسره کار و بقول معروف  یبر یندار که دانشگاه ییبصورت پاره وقت روزا

 ..یکنیاز وقتت به حو احسن استفاده م نکهیخوبه همم ا

رو کرده بود  یگلم فکر همه چ یبابا شدیو بلند شدم شروع کردم بپر بپر .. باورم نم دمیکش یکوتاه غیحرف ج نیا دنیشن با

 .. میکت ایمامان  شهینم امیکردن بر م یلحظه به خودم اومدم و گفتم بابا ؟ به نظرت از پس تنها زندگ هی یول

اونم  نجاستیکه از تو کوچکتره ا گشید یبچه  هیشوهرش و  شیکه درس داره مامانتم تمام زندگ یگفت کت دیحرفم پر وسط

 یچجور یشکست خورد یوقت یتا بفهم کنمیدارم م نکاری...ا یسیخودت وا یرو پا دیتو با ادیب دمیباشه من اجازه نم یراض

 نایو تمام ا یزود به آدما اعتماد نکن گهید یریاز شکستت درس بگ خوامی..میشاز جا بلند  یعل ای هیوبا  یدست به زانو بزن

 ..یسیخودت وا یپا یرسه که رو یم تیبه فعل یموقع

و  الی.. با هزار تا فکر و خ رونی..بازم ازش تشکر کردم و از اتاق اومدم بیزیحساب کتاب کنمو برنامه ر یکل دیبرو که با االنم

 ...کردمیخودمو همه جوره آماده م دی..با یدلواپس

که بهشون  ییها یبعهده گرفت و با تمام دلگرم یمامان و کت یدادن کل ماجرارو برا حی..بابا خودش زحمت توضدیحرکت رس روز

گفت :  یگرفت منو و م یم زیر یشگوناین یه یدر عوض کت ی. ولزدیموج م نیمامان نوش یتو چشم ها یده بود هنوزم نگراندا

دونه تو با  ی: نه بابا .. بابام م گفتیو در جواب خودش م دیخند یغش غش م بعدم گهید تهیکو تهیکو گهید یپدر صلوات یا

تو گلوم نشست ...چقدر دلم  یبغض بد هیخنده  ونیم ی..از حرفاش خندم .. گرفت ولیبخار یدرکل ب تیذات یطنتایش یهمه 

و صندوق عقب جا  نیل رو پشت ماشیسا یهمه  نکهیبعد از ا شدیتنگ م یکت یایزبون نیریو ش نیعطر تن مامان نوش یبرا

خوندن معلوم  نیصداش ح دنیاز لرز لب زمزمه کرد ریز یالکرس ـتیتو بغلش و طبق معمول به آ دیمامان آروم منو کش میداد

 .. دیبغض منم ترک نیهم ی..واسه کنهیم هیبود داره گر

بود ناکام  یجوون خوب یآخ مهیمجلس ترح کنهیندونه فکر م یهرک گفتیم داشتیبازم دست بر نم یام بغض کرده بود ول یکت

 ..زهیریداره اشک تمساح م یخودیصفا .. ب رهیکه داره م نیا دیکن هیمن گر یواسه  دیحرفارو با نیا دیرفت بابا ول کن ایاز دن

هم  یکنیم چارهیزبونت هم منو ب نیخندش گرفت گفت : امان از زبون تو آخر با ا یکت زیر هی یاز حرفا هیگر ونیم مامان

 نه؟؟؟ یمادر یستیول کن ن تمیموقع نیا یخودتو.. تو

 ..شهیموقع هاست که تفاوت ها احساس م نیتکون داد و با عشوه گفت : بگو ماشا.. هم یسر و گردن یکت

 ریهمه ز یپرونده  دونمینره م ادتی email.. هر شب زنگ یتو بغلم و .. گفتم : تفاوت خوب اومد دمیرو کش یمن کت نباریا

 بغلت پس منتظر اخبار داغ داغ هستما...

 کم وکاست ..  یب دمیخدمتت ارائه م لیمیر خط با تلفن مشروح و با اراحت س التیگفت خ دیغش غش خند یکت

از سر کوچه  یماش نکهی.. به محض ا میو من بهمذاه بابا عازم تهران شد میکرد یو خنده باالخره خداحافظ هیگر ونیم خالصه

 یمامان عطر بهارنارنج تو یذکر گفتن ها یصدا یت یخنده ها یوجودم چنگ انداخت برا یبه همه  یاحساس دلتنگ دیچیپ

 ویصندل یدیتا صبح نخواب دمیاز چراغ روشن اتاقت فهم شبیکرد و گفت : د بهمبود رو  دهی..بابام که انگار حالمو فهماطیح

روته..با تکون دادن سر ازش تشکر کردم و چشمامو رو هم  شیپ یپر زحمت یاستراحت کن بابا جون.. روزا کمیبخوابون و 

.. بعد  میکاشان بود یطرفا بایشدم تقر داریب یخواب رفتم.وقت یک دمیغوطه ور بودم که نفهم امیکار و دلتنگاف یگذاشتم..تو

چرا تمام مدت  دونمی.نممیرو به سمت تهران ادامه داد رمونیبود مس دهیتو راهمون تدارک د یکه مامان برا یاز خوردن ناهار

و سکوت  زدینم یحرف امیکنار ب دیجد طیبا شرا کنمیم یسع ید دارم به نحوراه فکرم مشغول بود بابا محسنم که متوجه شده بو

 کرده بود.

ثبت نام مشکل  یدانشگاهمم بود رفت تا فردا صبح برا کیخوب که نزد یاز هتل ها یکیتهران بابا به سمت  میدیرس یوقت

 ..ادین شیپ یخاص

دنده به  نیمن کالفه از ا یبخواب رفته بود ول یراه و رانندگ تیوقت بود که بخاطر خستگ یلیدو شب بود بابا خ یکاینزد ساعت

راز  یچشم رو هم گذاشته باشم پاشدم وضو گرفتم و نماز خوندم .. تو نکهیاذان صبح بود بدون ا یکای..نزدشدمیاون دنده م

به بابا  هاموییو توانا سمیخودم وا یپا یدو سال بتونم رو یا یتو نکهیخودم خواستم , ا یو واسه  یزیچ هیبا خدا فقط  ازیو ن

 از محبتاشون رو جبران کنم.. یدرس و کار موفق بشم و بگوشه ا ینشون بدم وتو
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 ی..کل کارا میکه نوبت ثبت نامم بود دانشگاه بود 8 یکردم .. و بعد از خوردن صبحانه طرفا داریبود بابارم ب 7 یطرفا ساعت

 3تا  8کالس نداشتم ... شنبه ها و دوشنبه ها از  شتریدانشگاه دوروز ب یق برنامه ..طب دیطول نکش شتریب قهیدق 45دانشگاه 

استراحت و درس اختصاص  یجمعه ها رو برا یعنیروزم  کیکار  یروز هم برا 4بابا  بقولبود  یخوب یاز ظهربرنامه  عدی

انوم  هی میدیرس ینوشتن قول نامه وقت یکه صاحبش دوست بابا بود برا یبود که به سمت دفتر امالک 9 ی. ساعت طرفادادمیم

 یچرا ول دونمیکه قرار بود بابا برام بخره ...نم یتیصاحب سوئ یگریصاحب دفتر امالک بود و د یکیمسن اونجا بودن که  یآقا هی

از  شونیا یها  فیسخاوت تعر یشما با آقا ییگفت اگه آشنا میزن مسن و نگاهاش اصال به دلم نشست بخصوص که تا نشست

شما کامال  یدادم.. بابا هم در کمال آرامش گفت : حرفا یدختر مجرد م هیدختر خانومتون نبود محال بود اون خونه رو به دست 

من  یانایک کنمیشمارو از طرف دخترم راحت م الیمن خ یکرد ول نانیاطم یبه هر کس شهیشده و نم یدوره زمونه بد نیمت

صورت  یتو هیچند صدم ثان یفقط برا نیاز تحس یحرف رو زد موج نیبابا ا ی.. وقت یعمارم یفوق دانشگاه ... رشته  یدانشجو

و  رمیهفته دانشگاه م یتفاوت و سرد داد .. بابا در ادامه گفت که من دوروز تو یهمون نگاه ب هکه زود جاشو ب دمیاون خانوم د

 بره.. دنیسخاوت کش یکردنشو آقا دایمشغول به کار بشم که زحمت پ ییقرار جا گمیروزه د 4

لبخند  هیکرد  یمعرف یخانوم که بعدا خودشو فرخ نیا یآخر راجع به کار منو زد رو لبا یبابا جمله  یوقت یدونم چرا ول ینم

 ...مینشست...بگذر زیتمسخر آم

 

ونه رو نقد پرداخت کرد قرار شد ما بسته شد ... و بابا در کمال سخاوت خونه رو بنام من قول نامه کرد دو سوم مبلغ خ قرارداد

خانوم  نیا یصحبت ها یکهمن از البال یپرداخت کنه اونجور یبه خانوم فرخ ندهیهفته آ کی یط یفقره چک بانک کی یط میبق

از وصول چک  نانیموقع بغد از اطم نیدرس هم گهیبود . قرار شد هفته د سیعازم پار شهیهم یبرا گهید یهفته  کی دمیفهم

متوجه شدم که سه تا  یخانوم فرخ یداده بشه.. در خالل حرف ها لیبهمون تحو مونندیسخاوت به امانت م یکه نزد آقا دهایکل

 رانیا نیشرو کشیدادن و فقط پسر کوچ هخانواد لیهستند و همونجام تشک سیپار میپسر داره که دو تاشون سالهاست مق

 نیمطلق به هم میکرد یداریخانوم خر نیکه ما از ا میتییرفته سو هیه ترکب یقرارداد کار هیبستن  یمونده و البته االنم برا

من بود نقل مکان  تیسوئ یکه درست واحد روبر شونیا یمتر 422پسرش به آپارتمان  یپسرش بوده و با رفتن خانوم فرخ

 میسر بار دوتا پسر و عروسش باشه تصم خواستهیهم نم ینداشته و از طرف یدر آمد سیتو پار نکهیا یخانوم برا نیو ا دهکر

 میحرف ها دوزار نیا دنیکنه. با شن یداریخر یخونه ا بیکشور غر یخودش تو یملک کرده تا بتونه با پولش برا نیبه فروش ا

واگذار داره آپارتمان رو به مجرد  نکهیخانوم از ا نیو چرا ا خورهیاز کجا آب م شکوکدوستانه و م ریغ ینگاه ها نیافتاد که ا

 کرد. انیو کمبود وقت ب یمال ازیشدنش رو هم ن یراض یاصل لیناراحته و دل کنهیم

سرخ از بهشت  بیس هیبهم دست داد.. انگار قرار بود من پسرشو از راه بدر کنم و با  یندیحال از حرفاش حس ناخوشا بهر

برد  نیع ییبایفکرا با خودم عهد بستم اگه پسرش از ز نینوزاد پاک ومعصومن .. با ا نهیکه پسرام ع ی: ن یبرونمش.. بقول کت

البته  یگیهمسا کیکه ممکن باهاش روبرو هم نشم چه برسه سالم و عل ییتا اونجا دبو میبن مر یسیع نیو از نجابت ع تیپ

خودم فکر  شی..پ الیخ یرو ب یگیمادرش گوشت تلخ باشه که اه اه اصال همسا نیبابام ع نیخودم فکر کردم اگه ا شیبعدش پ

بار بود داشتم  نیاول نیبعد از اون اتفاق ا دیشاها ...  نیبیتوام آب نم انایک گفتیم دیشنیافکار منو م نیا یکردم االن اگه کت

بهمون  یمبارک باشه  هیسخاوت با  یعوالم بودم که آقا نیا یتو کردمیم نیبودم رو سبک سنگ دهیند یکه حت یپسر هی

 خانوم یمتوجه نگاه خصمانه  نیح نیهم یرو برداشتم ..تو ینیریخنده ش کیقول نامه رو تعارف کرد من ناخودآگاه با  ینیریش

 نیخودم لبخندم پررنگ تر شد و ا هیتشب نیبا ا خوندیبود انگار افکار آدمم م زریل نیبه خودم شدم.. المصب چشماش ع یفرخ

.. قند دارم و روشو از من  خورمی: نم یلحن عصب هیاوت بهش و اونم با سخ یآقا یاز سو ینیهمزمان شد با تعارف شر

کرد و سر جاش نشست بالفاصه ام بعد  یعذر خواه یشده بود از لحن خانوم فرخ شوکهکه  یسخاوت در حال یآقا چارهیگرفت..ب

چکتون  گهید یهفته  دوارمیرنانده منتظرمه برم که هزار تا کار دارم ام گهیانداخت رو دوشش گفت خوب د فشویک یحرف آقا

 پاس شه خدا حافظ.

 کیاز مناطق شمال شهر بود و ته  یکی ی..آپارتمان تو میملک رفت دیبازد یسخاوت برا یآقا شنهادیبه پ یرفتن خانوم فرخ با

منطقست کامال درست بود .آپارتمان به  نیعروس ا گفتیه مسخاوت ک یبود و الحق حرف آقا بایکوچه باغ قرار داشت که واقعا ز

نداره طبقه  شتریکال سه واحد ب میدیسخاوت فهم یآقا حیو با توض ومدیظبقه م 4بنظر  رونیدوبلکس بودن واحدها از ب لیدل

 2-1معموال  ست و اونجور که سخاوت گفت کایآمر میمسن مق یخانوم و آقا کیکه متعلق به  یمتر 522واحد  کیاول شامل 

و  یخانوم فرخ یمتر 422دو هم که آپارتمان  یو طبقه  شدندیساکن م نجایا ومدنیاقوام م دیبازد یکه در سال که برا یماه

 یزیپسر بوده باشه..فوق العاده رنگ آم هیمال  نجایا شدیباورم نم میوارد آپارتمان شد یمن قرار داشت .وقت یمتر 45 تیسوئ

 یها یبا کاش ییدستشو هیرنگ با پرده ها بنفش کمرنگ .. یاسیخوشگل سالن  یچوب یاول آشپز خونه  یشده بود .. طبقه 

که  دادیکه کامال نشون م یاتاق کرم آجر هیو  دیسف یاتاق خواب سرمه ا هیکوچولو با  ییمویحال ل هیدوم  یو طبقه  یزرشک
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 دنید یبرا میکنجکاو قهیهمه سل نیا دنیداشت..با د قهیصاحب با سل هیشده همه و همه نشون از  یزیاتاق کار رنگ آم یبرا

وب ا  دمیبابا از جام پر یدیمو اطراف شده بودم که با حرف بابا که گفت : پسند اونقدرشد و  شتریو ب شتریب یپسر خانوم فرخ

ر کمال سخاوت گفت : قابله تورو نداره ...تو ازتون تشکر کنم..بابام د یچجور دومنمیماهه ... نم یلیبابا.. خ هیخنده گفتم : عاااال

من  یول چشنیم دیپدرا نرو اونجور که با تیچند در صد آدما هستن که طعم حما دونمی.. نمناستیاز ا شیارزشت برام ب

 سرمه.. و جز اون چند درصدم. یباال  یخوب نیپدر به ا ی هیهمونجا تو دلم خدارو شکر کردم که سا

تا هم ناهار  میهتل شد یبابا بابا راه دیکل افتیدر یسخاوت برا یاز ملک بو گذاشتن قرار با آقا دیزدهر صورت بعد از با به

راحت بود که به شروع  یاز طر الممیخ دیدنبال خر میتا از فردا بر سمیرو بنو خوامیخونه م یکه برا ییزایچ ستیهمم ل میبخور

 رو فراهم کنم. یشیآسا لیو همه وسا فتمیجا ب تونمین ده روز میا یمونده تو یدانشگاه ده روز

 یآب هیبا روتخت دیتوالت سف زیتخت م هیسالن  یبرا یریست ش میشامل ن دامیدنبال کارا خر میاونروز به اتفاق بابا رفت یفردا

اتاق کار که قرار بود اتاق مطالعمم  یبرا یچوب ینقشه کش زیو م ریتحر زیو م یکتابخونه  هی یاتاق خواب بعالوه  یکمرنگ برا

 یهقته  ی..که قرار شد همه تویدو دست فرش شش متر ویو اتو و جارو برق ییلباسشو نیاشو م خچالیباشه خالصه گاز و 

 نصبشون کنن.. انیب ایدم خونه ارسال بشه  ندهیآ

گذاشته شد.  دیکل لیچک پاس شده قرار محضر و تحو نکهیا دنیسخاوت فهم یهفته ام مثل برق گذشت و با تماس آقا هی

از پاس شدن چک  نانیصبح زور بعد از حصول اطم یخانوم فرخ ایداد که گو حیسخاوت توض یمحضر آقا میدیکه رس یموقع

به  دیتن کلبرگه هارو امضا کنم.. با گرف یفقمونده بود من پا نیبالفاصله سندارو امضا کرده و ازون طرفم رفته فرودگاه بنابر ا

 نیرو توش سپرده کرد و قرار بر ا یسه چهار ماهم مبلغ یخونم باز کردم و بابا برا کیبانک نزد هی یحساب تو هیبابا  شنهادیپ

 حواله کنه .. میداشتم بابا به حسا اجیاحت یشد هر وقت به پول

قبل از  ای.. خوشبختانه خونه پرده داشت و گو میدیاومر در خونه و با کمک بابا همرو چ لیوسا یهمون روزم همه  یو فردا عصر

من از هر لحاظ آماده باشه  دیجد یو خونه  میفتیقدمم جلو ب هیباعث شد  نیکرده بودن ا زونیآو زیفروش همرو شسته وتم

ت و عازم تنها گذاش تیو مسئول یدلتنگ ایدن هیکه بابا من رو با  شدیکالسام شروع م اشبود و من از فرد کشنبهینه شب  یطرفا

 برام رقم زده.. یزیچه چ ندهیبدونم آ نکهیدوباره... بدون ا یشد ...من موندم و شروع رازیش

 

 یچرا ول دونمیکردم ..نم یکه افتاده بود فکر م یدنده به اون دنده شدم تمام مدت به اتفاق نیتا صبح فقط از ا اونشب

..خوشحال بودم مهیفقط همسا نکهیخوشحال بودم از ارهیتو چشماش ازون غرورا که همرو از پا در م یغرور بد کردمیاحساس م

اونشب بازم با  یقیحاال به هر طر دادیآزارم م یو گرنه با اون غرور و خودخواه ستمی.. و مستاجرشون ن دیبابا برام خونه خر

 باهاش روبرو نشم.. میهمسا هیدر حد  یخودم عهد بستم که حت

داشت تذکر  مییو جد ریکه استاد سخت گ 3تا  1کل کالسامو چرت بزنم و آخرم سر کالس  بایباعث شد فرداش تقر االیخ فکر

 یانداختم صدا دیکل نکهیو به محض ا دمیبود که رس 4ساعت  ی.. عصر طرفا دونستمیاز چشم مجد م نارویبشنوم.. و تمام ا

 ریدر گ ی رهیمانتوم به دستگ بیباشه با عجله خواستم برم سمت تلفن که ج نهنکنه از خو نکهیزنگ تلفن بلند شد از شوق ا

 با نفس نفس گفتم : دمیکه بود رس یبه هر بدبخت نیکرد و خوردم زم

 ب..له.-

 گفت : زدیام آشنا م یکه تو صداش خنده بود و تا حدود یدر حال دیچیپشت خط پ یمردونه ا یصدا

 سالم-

 سالم .. شما؟-

 خانوم.. دیکن اطی.. احت کنهیم خودیزنگ تلفنم شمارو از خود ب نقدریا دونستمیمجد هستم نم -

 یزنگ زده تا هول شم بهم بخنده ... با لحن دمیو تا رس کشهیمنو م کیکش ی... از تو چشمکهیمرت ومدیخونم در نم یزدیم کارد

 آروم و خونسرد باشه گفتم : کردمیم یکه سع

 امرتون.. -

 کرد گفت : یا خنده

 امروز برا قطعش .. ه؟یچ زیدزدگ دیخواستم بگم رمز جد میچه بد اخالق .. بگذر-

 و گفتم : دمیحرفش پر وسط

- 664567 

 گفت : یجوابم جد در

  دیخانم چه خبره دوباره لطفا بگ سایاوه وا-

 گفتم : شمرده
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-6..6...4..5..6..7 

 ..یآهان مرس-

 گفتم : یلحن سرد با

 کنم. یم خواهش

 

..  دیندار یکنم اگه ترسوندمتون... اگه کار یبود که ازتون عذر خواه نیتماسم ا یاصل لی؟ دل نیناراحت شبیبابت د هیچ -

 ریروز بخ

خودم  شیبهتر شد ..پ یکه کرد تا حدود یکه داشتم با معذرت خواه ی.. حس بد شدیکردم .. باورم نم یخداحافظ یآروم به

 کنم.. یدور یلیخ یلیازش خ دیزد با بیا ز درون بهم نه یکیبازم  ی...ولستین یبدفکر کردم اونقدرام آدم 

بار با همراهم تماس گرفته  3-2 ایسخاوت رو داد گفت گو یآقا یساعت بعد از تماس مجد بابا تماس گرفت و شماره  کی بایتقر

 کنه بگه و من جواب نداده بودم..  یکه قرار بود معرف یبوده تا راجع به شرکت

بالفاصله که با  نیهم یبر نداشتم واسه silentرو از بعد از کالس از رو  میافتاد گوش ادمی رمیخواست تا باهاش تماس بگ بابا

ابت و تشکر دوباره ب یرو برداشت.. بعد از سالم و احوالپرس یزنگ گوش نیسخاوت رو گرفتم و با اول یبابا قطع کردم شماره 

بعد از  هیمصاحبه برم شرکت آت یجواب ندادم .. گفت زنگ زده تا بهم خبر بده فردا برا وهمراهم نکهیا یخونه و عذر خواه

اونجا باشم و بهتره مدارک و چندتا از نمونه کارهامو براشون ببرم!!در آخرم  دیبا 8آدرس بهم گفت که راس ساعت  ادداشتی

خودم رو  یچجور نکهیخودم داره و ا ییبه توانا یگبست شیباق گهیبرام سپرده اونجا و د شدهیاضافه کرد که تا اونجا که م

برام آشنا بود جز  میمرکز شهر بود اسم آت باینگاه به کاغذ آدرس کردم تقر هی.  ینشون بدم! بعد از تشکر دوباره و خدا حافط

بده و  شونن یچند سال تونسته بود خود نیهم یتو یسال شکل گرفته ول 5-4 نکهیاون دسته از شرکتا بود که با وجود ا

 . ارهیبزرگ ب یاز قرارداد ها یلیخ یاسمشو پا

 یمانتو هی دمیآماده کرده بودم رو پوش شبیاز خواب پاشدم و بعد از خوردن صبحانه لباسم رو که از د 6روز بعد ساعت  صبح

 هی.. بعدم  یورن یو کفش مشک فیو ک یبا شلوار مشک یشال زرشک هیداشت و  ینوار پهن زرشک ناشیآست یکه لبه  یمشک

کندم بساعت  نهیربع دل از آ هیکردم .. در کل بدک نشدم و باالخره بعد  یشیآرا هیبه صورتم بردم بعد از مدت ها  یدست

منتظر بودم ..  یا قهیدق 15راحت رفتم دم در ..  الیبود که زنگ زدم آژانس و بعد از برداشتن مدارک و نمونه کارها با خ 7115

لم گرفتم که مسئولش گفت متاسفنه یمجدد شماره آژانس رو با موبا نیهم یواسه  شهیم رمیکم کم احساس کردم داره د

رو قطع کردم و راه افتادم تا برم  یگوش تی.. با عصبان نیجواب نداد میباهاتو ن تماس گرفت میو هرچ میطرح دار نداشت نیماش

 نیمنتظر دربست بودم در هم ابونیبود من تازه سر خ قهیدق 7142 مردمیداشتم از استرس م رمیست بگدر ب ابونیال اقل سر خ

 یول دمیاول ترس سادیجلو تر از من زد رو ترمز و دنده عقب اومد درست جلوم وا کمیاز جلوم رد شد و  یمشک یپاجرو هی نیح

مرتب و  یبود , موها کزدهیش یآفتاب نکیع هیزده بود ..  میپیتمجد و شناختم .. چه  نیماش ی شهیاومدن ش نییبالفاصله با پا

بهش  یلیبود که خ دهیم پوش دیبا بلوز سف یکت اسپرت سرمه ا هی غیصورت سه ت ومدهتازه از حوم ا دادیبراق که نشون م

 از چشمش برداشت و گفت : نکشوی.. عومدیم

 برسونمت .. یریم ییسالم ..اگه جا -

و  یحن جد هیبا  یول رهیاز خدام بود بپرم باال و بگم بگاز که د نکهیشد!!! با ا ی.. چه زود خودمون یمیخودم گفنم چه صم شیپ

لبخند  هی.. احساس کردم دمیم حیرو ترج یاز لطفتون!!! تاکس یمرس-گفتم :  ادیحساب کار دستش ب نکهی یواسه  یرسم

گاز داد و رفت ..تا  نیشونه هاشو باال انداخت با گفتن : هرحور راحت زدیبه چشمش م نکشویکه دوباره ع یزد و در حال یمرموز

از دور  یتاکس هی هویکه چرا باهاش نرفتم که  دادمیداشتم به خودم فحش م بایتقر ومدین یبعد از رفتن مجد تاکس قهیدق 2-3

چونه زدن  الیخ یب یول دیمخم سوت کش انتوم 12که گفتم ..گفت :  رویمس سادیوا یو واسش دست تکون دادم وقت دمید

دم در  دمیرس 8145ساعت  یبود .. باالخره با هزار بد بخت یبد کیخوب تراف یباال بهش گفتم آقا زود باش فقط ول دمیشدم و پر

 کتشر دمیاطالعات نشسته بود پرس زیکه پشت م یی.. وارد ساختمون که شدم از آقا رونیب دمیپر عیشرکت و پول و دادم سر

خودت نگاه کن  یستیکور که ن یعنیپشتش اشاره کرد ..  یبه تابلو  ینگاه بهم انداخت و با خونسرد هیکدوم طبقه است که  هیآت

شدم و  الشیخ یبود ب 21 یطبقه  نکهیو ا یشلوغ دنی.. به طرف آسانسور رفتم که با د4طبقه  دمی...چشم انداختم به تابلو و د

 دنیسر جاش .. با د اینفسم ب سادمیوا هیچند ثان هی ومدیشت در شرکت نفسم باال نمپ دمیرس یبدو رفتم سمت پله ها وقت

 هیو رفتم تو.... دمیکش یقیخاص بسم ا.. گفتم و زنگ رو فشار دادم..بالفاصله در باز شد ..نفس عم یسهام هیشرکت آت یتابلو

 یمجله  یافتادم که تو ییکایامر یت هااز شرک یکی ادیداشت  یا Designکه دردم شوکه شدم عجب  یزیلحظه از اون چ

به  یو وقت دمیرو نشن یمنش یشده بود اونقدر محو اطراف بودم که صدا یبه سبک اون طراح بایبودم تقر دهیبرتر د یمعمار

 ونازک کرد  ی؟ پشت چشم دیفرمود یزیها؟!؟! بله .. چ -خانوم ؟؟ حواستون کجاست ؟؟  -:  گفتیخودم اومدم که داشت م
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 یحوصلگ یاومدم .. با ب یشغل یمصاحبه  یمتوجه نشدم .. مشفق هستم برا خوامیمعذرت م -عرض کردم امرتون ...  -گفت : 

و تلفن رو  نمیحساسند و بعد اشاره کرد بش یلیخ یوقت شناس یرو سییر یخانوم!! آقا دیبودیم نجایا دیبا 8گفت : ساعت 

خانوم مشفق  سیجناب رئ -زنگ بزنه که حدسم درست بود چون گفت :  سشییربه  دیگرفت حدس زم با یبرداشت و شماره ا

فرمودن االن کار دارن فعال منتظر  -رو که گذاشت رو کرد به من و گفت :  یآوردن ....... بله ......بله چشم!! گوش فیتشر

 یزدن..طراح دیرو د اطرافو مشغول کارش شد منم از فرصت استفاده کردم وشروع کردم  نیی. و سرشو انداخت پادیباش

اقتدار بود استفاده شده بود در ها همه چوب  یباستان نشانه  ونانیچوب و فلز که در  بیاونجا کامال مدرن بود از ترک یفضا

ساخته بودن و  ییبا فرفوژه قاب ها وارهاید یو تو یرنگ کرم و قهوه ا بیترک وارهایشده بود د یکه روشون خراط رهیت یها

رو به خودشون اختصاص داده بودن واز  یمتعدد زیکه اکثرشون جوا خوردیبرتر شرکت به چشم م ینمونه کارها هاداخل قاب 

که سه تا در رو شامل  رهیدا میسالن ن هیو روبرو  خوردیبه چشم م یو چند تا صندل یمنش زیسمت راست م یشدیدر که وارد م

 زیم ی.. سمت چپ در درست روبرویو امور ادار یو امور مال یگانیبا یاکنارشون نوشته شده بود اتاقه یتابلوها یکه رو شدیم

قرار داشت  گرشیسمتش و اتاق کنفرانس سمت د کی یکه اتاق معاون تو شدیمانند م دوریکر هیوارد  خوردیدوتا پله م یمنش

شرکت متفاوت و  یدر ها ریبا سا شیکه نقش خراط شدیدر م هیبه  یکوتاه بود که تهش منته یراهرو هیدو اتاق  نیا نیو ب

 یراهرو و بود تو هیکه  نییبه سمت پا خوردیدوتا پله م میمنش زی.. کنار ماستیالبته چشم نواز تر بود باالش نوشته شده بود ر

خوب  نکهی..بعد از ا رهیشرکت م گهید یاتاق ها قسمت ها ریحدس زد به سمت سا شدیم یمن قرار نداشت .. ول ررسیت

تماس  سیجناب رئ دیببخش -و گفتم :  یبود رو کردم به منش 9132 بایانداختم تقر یکردم به ساعت نگاه یاطراف رو بررس

موقوف  ادیحرف ز یعنی!! دیمنتظر باش دیبا دیاومد ریجلسه دارن ....مشکل خودتون د رینخ -جواب داد :  ظینگرفتند ؟ با غ

فکر رفتم تو  نیبا ا امیکنم اگه همکارش بشم نتونم باهاش کنار ب فکر هیک گهید نیخودم گفتم اه اه ا شیسر جات!!!! پ نیبش

 شمیخوب خروارها آرا یبرف..ول نیبلوند که البته رنگ شده بود و پوست ع یموها یدرشته آب یبود چشما ینخش دختر ناز

 گستید زیچ رتی..نه نه سحرف مامان بزرگم افتادم  ادیاخالق اصال نداشت!!  یناز بود ول ششمیبنظرم بدون آرا یداشت .. ول

 ومدیم یکی میگاه گدار شدمیداشتم کالفه م گهیگذاشت د گمید قهیدق 45فکرا بودم که  نیهم ی..از افکارم خندم گرفت تو

 12122 یبود ساعت حدودا یدر کل شرکت آروم ینداشتم .. ول دیکه بهش د ییسمت اون راهرو رفتیم ایرفت اتاق معاون  یم

 یآقا-رو گذاشت و رو کرد به من و گفت :  یگوش یجواب داد با چشم نکهیبعد از ا یاومد و منش فنزنگ تل یبود که صدا

توجه به حرف من راه افتاد و منم پشتش الحق عجب قد و  یب گهیسمت لطفا . گفتم بلدم اون در د نیمنتظرن از ا سییر

 یکلمه  دنیدم اتاق در زد و بعد از شن میدیرس کهافکار بودم  نیا یداشت من فکر کنم تا سر شونشم نبودم ...تو میکلیه

نگاه به اطراف انداختم  هیبرو تو تا لهت نکردم بعدم درو پشت سرم بست و رفت .  یعنیرو به من اشاره کرد ...  دییبفرما

 فتگیم یمنش نکهیکردم بلکه برگرده که برنگشت خندم گرفته بود از ا یپشت به من نشسته بود اهم یصندل یرو سییر

 دمیمنتظر موندم و  گمید ی هیچند ثان هیبودم از اتاقش خارج شه.. دهیند چکسمیتو اتاقش نبود و ه چکسیجلسه داره و ه

اول  ادیم استیبه دفتر ر یکی یوقت دونمیگفت : تا اونجا که من م هویکردم که  یالک یسرفه  نیهم یواسه  گردهیبر نم رینخ

آشناست که  یادیصدا ز نیا کردمیبندازه و منتظر باشه بهش سالم کنن.. داشتم فکر م اهاهن و اوهون ر نکهینه ا کنهیسالم م

شوکه  ییجورا هیآشنا بودن صدا واضح شد ...  لیبهم دل یمشک یا لهیشدن دوتا چشم ت رهیرو به من و خ یصندل دنیبا چرخ

.. خود خودشه  ستیکابوس ن نکهیدم نه مثل ایاز پام گرفتم .. د شگونین هیمجد روبروم نشسته ..  شدیشده بودم باورم نم

چرا خشکتون زده خانوم  -رو لبش بود گفت :  یلبخند محو هیکه  یزبل خان !!! همه جا بود!!! در حال نیشده بود ع ییجورا هی..

اجازه داده  سییر یآقا کنمیفکر نم -گفت :  یلبخنده موزمار هینشستم .. که باز با  زشیکنار م یصندل یرو یحال یمشفق ؟ با ب

لبخند  هیصبح با  دمیکردم! د دیمن تاک ینه ؟ رو نجایا امیمن امروز م دیدونستیشما م-گفتم :  یعصب هوی..  دینیباشه بش

واسه جلسه  دیمنو پشت در اتاقتون معطل کرد میساعت و ن کیبعدم  نیرفت نویو گازشو گرفت ایهرجور راحت نیگفت یمرموز

...تا حاال  هیدنیچشمات د یشیم یعصبان یوقت -خنده و گفت :  ریاشاره کردم... بلند زد ز شیخال قو به اتا یاونم چه حلسه ا

بارش نکنم نفسم رو  یدر ور نکهیا یواسه  ومدیخونم در نم یزدی؟؟! کارد م یدونست یبودم م دهیند هیمشک نقدریچشم ا

بودن  on time دیبا یشرکت بش نیکارمند ا نکهیا یبرا یول دیببخش -گفت :  گمینم یزیچ دیکه د ی.. موقع رونیمحکم دادم ب

 یدار لیم یچ نمیحاالم بگو بب شهیم نانیدر کاره چون باعث جلب اطم تیموفق یخوش قول بودن شرط اول برا یریبگ ادیرو 

گرفت و  یا رهندارم بدون توجه به حرف من تفن رو برداشت شما لیم یزیچ یمرس -قهوه ؟ سرمو تکون دادم و گفتم :  ای یچا

 یتو میساعت ون کی -رو کذاشت رو به من کرد و گفت :  یاتاقم بعدم که گوش اریب کیدوتا نسکافه با ک میمش رح -گفت : 

فشار  گفتینم راهمی.. ب یاز من نداشته باش یفکر کنم توام دست کم رهینخوردم معدم داره ضعف م یزیاتاق نشستم چ نیا

خوب  -گفت :  یجد یلیخ دیکه سکوتم رو د یکه خورده بودم!!! موفع میبخصوص با حرص نییپا افتاده بود ینگ یبگ نیمنم همچ

 قشیبود واسه دختر رف یحور بازار گرم هی دونمی!! البته مکردیم فیازت تعر یلی؟ سخاوت خ نمیمدارک نمونه کارهاتو بب شهیم

و  زشینگاش کنم پوشه س کارامو گذاشتم رو م نکهیا نمنم درسمو اونجا خوندم!! بدو 1!!یفوق دانشگاه ... قبول شد گفتیم
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 یتو دادیتکون م یو سر کردیم یاز پالنام مکث یکردم سر بعض ینگاش م یچشم ریسکوت شروع کرد به ورق زدن .. ز یاونم تو

من  دنیوارد شد با د کینسکافه و ک ینیباشه با س میمش رح زدمیکه حدس م یرمردیبه در خورد و پ یتقه ا نیح نیهم

سالم پدر -زدم گفتم :  یسالم دخترم و نسکافه رو جلوم گذاشت منم در جواب لبخند مهربونش لبخند-زد و گفت :  یلبخند

 دمیرومو کردم سمت مجد د یرفت.. وقت رونینوش جونت بابا وو با گرفتن اجازه ب -..ممنون.. اونم گفت : دیدیجان زحمت کش

دانشجو بد  هیکارهاتون در حد  -نقشه ها و گفت :  یرو نییسرشو انداخت پا دینگاه منو د تا کنهیداره نگام م یلبخند محو هیبا 

 میشخص یکه شرکت داره..من بر خالف زندگ یاز شما دارم بخصوص با توجه به اسم و رسم یشتریتوقع ب نجایمن ا یول ستین

نه شرکت من  ای دیدونیم دونمیمشهورم نم فوق العاده موفق و میشغل یزندگ یتو یول ستمین یکه توش آدم اصال خوشنام

 یها یچند سال کم تونسته مشتر نیهم یتو یکه ثبت شده ول ستین شتریسال ب 5-4و  هیشرکت نوظهور نکهینسبت به ا

 یرقابت برنده  یعرصه  یتوسته تو نای..عالوه بر ا رهیرو در دست بگ یبزرک یخودش دست و پا کنه و پروژه ها یبرا یخوب

 شرفتیهمه پ نیمن باعث ا یتیریمد ی وهیو ش یزیبرنامه ر ییجورا هی یکنم ول فیاز خودم تعر خوامیبشه ..نم میعددمت زیجوا

 نیتالش ها به ثمر برسه..... با ا نیعملکرد من باعث شده ا ی وهیش یقابل اغماض ول ریشرکتم غ یشده البته تالش بچه ها

 یخواستیناکرده م ییجناب مجد اگه خدا یکنم رو خوب اومد فیخودم تعر از خوامیخودم گفتم نم شیزدم پ یحرفاش پوزخند

-گفتم :  یگفت : خانوم مشفق حواستون کجاست ؟؟؟ در کمال خونسرد یعصب ییبا تن صدا هوی!!!! یکردیم کاریچ یکن فیتعر

!! بر خالف تصورم که االن پس دیگفتیم ایچ دیخواستیاگه م دیک فیاز خودتون تعر دیخواستیشما نم کردمیفکر م نیداشتم به ا

و مردونه پر از غرور بود و چهرشو از اونچه بود جذاب تر  یخنده ... خنده اش قو ریبلند زد ز شهیم یحالش گرفته و عصب

 دنیدست از خند نکهی.. بعد از اومدیو از خودم بدم م گرفتیانکار کرد لجم م شدیجوره نم چیرو ه تشیجذاب نکهی..از ا کردیم

 یزبونت درازه و من عاشق کوتاه کردن زبون کارمندا ادیخوشم م -زل زد به چشامو گفت :  میکرد بهم و مستق روبرداشت 

از  -زد و گفت :  یمن قبول کنم که کارمند شما بشم ؟ لبخند دیدونیحاال از کجا م -زبون درازم!!! اخمام رفت توهم و گفتم : 

 هیچند ثان هیامثال تو..  یبرا هیپرتاب خوب یسکو نجامیو ا یو درست جاه طلب کار یبخونم چقدر تو تونمیچشمات م یاونجا که تو

نسکافتو  -حرشو نگرفت و گفت :  یادامه  گهی.. اونم دنیشدم .. بعدم کم آوردم و سرمو انداختم پا رهیچشماش خ یتو یا

سر کار  یایاز فدا ب شمیخوشحال م -:  فتکارامو سمتم گرفت و در کمال ادب گ یکرد . بعد از خوردن نسکافه پوشه  خیبخور 

که  12فقط پنج شنبه ها تا ساعت  شهیمحسوب م یاضافه کار نیبعد از ظهره و بشتر از ا 5صبح تا  8 نجایا یقانون یساعت کار

اگه  و یهست یشیماه بصورت آزما کی...در ضمن  یمونیم 5پنج شنبه هام تا  یعنی کنهیصدق نم یدر مورد تو که تازه کار نیا

 یایب دیربع راه با هی نجایاز دانشگات تا ا 3تا  ی..سخاوت گفته شنبه و دوشنبه دانشگاه یدیبا ما ادامه م تویبودم همکار یراض

تکون داد  ی!! سر نجامیا 8از فردا راس  -گفتم :  ی! نگاش کردم با حن جد یغقب افتادت رو انجام بد ی.. و کارها یبمون 7و تا 

اول واسه  ی!!! چون بفهمن در درجه میا هیبفهمه منو تو همسا دینبا چکسیه کنمیم دی!!! تاکچکسیدر ضمن ه خوبه ! -و گفت : 

 اوردمیسر در ن یزیچ یاز حرفش درست و حساب نکهی!!! با ای!دوست ندارم آش نخورده و دهن سوخته بش شهیخودت بد م ی

خواب بمونم ساعت  نکهیاز ترس ا میصبح کار نیپنجم : اول فصل...  رونیاز شرکت زدم ب یقبول کردم و بعد از خداحافظ یول

مغزم مشعوف شه ..و مشغول خوردن شدم  یخودم درست کردم تا بقول کت یمفصل برا یصبحانه  هیاز خواب پاشدم و  5.5

زدم تا بهشون  نگز نایاز شرکت مجد بر گشتم اول به مامان ا نکهیبعد از ا روزیکرده بود د ریفکرمو درگ یبد جور یزیچ هی..

 یزیکه کرده بود تشکر کنم اما سخاوت چ یخبر بدم که که کارم جور شده و بعد از اون با سخاوت تماس گرفتم تا ازش بابت لطف

تا  5- 4تا حاال  رهیسخت گ یلیخ نیبخاطر هم ناستیجز بهتر نکاریا یمحد تو یآقا -کرد اون گفت :  میفکر یلیبهم گفت که خ

از  یکیکارم داشتن و حداقل  یهمشون سابقه  نکهیرو قبول نکرده با ا چکدومیه یکردم ول یمعرف اهادختر پسر از آشن

برات سپرده بودم.. بعدم گفت که تعجب کرده  گمیرو داشتم چند جا د دید نیمن چون ا ی, حت دهیرس یپالناشون به بهره بردار

 نیخوشحاله و ع یبابت کل نیبوده و از یعال یلیکه حتما کارام خ ردو اضافه ک رفتهیرو پذ یکار یسابقه  چیمن دانشجو , بدون ه

چرا منو قبول  نکهیمثل خوره افتاد به جونم اونم ا یترس هیرو با سخاوت قطع کردم  یکه گوش ی. از وقتکنهیبچش بهم افتخار م

اون شرکت  یو با کار کردن تو دمنشون ب یخود نکهیمهم تر از ا یچیباالخره با خودم کنار اومدم که فعال ه یکرده ... ول

Resume با توجه  روزیبود , از اونجا که د 6115صبحانه رو جمع کردم ساعت حدود  زیداشته بشم نبود. بلند شدم م یخوب یکار

 یشتریکنم و وسواس ب یریظاهرم سخت گ یگرفتم تو میشرکت مهم تصم یبه کارکنان اونجا متوجه شده بودم ظاهر آراسته تو

با خال  یقهوه ا شمیابر یروسر یکمرنگ به اضافه  یآب نیشلوار ج کیخوشرنگ با  یلیخ یا روزهیف یمانتو هی..  بدمبه خرج 

کمرنگ زدم مژه  یلیخ یآب ی هیسا کمی.. پشت چشمم  دمیکرد رو چوش لشیتکم یکفش قهوه ا فیک هیهمرنگ مانتوم که  یها

بودم!با بسم ا.. رفتم  یاز خودم راض یدم در تا حدود یقد نهیآ یلورفتم ج یحالت دادم.. وقت یکم ملیبا ر ممیمشک یها

شرکت لباساتون رو  سیخانوم مشفق با رئ هیچ -زد با خنده گفت :  یو سوت رونیسمت در همزمان با من مجدم از در اومد ب

کمرنگ  یآب نیشلوار ج لوزبود با ب دهیاسپرت پوش یکت قهوه ا هی گهینم راهمیب دمینگاه به ظاهرش کردم د هی؟  نیست کرد

 یآب پیمن ت نیدونستیاز کجا م نیو ادامه داد : جوابمو نداد دی.. خندم گرفت ... که فهمکیش یلیاسپرت خ یکفش قهوه ا هیو 
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کال  ونیاز نظر ما آقا - ینه آب یا روزهیف نیا -بهش کردم و گفتم :  یینگاه گذرا ن؟؟یرو زد پیکه شمام همون ت زنمیم یقهوه ا

مامان  گفتی... راست م میندار ایباز یقرت نیما از ا شهیمحسوب م ی.. همش آب یالجورد یآسمان یا روزهی.. حاال ف هیاب یآب

بابا  یبگو مگو داشتن !! حت هیو مامان اصرار داشت گل به دیدیم یاتاق رو صورت یبابا پرده  نکهیسر ا شهیو بابام هم نینوش

 ادی یصورت گهیبابا چنان م گفتیو م ومدیدر م یحرص کت نیهم یواسه  دیدیم یصورت همبود رو  یاسیرو که  یرنگ اتاق کت

 -و گفت :  دیبابا محسن انداخت خند یخنده ها ادیکه منو  یجور مهربون هی دیکه لبخند رو رو لبم د ی.. موقع فتمیم یاتاق بارب

اخم کردم و  کمیافتادم دوباره  روزید ادی؟  یایمن م با هیکی رمونیتکون دادم که ادامه داد مس ی.. سریدیباالخره خند یدید

 ادشی یزیانگار چ هوی!!! کنمیم یسع-نکن! گفتم :  ریپس د -گفت:  ی.. مرموز نگام کرد و جد امیخودم م یگفتم : نه مرس

اگه  گذشتینم راتشانگار اصال امو ری...خواستم گفته باشم.. نخ ستمیشوخ ن نقدریمن تو شرکت ا یراست -افتاده باشه گفت : 

با  شیمشک یاواسط کوچه بودم که پاجرو رونیبله ..متوجه ام و از در رفتم ب -گفتم :  ی.. با لحن جد ذاشتیسر به سر من نم

نگاه عاشق شدم  هی یتو گمیبهش داشتم !!! نم یحس هی یچرا ول دونمیشد!!! نم دیکوچه نا پد چیسرعت از کنارم گذشت و سر پ

خوب خودمو کنترل  یلیبه محمد نداشتم!! البته خ چوقتیرو که ه ی..حس شدمیحول م دمشیدیم یوقت یول مزخرفات نیو از ا

از حدش  دادمیاجازه م دیحرف زدن اون بود بهر حال نبا یمیصم ایمال برخورد اولمون  نایا یهمه  دیشا دونمی.. نم کردمیم

آدرسو داده بودم دست  روزمیبرم اونجا د یخط یبا تاکس ستمینافتاد من بلد  ادمیسر کوچه تازه  دمیرس یخارج بشه!!! وقت

بود و بقول خودش تمام کوچه  یخوب رمردیشدم و دوباره دربست گرفتم راننده که پ ایمال دن الیخ یب نیهم یراننده واسه 

و از  دونیتا فالن م مبر ابونیبا اتوبوس سر خ نهیراه ا نیو ارزون تر نیکتریبهم گفت نزد شناختیتهرون رو م یپس کوچه ها

 32..و در حدود کنهیبود عبور م میمعروف یساختمون شرکت که ساختمون تجار یهست که درست از جلو ییها یاونجا خط

بر  نباریشدم ا لدهیتشکر کردم و پ رمردیرم در شرکت از پ دمیبود که رس 7145 ی.. ساعت طرفا کشهیطول نم شتریب قمیدق

بود  دهیکه انگار تازه رس یبا نام خدا زنگ زدم و وارد شدم به خانوم منش دمیدر رس یجلو یوقت مبا آسانسور رفت روزیخالف د

مجد  هیکه!!! ( بالفاصله تلفن رو برداشت حضور منو  ییبازم تو یعنیتکون داد ) یبهم کرد و سر رهینگاه خ کیسالم دادم که 

 رونیکرده از دفترش ب هیسرخش معلوم بود گر یو چشمها افهیقدختر که از  هیاعالم کرد! بعد از ربع ساعت مجد به همراه 

و گفت : خانوم شمس  یبدون توجه به حضور من رو کرد به منش دیرس یمنش زیکه به م یموقع هیاومد احساس کردم عصب

 هیبا  هوی!!! دختر دکننینم یاز امروز با ما همکار شونیحساب کنن ا هیتا تسو یواحد مال دیببر ینیخانوم کرامت رو بعد از کارگز

نگفت و فقط بغضش  یزیچ گهیبهش انداخت که دختر د ینگاه یجان ... مجد عصب نیشرو -ناله کرد :  بایبغض دار تقر یصدا

عادت  ییصحنه ها نیهمچ هیشمسه انگار که به  شیلیبودم فام دهیفهم گهیکه حاا د یشد... منش یبه هق هق خفه ا لیتبد

شدن مجد تازه  دیراهرو از نظر ناپد چیتو پ یوقت ایدنبالم ب گهیبسه د -دست کرامت داد و گفت :  یدستمال یداره با خونسرد

 نیهم نیخوایخانوم مشفق م -گفت :  یتو چشماش با لحن خشن تیکه هنوز برق عصبان یمتوجه من که تو بهت بودم شد در حال

خانوم  دتونیهاشم همکار جد یکار زهی!! ردیآشنا ش فتونیتا با وظا نیایدرام تموم شد دنبالم ب شی.. نما ن؟؟؟؟یسیجا وا

رفتن از دو تا  نیینبود و از بعد از پا دمید هیزاو یتو روزیکه د ی!! مجد راه افتاد سمت اون قسمتدنیم حیفرهمند براتون وض

اول به سمت  ی, از راهروبعد ینیدر ها نوشته شده بود آشپرخانه ,نمازخانه , کارگز یرو بیکه به ترت میراهرو شد هیپله وارد 

قرار  نیو اتاق مهندس یو کارگاه ماکت ساز وتریکارگاه کامپ بیکه اونجام به ترت میشد گهید یراهرو هیوارد  میدیچیچپ پ

شده بود. بعدها از بچه ها  نییماکت بزرگ تز هیمانند بود که وسطش با  رهیسالن بزرگ دا هی یراهرو نیا هیال یداشت منته

باعث رونق گرفتن شرکت هم شده . دور تا  ییجورا هیکرده و  یکه شرکت در اون همکار یبزرگ یپروژه  نیاول ماکتکه  دمیشن

 سیو سرو یداخل یخطا , طراح ی, محاسبه ینیکنارشون وشته شده بود بازب یتابلوها یرو بیدر قرار دشت و به ترت 4دور سالن 

که هنوز لحنش  یو ماکت وسط سالن بودم رو متوجه خودش کرد و در حال من رو که محو اطراف ی.. مجدبا سرفه ا یبهداشت

که طرحها و پالن  نهیا نجایا تونیاصل ی فهیخطاست در واقع وظ یکار شما تو قسمت محاسبه  -حوصله بود گفت:  یو ب یعصب

 ریدر غ دیبرسون ونو در صورت داشتن مشکل به اطالعش دیکن یرو از همه جهت بررس نیمهندس یوتریو کامپ یدست یها

از  عیتقه وارد اتاق شد و منم پشت سرش.. با ورود ما سه تا خانوم سر هی. بعدم با دیبفرست یینها ینیبه بخش بازب نصورتیا

از اون خانوما که از  یکیمابانه جوابشون رو داد و بالفاصله رو کرد به  سیو رئ یجاهاشون بلند شدن و سالم کردند.. مجد جد

خانوم  شونیخانوم فرهمند ا -و گفت :  ومدیبزرگتر م یداشت و به نظر از من کم یو فربه تر بود و صورت بانمک ترکوتاه  هیبق

ها الزم رو در ارتباط با کارشون در  یی. راهنماکنندیم یخانوم کرامت با ما همکار یبه بعد به جا نیمشفق هستند و از ا

 یاتاق بزرگ ودلباز دمیبه اطراف انداختم اتاق کار جد یرو ترک کرد . نگاه تاقلطفا . و بدون حرف اضافه ا دیبگذار ارشونیاخت

و پشت هر  یوتریکامل کامپ ستمیس هی زمیهر م یشده بود و رو لیتشک یبزرگ نقشه کش زیم کیکار و  زیبود که از چهارتا م

 یخوش اومد هیبه آت -زد و گفت :  همب یقرار داشت!! بعد از رفتن مجد خانوم فرهمند لبخند whiteboard یتخته  کی زیم

 هی میکه هر ت نهیمجد ا یخوب دستور آقا  یول میکنیکار م یمیت نجایقسمت البته ا نیمن فاطمه فرهمند هستم مسئول ا زمیعز

 دباعث ش نیجور محبت خالصانه و ا هی دیاداخت شا یکت ینگاهها ادیبود که منو  ینگاهش چ یتو دونمیمسئولم داشته باشه .نم
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شما هستم و فرهمند رو کرد به دوتا خانوم  میت یمشفقم و خوشحالم تو انایخوش وقتم منم ک -منم در جوابش با لبخند بگم : 

رنگ و  نیبه هم ییموها یقهوه ا یدختر قد بلند با چشم و ابرو هی ی؟ اول دیکن یخودتونو معرف نیخوایو گفت بچه ها نم گهید

هستم ,  یمن آتوسا محمد -گفت :  حیمل یخنده  هیکرد و با  یسالم دادیخودمم نشون م سالهم سن و  بایکه تقر یپوست گندم

 هیخوشبختم , ممنون از لطفت.نفر بعد  -زدم و باهاش دست دادم و گفتم :  ی. لبخند گمیم کیروز اول کارتون رو بهتون تبر

,  ومدیم یهم خجالت یبود که به نظر کم روشنروشن چشم سبز  یخودم و کم سن و سال تر با موها کلیهم ه بایدختر تقر

 یریباهاتون خوشوقتم خانوم ام ییاز آشنا -هستم . با اونم دست دادم و گفتم :  یریمنم سحر ام -آهسته سالم کرد و گفت : 

حال و  یربا مادر بزرگه دوستت دا کنهیندونه فکر م یهر ک هیچ یریحون خانوم ام انایک -حرفم خانوم فرهمند گفت :  نیبا ا

 زمیپس راحت باش . بعدم منو به سمت م میزنیصدا م کیخودمون رو به اسم کوچ میاتاق ادت دار نیا ی... ما تو یکنیاحوال م

ظهر  یجون امروز شانست خوب بوده امروز تا طرفا انایک -آتوسا گفت :  میهمه سر جاهامون نشست یکرد ووقت ییراهنما

آشنا  شتریباهم ب کمی میفرصت دار میکن شیگروه یکه بررس ادینقشه ب هی نیمهندس اققراره از ات 1و تا ساعت  میکاریب

 یچ نکهیخانوادت ا التتیاز خودت تحص -بگم آخه ؟ فاطمه گفت :  یچ -و گفتم :  دمی.خند میکنی. اولم از خودت شروع ممیبش

,  انایک -تکون دادم و شروع کردم :  یخنده سر ریز میتامون زد 4. با حرف فاطمه هر  مینمرد یبگو تا از فضول نجایا یشد اومد

 یدانشگاه ... و واسه  یمقطع فوق معمار یتو لیتحص یادمه  یماهه که اومدم تهران برا 1و در واقع  میرازیسالمه و ش 24

بودم اومدم  مجد یآقا انیدوست پدرم که از آشنا شنهادیبه پ سمیخودم وا یپا یرو یرو خودم درآرم بقول میخرج زندگ نکهیا

دانشگاه گرفته البته فوق  نیاز هم سانسشویفکر کنم خود مجدم ل یاونم چه دانشگاه یا.. پس ارشد کی.آتوسا گفت : بارنجایا

از دانشگاه تو گرفته .  سانسشویکرد و گفت : آره ل دییاز سوربن فرانسه گرفته!! فاطمه حرف آتوسا رو تا دونمیو دکتراش رو م

از دانشگاه آزاد  یمعمار سانسیمنم همسن توام و ل -زد و گفت :  یخوب نوبت تو آتوسا لبخند -گفت :  وسابعدم رو کرد به آت

 یزیر یخنده  هیکرده ؟ بعدم با  تیمعرف یک یبگ یخوا ینم -مشغول به کارم.فاطمه گفت :  نجایکه ا میسال ون کیدارم و 

سال  2 -حرف فاطمه گفت :  یدر ادامه  یحیمل یخنده  هیبا  داخت..آتوسا گونه هاش گل ان داشیادامه داد نامزد عاشق و ش

مجد  یآقا سانسیل یکه هم دوره ا مییپسر دا قیو از طر میکن یتموم شه تا عروس شیسر باز میو االن منتظر ممییعقد پسر دا

شرکت!با ذوف  نیهم یتو رشسر کا گردهیکه خدمتش تموم بشه بر م گهیمشغول شدم البته خود کاوه ام تا سه ماه د نجایبود ا

 سانسیآتوسا ل نیسالمه و ع 27منم  -. بعد فاطمه رو کرد به منو گفت حاال نوبت منه : نی.. خوشبخت بششایا یگفتم : به سالمت

 میکه خودمون بچه ا ستین یهنوز بچه مچه خبر یدانشگاهمون ازدواج کردم ول یحسابدار یاز بچه ها یکیساله با  4و  میمعما

شدم. گفتم  یمجد معرف یبه آقا هیبخش مال یشرکت و تو نیشوهرم که حسابدار هم قیو از طر کنمیکار م نجایا شهیم یدو سال

اون نه چون دست از پا خطا کنه  یواسه  یمن خوبه ول یواسه  -کرد و گفت :  ی. فاطمه خنده ا نیچقدر خوب که کنار هم -: 

ام باشه نوبت  ینوبت -خنده .. رو کرد م به سحر و گفتم:  ریز میبزن مونگلوش ..که باعث شد هم یرو دیبعد انگشتشو کش

و  میمعمار پلمهیفوق د کنمیکار م نجایکه ا شهیم یماه 4 بایسالمه و تقر 22منم  -زد و گفت :  یشماست .. سحر با خجالت لبخند

.. کننیکار م نجایگل روزگار و خودشونم ا یپدر بزرگش جز مردا -شدم. آتوسا گفت :  یشرکت معرف نیپدر بزرگم به ا قیاز طر

با  میمش رح نکهیا روزیکردن حرف من رو منم داستان د دیی؟هر سه با تعجب تا نیگیرو م مینکنه مش رح -هوا گفتم :  یب هوی

 شرو یبزنه ول یحرف خوادیاحساس کردم که سحر م نیح نیهم یکردم و تو فیبه دل من نشسته بود رو تعر ینگاه چه جور هی

پدر  میمش رح ینگ یو به کس یلطف کن شهیجون م انایک -؟  یبگ یخوایم یزیسحر جون چ -رو کردم بهش و گفتم :  شهینم

 هیراحت هر چند که من اگه  التیخ -تکون دادم و گفتم :  دییتا یبه نشونه  یکه.. سر هیجور هیجوش  نجایبزرگمه .. آخه ا

 ریگ یمنم پ نیهم یبحث و ادامه بده واسه  خوادینم گهیزدم ..احساس کردم دیپدر بزرگم بود همه جا جار م یآدم نیهمچ

براشون گفتم البته داستان محمد و  شتریمنم راجع به خودم ب میحرف زد یظهر با بچه ها از هر در یکاینشدم اونروز تا نزد

شده محمد و اون برهه از  یبه هر نحو تخواسیدلم م یچرا ول دونمیحرفام فاکتور گرفتم نم یبودن با مجد رو از همه  هیهمسا

 یاز کنجکاو ییجورا هیکه روم نشد از بچه ها بپرسم و  یزیاون چند ساعت تنها چ یپاک کنم!تو میاز زندگ یزمان رو به طور کل

دوست نداشتم از سحر و آتوسا بپرسم چون نامزد آتوسا دوست  یاخراجش بود از طرف لیداستان کرامت و دل مردمیداشتم م

ناهار  میبچه ها بهتره بر -بود که که فاطمه گفت :  12ساعت  یاون. طرفا نی,ام میمجد بود و پدر بزرگ سحرم مش رح یمیصم

کردن و هرسه  دیی. سحر و آتوسا حرف فاطمه رو تایبررس یبرا ارهیبشه و نقشه رو ب دایفراست پ یآقا یاالنه که سر و کله 

 اوردمیبچه ها من غذا ن -نداشتم گفتم :  ییآوردن و به من نگاه کردن من که غذا ونریب فاشونیرو از ک یکوچک یقابلمه ها

اونم بعد از سرو کله زدن  یکنیتا عصر ضعف م شهیوا دختر مگه م -. فاطمه گفت :  خورمیرفتم خونه م یبارک هی سمیمیوا گهید

حرفا  نیتعارف معارفم بگذارکنار چون ما اهل ا شهیم پرس کامل هی میسهمم از غذامون بهت بد هینا هر کدوم  ایب دیبا پالن جد

تو از تعجب شاخام داشت در  میکه رفت یسمت آشپرخونه موقع میراه افتاد یقبول کردم و همگ گهینم راهیب دمی. دمیستین

 هیو یو کتر سماورو  یبرق یزیتا گازرو م2و  دیسا یبا دیسا خچالیو  ویکروویومرتب بودن اونجا سه تا ما زیصرفنظر از تم مودیم

داره  یشرکت موفق ستین خودیخودم فکر کردم ب شیاونم چند تا چند تا پ شدیم دایپ ینفره .. خالصه همه چ 12بزرگ  زیم
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ها بشقاب  نتیکاب یکی یگذاشتن و بعد از گرم شدن از تو وایکرووی. بچه ها ظرفاشون رو تو ما رسهیچقدر به کارمنداش م

بعد از مدت ها  میحرف زد ی. موقع خوردن از هر در میاز غذا شون رو بهم داد و مشغول شد سهم هیدرآوردن و هر کدوم 

اولن  یگرفتم تو میذره شد و تصم هی خونوادمیدلم برا میاز طرف دیبهم چسب یلیجمع غذا خ یغذا خوردن اونروز تو ییتنها

گذاشتن با  ییدست شو نکیس یها ظرفارو تو بچهناهارمون تموم شد  نکهیسر بهشون بزنم. بعد از ا هیحتما  یرسم یلیتعط

 گهیم شورهیظرف م یکس نهیدوست نداره بب میمش رح -گوشم گفت :  ریانداختم که فاطمه آروم ز یبه ظرف ها نگاه یناراحت

سحرو  بعدم اشاره کرد به گهید مهیمش رح -و گفت :  دیآخه . وسط حرفم پر یول -.  میخودمون کار دار یکاف یما به اندازه 

نمازم  ادینمازخونه  یتابلو دنیبا د رونیب میکه از آشپز خونه اومد یگرفت . موقع شینیب یانگشتشو به عالمت سکوت جلو

 نیبا ا دونستنیم دمیپالن وقت داشتم و بع یتا بررس یساعت میبود هنوز ن 12132به ساعت انداختم ساعت  یافتادم نگاه

 اکارهیچه ر گنیخودشون م شینماز گفتم پ رمیبخونم . روم نشد به بچه ها بگم م ونهتا برم خ دمیرسیم یتهران عصر کیتراف

شدم بعد از وضو گرفتن  یی. با رفتنشون منم وارد دستشوامیبرم وب ییدستشو هیمن  دیشما بر-رو کردم بهشون و گفتم : 

از  ومدیداشت م یروشن و پوست مهتاب یقهوه ا یپسر جوون با قد متوسط موها هیرفتم سمت نماز خونه همزمان با ورود من 

شما همکار  -:  دیجوابشو دادم ازم پرس نکهیزد و سالم کرد بعد از ا یلبخند مینا خودآگاه چشم تو چشم هم شد رونیاونجا ب

خوشوقتم از  -مشفق هستم . بخش محاسبه  -.  یینها ینیواحد بازب یمن مصفا هستم از مهندسا -بله  -؟  دیهست دمونیجد

 الیبود با خ کیربع به  هیبه ساعت انداختم  ی,التماس دعا. و با گفتن با اجازتون در و بست ورفت . بعد از نماز نگاهتونییناآش

چرا  دونمیشدم نم نهیبه س نهیرفتم سمت اتاق کارم دم در اتاق با مجد س دمیراحت مانتوم رو مرتب کردمو و کفشم و پوش

ممکنه بپرسم  -بهم انداخت و گفت :  ینگاه عصب میخون نشسته بود ن هیچشماش  رامتامروز صبح از بعد از داستان ک یول

دودوتا  یبگم نمازخونه تو دیچرخیچرا زبونم نم دونمیهست منتظرتونن.. نم یا قهیدق 12 گهید یفراست و خانوما یآقا د؟ییکجا

 یروز اول و ب -:  دیلب غر ریبلند نکنه ز داشوتن ص کردیم یکه سع یتر در حال ینه که عصبان ایبودم که بگم  نیا یچهارتا

اومد و با  رونیب ینیمصفا از اتاق بازب نیح نیهم یترسم راجع به توام اشتباه کرده باشم!! تو یکنه م ریخدا آخرش بخ ینظم

 چیمصفا از پ تاورفت ..مجد منتظر موند  دیقبول باشه خانم مشفق . وبعدم راهشو کش -لبخند به مجد و من رو کرد بهم وگفت : 

حالتش  نی... از ا نیقبول باشه ؟؟ چه زود با همه ام آشنا شد یچ -بالفاصله صورتشو رو به من کرد و گفت :  چهیراهرو بپ

بهتون  خواستمیاتفاقا م -خونسرد گفتم :  یلیاز حرص بترکونمش خ نکهیا یتو چشماش بود!!! واسه  یحرص هیخوشم اومد 

 ی!!! بعدم بگنیقبول باشه م ییدر مقابل چه کارها نیفهمیم دیفکر کن کمی.. در ضمن  نیدار یا تهسیشا یبگم کارمندا کمیتبر

که وارد شدم  یرفتم تو اتاق .. موقع یلبخند هیبا  شکنمیگردنتو م گفتیم یزبون یب یتوجه به خودش و چشماش که با زبون

نگفتن  یزیچ -خوب؟  - دمشیچرا د -شد .  یعصبان یلیخ یستین دیاومد د یدیمجد رو ند یآقا -گفت :  یفاطمه با دستپاچگ

که اون  یاخه اونجور -که آتوسا گفت :  دنیکش ینفس راحت هی. بعد خودش وبقنیهم ییگفتم دستشو یکجا بود دنیفقط پرس

بد از  راستمکرد ف یفراست معرف یگذشت من رو به آقا ری. بعدم فاطمه با گفتن بخ هیحتم ختیتوب میکرد از نبودنت گفت یقاط

و هر  میکرد میپالن ها داد و رفت . با رفتن فراست فاطمه پالن ها رو به چهار قسمت تقس یرو یحیتوض ییخوش آمد گو

الزم رو راجع به روند  حاتیمشغول کار شدن و خودشم توض زشونویاز ماها داد آتوسا و سحر رفتن پشت م یکیقسمت رو به 

 -آتوسا که گفت :  ی. اونقدر محو کار شده بودم که با صدا رسمیاز خودش بپ داشتم یمحاسبات گفت و قرار شد اگه مشکل

؟  نیمونده شماها تموم کرد گهید کمی -به تنم دادم و گفتم :  ی؟ به خودم اومد و کش و قوس میبر یاینم 5جون ساعت  انایک

. خوش بحالتون ,منم  دیخسته نباش -. گفتم : یشیتر م عیدستت کنده بعدا سر کمیاولشه  زمیآره عز -فاطمه در جوابم گفت : 

کردن و رفتن. منم مشغول کار  یزدن و با گفتن مواظب خودت باش خداحافظ ی. هر سه لبخند رمیتموم شد م یوقت مونمیم

 بایرشب تق 7132 دنیانداخنم و با د ی, به ساعنت نگاهبایشده بود تقر کیهوام تار سوختیشدم تا باالخره تموم شد . چشمام م

رفتم  عیشرکت نبود سر یکس تو چی.. ه رونیچراغارو خاموش کردم و از اتاق زدم ب زیو بعد از مرتب کردن م دمیاز جام پر

تفاوت  ی.. ب میکال انگار قسمته منو و شما باهم تنها بمون -شدم ...  خکوبیمجد سر جام م یدر که با صدا ی رهیسمت دستگ

قبل  یبرخالف دفعه ها  ی.. ول دی. خند شدینم بتونیافتخار نص نیزمان نشدم وگرنه ا ذرمن متوجه گ -نگاش کردم و گفتم : 

دفعه  نیآخر نیباشه ا - ینه مرس - ؟یایشده با من م کیهوام تار هیکی رمونیمس -بود ,اومد سمت در و گفت :  یخندش عصب

درو نشکن قفله ... من همش  -گفت :  یلکسیلحن ر تقال کردم که با کمی شهیدرباز نم دمیبود که گفتم!! خواستم برم که د یا

 هیدست  دمیکرد بر گشتم سمتش و د خیکم بود تمام تنم عرق  یلیاعتماد به آدما خ یهفته برا هیو  شناختمشیهفته بود م هی

 خواستیم ییجورا هی دمیشا بردیمن لذت م دنی... انگار که از ترس کنهیداره منو نگاه م یا انهیو با لبخند موذ سادهیوا نهیس

شدم  رهیدادم به در و خ هیبود تک دهیرنگمم پر یحت دیوشا کردمیداشتم از ترس سکته م نکهیتره ..با ا یبهم بفهمونه اون قو

 دنیمن شروع کرد بلند خند غیزدم که با ج غیاومد سمتم ناخود آگاه ج هویمنوال گذشت  نیبه هم یا هیبه چشماش چند ثان

زبون  هیتالف نمیندارم .. ا یکار ایبهت گفتم من با جوجه خونگ -و از ته دل بود رو کرد بهم و گفت :  دنبو یخندش عصب نباریا

توجه به من  یهمه رفتن که در رو قفل کرده بودم . با غضب نگاش کردم ... ب کردمیامروزت بود .. در ضمن من فکر م یدراز
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... بغض  دییبفرما -گرفت و خود درو باز کرد و سر خم کرد و گفت :  رودر  ی رهیانداخت و قفل در رو باز کرد بعدم دستگ دیکل

 یراهرو صدا یبود تنه زدم .. تو سادهیکه بهش که کنار در وا رونیچنگ انداخته بود تو گلوم اونقدر با عجله از در رفتم ب

کرده بود اونم به  یامروز رو خال یعقده  و بدم از اون , خوردیخودم بهم م هی.... اول از همه حالم از ضعف ناتوان دمیخندشو شن

 دمیرس یک دمیاونقدر تو فکر بودم که نفهم دیچرخیمختلف تو ذهنم م ی... هزار تا نقشه  دادمینشونش م دینحو .. با نیبدتر

 دی.. کلباش. یقو انایزدم ک بیبدش به خودم نه یشد .. ول خیتنم س یبودنمون موها هیلحظه از تصور همسا هیدم در خونه ... 

و رفتم باال ..  دمیکش ینفس راحت یچرل ول دونمینبود نم نشینگاه انداختم ماش نگیانداختم وارد شدم اول از همه به پارک

که وارد خونه شدم دررو بستم و قفل کردم .. اونقدر اعصابم داغون بودو فکر انتقام  دادیشب رو نشون م قهیدق 9132ساعت 

رو به گند  میروز کار نیبه خونه هم زنگ بزنم نداشتم ... اول نکهیا یحوصله  یکه حت بودذهنم رو به خودش مشغول کرده 

خسته و  یفردا سر کار ...با تن یدرست کرده بودم رو گذاشتم برا شبیکه د ییخوردم و غذا ریبود.. شام نون و پن دهیکش

شرکت و  یکارا ریاون ماجرا انقدر درگ زخوابم برد.دو سه روز بعد ا یدرست ک دمیرفتم تو تخت و نفهم ریدرگ یذهن

assignment عصر به محض  کشنبهی نکهیتا ا رمیتماس بگ ناینه فرصت کردم با مامان ا دمیدانشگام بودم که نه مجد و د یها

,  افتاد از در که اومدم ادمیبعد  یکردم مجده ول الیکه داشتم خ یذهن یوارد خونه شدم تلفن زنگ زد اول با سابقه  نکهیا

تو  دیچیپ یکت غیج یرو برداشتم صدا یگوش نکهیبدو رفتم سمت تلفن. به محض ا نیهم ینبود واسه  نگیپارک یتو نشیماش

خواهر تنهاست ؟؟  نیا یگیزنگ !! نم هیاز  غیدر یسر کار خودتو گرفت یرفت گهیوفا؟؟؟ د یب ییمعلوم هست کجا چیه -گوشم : 

 یوقت بود با خونه تماس نگرفته بودم واسه  یلیخ گفتی.. خندم گرفته بود راست م رفت ادتیمنو  گهیعشق و صفا د یتو رفت

گفت :  دی... بعدم خندیلی.. خ انایک ییپرو یلیخ -؟  یبه بزرگترت سالم کن یخوای... حاالم نم میباشه باشه تسل -گفتم :  نیهم

 یاووووه بسه توام , حالت چطوره ؟ کت -خنده گفتم :  و با دمی, شهر عشاق ... وسط حرفش پر رازیآفتاب ش هیبه گرم یسالم- -

 یساعت ها به کله پاچه  مینیآره خواهر بش -.  میبا هم ساعت ها حرف بزن مینیبش نکهیچقدر دلم هواتو کرده, ا یدونیبخدا نم

عاشقتم  -!!! زمیعز تهیواقع انیآره اصال فقط ب -؟  میکنیم بتیکوفت !! ما کجا غ -..  مینگاه کن خورهیغل غل م گیمردم که تو د

. بعدم  کننیهمه سر و مرو گندهن و دارن منو چپ چپ نگاه م -ها ! مامان بابا چطورن ؟  گذرهیاموراتت نم ینکن یلودگ یعنی! 

 غر انایکه داشت به ک یفعال! مامان در حال زنمیصحبت کن بعد من باهات حرف م یاول با خانوم والده و ابو ایب -و گفت :  دیخند

 ی؟ حرف ها و صدا یقشنگت برم . خوب ی, قربون چشما یسالم مادر -گفت :  دیمنو شن یرو گرفت و تا صدا یگوش کردیغر م

سرمه تو دلم خدارو شکر  یباال شونیسا نکهیبار هزارم از یبهم داد اونقدر که برا یبیآرامش عج هیمامان بعد از مدت ها 

بخدا منم  -. کنهیم تمیاز شما و باباست که اذ یگلم .. خوبم الحمدا.. .. فقط دور انسالم مام -کردم و در جواب مامان گفتم : 

با مامان حرف  یا قهیده دق بای. تقر کنهیم دایپ یچه حال شهیآدم ازش جدا م یبچه  یوقت یبفهم یهمش تو فکرتم .. مادر نشد

مواظب باشم سرما نخورم  شهیو هوا سرد گرم م رکرد که مواظب خورد و خوراکم باشم االن که اواسط مه حتینص یزدم و کل

چرا  دونمیاون آرامش صد برابر شد نم دیچیگوشم پ یبابا تو یصدا یبه بابا بده .. وقت رویشد گوش یراض یو....بعدم به سخت

درست  ودمدوستش داشته باشم نه فقط باهاش راحت تر ب شتریب نیاز مامان نوش نکهیبودم نه ا ییبابا میاز همون بچه گ یول

بابا  ییقشنگه دخترشو بشنوه..کجا یآدم صدا دهیمامانت مهلت نم نیسالم بابا جان احوالت چطوره ا -.. بابا گفت :  یعکس کت

زنگ بزنم خونم که  تونمیاز شرکت که نم رمیچقدر درگ یدونیشما ؟؟؟ بخدا بابا نم نیسالم بابا محسنم خوب - ست؟ین داتیپ

, ییخسته نکن خودتو بابا -واسم نمونده.  یجون گهید 11دانشگامو انجام بدم شده  یکارا یسر هی درست کنم و ییتا غذا امیم

بگو..  یایاز پسش بر نم یدادم واسه خاطر خودت بود هروقت احساس کرد شنهادشویمنم اگه پ یندار یازیپول ن نیتو که به ا

 رمیکه من م یشرکت سیرئ دیدونستیبابا ؟ شما م یراست کنم یزیبرنامه ر یچجور ومدهیهنوز دستم ن کمینه بابا خوبه فقط  -

حاال  - دونستمینه من نم -آره بابا سخاوت بهم گفته بود مگه به تو نگفته بود ؟  -؟  میدیخونرو ازش خر نیکه ا هیپسر خانوم

فکر کرده بود که  خودش شیبهم نگفته البته پ یچیو ه دونستهیم شدبابای... باورم نم ینجوریبابا هم یچیه -چطور مگه ؟ 

و در  اریبه خودت فشار ن ادیبهر حال بابا ز -:  گفتیبابا به خودم اومد که م یاون چرا نگفته ؟؟؟...با صدا ی... ول گهیسخاوت م

بدم  ویگوش یندار ی... اگه کار میدوست دار میکنیبهت افتخار م شهیبدون من و مامانت هم نمیآرامش کامل به کارات برس. ا

ساعت  کی کینزد یو با کت میکرد ی.. بعدم خداحافظ دیمحببتاتون ... مواظب خودتون باش یبه خاطر همه  ینه بابا مرس -. . یکت

راجع به مجد  دیچرا زبونم نچر خ دونمیو شرکت گرفته تا دانشگاه اونو دانشگاه خودم فقط نم لیاز فام میحرف زد یاز هر در

رو براش  یهمه چ دمشید یدادم وقت حیو ترج رازیمن برم ش ایتهران  ادیب یکت ایهم  پشت یلیتعط نیبزنم قرار شد اول یحرف

بود از خواب  7115 یبودم طرفا دهیزنگ زده بود و من نشن دیزنگ نزد و شا لمیچرا ساعت موبا دونمیکنم. روز بعد نم فیتعر

زنگ زدم به فاطمه و بهش گفتم خواب موندم  هبالفاصل نیهم یواسه  دمیرسینم 8 رفتمیبا جتم م کردمیداشتم سکته م دمیپر

 یبه ظاهرش نگاه نکن , آدم بد - ؟یکنیم کاریآخه شمس رو چ -. زنمینداره اگه تونستم برات کارت م یرادیا -اونم گفت: 

 تملقمه نون گذاش هیرا حت شدم بدو بدو حاضر شدم و  المیخ کمی! بعد از حرف زدن با فاطمه  ایایفقط توام گوله ب ستین

بود و داشت  نگیپارک ی. از شانس بدم مجد تو رونیاز خونه زدم ب 7145و ساعت  افتهیدهنمو بزور آب فرو دادم تا فشارم ن
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مجدم  دمیرس ابونیسر خ نکهی... به محض ا رونیبهش کنم بدو از در رفتم ب یگاه مین نکهیمنم بدون ا شدیم نشیسوار ماش

شدم  ایمال دن الیخ ی.. دوباره ب یشهردار رفتیروزا صبح ها م ینره شرکت آخه بعض کردمیاز کنارم رد شد و رفت خدا خدا م

...اتوبان  رهیبگ میبود گر کیاتوبان نزد یتو دیچیراننده پ نکهیکه از جلوم رد شد دربست گرفتم....به محض ا یتاکس نیاول

تر  عیبود و سر ژهیخط و یریمس هیحداقل تا  تمفحش دادم که چرا با همون اتوبوس نرف ی..خودمو کل کیقفل شده بود از تراف

راه کچلم  یبه فاطمه که تو sms هی رفتمیشرکت راه پله هارو که داشتم م دمیرس 9بود ساعت  ی..خالصه با هر بد بخت رفتیم

که  یرت! و تا رفتم تو , شمس آروم بهم گفت بدو تو اتاقت مجد شک کرده به کا دمی, زدم که من رسsmsکرده بود با زنگ و

 ادیخودم گفتم : اگه شک کرده پس به احتمال ز شیمشغول کارش شد . پ الیخ یفرهمند جات زده . بعدم روشو کرد انور و ب

بله..  دمیکه د دمیسرک کش یواشکیو  دمیچیاول رو پ یاونجا . با هزار ترس و استرس راهرو رهیداره م ایتو اتاقمه  ایاالن 

قسمت زنونه و  یگذاشتم تو فمیو ک ییرفتش تو گوله رفتم سمت دستشو نکهیبه محض ا سمت در قسمت محاسبه رهیداره م

خانوم مشفق. منم  ناهاشنیا -گفتن :  ییکردم و رفتم سمت اتاقم. با وارد شدن من فاطمه و آتوسا وسحر سه تا سیدستمو خ

شما  -:  دیبود با شک پرس یکه عصب یحال نیع؟ در  نیداشت یبا بنده امر -خودم رو ببازم رو کردم بهش و گفتم:  نکهیبدون ا

, االنم شرمنده رفته بودم  8ساعت  شهیمثل هم -گفتم :  یبا خونسرد د؟یشرکت ؟ االن کجا بود نیآورد فیتشر یامروز ک

 یتندتعجب داد باال رو کرد به فاطمه و با لحن  یکه ابروهاشو به نشانه  یاومده؟ در حال شیپ ی, چطور مگه ؟ مشکل ییدستشو

از بابت من راحت شده بود  الشیخ گهی؟ فاطمم که د دیکنیخانوم مشفق کجان مِن ِمن م پرسمیاز شما م یپس چرا وقت -گفت : 

خونش در  یزدیجناب مجد !! کارد م کنهیاعالم نم ییبره دستشو خوادیم ی!! آخه معموال کسدونستمیچون نم -با آرامش گفت : 

راستش  -آهان .. حق با شماست بعدم رو کرد به من و با طعنه گفت :  -گفت :  یلحن عاد باخودشو کنترل کرد و  یول ومدینم

عملکردتون دارم پس حواستون  یرو یادیماه من تمرکز ز کی نیا ی.. خواستم بگم تودیمشغول نجایشما چون به طور موقت ا

 ینشانه  نیصد البته ا -با طعنه گفتم :  زدم که از چشمش دور نموند ومثل خودش یجمع تک تک کاراتون باشه . پوزخند

..از اتاق  دییتموم مونده. با گفتن بفرما مهیکه کارم ن زمیبرم پشت م دیندار یاالنم اگه با بنده کار استهیشما در امر ر تیدرا

صدا  یب کردمیم یکه سع یدر حال امونیصندل یرو میرفت و به محض بسته شدن در هر چهار نفرمون از خنده ولو شد رونیب

 -رفته بود از خنده گفت :  سهیکه ر یفاطمم در حال -بود!!!  یدستت طال دختر کارت عال -بخندم رو کردم به فاطمه و گفتم : 

بهش گفتم اگه تو  نیهم یکنم واسه  سیبود شلوارمو خ کیاونجا نزد ادیشمس زنگ زد گفت مجد داره م یخدا نکشدت , وقت

 دونستمیکه نفهمه ... نم یکن یکار یبازم شک داشتم بتون ی.. ول یزد smsتو همون لحظه  بگه بهت مجد شک کرده که یاومد

 میلو نرفت نکهیبابت ا یو شکر گزار دنیخند یکردن و کردن بعد از کل دییفاطمه رو تا ی... آتوسا و سحرم حرفا یلمیف نقدریا

دادنشون رو کرد  حیپالن اومد و بعد از توض یسر هی بافراست  یدو بود که آقا ی...اونروز ساعت حدودا میمشغول کارمون شد

تا آخر  دیما با یعنی ؟یچ -. فاطمه متعجب گفت :  نیامروز برگردناتاق مهندس دیبا نایمهندس فرهمند ا -به فاطمه و گفت : 

دستور جناب  دونمی.. فراست با گفتن من نممیسیاضافه وا نکهیمهندس مگه ا یممکنه آقا ری؟ غ میوقت محاسبات رو انجام بد

, دکترا داره مگه روز گهید گهیمجدو م -؟  هیدکتر ک -:  دمیبودم از سحر پرس اوردهیدکتره در رو بست و رفت. من که سر در ن

 ی نهیبفرما مجد ک -که فاطمه رو کرد بهمون و گفت :  دمیخند زیر زیاه اه چه غلطا نه دقت نکردم . بعدم ر -اول آتوسا نگفت . 

مادر شوهرم باشم ..  یخونه  6 دیمن با کشهیچقدر طول م نایا یدونیم ؟ینیبینم -چطور؟  -دل گرفت گفتم :  هصبح رو ب

جون فاطمه؟  -برو! ذوق کرد و گفت :  5تو همون  دمیکه مال تورم من انجام م ستین یمسئله ا -گفتم:  دمیگونشو بوس

بغلمو ماچم  دی. پر ستین یزیچ نکهیدر حقم .. ا ینکرد یبزرگ نیامگه تو صبح لطف به  ینه بابا چه زحمت -..  شهیزحمتت نم

بود  5سرکارامون ساعت  میو رفت دمیخدا شانس بده هر چهارتا خند -حرکت ما خندش گرفته بود گفت :  نیکرد آتوسا که از

من و رفت کار خودم تا ساعت  حرفا داد به نیو از ا کنهیجبران م نکهیو ا یآوردو با هزار شرمندگ ماندشویباق یکه فاطمه کارا

که کار سحر و آتوسام تموم شد .. آتوسا رو  خورمی,تموم که شد رفتم سمت آب سرد کن داشتم آب م دیطول کش 6حول حوش 

 شترشویب ستینه الزم ن -کرد که گفتم :  دیی؟ سحرم حرفش رو تا میکن میفاطمه رو تقس یکارا یخوایم -کرد به من و گفت : 

.  نیما آخرش تموم شد همرو ببر بذار اتاق مهندس یکارا نی, پس ا یدونیباشه هر جور خودت م - نیشما بر ادهخودش انجام د

اونقدر خسته بودم  یفاطمه ول یکردن , رفتم سر کارا یبچه ها خداحافظ نکهی. بعد ازادی... مواظب خودتون باش زمیباشه عز -

 نیتموم شد برگه ها و پالن هارو دسته کردم و رفتم سمت اتاق مهندس کهبود  8115که سرعت قبل رو نداشتم باالخره ساعت 

خانوم مهندس کمک  -گفت :  یمجد اومد که م یصدا هویپر در رو باز کنم که  یدستا نیبا ا یفکر بودم که چجور نیا یتو

نگاش کردم ...  ی.. عصبان ختیر تمپالنا و کاغذ ها از دس یهمه  هویکردم در رو باز کنم که  یتوجه به حرفش سع ی؟ ب نیخواینم

و رفت اونقدر با  دیکمکت کنم بعدم از رو کاغذها پر یبگذار یخواستیچشمت کور!!! م یعنیتفاوت شونه باال انداخت  یو ب

راهرو گم شد .. کاغذهارو خورد خورد جمع کردم و گذاشتم رو  چیگفتن تا تو پ راهینگاهم دنبالش کردم و تو دلم بهش بد و ب

بانوان جا گذاشتم .. رفتم  ییدستشو یرو از صبح تو فمیافتاد ک ادمی. خواستم برم سمت در که رونیوسط اتاق و اومدم ب زیم

و  ییو کارت دانشجو یو کارت مل لیاون تو بود از موبا میزندگ یگشتم نبود .. کالفه شده بودم همه  یاما هرچ ییسمت دستشو
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اتاق .. داشتم  یو آوردنش تو دنشی, د ییبچه ها رفتن دستشو دیخودم گفتم شا شی..پ پولم و کارت بانکام فیاز همه مهمتر ک

 ی انهیلبخند موذ هیبا  دمیرو احساس کردم , برگشتم و مجد رو دم درد ینگاه ینیکه سنگ کردمیو رو م ریتمام اتاق رو ز

دنبال  - رینخ -!!!؟!  نیفکر م کردم رفت -گفت:  دی!!! نگاه منو که د؟؟یدید یباز چه خواب یدلم گفتم رو آب بخند یآشنا.... تو

بّکنم ....  سشویدونه دونه گل و گ خواستی...آخه .. دلم م ادیبه نظر نم ینجوریا -!!!! رینخ -خانومه مشفق!!!  دیگردیم یزیچ

 میرو کنم از طرف و ریاتاق رو جلوش ز نیاز ا شتریب دمیند زیجا گهیکه سکوت کرد ... منم د دید ینگاهم چ یتو دونمینم

 رونیتا خونه برم... رفتم سمت در که برم ب دیبا یاز دست داده بودم .. فقط مونده بودم چجور فیکردن ک دایپ یواسه  دمویام

رفت کنار ... به  یبرم .. به آروم خوامیکنار م ندیبر دیکنیلطف م -گفتم :  یدر بره کنار .. با لحن عصب ینداره از جلو الیخ دمید

 دنیباشن یگنده رو شونشونه ..... اول خواستم محلش نذارم ول فیک هی شهیمعموال خانوما هم -بودم که گفت :  دهیرس وراهر

 -و دستامو مشت کردم اونم با وقاحت ادامه داد :  سادمیبر گردم وا نکهیضربان قلبم شدت گرفت ... بدون ا هوی فیک یکلمه 

 دمیکرد ... منظورشو فهم یشتریب دیتاک یبهداشت ی... رو شهیم دایپ یگاها بهداشت هو البت یشیانواع اقالم آرا فیک نیا یتو

درست  دمی.. برگشتم که د ارهیزن ب هی یرو به رو یزیچ نیپررو باشه .. که همچ تونهینفر چقدررر م هی کردمی...احساس م

من خرم ؟؟؟؟؟؟ آره ؟؟ گنده تر از  یکنیم فکرواقعا  -بود!!! تا اومدم حرف بزنم داد زد گفت :  یپشت سرمه ... نگاهش عصب

!!!  نجایا یدیرس 8و ساعت  رونیب یتو صبح با من از در خونه زد -آرومتر ادامه داد:  کمیحرفشو خورد و  ی هیتوهاشم .... بق

اون سه تا  یجلو ماگر ؟؟؟؟؟یفهمیاحمق فرض شم متنفرم!!!! م نکهیاز ا ی... ول زادهی... آدمیاومد رید ستیهه!!... واسم مهم ن

 گمیبار گفتم بازم م هی... بعدم با پوزخند گفت : البته  یمن ی هیبفهمن که تو همسا خواستمینزدم نم یدختر احمق تر از تو حرف

 یشمسه ! تو زیرو م -..  دیبد فمویک شهیم -گفتم :  ومدیکه از ته چاه در م یی!!!! با صدا شهیمن بد نم یاگرم بفهمن واسه 

بودم تو  دهیهست موقع رفتن برداره ... منم چون صبح د یکه مال هرک زشیکرده بود گذاشته بود رو م داشیپ ییدستشو

!!! برگشتم برم که ؟؟؟؟یبگ نیآفر میبه دقت و نکته سنج یخواینم -ابروشو داد باال و گفت :  هیدستت شناختمش!!! بعدم 

زنانه!!! چون  یالخصوص نقشه ها ی!!!! علشهیرو م یمن زود همه چ یرابدون ب ی... ولیکرد یباز یلمیصبح خوب ف -ادامه داد : 

 دیکنی... فکر م دیسر من عربده بکش دیشما حق ندار -... نذاشتم حرفشو ادامه بده و برگشتم سمتش و گفتم :  یکی نیا یتو

جوجه  دیکنی!!!!اونقدرام که تصور ماون  هی... کار صبحم به تالف نیبهتون نگفتم دووور برداشت یزی!!!! اوندفعه چد؟؟یهست یک

اُه  -!!!! دی.. منتظر عکس العملش باشیهرچ ای دیبترسون ای دیمنو برنجون نیبخوا یخودیوب دیکن یبه بعدم هرکار نی!!!!! ازستمین

 هشیآخرش مشخص م -نگامو انداختم تو نگاش ..  ؟یدار یقدر فیحر نیهمچ یترسی؟؟؟!! نم هیاُه ؟؟؟ پس موش و گربه باز

هرم  کهیصورتم آوردجور کیچشمام انداخت و سرش و نزد یچشماشو تو یجد یلیکرد وبعد خ یمستانه ا ی... خنده  هیقدر ک

 ییندادم ... در عوض با پررو یجواب ؟یک یعنیبپرسم آخرش  شهیم -و گفت :  کردمیادکلنش و بوضوح حس م ینفساش بو

 -که بشنوه گفتم :  یلب جور ریعقب.. ز دیو سرش رو کش دیموهاش کش به یو دست اوردیتمام نگاش کردم .. باالخره طاقت ن

برداشتم .. داشتم به در نگاه  فمویشمس و ک زی... بعدم بدون حرف اضافه رومو برگردوندم و رفتم سمت م نیا یعنیآخرش 

من  -ادامه داد :  یدلپسند!! بعدم با لحن نه چندان ستینترس خانوم موشه قفل ن -که از پشت سرم با حرص گفت :  کردمیم

 گهیکور د یالبته به موشا -گفتم :  یسمتم!!! سرمو تکون دادم و با زهر خند انیتا خودشون ب دمیعمل م یمعموال به موشا آزاد

 یبد زمونه ا دونهیوقتم هست که م یلیقرض کرده!!! خ گمیدو تا چشم داره چهار تا د یکی نیا یمثل خانوم کرامت !!!!!!! ول

ستبرش تند تند باال  ی نهی!!! و سزدیرگ گردنش به وضوح نبض م تیبه پا شده بود از عصبان یچشماش طوفان ی!!!! توشده!

نثارش کردم ازونا که چال گونم رو قشنگ  ی... لبخندشهیجذاب تر م شهیم یخودم گفتم چقدر عصبان شی... پ رفتیم نییپا

 نکهی... با ارونیاز در زدم ب عیبزنه و سر یا گهی. منتظر نموندم تا حرف دشب خوش .. -گفتم :  ی.. بعدم به آروم دهینشون م

جان گفتنش هر آدم  نیاشو شرو هیدرست زده بودم وسط خال!! با گر ایگو یول دونستمینم یزیاز داستان خانوم کرامت چ

منم  نیا شیچند شب پ الفامشب برخ کردمیداستان رو بفهمه .دلم خنک شده بود و احساس م یتا حدود تونستیم میلیتعط

 !!خوابمیراحت م الیکه با خ

 شدیشام شدم هوا کم کم داشت سرد م الیخ یب نیهم یبه غذا نداشتم واسه  یچندان لیخونه,م دمیرس شهیاز هم رترید

روشن نکردمش تمام  یول ونیزیتلو یتنم کردم و نشستم روبرو یبلند زرشک نیبلوز آست هیبا  یگرمکن طوس هی نیهم یواسه 

 گفتمیاگه م زدمیدوست داشتم سر به سر مجد بگذارم .. خوذمو گول م راچ دونمیبود ..نم شیچند ساعت پ یاتفاقا یذهنم رو

که  ییآدماست که دوست دارن نظر کسا یهمه  عتیطب نی..البته ا ستین یآدم جالب دونستمیم نکهی... با ا ادیازش خوشم نم

تا حدود  هیغرورم از بق یچاشن بتهنبودم ....ال یقاعده مستثن نیاست رو به خودشون جلب کنن و منم از انظرا دنبال اون یهمه 

 نیبود وبنابرا اطیپنجره هاش سمت ح یمن همه  تییمجد اومد سو نیماش یافکار بودم که صدا نیهم یبود...تو شتریب یادیز

نگاه  یچشم یرفتم سمت در آپارتمان از تو نیهم یواسه  زنهیحرف م یکینداشت احساس کردم مجد داره با  دید رونیبه در ب

 یکیتار یدختر قد بلند که تو هیکفشه پاشنه بلند مخلوط شده بود و همون موقع مجد با  هی یمجد با صدا یکفشا یداکردم ص

که  یمجدم در حال بود و دهیچیراهرو پ یدختر تو یرفت سمت در آپارتمانش.. خنده  شدینم دهید افشیراهرو درست ق



Roman-City.ir 
 همسایه منن رما

 

https://telegram.me/romancity 17 

 

 یدختره باز کرد و احساس کردم برا یدر رو واسه  ی.. موقع کردیو جانم کفتن انو دعوت به سکوت م زمیدائم با عز دیخندیم

 نگاشو به در آپارتمان من انداخت و بعد رفت تو ودر رو بست!!! هیچند ثان

به  دمیمحمد رو د یعروس یکه عکسا ینه مثل روز زدیکاناپه ولو شدم ....نه قلبم تند م یانداختم باال و اومدم رو شونهامو

 .. پس عاشق مجد نبودم ... کنهیبودم عشق آدم رو حسود م دهیشده بود .. شن زونیآو ینیسنگ یقلبم وزنه 

 ی. اون کجا و مجد کجا...دلم براگلوم . یچنگ انداخت تو یبغض بد هی هویلب چند بار زمزمه کردم ...محمد ... محمد..  ریز

در حقم نکرده  یبد نیکوچکتر میکه نامزد بود یماه 3و  شناختمشیکه م یسال 4مهربونش تنگ شده بود تو کل  هیعسل ینگاهها

مجد بود  یهم قدا بایبود ...قدش تقر یمذهب یخانواده  هیداشت ..محمد از  یا یل منطقیدل نکارشمیا یبود و مطمئن بودم برا

روشن  یقهوه ا یو موها یعسل یمحمد چشما داشتیادکلنش همه جا رو بر م یبود وبو  یبر خالف مجد که چشم و ابرو مشکو 

روز  یول کردیوقت تو چشمام نگاه نم چیهکنه  یازم خواستگار نکهی...تا قبل از ا دادیم یزیتم یفقط بو شهیداشت و هم

سلول سلولم خوشحال  مونیشدم بماند ... روز نامزد یزل زد تو چشمام و گفت که از ته دل دوسم داره ... چه حال یخواستگار

فقط  شدیکه دلش برام تنگ م یلیکرده بود .. خ فیرو تعر ییخودش حد و مرزها یبرا مونمیدوران نامزد یبود .. محمد حت

و  دیخندیدو تا خواهر و برادره ...بعدم مهربون م نیاالن ع تمونیرممنو تو مح گفتیو م دیبوسیو مهربون م گرفتیم ستمود

 ..شهیبرات راحت تر م رشممیپذ ینجوریپس بهم بگو داداش .. ا گفتیم

محمد رو که  لیموبا یافکار ناخودآگاه تلفن رو برداشتم و شماره  نیشد ... با ا یطوفان یهمه چ هویشد که  یچ دونمینم اما

و با هزار  دمیتماس برقرار شد بوق خورد .. سه متر از جام پر نکهیبه محض ا یاز شبکه خارج شده رو گرفتم ول دونستمیم

که  ستین پایت نیمحمد از ا دونستمی.. م دیلرزی.. دستم م رونیب زدیم نهیاز س اشتتلفن رو قطع کردم ... قلبم د یبدبخت

جمع کرده بودم نشستم  نمیپاهامو تو س کهیو خودم در حال زیرو گداشتم رو م بازم تلفن یبوده ول یک نهیتا بب رهیشماره رو بگ

تلفن زنگ زد و دوباره شش  هویبگم ؟ بردارم ؟ که  یاگه االن زنگ زد چ کردمیشدم به تلفن ..با خودم فکر م رهیرو کاناپه و خ

 گفتم : شدیکه لرزش به وضوح توش حس م ییرو زدم و با صدا on یبود دکمه  یهوا زنگ چهارم با هر جون کندن دمیمتر پر

 بله ؟ -

 ؟یسالم خواب که نبود -

 نا خود آگاه اخمام رفت تو هم گفتم : رونیراحت دادم ب الیکه نفسم رو با خ یحال نهیمجد در ع یصدا با

 !!!!شیبر خر مگس معرکه لعنت !!! فرما -

 .. داداش .یاه اه چه الت شد -

 که بغلشه فکرکنه مخاطبش مرده نه زن!!! یکه شخص زنهیف مپشت تلفن حر یکردم جور  احساس

 ؟  نیداشت یکار -

 بود و اضا فه کردم :  12 کیخود آگاه نگام سمت ساعت رفت نزد نا

 !!!!ینصفه شب -

 :اومد .و ادامه داد  یپر عشوه ا یخنده  یتنهاش بگذارم .. صدا تونمیدارم که نم یزیبگم من مهمون عز خواستمیپوزش!!! م -

 .. یبا تو .. مرس ریدزدگ -

 منتظر جواب من بشه گفت فعال و قطع کرد .. نکهیبدون ا بعدم

رو پس انداختن !! البته انگل اجتماع نبود  یانگل نیبود نثار خودشو هفت جد و آبادش کردم که همچ راهیبد و ب یدلم هرچ تو

 هیکردم و ازکمد  یفکر خنده ا نیکه بود... با ا "یانگل دم ذست":  یبقول کت یبود ول یچون واقعا تو کارش آدم موفق و جد

 ....  نگیژاکت برداشتم و شالمم انداختم رو سرم و رفتم سمت پارک

اومد و که با باز شدن در آپارتمان  یداد و هوار نامفهوم یصدا هویرو زدم اومدم که از پله ها برم باال  ریرمز دزدگ نکهیاز ا بعد

 بود داد زد :  یکه عصبان یمجد در حالواضح شد .. 

 ییبرو گمشو مار خوش خط و خال .. گفتم از دوران دانشجو دمیتو و بابات ند ی... آدم به کثافت رونیمن گمشو ب یاز خونه  -

 یهست یکه بود یهمون آشغال دمید یول یفرق کرد

 گفت : ینونه از ریز یمجد و به آرامش دعوت کنه با صدا کردیم یکه سع یدر حال دخترم

 نبود من داشتم فقط...  یکنیکه تو فکر م یجان باور کن اونجور نیشرو -

 و گفت :  دهیوسط حرفش پر مجد

فلش  نی!!!پس ا؟؟؟یدید یرو م جیخل یپروژه  ینقشه ها ی..فقط داشت نیآورد ریمنو گاگول گ رونیپرتت کنم ب ای یریم -

پول  ونیلیبگو دخترتو به چند م رتتیغ یب یبرو به اون بابا  کنهیکار م یمناقصه چ یطرح ها لیهان؟؟؟؟!!!توش فا هیچ یلعنت

 بد بخت؟؟؟!!!  یفروشیم

 اون مالحت سابق رو نداشت گفت : گهیکه تن صداش د یدر حال یعصبان نباریا دختره
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 کنم بابام دودمانتو به باد بده!!! یکار هیحرف دهنتو بفهم آشغال نذار  -

 !!نیستیحرفا ن نی!! مال ا نیبکن نیخوایم یهر غلط -

 شدم ...  میپاگرد پله ها قا ریپاشنه بلند دختر رفتم ز یکفشا یشوکه شده بودم با صدا یهمه عربده کش نیکه از ا من

 یبود البته به لطف جراح یبارب هینداشت شب یصورت بد نمیبب افشویدم در برگشت و من تازه تونستم ق دیدختره رس نکهیهم

 مانندش گفت :  غیج یو پروتز گونه!! با صدا ینیب

 !!یمناقصه رو ببر یتونیمزخرفت م ی..بدم فکر نکن با اون نقشه ها یمنو ندار اقتیتو ل -

 زد و در رفت!  غیهوا پسه ج دیشد و دخترم که د ریمجد از پله ها سراز نباریا

داشتم ... دلم  یحس خوب هی یچرا ول دونمیمجد رفته باال سنگرمو رها کردم نم نکهیا الیدختر ه رفت به خ دمیکه د یموقع

دستاش گرفته.. احساس عذاب وجدان  یپاگرد اول نشسته و سرشو تو یافکار از پله ها رفتم باال تو نیخنک شده بود با ا

 و گفت :  دیدخن دیدلم به حالش سوخت که تا منو د لحظه هیدلم خنک شده بود!!! و  نکهیگرفتم از ا

 ؟ یکنیکار م یچ نجایتو ا -

 بشر اصال انگار نه انگار .. نی! ارینخ

 داداش! دادمیشمارو انجام م یشایداشتم خرده فرما -

 خنده و گفت : ریبلند زد ز هویتلفن خودش گفتم .  یداداش رو با لحن پا مخصوصا

 شهرستان اومده!! از دوستامه از یکی یگفتم اجاره  خواستیروبرو رو م تیآخه سوئ -

 آهان .. از اون لحاظ!!! -

 نگاه به سر تاپام انداخت و گفت : کی

 !!!حاال نه به اون روز اولت نه به امروز!!؟؟یرو گرفت نجوریا یاز ک -

 پروتر شد و گفت : دیگرفت کال ذاتش خراب بود ...سکوتم رو که د خندم

 اخالقت بهتره ها!!! یگیتو درو همسا میخودمون یول -

 اخم کردم و گفتم : هیخودمو کردم نخندم به جاش  یسع

کالس  7رد شم صبح  خوامیم نیاالنم بلند ش نیدیشمّشو نشون م هی نیهروزم دار یندار ینیشمام کال فرهنگ آپارتمان نش -

 دارم!!!

 گفت : دیخندیکه م یحال در

 !!!! دییبله بفرما -

 گفت : یجد میدیم در آپارتمانامون که رسبلند شد و من جلو راه فتادم اونم از پشت .. د -

 به بعد ؟  3 یایفردا که م - -

 که آروم گفت : بستمیتکون دادم .. و اومدم تو داشتم درو م دییتا یبه نشانه  یسر

 !!هیهمسا ریشب بخ -

 گقتم : یبا لحن جد منم

 شب خوش!!! -

شده و چرا ...منم اونقدر  ینداد که چ یحیتوض چیه یشاهد کل جرو بحث بودم ول نکهیبود با ا یجالب بود آدم تو دار واسم

 شدم!! هوشیب دهینگرفتم سرم به بالشت نرس شویخسته بودم که پ

 هفتم : فصل

قبل از  یکارکنا در اومده بود, روزا یبزرگ شرکت کنه , البته پدر همه  یمناقصه  هی یهمون هفته شرکت قرار بود تو یتو

کارمندا به جز  یصابون اخالق خوشش به تن همه  بایبره سمتش و تقر تونستیکس نم چیبود که ه یمناقصه مجد اونقدر عصب

 هیکارمندا با  یهمه  بایتقر رهیکه قرار بود مناقصه صورت بگ یخورده بود روز مکه الحمدا.. منم جزوشون بود یمحدود یعده 

 زنگ نشسته بودن تا مجد از جلسه برگرده...و گوش به  کردندیکار م یاسترس

 تو اتاق و گفت :  دیبود که شمس پر 12132ساعت  بایتقر

 خوند .. گفته همه جمع شن اتاق کنفرانس .. یزیچ افشیاز ق شهیمجد اومد.. نم -

 که فاطمه گفت : میبهم انداخت یچهارتا نگاه ما

 ...شاایا رهیخ -

 بود گفت : دایاز صورتش پ یکه نگران یدر حال آتوسا

 4.75سانت ارتفاع ,  5 یقسمت ماکت ..بجا هی نکهیبا مصفا سر ا ادتونهیعربده هاشو ندارم!!!  یحوصله  گهیمن که د ییوا -

 سانته چه کرد ؟؟؟
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 گفت :  سحر

 شده ...  یچ مینیبب میبر -

نه همه تا اونجا که تونسته  ای میبرنده ش کردینم یفرق یلیبنظرم خ یعنی کردینم یوسط من ساکت بودم واسم فرق نیا فقط

 نشه!! یاز کارکنا قدر دان شدیبود اگه شرکت برندم نم یبودند و نا مرد دهیبودند زحمت کش

... مطمئنم اگه دمشیدیم یبار تو کت و شلوار رسم نیاول یلحظه چشمم بهش افتاد برا هی میوارد سالن کنفرانس شد یوقت

نگاهمو احساس  ینیسنگ دونمیشده بود نم یا کهی... واقعا هم ت کردیمعروفشو نثارش م یاز اون جوووونا دونهیبود  نجایا یکت

لبخند کمرنگ  هیکه  یبود ... و در حال یبرق هیانداخت تو چشمام .. . تو چشماش  نگاشو... روشو کرد سمت من و  یاتفاق ایکرد 

جواب  نکهی...بدون ا هویگرفت  شیرد...احساس کردم گونه هام آتکوچولو خم ک هیسالم  یرو لبش بود سرشو به نشونه 

 گوشم گفت : ریزسالمشو بدم رومو برگردوندم سمت فاطمه ... فاطمه که تازه متوجه مجد شده بود 

 که زده مناقصه رو نبرده باشه .. یپیت نیبا ا فهیح -

 آروم گفت : سحر

 کسب کرده!!! یتیموفق هی یعنیداده جلو ... نشویس نیکه ا ینجوریا -

 رفت و گفت : سهیحرف سحر ر نیبا ا آتوسا

 ...یکنیم یمارپل یالی... تحلایشیم یزیچ هی ینخور یتوام ترش -

شده به من .. فاطمه  رهیابروشو داده باال و دوباره خ هیمجد  دمیکه د دمیخندیخنده داشتم م ریز میتامون زد 4حرف هر  نیا با

 و گفت : گهید یروم رو کرد به اون دوتانگاه شد آ نیکه متوجه ا

 .. کنهیم رونمونیب ادیاالن صاحابش م سیه -

 که گفت :  میمجد به خودمون اومد یعصب یکرد که با صدا شتریمنو ب یحرفش خنده  نیا

 ته سالن اجازه بدن من شروع کنم!! یاگه خانوما -

 و مجدم شروع کرد ..  میهر جور بود خندمون رو قورت داد باالخره

 گفت : ینیذره مقدمه چ هیاز  بعد

به هر حال زمان  میکار کرد دیاسترس شد ریز یهممون به نوع دونمیچند وقته... م نیا یبا تشکر از زحمات تک تکتون تو -

 من بد شد ... یوسط برا نیاما متاسفانه ا ادیکم بود و کار ز

 گوشم گفت :  زیز فاطمه

 !!میردبه جون خودم نب -

 بدم .. بیمناقصه ترت یبرنده شدن شرکت تو یبزرگم برا یمهمون هیپاداش به خاطر زحمتتانون و  کی دیچون با -

مجد براشون جا افتاده شروع کردن به دست و سوت زدن  یانگار که تازه حرف ها هویهمه تو بهت بودن که  یا هیثان چند

 انداخت .. یمن بد بخت رو چنگ م یبازو یه ی..فاطمه که از خوشحال

 مجد گفت : یاز مهندسا دستشو برد باال و با اشاره  یکی

 ؟ هیپاداش چ دیبگ شهیبابت پاداش م میخوشحال تر یول یروزیپ نیاز میما همه خوشحال -

 کرد و گفت : یمغرور یخنده  مجد

 روز.. 15 هایقرار داد یماه حقوق ثابت و برا کی نیکه استخدام رسم ییکسا یبرا -

بهم نگاه  یتعجب هیزن با  یالخصوص کارمندا یعل نیحاضر یگل کرد و دستمو بردم باال ... همه  طنتمیچرا اون وسط ش دونمینم

 کردن ..

 رو لبش بود با اشاره سر اجازه داد که گفتم : یمتعجب و موذ یخنده  هی کهیمجد در حال خود

من!!! که نه  مونمی... م نیکه در ادامه پاداششون رو گفت ارمیمشخص شد .. قرارداد یرسم یکارمندا فیوسط تکل نیخوب ا -

 ..هی.. پاداش من چ میشیآزما ییجورا هیو  ینه رسم میقرار داد

 خندشو کنترل کنه گفت : کردیم یسع کهیدر حال مجد

 خودش پاداشتونه .. یمیسه یشاد نیا یتو نکهیشما هم -

کرده بود ... اومدم بهش  عمیهمه ضا یجلو شعوریبهم دست داد ب یخنده .. احساس بد ریز زدن ونیالخصوص آقا یعل همه

 کرد و گفت : یدست شیبدم که پ یجواب دندون شکن

 .. کنمیاعالم م یو بهتون تا آخر ساعت کار کنمیم یچشم حتما بررس یول -

 تشکر کنم نشستم سر جام .. نکهیا بدون
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سحر و  یوقت ادار انیتو اتاقمون تمام مدت تا پا مینفرم برگشت 4رفت سر کارش ما  یمتفرق شدن و هرک تیکم جمع کم

و  زیبودم سرمو گذاشتم رو م کاریکه ب ییکنن بحث کردن و منم ازونجا کاریباهاش چ نکهیآتوسا و فاطمه راجع به پاداش و ا

 خواب رفتم ... یک دمینفهم

 ابالو گفتم :.. که خو کنهیداره گونمو ناز م یکیکردم  احساس

 .. شمینکن فاطمه ...االن پا م -

 و باز احساس کردم گونم ناز شد ... ومدین ییصدا

 باز بود به جلو نگاه کردم ..  مهیچشمام ن کهیبرداشتم و در حال زیم یدفعه آروم سرمو از رو نیا

 .. زیکه از اونور نشسته رو م دمیرو د مجد

که توش به وضوح خنده موج  یبعدم با صدا کنهیداره با خنده نگام م دمیباز کردم د یو وقت دمیکردم خوابم .. چشمامو مال فکر

 گفت : زدیم

 خودمم.. ینیبیخواب نم -

 هوا گفتم : یهوا ..و ب دمیمتر پر مین

 مگه ساعت چنده ؟ -

 : گفت

 ربع به پنجه.. هینترس  -

 پس بچه ها کوشن .. -

دوستات حول کرد بودن .. خواستن  یخواب دمی.. د میراجع به پاداشت حرف بزن تو اتاقم یایاومدم تا بگم ب شیساعت پ مین -

 ... و مرخصشون کردم .. کل شرکتو.. ومدیدلم ن یعنیکنن که اجازه ندادم  دارتیب

 شدم اخم کردم گفتم : یعصبان

 .. ؟ یچ یعنی نکارای.. ا یچ یعنی -

 کرد و گفت : یبلند ی خنده

 !!!!!! یکنیمچتو گرفته احساس م یموقع خواب در وقت ادار ستییر نکهیبخاطر ا یکه االن دار میاون عذاب وجدان یمن مرده  -

 قتل که نکردم!! دمیخواب یک دمینفهم -

 ..یشیپام یفقط ...ول یمعصوم یخواب یوقت -

 گفتم : شدمیکه از جام بلند م یقطع کردم در حال حرفشو

 ن؟یمنو ناز کرد یخواب بودم گونه  یوقت یبه چه حق -

 تفاوت شونه انداخت باال و با پوزخند گفت : یب عیسر یلحظه متعجب شد ول هی

 ابروشو داد باال و گفت : هی... بعدم  یدیمن ؟؟؟؟ خواب د -

 ..  کنمیدختر رو ناز م هی یصورت گونه  هیمن فقط در  -

 سر داد و ادامه داد : یحرف خودش قهقه ا از

 ..یمنو بچش یطعم ناز و نوازشا یدار دوست یلیخ نکهیمثل ا -

 زد و گفت : یخر خرشو بجوام ... انگار اونم متوجه شد چون بالفاصله زهر خند خواسیو کالفه شده بودم .. دلم م یعصب

 نفر.. هی..بالخره  یکن فیکث خوادیحاال خونتو نم -

 حرفشو ادامه بده و گفتم : نذاشتم

 بود ..  یبابت پاداشتون .. عال یمرس -

 ... رونیبرداشتم و از اتاق زدم ب فمویک

 ؟؟؟؟ یا نهیک نقدریکرده بودم ... آدمم ا کارشیبچزوندم .. مگه چ نکهیا یداشت عقده  استیر یچرا عقده  دونمینم

ته اتوبوس هنوز چند قدم نرف ستگاهیبرم سمت ا ادهیگرفتم پ میتصم یول ومدینم نم بارون م رونیساختمون شرکت زدم ب از

 یسوار شم .. تو یتا تاکس ابونیشدم و رفتم اون سمت خ یرو ادهیپ الیخ یرگبار گرفت ...ب هویبودم که بارون تند تر شد و 

 و گفت : نییرو داد پا شهیجلوتر نگه داشت .. بعدم دنده عقب گرفت و ش متراز جلوم رد شد و چند  نشیماش نیح نیهم

 ..یخوریسوار شو .. سرما م هیبارون -

 نفرت نگاش کردم ... با

 شه !!!!!!!! دایخوبشم پ هیاز برکت بارون ...  دی.. شا شهیم دایپ یکیباالخره  دیمگه نگفت -

 : دیلب غر ریز

 لجباز -
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 کرد و با سرعت رفت .. یپدال خال یداد باال و تمام حرصشو رو شرویش یحرف چیه یب بعدم

 

به تنم  سیخ یکه لباسا ی.. سر کوچه در حالکیشده بود از تراف پیک یبارندگبه خاطر  ابونایراه بودم خ یتو یساعت 2 بایتقر

 سادهیپشت پنجره وا دمیلحظه سرمو باال کردم و د هیشدم و سالنه سالنه رفتم سمت خونه دم در  ادهیپ نیبود از ماش دهیچسب

در  یجلو دمیانداختم و وارد شدم .. از پله ها که رفتم باال د دیداد و رفت .. منم کل تکونتاسف  یبه نشانه  یمن سر دنیبا د

 بهش انداختم که اومد جلو تر و گفت : یداده به چارچوب ...نگاه هیآپارتمانش تک

 ؟؟؟!!! کشمتیخودم م یسرما بخور یدونیم -

 کردم که ادامه داد : سکوت

 !!!شنیمواقع بحران باهم دوست م میجراحمق کوچولو .... تام و  یباشه قبول امروز بد حرف زدم .. ول -

 پررو شد و گفت : دیحرفش خندم گرفت طبق معمول تا خندمو د از

 تازه دم دارم بخور تنت گرم شه!!!! ییمن چا شیپ ایب -

 برد باال بعدم با خنده گفت : میچپ چپ نگاش کردم که دستاشو به حالت تس یجور

 ه؟؟؟؟یزبونتو موشه خورده همسا -

 آقا گربهه نطقمو کور کرده!!! هینه همسا -

 گفت : دیخند

 .. نییمتلک خونم افتاده بود پا شیآخ -

 گفت: بدم

 .. یزد خی گهیبرو تو د -

 .. ادهی.. ماشا.. نفست ز یاگه شما اجازه بد -

 و گفت : دیخند

 ..ریبخ ی... عصر عالکنمیبله زحمت رو کم م -

سرما بخورم تا در رو بستم  نکهیانداختم رفتم تو!!!از ترس ا دیتکون دادم و کل ینازک کزدمو سر یپشت چشم هیمعمول  طبق

 دوش آب گرم... ریسبد رخت چرکها و بالفاصله رفتم ز یتو ختمشونیشروع کردم تند تند لباسامو در آوردن بعدم رفتم باال و ر

 یو واسه  نانیمحض اطم یول دمیرم پوشلباس گ هیداشتم مو هامو خشک کردم و  یاحساس بهتر رونیحموم که اومدم ب از

قرص  هیخودم گرفتم و با  یبزرگ آب پرتقال واسه  وانیل هیکنه  تمیوقت سرما نخورم و گزگ بدم دست مجد تا اذ هی نکهیا

 شدم.. هوشیب دهیسرم به بالشت نرس بایخسته بود رفتم تقر نمام اونقدر که ت 9 یخوردم... طرفا یسرما خوردگ

اومدم تا  یتو رختخوابم نشستم آب دهنمو قورت دادم و کش و قوس قهیکه از خواب پاشدم اول دو دق یروز بعد موقع صبح

سر وحال قبراق بعد از خوردن صبحانه حاضر  شهیم عیمجد ضا نکهیحالم خوبه خوبه با فکر ا دمید ینه وقت ایسرما خوردم  نمیبب

دست گرم کن کاپشن  هیو  ختهیبهم ر یکه در اونور باز شد و مجد با موها دمکری.. داشتم در رو قفل م رونیشدم و زدم ب

 که بد جور گرفته بود گفت : ییبهش انداختم و اومدم برم که با صدا یداد به چهار چوب در.. نگاه هیو تک رونیاومد ب یمشک

 کجا؟ -

 کنترلش کنم گفتم : کردمیم یسع یکه خندم گرفته بود و به سخت یحال در

 .. گهیوب شرکت دخ -

 گفت : یجد یلیخ

 ... یشرکت برس سیخونه به رئ یبمون دی!!! بالهیامروز شرکت مرکت تعط -

 شده ؟ پشه لگدتون زده ؟؟؟!!!! یچ -

 کرد و کالفه نگام کرد : یا سرفه

 بده ... یلیبمون!!! حالم خ -

 دکتر ... مگه من دکترم ؟ نیخوب بر -

 نرفتم!! یدکتر چیه یحرف دکترم نزن من تاحاال تو عمرم جز دندون پزشک -

فکرا  نیهم یدلم سوخت واسش .. تو میافتاده بود تو وجودم برم از طرف یکرم هی یبمونم از طرف ایکنم برم  کاریبودم چ مونده

 بودم که موشکافانه نگام کرد و گفت :

 رات ندن تو ساختمون شرکت!!! گمیم زنمیخوب برو هر چند که زنگ م ؟؟؟یریو حالمو بگ یبر یکنیفکر م یدار ه؟یچ -

 ادامه داد : یطونیبعدم با لحن ش -

 خوب ...  یبودن .... ول نجایزنگم ده نفر ا هیشده ... با  بتینص یافتخار بزرگ -
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 ؟؟؟ نمیبب ویک دیبشه با بمیحاال من نخوام افتخار نص -

 گفت : یبد جنس با

 بازم منو!!!!  -

امروز  تونستمیدانشگاه داشتم که م یکار عقب افتاده برا یکل ستیبدم ن دمیکردم و د نیسبک سنگ کمیگرفته بود ... خندم

 که تو خونم انجام بدم..

 گفتم : نیهم ی واسه

 باشه ... قبول... -

 تو گفتم : رهینم دمیدر رفت کنار ... د یتکون داد و از جلو یکنه سر یابراز خوشحال نکهیا بدون

 .. نیزنگ بزن نیداشت یکار گهیتو د نیخوب بر -

 نگام کرد و گفت : دهیکه انگار احمق د یجور

برو شرکت  گفتمیتو خونه تنها بمونم که م ضمیمر خواستمیمن اگه م ؟یمهندس شد یچجور ویک یآ نیموش!!! تو با ا فهیح -

!!!!ا من ستمیبده دستم ...نترس لو لو خور خوره ن یا وهیآب م هیبرام درست کن  یسوپ هی نجایا ای!!! بزنمیحالم بد بود زنگ م

 تو خونه باش!!! یبکن ول یدار یکار نیبش نییپاتوام  خوابمیباال تو اتاقم م رمیم

 بدون حرف اضافه در رو باز گذاشت و رفت .. بعدم

دانشگامو  یو کتابا فیلم سوخت.. رفتم تو خونه و کد زدیحرف م واریداده بود به د هیبود حالش بده تمام مدت تک معلوم

 رفتم .. یبرداشتم و با همون مانتو روسر

مانتوم بعدم توجه  بیرو برداشتم و گذاشتم تو ج دیدر مطمئن شدم و نا خودآگاه کل یرو دیخونه که شدم اول از بودن کل وارد

 سیدر که احتمال دادم سرو کیو  یبود که توش کمد وجاکفش رهیدا مین دوریکر هیخونه  یام رو به اطراف دوختم ورود

راهرو شدم که سمت راستش  هیقرار داشت از اون در رفتم تو وارد  شهیوش وباز چ دیباز سف مهیدر ن هیباشه و  یبهداشت

ش جا داده بود.. و سالن بزگ که قشنگ دو تا ست کامل مبل رو تو خود هیوارد  نییبود با دوتا پله به سمت پا یچوب ینرد ه ها

رفت از در سمت راست آشپزخونه یبه سمت آشپزخونه م گشیو طرف د شدیقرار داشت م دیبزرگ سف ی انویپ هیگوششم  هی

حال نسبتا  هینفره قرار داشت و از در چپش وارد  12 یناهار خور زیم هیکه  شدیفضا م هیقشنگ وارد  یلیاختالف سطح خ هیبا 

 واریاز مجد توش به د یعکس خانوادگ هیحال  یتو رفتیشده به سمت باال م یخراط یچوب یکه کنارش پله ها یشدیبزرگ م

جوون و الغرتر بود دوتا برادراشم  میاز االنشم بهتر بود!!! خانوم فرخ یسالشم نبود ول ستیعکس مجد ب یتو دزده شده بو

 پدرش بود. هیشب شترمیب داشت و یتر رایگ یبه نظر من مجد چهره  یخوب بودن منته

خوب  نکهیشده بود بعد از ا نیتزئ یریکمرنگ وش یلیخ یآب یرنگ ها بیخونه با ترک یبود و همه  یقشنگ یکل خونه  در

بود چند تا پرتقال برداشتم و آبشو  یرو باز کردم .. خدارو شکر فراوون خچالیزدم وارد آشپز خونه شدم و در  دیاطراف رو د

فقط  دمی.. کدوم در اتاقشه که د کرمیو از پله ها باال رفتم .. داشتم فکر م یسبن یگذاشتم تو  ریو کره و پننون  کمیگرفتم و

 یدرها متفاوت بود واسه  ریشرکت افتادم که با سا یدر اتاقش تو ادی یچرا ول دونمی.. نم ستین گهید یدرا هیدره که شب هی

 شدیم دهیبودخس خسه نفسش شن دهیکش زتخت درا یرو نهی, حدسم درست بود به سدمیاون اتاق سرک کش یاول تو نیهم

 هیبود با  دیسف یبه اطراف انداختم .. اتاق سرمه ا ی.. نگاه یپاتخت یرو گذاشتم رو ینیس نکهی.. خوابه خواب بود ...بعد از ا

 دبو یباشه اتاق ساده ا یبهداشت سیسرو در که باز حدس زدم هیتخت دونفره سمت چپ ...و  هیکار سمت راست اتاق و  زیم

.. با  خوردیبه چشم م شهییچندتا عکس از خودش و دوستاش که همه پسر بودن و معلوم بود مال دوران دانشجو وارید یرو

سرفش برگشتم سمتش . خواب بود هنوز.. احساس کردم تب داره گونه هاش گل انداخته بود .. آروم دستمو گذاشتم  یصدا

 دارشیکردم ب ی, نگران شدم .. آروم لحاف رو زدم کنار و سع سوختیکه حدسم درست و بود داشت تو تب م شیشونیرو پ

کردم طاق بازش کنم  یسع یمردن کلیه نی.. با ا رفتیو دوباره خواب م گفتیم ونیتکونش دادم فقط هذ یهر چ یکنم .. ول

برداشتم  زریخ از تو فری کمیرفتم سمت آشپزخونه  عیکردم و سر نکارویبود ا یوکاپشن گرمکنشو از تنش در آرم با هر بد بخت

 ییلباسشو نیدم حال که توش فقط ماش ییاتاقک کنار دستشو هی یخونرو گشتم و آخر تو یسوراخ سنبه ها یو دنبال لگن همه 

 خی کهیچند تا ت خودش پر کردم و ییدست شو یکردم و بدو رفتم باال .. لگن رو تو دایبود و حدس زدم رختشور خونست پ

رفتم  دنیشروع کرد لرز هوی نکاریلگن ..بعد از ا یو کردم تو نییانداختم توش و آوردم لب تخت .. پاهاشو از تخت انداختم پا

 لب گفتم : ریعرق بود رو ناز کردم و ز سیکه خ شیشونیتنشو گرفت تو بغلم که نلرزه... و آروم اروم پ

که از  یدستمال یهارو ال خیاز  کمیپسر خوب..بعدم  نی..آروم.. آفر یشیزود زود خوب م نکاریآروم.. تبت باالست با ا سییه -

 .شیشونیپ یو گذاشتم رو دمیچیآورده بودم پ نییپا

بغلش کردم از رو تخت اومدم  ینجوریا نهیچشماش باز شه و بب دمیکم لرزشش آروم شد و حرارت بدنش کم شد .. ترس کم

.. و  ییدستشو یدرآوردم و خشک کردم , دوباره درازشون کردم رو تخت ..لگن رو بردم گذاشتم توو پاهاشو از لگن  نییپا
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 هویاومده بود تا دستمو اومدم بردارم  نییپا یلی.. تبش خ شیشونیپ یرو مهنوز خوابه .. آروم دستمو گذاشت دمیبرگشتم ..د

 گفت :  یلبخند کمرنگ هیزدم که با  غیمچمو گرفت و منم از تر س ج

 بابا .. مگه مرده زنده شده؟؟؟ سیییه -

 کردم مچمو از دستش در آرم که سفت تر گرفت و گفت : یسع

 ..ری.. واسم لقمه بگ رمیلقمه بگ تونمیحالم نم نیلب تخت ... من با ا نیبش -

 گفتم :بهانه  نیبا ا نیهم یانداختم کره آب شده بود واسه  ینینگاه به س هیبود!!! و  ییآدم پرو کال

 ول کن دستمو کره آب شده برم عوضش کنم .. -

 .. ریهمون نون پن خوامیدفعه گقتم دوست ندارم خر فرض شم ...من کره نم هی -

داد بهش  هیباال ونشست بالشت رو گداشت پشتشو تک دیرو گذاشتم رو پاهام اونم خودشو کش ینیکه آزاد بود س میدست با

گرفتم براش و اونم با دستش  یدست لقمه م هیبود و با  ینگاهش با هر جون کندن ری..ز زدیمقلبم تند تند  یچرا ول دونمی..من

 ... خوردیقلپ آب پرتقال م هیدهنش و روش  ذاشتیکه آزاد بود و دست منو نگرفته بود م

که ابروشو داده بود باال و از  یشد دستمو ول کرد .. اروم دستش رفت سمت کاپشن گرم کنش و در حال یچ دونمیدفعه نم هی

 گفت : دیباریم طنتیچشماش ش

 ؟؟؟؟یدر آورد نویتو ا -

 تکون دادم و گقتم : سر

 آره ..چطور .. -

 نگاه به سر تاپام انداخت و گفت : هیکرد و  زیچشماشو ر هوی

 ...یکدوم لباسامو در آر گهیخوب شد پاشدم وگرنه معلوم نبود د -

 کردم و گفتم : اخم

 ..هییچه حرفا نیا نییپا ارمیتبتونو ب خواستمیم نیتب داشت -

 و گفت : دیگرفتش خند یبا اون صدا بلند

 .. یبمال رهیسر منو ش یخوایم گهیمن خودم آدم لخت کنم ... تو د -

 باز دستمو گرفت و گفت : عی.. اومدم پاشم که سر ییهمه وقاحت و پررو نیا ا دیسوت کش مخم

 من هنوز گشنمه ... -

مشغول لقمه گرفتن شدم و اونم ساکت نگام  چربهیزورم بهش نم ضهیمر نکهیبا ا یحت دونستمیم رونینفسمو دادم ب یعصب

 گفتم : نیهم یکه گذشت احساس کردم مچ دستم داغتر شد واسه  کمی..  خوردیو لقمه هاشو م کردیم

 .. نیبخور رارویپن خوادی.. نم نیل رو بخورفکر کنم تبتون رفت باال باز فقط ته آب پرتقا -

چون گفت  دیجوجه شروع کرد زدن ..انگار فهم نهی... قلبم ع کنهیداره نگام م یجور هی دمینگفت نگاش کردم که د یزیچ دمید

: 

 ... ستین یضیمال تبِ مر -

 که توش بود حالم بهم خورد گفتم : یکه خودمم از ضعف یلحن هیبا  -

 ن؟؟؟یدستمو ول کن شهیم -

 ول کرد و گفت : تیبا عصبان دستمو

 فنیآ رو بزن....... ..…912 ریشماررو بگ نیتلفن رو بردار ا -

 و گفت : دیچیدختر پ هی فیظر یگرفتم دو تا بوق خورد که صدا شماررو

 .ییتو زمیعز نیشرو یوا -

 سارا سالم -

  هینجوریصدات چرا ا زمیسالم عز -

 ؟؟یاریواسم ب یدرست کن یبلدسرما خوردم سوپ  -

 !!!!یشیتو تنم خودت خوب م ینیبب دمیخر یلباسم ازونا که دوست دار هیاونجام!!تازه  گهیساعت د 1معلومه عشقم تا  -

 بعد حالم بده بدو ! ینه بذار اونو برا -

 زود اومدم بوووس!!!! -

 کرد قطع کنم ... اشاره

 کردم ... نگاش

 .. کردیم ینیرو قلبم سنگ یزیچ هی
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 گفت : یعصب یرو برداشتم که برم که با صدا ینیحرف س بدون

 نشو... یو تو راهرو آفتاب نورای, ا ادیم نیا -

 و گفتم : یرو پاتخت دمیرو کوب ینیآوردم س جوش

 ولو بودم .....  نجایهمش ا ایکنم  دایشما راه پ یونیبه خلوت هما دادمیچاک م نهیآخه من داشتم س -

گذاشتم سر  داشویبرداشتم و کل فموینداره!!!! ک اقتیتشکرش بود ... ل ی.. گربه صفت .. جا رونیدرو زدم بهم و رفتم ب بعدم

موقع برگشتن با دختره روبرو شم و فکر کنه واسم مهم  ییبرم جا دمیترس یبرم خونه .. ول خواستی.. دلم نم رونیجاشو زدم ب

چرا همش گوشم  دونمینم ی...ول تمیشدم برگشتم تو سوئ الیخ یب نیهم یواسه  ونستخ نیا یدختر تو هیبوده نشون بدم 

رو  یصحنه ا نکهیا یمنم واسه  دیچیراهرو پ یتو یکفش پاشنه بلند یسه ربع بعد صدا بای...تقرادیدختره م یبه در بود که ک

 در شدم .. زونیکنه آو نیاز دست ندم ع

فر که از  یشراب یدرشت سبز و موها یو چشمها دیرو به بلند با صورت سفاسمش ساراست قد متوسط  دونستمیکه م دختر

سر مه  یپانچو هیبا  دیتاپ و شلوار سف هیهمرنگ موهاش زده بود و  یرژ لب زرشک هیپشت شال تا کمرش بود داشت لباشو 

صبح اومد دم در و سارا  پیم دستش بود مجد با همون ت کیکوچ ی ابلمهق هیبود ب  دهیکه جلوش رو باز گذاشته بود پوش یا

 با عشوه گفت : دتشیتا د

 ..یباش ضیمر نمینب ینیشرو رمیبم یاله -

احساس کردم  یچرا ول دونمیکار نم نیموقع ا دیبهش مجد دستشو دور کمرش انداخت و گونشو رو بوس دیکه رس یموقع

 مخصوصا در آپارتمان منو نگاه کرد و رو کرد به سارا و گفت :

 پاره .. شیآت یاومد یمرس -

 و رفتن تو... دیخند دخترم

خودم فکر کردم ..  شیلحظه بستم .. پ هی. رفتم پهن کاناپه شدم.. و چشمامو  زدیم نیشده بود ... تند و سنگ یجور هی قلبم

 یمجد آدم اصال جالب دمیدینبودم که کورکورانه عاشق شم ..م یرستانی... دختر دب کنمیم دایچرا ؟؟ چرا به مجد دارم احساس پ

 یمن ربع النوع نجابت بود...با خودم فکر کردم کاش محمد دیکه از د یبودم ...کس دهید روکه محمد  ینبود .. اونم واسه من

رفته بود  نیبکارت روحم با محبت محمد از ب نکهیکنم .. بغضم گرفت .. ا سهیناخودآگاه همرو باهاش مقا یکه ه ینبود!!! کس

باشه ..درسته  میتو زندگ دیمرد با هیمعتقد بودم فقط  مهم وطن یاز دخترا یلیکه مثل خ یبود اونم واسه من یبد یبرام ضربه 

اونروزها  ی... تو مشیبود رفتهیپذ شترمونیمتاسفانه ب یول شدیم قیاز جامعه به افکار ما زن ها تزر ییجورا هی تیذهن نیا

 هیبدم من  حیتوض زمباهاش بسا ندمویکه قرار آ یچطور به نفر بعد نکهیمحمد آزارم بده ا یفکر رفتن ناگهان نکهیاز شتریب

نشون  یاگه طرف مقابل عکس العمل بد کردمیفقط نامزد بودم زجر آوربود احساس م فتهیب یاتفاق نکهیبدون ا یکیبا  یزمان

...به هر حال  میبوذ دهیداستانا نشن نیکم دور و برمون از ... یرانیا ی!!! اونم مردا شهیغرور منه که لگد مال م یبده ته مونده 

بود فوق العاده جذاب و  پیاون خوشت شدمیم یعاطف ریمن داشتم درگ زدمیخودمو گول م دیحرفا گذشته ... نبا نیااز تمام 

 دینبود .... نبا یمالک درست نایا یداشت ...ول کنهیزن رو جذب م هیاول  یرو که در وهله  یتمام صفات یموفق بود و بقول

و شک  دمیدیخودم و جسممو هنوز پاک م یکرده بودم و بهم خورده بود ول د..درست بودکه من نامز فتهیاتفاق ب نیا ذاشتمیم

 تر باشم ... نییاز اونا پا تیاز لحاظ ظاهر و موقع نکهیمنو ندارن ولو ا اقتینداشتم که مجد و امثالش ل

 . رهینم شیپ یعقالن زیهمه چ شهیهم دونستمیم یگرفت ...ول یشیار عقلم با اقتدار از احساسم پکلنج یبعد از کل اونشب

 هشتم : فصل

جلوش  یلیخ کردمیم یمن سع نکهیهمم ا دیچیپیدر آرامش بود هم مجد به پرو پام نم یبود که همه چ یهفته ا کی بایتفر

 ادمهیروزاکه  نیاز هم یکیشده بود...  خچالی نیع بایو خونه تقر شدینشم اواسط آبان بود و هوا کم کم داشت سرد م یآفتاب

 هیبودم  دهیهم پوش یو دوتا شلورا گرمکن رو رو  ورینکه اونقدر سردم بود که دوتا پلیامم بود , با ا انهیروز عادت ماه نیاول

ه شوفاژ هارو روشن کنه.. نشسته برم به مجد بگم ک رفتینم شیچرا پام پ دونمیبازم نم یبودم سرم ول دهیکش یکالهه پشم

خودشه .... از بعد  دمیکه نگاه کردم د یچشم یکه زنگ آپارتمانم زده شد از تو کردمیدانشگامو مرور م یبودم داشتم درسها

کندم و درو باز کردم .. طبق عادتش  ی..باالخره دل از چشم ومدیبهش م یهوا الغر تر شده بود ول هی هیاز اون سرما خوردگ

 سالم کنه گفت : نکهیا بدون

 ؟ یتا درو باز کن یدیلفتش م نقدریبناست چرا ا ریفکر کردم خونت هزار متر ز -

 تفاوت گفتم : یبزنه!!! .. ب شرویندادم ..کال دوست داشت ن جوابشو

 خوب حاال امرتون ؟؟؟ -
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 امیسر م هی.. البته قبل رفتنم  میکه برد یهمون مناقصه ا یاصفهان واسه  رمیهفته م هیاومدم بگم من دارم فردا صبح  -

و  نگیدر پارک ریعالوه بر دزد گ ستمیکه ن یچند وقت نیا یخواستم قبلش به تو بگم .. تو یول کنمیالزم رو م یشرکت و سفارشا

 !منم راحت تره!! الیبهتره و خ یلیخ یلیکه خ یتا تنها نمون شاتیاز قوم و خو یکی یخونه  یقفل کن .. اگرم بر میدر اصل

 بهش انداختم و گفتم : ینگاه

 گه؟یخوب د -

 اقوامت ؟ یخونه  یرینم یعنی -

 !!! ... بعدشم مگه تا االن تنها نبودم؟؟!! .. دیستیشبا ن یلی.. شما خ نمیبینم یلینه .. دل -

 محو رو لبش نشست و گفت : یخنده  هینگام کرد بعدم  موشکافانه

 ؟؟؟یآمار رفت و آمد منم دار نمیچه شجاع!!! بب -

 نیواسه هم کنیداره سر تاپام رو بر انداز م دمیبگم که د یچ کردمیخودم گفتم باز آتو دادم دستش ...داشتم فکر م شیپ

 گفتم :

 ن؟یکنینگام م ینجوریچرا ا ادم؟؟؟یشاخ دارم  -

 شک گفت : با

 سردته؟ -

 چطور -

بعدم اشاره کرد  رونیزده ب ریازون ز گهیشلواره د هی دمیبعد د یهمه لباس و کاله تنته .. اول فکر کردم چاق شد نیآخه ا -

 شلوارم ..  یبه پاچه 

 پسر کشت!!!!! پیت نیبا ا انایک یریخودم گفتم نم شیپ

 ادامه گفت : در

 ..یشیم یدار ضیشوفاژا روشنه بازم سردته ؟ نکنه مر نکهیبا ا یعنی -

 داد زدم : بایتعجب نگاش کردم و تقر با

 مگه روشنن؟؟؟؟؟؟؟!!!!! -

 کرد گفت : تعجب

 !! گهیهفتست ... هوا سرد شده د هی کینزد -

 گفتم : تی!!!!! با عصبانکردمیم شیهونجا قربون خواستیم دلم

 !!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟یبه من بگ دینبا یکنیشما شوفاژارو روشن م یعنی -

 باشه گفت : افتاده شیتازه دوزار انگار

 .. کردمیآخه فکر م -

 فسفر نسوزون ... نجوریشما ا -

 قلق داره!! راشیواست شوفاژارو روشن کنم!!!! ش یخوای.. حاال م دیببخش -

 .. ستمیالزم نکرده چالع که ن -

 بهم کرد و شونه هاشو انداخت باال وگفت : ینگاه موزمار هی

 پس.. فعال!!! یدونیخودت م -

رو نتونستم باز  جکدومی.. خالصه .. هیسوم یزور زدم باز نشد .. دوم یرو هر چ یدر و بستم بدو رفتم سمت شوفاژها.. اول تا

امتحان  شدینم یباز کنه .. منم تنها , به هرکس رارویش ووردمیم ویکی دیبا رفتمینه .. اگه نم ایکنم .. مونده بودم برم بهش بگم 

لبخند  هیداده و با  هیکنار در تک واریبه د دمیشدم و رفتم سمت در تا درو باز کردم د الیخ یب کهکرد ..تو دو به شک بودم 

 !!!!! بعدم گفت :کنهینگام م انهیموذ

 نه ..!!!؟؟ یشد؟؟؟!! نتونست یچ -

 رفتم کنار .. یحرف چیه یجلو در ب از

 نگاه کرد .. بعدم روشو کرد به من و گفت : هیتو اول به دور و بر  اومد

 ... قهیچه با سل -

 !یمرس -

بابام  ادیدونه ازون خنده مهربوناش که منو  هیحرکت بازش کرد .. بعدم با  هیرفت سمت شوفاژ اول و با  گهیحرف د چیه یب -

 نگام کرد و گفت : نداختیم

 لجباز ... ی دختره یایبر م نایاز پس ا فیظر یدستا نیآخه تو با ا -
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جنبه نباش باز به روت  یب نقدریا خورهیاون به درد تو نم انایخودم گفتم ک شیدوباره شروع کرد به تند زدن .. پ قلبم

 ..بعدم ناخودآگاه بهش اخم کردم!!!!!دیخند

ن کرد رو کرد بهم و رو روش نییتا شوفاژ پا 3 یشوفاژا ..وقت ی هیرفت سراغ بق یحرف چیه یبرد ب یپ میکه به حال درون انگار

 گفت :

 !دهیسه تا کفاف کل خونرو نم نیاجازه هست مال باالرم روشن کنم ؟ ا -

 مودب شده بود .. نگاش کردم گفتم : چه

 !!شمی.. ممنون م دیهمرو روشن کن -

 نداره برم تو اتاق خوابت ؟ یپس مشکل -

 ... نینه بر -

 امشب؟؟؟!!!! کنهیم ینجوریچرا ا نیخدا!!! ا ایاز باال اومد .. نگاش مهربون تر شده بود!! با خودم گفتم  یرو کاناپه .. وقت نشستم

 از کارشم تشکر کنم تعارف زدم گفتم : نکهیا یبرا

 ؟ نیخوریم ییچا هی نیتو زحمت افتاد یمرس -

 داره ... گفت : ومدیتعارف اومد ن گنیم

 .. ستین یآره اگه زحمت یآخ گفت -

 دونمیرو گذاشتم نم ی.. خالصه رفتم تو آشپزخونه و کتریالل گهینم یکس یبار خودم کردم..شما حرف نزن راهیبد و ب یدلم کل وت

سبد  هی نیهم یبلدم واسه  یدوست داشتم حاال که هست نشون بدم خانه دار یخونم باشه ول یدوست نداشتم تو نکهیبا ا

دستشه و داره نگاه  مونیقاب عکش خانوادگ دمیکه وارد حال شدم د ی..موقعادیب شجو یبردم تا کتر یدست ریو دو تاز وهیم

 و گفت : دیبعد مهربون خند زیقاب و گذاشت سر جاش و اومد سبد رو از دستم گرفت و گذاشت رو م دیتا منو د کنمیم

 حالت خانوم موشه .. نیبا ا یدیچرا زحمت کش -

 گفت :خودم فکر کردم کدوم حالت که دوباره  شیپ

 ..یدار یخواهر خوشگل -

 حال گفتم : نیشد .. با ا یجور هیته دلم  یدوست داشتم ول یلیرو خ یکت نکهیبا ا ومدیخوشم ن یلیچرا خ دونمینم

 ..  دیلطف دار -

 شد و گفت : رهیبه صورتم خ هیثان چند

 ... یتو بانمک تر یول -

 به خودم اومدم و گفتم : یسوت کتر یاز دلم رد شد.. با صدا یخنک مینس هی

 جوش اومد.. یرو دم کنم کتر ییبرم چا -

و دستم رو  دیکش ریدلم ت ریز هویو با خرما و قند گذاشتم تا اومدم بردارم  ختمیاستکان ر یتو دیدم کش یچا نکهیاز ا بعد

 که نشنوه کردم ..  یآروم جور یناله  هیدلم و ریگرفتم ز

داده به در زبونم بند اومده بود ...با لبخند اومد تو و  هی.. تک دمیحساس کردم برگشتم درو ا ینگاه ینیسنگ نیح نیهم یتو

 و گفت : سادیروبروم وا

 همم .. دادیم نی... هم درد و تسک خوردیم نیدارچ یدردا داشت چا نیمامانم هر وقت از -

 هی نیتو زم رفتمیم شدمیدوست داشتم آب م ییجورا هیکرده بود ..  خیو نوک انگشتام  رونیب زدیم نمیداشت از س قلبم

 ..کشتمشیام دوست داشتم م ییجورا

 باشه ادامه داد : دهیکه فهم انگار

دم کنم خانوم  نیدارچ یمن واست چا ینیتو بش یخوایمطمئن شدم.. م دمتی.. االنم که د دمیکه رو تختت بود فهم ییزایاز چ -

 ض؟یموشه مر

 تم :گف ومدیکه از ته چاه م ییصدا با

 میبه حر دنیکه به خودشون اجازه م ییتو خونم باشه ... اونم از اون مردا بهیمرد غر هی؟؟؟ من دوست ندارم  دیبر شهیم -

 افراد سرک بکشن .. یخصوص

 گفت : یعصب کمیبهم کرد و با لحن  ینگاه

 میتصم خوامیم امیب نکهیخوب جولوناتو بده چون بعد از ا ستمیهفته که ن هی!!!!!  دیدمشو چ دیهمون موشه که با یدوباره شد -

 نه!!! ای یرو دار یشرکتم باش یتو نکهیا اقتیل رمیبگ

 اخم نگاش کردم و رومو کردم اونور.. با

 و گفت : دیغر یعصب
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 روتو بکن سمت من..  زنمیهر وقت باهات حرف م -

 رفت چرخوند سمت خودش و گفت :با دستش چونمو گ هویرومو همون ور نگه داشتم ..که  مخصوصا

که پدرت به سخاوت گفته که به من بگه هواتو داشته باشم!!وگرنه من  نیمال ا ذارمیبه الالت م یل یل یگاه ینیبیاگه م -

 بکشم!!! ویناز کس نکهیعادت دارم نازمو بکشن نه ا

 بود .. نییکرده بود و به وضوح فشارم پا خیشده بود تنم  شیآت یگوله  نیع نگاش

در  یچند لحظه بدم صدا رونیاز آشپزخونه رفت ب یچون آروم چونمو ول کرد و بدون حرف اضاف میبود چه حال دهیفهم مطمئنم

 خونه اومد...

نازک  یلیماهانم خ یشه.. موقع ها یو اجازه دادم اشکام جار زیآشپزخونه ولو شدم .. سرمو گذاشتم رو م یصندل یرو همونجا

اجازه بدم هر  دیفکر کردم چرا ؟؟؟ چرا با نیبه ا ومدیطور که اشکام م نی.. هم دادیم نیبهم تسک کمی هیگر شدمیم ینارنج

.... آروم دیبه ذهنم رس یفکر هوینبودم ..  ینجوریجاها ..من که ا یلیخ امیجوور دوست داره باهام رفتار کنه!!!! چرا کوتاه م

به در کنم!! اون  دونیرو از م فیتا حر هیهفته فرصت خوب هی نیا کردمیزدم .. احساس م یلبخند موذ هیاشکامو پاک کردم و 

 نی... پس نوبت من بود ... با اکردیم یبا طعمه باز شتگربه بود که قشنگ دا هیاون  رفتیم شیپ یباز یکامال داشت رو قاعده 

 بود!!  ییفرصت طال هیهفته  نی... . اشناختمشیخوبه خوب م دیاول با فیبرد از حر یگرفتم ..برا یفکر جون دوباره ا

زده!!!  یبرم شرکت تا فکر نکنه بهم ضربه ا هیبود فردا با روح نیقدم ا نیاول دمیتو ذهنم خواب یبا هزاران نقشه  اونشب

داشتم واسه  یسرمه ا کیش هیبارون هیصبح ساعت شش سر حال از خواب پاشدم بعد از خوردن صبحانه رفتم سر کمد لباسام 

 یسرمه ا نیشلوار ج هیگرفتم اونو بپوشم با  می: دوزار افتاد روت!!!!! تصم گفتیم یکت دمیپوشیکه هر وقت م یمهمون ی

 نهیآ یجلو یکردم وقت میحساب شیآرا هیانداختم سرم و  دمیشال سف هیسوخته .  یو بوت پاشنه بلند قهوه ا فیک هیراسته و 

 ...رونیلبخند پسر کشم نشوندم رو لبام و با بسم ا.. از در اومدم ب هی فرق کرده بودم یکل سادمیوا

رو قطع  ریرفتم دزدگ نیهم ی.. واسه  ادیب دینرفته ... گفتم معطل کنم شا دمیفهم نگیپارک یتو نیاز ماش نییرفتم پا یوقت

نگاه انداختم  هی نییپا ادیداره از پله ها م دمیرفتم سمت در که د یم نگیداشتم از پارک دیکمم طولش دادم .. نا ام هیکردم و 

 ابروهاشو داد باال و گفت : دمیکه د

 شرکت ؟؟؟ یریم یدار -

 بله.... -

 .. یزد یپیچه ت -

 ! رونیآخه بعد از شرکت قراره برم ب -

 چپ نگا کرد و گفت : چپ

 کجا ؟؟؟ یبه سالمت -

 تفاوت گقتم : یب

 آقا شجاع . یخونه  -

 رو بهش انداختم و تو بهت گذاشتمش و رفتم ... ومدیپسر کش که چال گونم قشنگ به چشم م یخنده ها دونه ازون هی بعدم

تو  دمیلحظه ترس هیشد اومد سمتم ..  ادهیپام نگه داشته شدو مجد ازش پ یجلو یژیبا ق نیکوچه بودم که ماش یوسطا

حرکت گلمو گرفت  هیتفاوت نگاش کردم اومد سمتم و با  یدادم جلو و ب نمویخودمو نباختم و س یبود .. ول یطوفان هیچشماش 

 .. نیماش ی شهیچسبوندتم به ش

 گفت : یعصبان و

 شرکتم!!! ادیب یفا حشه ها کس نیخوش ندارم ع -

 دستش رو از دور گردنم باز کنم گفتم : کردمیم یکه سع یبودم .. اخم کردم و در حال دهینپوش یمن که لباس بد شدینم باورم

 مردم.. ی....جلوی؟؟؟؟ ولم کن لعنت یم کردچته ر -

 محکم تر فشار داد دور گلوم ...و گفت: دستشو

 پس سوار شو.. -

 ... نیدر رو باز کرد و هلم داد تو ماش یحرف چیه یب

 گفتم : یقفل کودک رو زده عصب دمیکه د نییسوار شد .. اومدم درو باز کنم بپرم پا خودشم

 ؟ هیچ ایمسخره باز نیا -

... با خودت ؟ بعدم دستمال گرفت یکنیلج م یدار ی؟؟؟ با ک یدعوت ی؟؟؟ مگه عروس هیکفشا چ نی؟؟ ا هیچ ایمسخره باز نیتو ا -

 جلومو گفت :

 ..یشد ییهرجا یزنا هیسرخ رو از رو لبت پاک کن ... شب کیزود اون مات -
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 گفتم : تیعصبان.. دستمال رو گرفتم و پرت کردم اونور و با  دیکش یداشت سوت م مخم

 یشونیکیکه هرشب با  ییو اون زنا ییتو ییو تو ..هرجا دونمینگه دار وگرنه من م -

 زد انگار نه انگار ...و گفت : یپوزخند

 من!!! شیپ ومدنینبودن که هرشب نم ییاونا که اگه هرجا -

 داد زد : تیعصبان با

 به تو چه آخه... یمن هیتو مگه ک یلعنت -

 .. کنهیفکر م یخودش چ شیپ ندتیبب ینجوریناموس ا یمرد ب هی دونمیم یول ستمین تیکس- -

 خود پندارد!!!!  شیکافر همه را به ک -

 دورگه شده بود گفت : تیاز عصبان ییرو ترمز و بزگشت سمتم و با صدا زد

 باشه .. ادتی نوی!!! استمیکه هستم ناموس دزد ن یمن هر گه -

 :گفتم  ییبا پررو یبودم ول دهیترس

 ؟یکنیم تشونیثیح یکه ب ستنیننه بابان ؟؟؟ آدم ن یب شتیپ انیکه م ییپس اون دخترا -

...  ادایسگ من باال ب ینکن اون رو یکار هی اناینبودم که ... استغفرا... ک یدر ضمن من تا حاال با دختر خوانیاونا خودشون م -

 ..کنمیآدم پاک کن وگرنه خودم پاکش م یبچه  نیاون رژ کثافتو ع

 دوباره دستمال رو پرت کردم تو صورتشو گفتم : نیهم یچرا دوست داشتم با خودم و خودش دوئل کنم واسه  دونمینم

 رژ از رو لبم پاک شه !!! نیفکرشم نکن ا -

 بهم کرد و گفت : ینگاه مشکوک هیباال بود چون  وشیک یکال آ ایبا دخترا بودن بود  ادیز یاز تجربه  نمبدونم

 من پاکش کنم ... قند تو دلت آب شد؟؟؟ ادیبدت نم هنکیمثل ا -

 ناخناشو دونه دونه بکشم!!!!!!!!!!!!!!! خواستی..دلم م دیسوووت کش مخم

 سمت من گفتم : ارتشیرو با آرامش برداشت تا اومد ب دستمال

 ؟؟ بدش خودم!!!  یکنیم کاری!!! چیهووو -

 گفت : ینطویبه لبم که با لحن ش دمیچند دفعه کش تیعصبان با

 سالم بمونه ... دیاون لب حاال حاال با یاووووه بسه حاال توام!!! لبتو که نگفتم بکن -

 حرصش بدم گفتم : نکهیا ی!!!!! براشهیسرمو بزنم به ش خواستیم دلم

 بده ... ریبه رژم گ هیک نمیبب خوامی!!!!! اونوقت مکشمیهفته در نبودتون نفس م هیخوبه  -

 پوزخند زدم بهش... هی بدم

 نگام کرد و در کمال اعتماد به نفس گفت : ینیزم بیس نیع

 خدا ازون ته دلت بشنوه!!!!!!!! -

 کردیوقتا که به چشمام نگاه م یهفت خط بود گاه یرد و راه افتاد ...رک بگم ازون آدما نکشویع یدر کمال خونسرد بعدم

 یکه نگام کنه بفهمه چمه برا یزن از مرد هیمن به عنوان  دیشا دونمی... نمهخونینا خودآگاهمم داره م ریتا ضم کردمیاحساس م

بار بود تو  نیاول میتجربه رو بدست آورده باشه برام مهم بود ...بگذر نیا یمتیبه چه ق نکهیقبول ا یول ادیخوشم ب یزندگ

 ییاز ال یول ومدیالبته من از سرعت بدم نم رفتیتند م کمی یبود....ول یدست فرمونش عال یلینشسته بودم خدا وک نشیماش

گاه  رفتیتند م یلیعادتش بود خ ای بکشهدست فرمونش رو به رخم  خواستیمخصوصا م دونمی... اونم نم دمیترسیم دنیکش

 .. دیکشیم ییال نیدو سه تا ماش نیاز ب یگدار

 زد رو ترمز و گفت : هویشرکت که  یکاینزد میدیبود رس یبا هزار بدبخت باالخره

 واست بد شه... خوامی.. نم نتمونیبب یدوست ندارم کس کنمیم ادتیپ نجایا -

 و گفت : نییرو داد پا شهیشدم که ش ادهیحرف پ بدون

 تو شرکت راه نرو امروز... یلیبا اون کفشاتم خ -

 چپ نگاش کردم که گفت : چپ

 فعال بابات تورو دست من سپرده!!!!! -

 :گفتم  یعصبان

 .. میشمارو دستش بسپر میکن دایپ دیبا یکی -

 و گفت : دیخند

 !!!!!!!!طونیش -

 کردم ..و رومو ازش برگردوندم ... یاخم
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 گاز داد و رفت... اونم

طبق  دی.. منو که د کنهیم یشرکت امر و نه یو داره به دو سه تا از بچه ها سادهیشمس وا زیبغل م دمیشرکت د دمیرس یوفت

 یحرفشو گرفت..رفتم تو یکرد ... و ادامه  زیاخم ر هیهوا تکون داد بعدم نگاش رفت سمت کفشام .. و  هیمعمول سرشو 

.... چه ناز  یزد یپیگفت : اااوووووه چه ت یو بعد از سالم و احوالپرس دیکش یسوت دیاتاقم .. فقط فاطمه اومده بود تا منو د

 یشده... ازش تشکر کردم کم کم سر و کله  یاکشن یچه صحنه ها باعث خلق پیت نیا یخودم گفتم خبر ندار شی.. پ یشد

اومد از  sms هیکارام بودم که  مشغولگذشت و  یساعت هیما دادن ...  پیراجع به ت ینظر هیشد هر کدوم  دایسحر وآتوسام پ

 ناشناس .. یشماره 

 "بخورمشون!!!  شمی!!! چون مجبور مادیخوشم نم فیضع یاز موشا چی!!!!هامیتا من ب یکاوری... برو تو ر رهیآقا گربه داره م "

 به مرگش که نبودم!!!! یراض گهیبعدش زبونمو گاز گرفتم د ی.. ول یبر نگرد گهید یمجد بود ... تو دلم گفتم : بر کار

حوصله و دمغ بودم و  یب یاالن کسل شده بودم اونروز تا عصر یچرا بر خالف صبح که خوشحال بودم از رفتنش .. ول دونمینم

 نگاه کردم بغضم گرفت ... نشیماش یخال یرفتم خونه و به جا میوقت

سرگرم کردم  یالخصوص کت یخودمو با مامان و بابا و عل یگرفتم دو سه ساعت نارویمامان ا یخونه ناخوآگاه شماره  دمیرس یوقت

 خواب آماده شدم.. یبودم ...بدم برا چقدر دلتنگشون دمیکه صحبتم تموم شد و قطع کردم تازه فهم ی.. وقت

مختلف در نظر  یو انقدر حالت ها کنهیم کاریچ ایبود که مجد االن کجاست  نیا کرئمیکه فکر م یزیموقع خواب به تنها چ شب

 گرفتم تا باالخره خواب رفتم ...

نبود منم حال و حوصله نداشتم ... از خواب پاشدم و به زور حاضر شدم رفتم سر کار ...انگار مجد  حالیصبحش کسل و ب فردا

 بهش سالم کردم و با خنده گفتم :  نکهیطبق معمول فقط فاطمه اومده بود بعد از ا دمیرس یوقت

 ؟  یاول شهیکه هم یایتو از چند م -

 و گفت : دیخند

 ..میرسیم بایتقر 7.5منم بد عادت کرده .. ما  هیزیمحسنه کال آدم سحر خ ریتقص -

شده رو کردم به فاطمه و گفتم  8132 دمیبه ساعت انداختم د ینگاه نیح نیهم یمرتب کردم تا کارمو شروع کنم تو زمویم کمی

: 

 نکردن ؟ ریآتوسا و سحر د -

 .. شبیبا سه تا از مهندسا رفتن اصفهان د ؟یدونینه مگه نم -

 فکرا بودم که فاطمه گفت : نیا یمن رو.. تو یول ادیخودم گفتم خوش بحالشون ..مجد سحر رو گفته ب شیپ

 یستین یچون رسم کنمیتو شده و گفته سحر .. من فکر م الیخ یبعد ب یمجد به معاونش گفته به آتوسا و تو بگه ول ایالبته گو -

 هنوز ...

لحظه به  هیعوالم بودم که  نیا یداده...تو دهیعق رییبود چرا تغ بیواسم عج یاز من برده ول یبود اول اسم یدواریام یجا بازم

رو بپرسم... رو  انیزبون فاطمه داستان اون کرامت گر ریکه از ز تیموقع نیبهتر ستنیذهنم خطور کرد حاال که سحر و آتوسا ن

 کردم به فاطمه و گفتم :

 رفت ؟ هویشد  یبود چ نجایکه قبل از من ا یفاطمه اون یراست -

 و گفت : دیخند فاطمه

سوخته .. من اگه بودم روز اول آمار  ایمغزت خرابه  یفضول پیتو چ کردمیم داشتم فکر م... من کم ک یدیباالخره پرس یوا -

 .. اوردمیدر م اروروی

منو روبروم نشست و  زیدم م دیکش یصندل هیناب دادم دستش اومد  یسوژه  هیدر آورد و انگار که  یشکلک بانمک بعدم

 شروع کرد :

 هیشرکت چ نیمجرد ا یداستان دخترا یدونیتو و سحر نشستن ..م زیپشت م یمختلف یکه من آدما یدوسال نیا یوا.. تو -

 شدیاگه مجرد بودم جذبش م دیمنم شا یعنیحق دارن  ییجورا هی گمینفرن اونم مجده ...رک بهت م هیهمشون عاشق  نکهیا

 م... 

تا بتونم بهتر از  کردمیم فیخودم تعر یآن رو برا وعیش لیو دال ییمجد گرا یماریپروژه تحت عنوان علل ب هی دیگرفت با خندم

 ..امیمجد بر ب نیپس ا

 ادامه داد :  فاطمه

 

 یو نا حساب یمرد جوونه که اونقدر دورش رو دختر حساب هیمن  دیاز د یداره ول یمجد انحراف اخالق ایلیخ دیاز د یدونیم -

که منحرفه نسبت به همه منحرفه  ی..وگرنه کسزنهیم یناخونک هیکه جلوش بازه  یخوان نعمت نیگرفته که ناخودآگاه گه گاه به ا
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واسش  یلی.. من به شخصه خ کنهیموقع حرف زدن نگاهم نم یحت میکه شوهر نامزد دار توساآ ایمجد به من  شهیباورت نم یول

رار کرد تا باالخره اونقدر تک یبه مجد نخ داد و مجد نگرفت ول گهید یایلیاحترام قائلم ..اما راجع به کرامت بگم که اونم مثل خ

 خودش رفت نخ رو داد دست مجد .. بایتقر

 خندش تموم شد ادمه داد : نکهیرفته بود از خنده بعد از ا سهیخودش ر هیکه از تشب فاطمه

کرامت و با هم قهوه  یکرد شبم رفته بودن خونه  فیما تعر یو اونجور که با وقاحت برا رونیکرامت مجد رو شام دعوت کرد ب -

 یخوش نشون داده تمومه و اون عاشقش شده واسه  یچون مجد بهش رو کردیخورده بودن کرامت اونقدر ابله بود که فکر م

مجدم  یکنه ول یرو زسم یهمه چ گهیداشته و به جسمش صدمه زده و بهتر د رابطهادعا کرده بوده که مجد باهاش  ایگو نیهم

کرده ...  یدفعه جراح نیو مشخص شده نه بابا خانوم چند دهیصحبتا کش نیا یو کار به پزشک قانون کرده تیازون زبل تر شکا

 حرفا.. نیحساب و ا هیتسو یبود واسه  مده, کرامت او یکه تو اومد میکنه ..اونروز رونشیمنجر ب ایقضا نیبه هر حال تموم ا

کرده ؟ که فاطمه در  دایداستان از کجا درز پ نیا نکهیاونم ا دیچرخیسوال تو ذهنم م هیکه دهنم باز مونده بود ... فقط  من

 جوابم گفت :

تا کرامت  یبودن ول یمیبود مثال صم یکی نیو پوک کرامت و ا کیکرامت به اسم خانوم درمنش تمام ج یدختره بود لنگه  هی -

 دادیکرد البته خودشم بعد از دو هفته اخراج شد چون اونم داشت به مجد طناب م فیهمه تعر یداستان رو واسه  یرفت همه 

 بالفاصله درمنش رو هم اخراج کرد! شهیم تشنجبود وضع شرکتش داره م دهی.. مجدم که د

 حرفش گفت : یدر ادامه  فاطمه

 بر خالف تو اون بهت توجه داره ... نمکیهر چند که من حس م ینداره تو بود یبه مجد توجه دمیکه د یمدت تنها کس نیا یتو -

 نکرده خوشحال شدم وگفتم : دایپ یرونیعالقه به مجد نمود ب یحالت درون دمیدیم نکهیا از

 کنه!! عممیضا خوادیم ییجورا هی کنمینه بابا من احساس م -

 و گفت : دیخند فاطمه

خوابت برده بود  زیاونروز که رو م یدونیپدرانه داره .. م تینوع احساس مسئول هینسبت بهت  ییجورا هی کنمینه احساس م -

و بعدم رو به ما کرد و  کنهینگات م یلبخند هیداره با  دمید یول هیحتم ختیخودم گفتم توب شیکنم پ دارتیمن اومدم ب

 مرخصمون کرد ..

 مجد روجمعش کنم به دروغ گفتم : یسوت نکهیا یبرا

 از جام .. دمیصدا کرد که ده متر پر ومیلیفام یجور هی ینکرد ول خمیتوب -

 

 گفت : فاطمه

 افتاده باشه گفت : ادشی یزیبهت گفتم بعدم انگار که چ یک نیبهر حال بب -

 رفتیم یمدت بود به هر بهانه ا هیگرفتار عشق مجده البته  ییجورا هی.. سحرم  یسحر راجع به مجد حرف نزن یبهتره جلو- -

سبک  یمثل سحر رفتارا یمجد بهش رک گفته بوده که دوست نداره از دختر خوب مهیمش رح یازون جا که نوه  یاتاقش ول یتو

نکرد  نکارویا یاز سحرم سوءاستفاده کنه ..ول یبه راحت تونستیبود م یفیاگه آدم کث ادیاز مجد خوشم م نهیهم ی.. واسه  نهیبب

 کار ازش دارم .. طیمحکه من در حد  هیبا توجه به شناخت نیالبته خوب ا

 

فاطمه  دگاهید شیمن حواسم هنوزم پ یسر کار ول میفاطمه که تموم شد هردو برگشت ینگم .. حرفا یزیکردم به سحر چ قبول

قابل  ریغ یتاحدود دگاهشیصحت د شدیباعث م نیراجع بهش قضاوت کرده بود و هم یطرف یجورِ ب هیبه مجد بود راستش 

 انکار باشه...

 یالخصوص تو یسر به سر گذاشتنامون تنگ شده بود عل یدلم برا شدمیگذشت و من هرروز دلتنگ تر م گمیچهار روز د سه

تنها  یلیبود که من خ نیبه خاطر ا نایتمام ا دیدر نبودش خونه بد جور سوت و کور شده بود شا یبود ول میهمسا نکهیخونه با ا

شرکتم به جز  یمن نبودن اصال جور نشده بودم و تو پیبون و دختراشم هم ت سرپ شترشونیدانشگاه چون ب یبود با بچه ها

 یگه گاه Smsبودن و در حد تلفن و رازیخودمم که ش یدوستا کردمینم تیمیاحساس صم یآتوسا با کس میفاطمه و تا حدود

الزم رو  ی زهیکه نبود و انگ دممج... خالصه اونروز از راه دانشگاه اونقدر کسل بودم که شرکت نرفتم  گرفتمیم یازشون خبر

شدم رفتم سمت  یدر آپارتمان مجد عصب دنیکه اومدم باال با د یراست اومدم خونه ..موقع هی نیهم ینداشتم واسه  یبه قول

 و به در و با خودم گفتم : دمیدر و چند بار با پا کوب

 ی افهیباز شد و مجد با ق هویعوالم بودم که در  نیهم ی.. تو یو رفت ی... ازت متنفرم که من و تنها گذاشت یلعنت یلعنت -

 در رو باز کرد .... یطوس یشلوار ورزش هیچسبون و  دیشرت سف یت هیو  ختهیبهم ر یخوابالو و وحشت زده و موها

 به خودم اومد : دمیمجد فهم یخوابالو و دورگه  یکه با صدا نمیبیفکر کردم خواب م کردمیداشتم سکته م شدینم باورم
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 ؟ یکوبیدرو م ینجوری؟؟؟ چرا ا انایشده ک یچ -

 فقط گفتم : یکه به تته پته افتاد بودم با سر هم کردن اصوات نا مفهوم من

 ؟؟ یش ش شم ااا م م اااو م م د -

 گفت : دیخندیکخه م یخنده و در حال ریمن انداخت و زد ز ی افهینگاه به ق هی هوی

 ؟یکردیم یسر در خونم خال تویدق دل ی؟؟؟؟ داشت ستمین یآهان فکر کرد -

 کرد و گفت : گرفتیکه باهاش مچ م ییازون نگاهها بعدم

هست که توان مقابله با  یاونقدر قو نمینداشته باش من س یبه در کار یکن یخال تویدق دل یبه بعد هر وقت خواست نیاز -

 تورو داشته باشه ...  فیظر یمشت ها

 .. گفتم :  مینگامو دزد وردمویام ...تاب نعمق چش ینگاهشو انداخت تو بعدم

 نبود پس؟ نییپا نی؟؟ چرا ماش نیاومد یک -

 گفت : انهی.. بعدم موذ رگاستیوسط راه خراب شد تعم -

 ؟؟؟ یدلتنگم شده بود -

 گفتم : نیهم یشوک در اومده بودم واسه  یاز تو بایتقر

 با شما!!! ریاز امشب دزدگ نیمن دلتنگتون شم!!! حاالم که اومد دینیتو خواب بب -

 زد و گفت : یلبخند هیداد باال و  ابروشو

 چشم!!! ی!!!!به رویبغرنج یچه مسئله  -

 گفت : یبه راحت بعدم

نبود سر به سرش بگذارم ..البته به حسام )معاون شرکت!( زنگ زدم و  یاونجا کس یدونیمن دلتنگت شده بودم .. م یول -

 ادامه داد و گفت : سادیکه اومد روبروم وا یم در حالبفرستدت ... بعد میگفتم با ت

 خانوم.. یچه به فکرتم خال قز نیخانوم موشه درس داره .... بب دمید یول -

 بگم : یتفاوت یکردم با لحن ب یسع شدیتو دلم کله قند آب م کهیحال در

 ...ومدمیمن نم نیگفتی.. البته شمام م نیکه به فکر من باش نیشما موند نیهم -

 و آروم گفت : سادیشد و درست روبروم وا کتریبهم نزد کمیو  دیخند

 ... ستمیقرمزت کو ؟؟؟ مگه قرار نبود من ن کی.. مات یواستا ...راست شهیگرون تموم م یحرف بزن ستیرو حرف رئ ؟؟؟یمطمئن -

 ... چقدر دلم واسش تنگ شده بود ... خودمو کنترل کردم و گفتم : کردمیسنکوپ م داشتم

پوزخند زدم و  هیداره!!!! بعدم  پیجوون و خوشت یمهندسا ی!!! مهم شرکته که کلستین یامروز دانشگاه بودم اونجا که خبر -

 گفتم :

 د؟؟؟؟؟یندار یکار -

 کرد و گفت : یقروچه ا دندون

 طور داغ تورو به دل ...  نی...هم رمذایسرخ رو به دلت م کیداغ مات -

 حرفش رو خرد منم خونسرد گفتم : یباق

 !!!!! روز خوش!!!یوص لیجناب وک دید میبله!!! خواه -

 بهم .. دیرفت تو خونه و در کوب یحرف چیه یتر از من ب زود

داشت  تیاهم زایچ یلیبود و واسش خ یرتیغ یول ومدیبنظر م یضعفش دستم اومده بود بر خالف ظاهرش که آدم راحت نقطه

در آرم!!! البته اون  تاشویاذ یهمه  هیبرگه بنده واسه ام باشه تا به موقعش تالف هی تونستیش رو من م تیحساس نی...و ا

 ....فصل نهم :ریبا دم ش باز یعنیمرد  هی رتیبا غ یباز دونستمیموقع نم

از خواب پاشدم و صبحونه رو  6سر حال و قبراق راس  رشیاخ یهفته  هیکه مجد از اصفهان اومد بر خالف  یروز بعد صبح

 خوردم رفتم سر وقت کمدم .. 

کفش چرم کرم و  هیبا  پمویانداختم سرم ت ریس یشال قهوه ا هیشلوار کرم تنم کردم و  هیبراق داشتم با  کمیکرم  هیبارون هی

 کردم ... لیکرم تکم فیک هیو  یقهوه ا

داشتم در آپارتمان رو  رونیژست گرفتم و سر حال زدم ب کمی نهیبرق لب زدم و تو آ هیرژ فقط  یکردم و به جا یمیمال شیآرا

 سالم گفت : ینگاه به سر تاپام انداخت و طبق معمول ب هیو  رونیکه مجدم اومد ب کردمیقفل م

 !!!دنیسوخترو چه به کرم پوش اهیس یآخه تو -

 در جوابش گفتم :..  زهیکرمرو بر دیبا یصبح اول

 ؟؟؟؟ نیندادن اول سالم کن ادیشما بتون  -
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 حال پررو گفت : نیلحن شوخ و در ع با

 ... یندادن به بزرگتر سالم کن ادینه!! تازه مثل تو که بهت  -

 از من بزرگتر بود ...من تاحاال بهش سالم نکرده بودم!!!!! یسال 7-6مجد حداقل  گفتینم راهمیب نیهمچ

 که گفت : ووردمیروم ن به

 !!امیندارم با تو م نیمن امروز ماش -

 کردم و گفتم : اخم

 بشه؟؟؟ یکه چ نیفتیراه ب نیخوای؟؟؟ با من م یچ یعنی -

 گفت : دیخند -

 اد؟یکه توام بدت م ستین - -

 گفتم : یعصب

 !!ادیآره بدم م -

 گفت : بردیشدن من لذت م یاز عصبان انگار

 ...  یبهتر صحبت کن نتیبعد از ا سی... بهتر با رئ خدا از ته دلت بشنوه بعدم -

 متعجب نگاش کردم که گفت : هوی

 تموم شد .. تیماه امتحان هی -

 .. دیابروهاشو داد باال و خند بعدم

 گفتم : ییبا پررو یکه خوشحال بودم استخدامم ول یحال در

 بهتر از من .. یاون که مسلم بود !!!!ک -

 ا منفجز شد از خنده و گفت : هوی

 وقتا .... هی یاریکم ن یعنی -

 گفت : بعدم

 شد .. رمونیبدو د -

..شونه به  رفتمیبود کنارش راه م یبار نی.. اول مینزدم و راه افتاد یحرف گهید نیهم یداشتم باهاش باشم واسه  دوست

 ابونیدم خ میدیرس ی.. وقت بایتا وسط بازوش بودم تقربراش کوتاه بود ..  یلی..قدم خ کردیم وونمیادکلنش د یشونه .. بو

 گفت دربست و در رو واسم باز کرد .. نیماش نیاونوره به اول بوساتو گفتمی..بودن توجه به من که داشتم م

 حرت کرد با اعتراض گفتم : نیو ماش میشدم اونم کنارم نشست ... تاسوار شد سوار

 ؟  نیریگیبعد دربست م میبا هم بر نیگیم نیمنو مسخره کرد -

 نگام کرد و گفت : مهربون

 خانوم موشرو با اتوبوس ببرم ؟؟؟؟ ادیآخه من دلم م -

 و رومو کردم اونور... ووردمینگاش تاب ن ریز -

 ریبه شرکت به راننده گفت که نگه داره و ز دهی.. نرس کردمینگاشو احساس م ینیگه گاه سنگ یحرف نزد و ل گهیاونم د -

 : گوشم گفت

 انایک نمتیبیشرکت م - -

 شد و پول رو حساب کرد و به راننده گفت : ادهیپ بعدم

 برسون . رنیکه م یریخانو م رو تا مس -

 ... فتهیراه ب نیت منتظر شد تا ماش بشیخم کرد و دستاشو کرد تو ج یخداحفظ یسرشو به معن بعدم

 مرد داررو برآورده کنه ... هیکه اون از  یین رفتار کنه و توقع هادختر جوو هیخوب بلد بود با  یلیداشتم .. خ یچه حس دونمینم

 ییایو آتوسا و سحر و سوغات دنیکه برسم به اتاقم تو فکر مجد بودم با د میتمام مدت یو تو دمیافکار بودم که رس نیهم یتو

فاطمه رو کرد به آتوسا و  یاز فکرش در اومدم بعد از تشکر و روبوس یبودن تا حدود دهیمنو فاطمه از اصفهان خر یکه واسه 

 گفت :

 ؟؟ نیدار یهمکار ایبا ک ؟یپروژه چجور نیا نمیخوب بگو بب -

شرکتم بود با دخترش و چند تا از  سیگذار اونان اتفاقا رئ هیسرما یعنی میهمکار ایپا رانیوا.. از قرار معلوم با شرکت ا -

 مهندسا شون..

 و گفت : دیحرفش پر ونیم سحر

 بود .. زونی!!! همش به مجد آوسیدختره رئ نیبا ا میداشت یبساط -
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 ادامه داد : آتوسا

...البته عمال خودشو  مومدیو با اون م رفتیمجد بود با اون م نیاصال من مونده بودم ...تمام مدت تو ماش شیسر نهیاه اه ع -

 کرده بود ... لیتحم

 یاصال زندگ هیچ ایبچه باز نیا انایآروم باش .. ک انایخودم گفتم.. ک شیچرا نفسم به شماره افتاد پ دونمیحرفا نم نیا دنیشن با

 اون به تو چه ... 

 گفت : یبا ناراحت سحر

 ... تازه دو شبم رفت تو اتاق مجد ..  یدختره گند زد به همه چ نیا یخوب بودا ول زشیهمه چ -

 کرد .. دییحرف سحر رو تا آتوسام

خوره به جونم افتاده بود ...  نهیمجد ع یام برا چهیباز هیفکر که من فقط  نیچنگ زد به گلوم ...ا یبغض هیحرف  نیا دنیشن با

 احساسات شدم .. زیمن احمق چه زود درگ

 فاطمه به خودم اومدم : یصدا دنیشن با

 ؟ ومدیبود به مجد م یختیبوده !! حاال دختر چه ر یپس سوژه ا -

 با اکراه گفت : آتوسا

روشن و لباو دماغشم که  یقهوه ا یکمون یابروها یسبز وحش یخوب بود ... چشما میلی.. خ ییجورا هیزشته ...  میبگ ینامرد -

..  میهاش مهیکه انگار ند زدیجور حرف م هیبا ما  کردیمجد خودشو لوس م یاخالق نداشت ... واسه  ینگو قدشم بلند بود ول

بچه بوده از پدرش جدا شده .. پدرم واسه مجد و ما که به  نی.. البته ا هیآلمان ایگو شدورگم بود مادر میدیاونجور که فهم

ها فقط  میت یپروژه بودن .....تو گهید یقسمت ها یبرا گمید میکه سه تا ت یسنگ تموم گذاشت در صورت میبود مشیعنوان ت

 بودن ... گهید یها هتل ها میت هیبق میبود یحجت و رامش دخترش هتل عباس یما و آقا

 گقت : فاطمه

وسط من بودم که  نی.. فقط ا دنی... آتوسا و سحر خند نیبود یپوستتون رفته ها !! نگو هتل عباس ریآب ز دمید طونایش یا -

 که نگاش افتاد به من و گفت : دیخندیزبونم قفل شده بود .. آتوسا داشت م ییجورا هیساکت بودم 

 خوبه ...جون حالت  انایک -

 نخوردم .. یزیپاشدم بدو اومدم چ ری.. آره آره خوبم .. فکر کنم قندم افتاده ..صبح د ؟؟یچ -

 .. فاطمه گفت : بافتمیچه راحت دروغ م شدینم باورم

 ..  ادیاصفهان بخور حالت جاب یگزها نیاز کمی ایب ایبابا ب یا -

نشه بزور قورتش دادم البته بدم نشد چون باهاش الاقل بغضم رو هم فرو دادم  عیضا نکهیا یرو از دستش گرفتم واسه  گز

... 

ذهنم هزار تا فکر  ی... تمام مدت تو یول کردمیبه کارشون مشغول شدن البته منم مثال کار م یآتوسا و سحر همگ یاز حرفا بعد

محبتش از رو عالقست ..  دیاحمقا فکر کرده بودم شا نیع نکهی...از خوردیشده بودم خون خونمو م چهیباز نکهیبود ... از الیو خ

زنگ  زمیعوالم بودم که خط رو م نیهم ی...تو دهیخند شممیبه ر یگفتم حتما تا االن کل خودم شی... پ ومدیاز خودم بدم م

 که گفت : دیچیمجد تو گوشم پ یپر انرژ یرو که برداشتم صدا یخورد گوش

تو اتاقم کارت دارم..  ایبگم ب خواستمیم یحق آب و گل دار گهیشما د ی... ول زنمایخودم زنگ نم یخانوم من به هرکس انایک -

 .. رهیباهات تماس بگ گمیحفظ ظاهر االن به شمسم م یالبته واسه 

 من ازون دادمیبهش نشون م دیگذاشت ...از درون جوش آورده بودم ... با ویاز من بشه گوش یمنتظر حرف نکهیبدون ا بعدم

 رو باهاشون خوش باشه ... یکه بتونه دم ستمیدخترا ن

رفتم تو به  دییبفرما دنیرفتم جلو در اتاقش در زدم و با شن یجد یلیاز تماس شمس با اقتدار کامل از جام پاشدم و خ بعد

 با خنده گفت : سادیمحض ورودم بر خالف انتظار پاشد واسم وا

 ؟ یدی؟ راحت رس یچطور -

 تفاوت گفتم : یب

 ممنون  -

 و گفت : دیمهربون خند بازم

 قهوه .. یه ؟؟؟ چا اریب یواست چ میبگم مش رح -

 گفتم : یو بالحن نچدان دوستانه ا دمیحرفش پر وسط

 !!! دیمجد امرتون رو بگ یآقا -

 گفت : یتکون داد و جد ینگاه بهم انداخت و سر هی
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حقوقتم  یشنهادیاستخدامت تا عصر پر کن .. مبلغ پ یبرگه  نمی...ا یمشغول ش نجایا یدارم به عنوان استخدام رسم میتصم -

 ..سیمد نظرت بود ..بنو ینوشتم اگه مبلغ

 از دستش گرفتم و بلند شدم که گفت : برگرو

 ؟؟؟ هیچه رفتار نیبپرسم چت شده و ا شهیم -

 بهش انداختم ... بعدم گفتم : ینگاه -

 ؟؟؟؟؟؟؟ برنیکه فعل مفرد به کار م منیصم نقدریروسا با کارمنداشون ا یهمه  -

 از جاش بلند شد و اومد سمتم و گفت : یلحظه با تعجب نگام کرد و بعد عصب هی -

 فقط با تو!!!!  ینه!! فقط من اونم نه با هرکس -

 گفتم : ییجو زهیلحن ست با

 ندارم!!! تیمیصم نیبه ا یمن عالقه ا -

 شد و گفت : کتریبهم نزد یخاص یآرامش با

 ..یشیهر چند توام باالخره عالقه مند م یباش یکه عالقه داشت یستیمهم تو ن -

 قدم عقب برداشتم با اخم گفتم : هی نیهم یندونستم واسه  زیموندنو جا نیاز شتریب گهید

رو دوست  شدم ...من مجد یاز درون ته هوی. رونیمنتظر جواب باشم از در زدم ب نکهیمجد!!! بدون ا یآقا نیالبافیخ یادیز -

... بازم محمد  کردیدوست داشتن نابودم م نیا یدروغ بگم ..ول تونستمیقابل انکار بود .. به خودم که نم ریغ نیداشتم .. ا

؟؟؟... چرا عکس محمد رو کنار  کردیکه اون نداشت ؟؟؟ چرا جنس دوستاشتنا فرق م شتدا یچشمم.. مجد چ یاومده بود جلو

نکرده بود ...فکرم  رینداشت که منو اس یچ یبود پاک بود ول نیجنس...محمد مت نینه از یلناراحت شدم و دمیدختر عموش د

 یبود که گاه یزندگ عی... محمد مرد مط ودطور...پس مشکل از من ب نیبود محمدم هم ایلیخ ی..مجد آرزودادیقد نم ییبه جا

روح من بود که طالب  نیا دیشرمنده !!!... شا وردینه نم گفتمیم یهر چ نکهیو از شدمیحد و حصرش کالفه م یب یوقتا از محبتا

..  کردیم شتریطرف مقابل رو برام ب تیجذاب نکاریا دیکه عشقم بود .. شا یبا کس یمبارزه جو بودم حت دیآرامش نبود!! شا

 .. می... بگذر دونمینم

بود  4 یکایبندازم ... ساعت نزد یاستخدامم رو نگاه یشلوغ بود و وقت نکردم به برگه  یلیسرم خ بایتقر 4تا ساعت  اونروز

به قسمت  یو برگرو گذاشتم جلوم بعد از پر کردن مشخصات نگاه زمیدادم و برگشتم پشت م یبخش مهندس لیکه کار رو تحو

و حقوق فاطمه  خط زدم تیبود با عصبان نایبرابر حقوق فاطمه ا 1.5نظر گرفته بود  رکه مجد برام د یانداختم حقوق ایحقوق مزا

 کنه .. کیمنو کوچ نکاریچقدره نوشتم!! محتاج نبودم اون اجازه نداشت با ا دونستمیرو که م

شه .. با عزم راسخ رفتم در اتافق مجد رو زدم ..  یرفتن .. منتظر شدم تا شرکت خال یکی یکیپنج شد و کم کم بچه ها  ساعت

نشست  یکالم چیه یبود .. وارد که شدم در رو بست و بازم ب یجد یلیرفت کنار .. خ یحرف چیه یخودش در رو باز کرد و ب

 ...زشیپشت م

 وگفتم : زشیپا اون پا کردم و برگرو گذاشتم رو م نیا کمی... سادمیوا زشیم یجلوتر و جلو کمی رفتم

 پرش کردم!! -

 سرش رو آورد باال و گفت : هویکرد و  یا یمبلغ مکث طوالن یکرد رو ینزد و برگه رو برداشت و نگاه یحرف بازم

 ؟ هیچه کار نیا -

 تفاوت گفتم : یب هیمنظورش چ دونستمیم نکهیا با

 کدوم کار؟ -

 کرد و گفت : زیجاش بلند شد و دستاشو حائل م از

 !!!؟؟؟نیدونینم یعنی -

 تکون دادم!!!! ینف یبه نشانه  یسر

 و گفت : سادیتفاوت باشم ...اومد روبروم وا یکردم ب یسع باختمیخودمو م دیاومد سمتم ... نبا زیپشت م از

 ؟؟؟؟!!! هیچ ایبچه باز نی؟!!؟؟ ا یکمش کرد یخط زد یچ یدر نظر گرفتم .. واسه  یحقوق هیمن واست  -

 کردم و گفتم : یاخم

 دتونیعا ی؟؟؟چ نیکن ونیمنو مد نیخوایهمکارام باشه ؟؟؟!! م هیاز بق شتریحقوق من ب دی.. چرا با ستمیمن محتاج پول شما ن -

 شه ؟؟؟  یم

 سمت خودش و کفت : دیحرکت منو کش هیشد و بازومو محکم گرفت و تو  یعصب -
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 ی هیدانشگاه پا نیاونم بهتر یسانسیتو فوق ل یفهمیکه نم کهی؟؟؟!!!! اونقدر مغزت کوچ یدار اجیمن احت هیاحمق تو به چ -

باشن  هیبق نیخوایم یستیسوادت ارزش قائل ن یتو خودت واسه  ی!!!وقتکنهیفرق م سانسنیو ل پلمیبا اونا که فوق د تیحقوق

 ؟؟؟

که بهت  یبعنوان پاداش خواستمیکه اونا روز اول به من دادن کجا ... من خرو باش که م ییکجاو کارها یکه تو زده بود ییطرحا

 ... شهیم تیحقوق یمبنا یکه درخواست کرد می.. همون حقوقیندار اقتیل نمیبیم ی...ول یقول دادم ,بفرستمت بخش مهندس

داشت...و من خر...مونده بودم هر وقت  تیبه نمونه کارام دقت کرده بود و براش اهم نقدریا نکهیگرفته بود ... از بغضم

و  نیی...سرمو انداختم پا شدیبراش ارزش دارم اضافه م کردمیکه فکر م یلیبه دال گهید لیدل هی ادیازش بدم ب ومدمیم

 گفت : یو با لحن خسته ا دیتو موهاش کش ی.. اونم ولم کرد و دست سادمیوبروش وار

 .. رونیبرو ب -

 گفت : یرفتم سمت در که عصب یحرف چیه یب

 یل یل یلی!!! تا االن خ شهینره!!! از االن به بعد قواعد عوض م ادتی مونی!!!! بازانایک یپا رو دمم گذاشت یمنتظر باش ... بدجور -

 ...یبه الالت گذاشتم .. خودت خواست

که  ییبا صدا یتر بود ... خودمو نباختم ول یجد شهیاز هم افشینگاش کردم ...ق ی... به سخت کردیتو گلوم داشت خفم م بغض

 گفتم : ومدیاز ته چاه در م

 !!!! میپس بچرخ تا بچرخ -

 

رو از رو بسته بود  ریعمال شمش گهیرفتن .. االن که اونم د ادهیشروع کردم پ ریبدون توجه به مس رونیدر شرکت که زدم ب از

..  شدمیم هیمثل بق دیو نبا ومدمیکوتاه م دیاون بدتر از من بود ...نبا یکارا ی... اشتباه کرده بودم ول رفتمیتا آخرش م دیبا

افکار جون دوباره گرفتم و با  نیبه خاک .. با ا دیمالیمجد رو م نیدهن شرو ایدن نیا یتو دیبا هبودم ک یاصال من عامل دیشا

به خودش  ییجو زهیست یرنگ و بو یهمه چ نباریخونه شدم روح و جسمم خسته و بود و مطمئن بودم ا هیگرفتن دربست راه

 .. رهیگیم

حواسم هول  شدم تمام مدت کالسا یو راه دمیپوش یشرکت لباس ساده ا رفتمیبعد صبح دانشگاه داشتم و سه به بعد م روز

گرفتم تا شرکت  میو تصم رونیکالفه از در دانشگاه زدم ب 1... انقدر فکرم مشغول بود که ساعت  دیچرخیم روزید یاتفاقا

 هیرفتم تو شمس  یدم در شرکت وقت دمیبود رس 2 یکایرقتم که ساعت نزد هاونقدر سالنه سالن ینبود ول یبرم راه ادهیپ

 روحش رو زد و گفت : یب یدونه ازون لبخندا

 ؟یزود اومد یشه امروز مگه کالس نداشت یچ -

 نشه گفتم : چمیپاپ نکهیا ی واسه

 نشد! لیتشک -

 هی نیح نیهم یهمه گذاشته ... تو یواسه  یحیتوج یجلسه  هی ایپا رانیاتاق کنفرانس جلسست شرکت ا یا؟ پس برو تو -

 گفت : یشمس و با لحن دستور زیداشت اومد سمت م مییحساب شیروشن و چشم سبز که آرا یدختر قد بلند و با موها

به من انداخت و رو کرد  ی.. بعدم نگاهاریزود ب ریبگ یکپ هیشرکتتون  ینیبازب میو ت نیبه تعداد مهندس نایا یهمه  یاز رو -

 به شمس و گفت :

 ؟؟؟ نیخانوم ک نیا -

 نگاش کرد و گفت : یچپ چپ شمس

 از همکارا هستند .. شونیا -

 به من انداخت و گفت : یزیآم رینگاه تحق دختر

 اتاق کنفرانس ..بعدم روشو کرد اونور و رفت .. نیبر عتریسر نیسادیوا نجایپس چرا ا -

 رفت, شمس گفت : یوقت

 !!!می.. انگار ما کلفت خانوم استیپا رانیشرکت ا سیدختر رئ ادیدختره بدم م نیچقدر من از -

 یبود ... تو یروم یزنا سیتند نیع میلیو.... خدا وک نهیخودم گفتم پس رامش ا شیکردم پ دییشمس و تا یرف هاسر ح با

 افکار بودم که شمس گفت : نیا

 باز .. ومدهیگوشت تلخ ن نیبرو تا ا -

که قرار بود  ییرو از فضا ییدایبود و داشتن اسال کیبهش انداختم و رفتم سمت اتاق کنفرانس اتاق تار یزیتشکر آم نگاه

 یبود داشت رو ختهیجلوش ر یداشت و موها یپروفسور شیمرد چاق و نسبتا قد کوتاه که ر هی دادنیروش کار شه نشون م

 یشرکت باشه نگاه سیحدس زدم حجت رئ کردیم انیرو ب رفتیکه از طرح م ییالزم و انتظارا حاتیتوض دهایهر کدم از اسال
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بودن منم از فرصت استفاده کردم چشم  یمتوجه حضور من نشده بود همه مشغول نت بردار کسچیبه اطراف انداختم ه

در جوابش سر  یو مجد با لبخند زدیگوشش حرف م ریکنار دختره حجت نشسته.. دختره ز دمیانداختم دنبال مجد گشتم که د

سرش رو آورد باال و  هویسالن روشن شد و مجد  یبه پا بود ... زوم کرده بودم روشون که چراغا ی.. تو قلبم ولوله ا دادیتکون م

مچشو گرفتن ضربان قلبم چند برابر شده بود  یداشتم که موقع دزد وینگاهمون افتاد تو نگاه هم حس کس هیچند ثان یبرا

...رفتم تو اتاقم که کم کم بچه هام سر  رونیر رفتم باخم سرمو برگردوندم ... و از د هیزدم و با  بیباالخره به خودم نه

 کردم فاطمه رو کرد بهم و گفت : کیشد .. باهاشون سالم عل دایوکلشون پ

 امروز.. یچه زود اومد -

 اومدم 2نشد .. لیکالسم تشک -

 آتوسا گقت : -

 تو اتاق کنفرانس؟؟؟  یومدیپس چرا ن -

 آروم باشه گفت : کردیم یکه سع سحر

 ..یرو از دست داد یادیز کیرمانت یآره صحنه ها -

 حرفش گقت : یدر ادامه  فاطمه

 ی..... آسمون باز شده خاونم تاالپ کنهیفکر م شیدیدیم دیمجد رو برده ...حالمون وبد کرد با نیآره رامش جون دل و د -

 .. نییافتاده پا

زدن در رابطه با کار  یاکتفا کردم ....بعدش از فاطمه خواهش کردم اگه حرف مهم یو منم به لبخند دنیحرف هرسه خند نیا با

ساعت پنج شده بود .. کار  بایکنفرانس که تموم شد تقر یها هیفاطمه و حرفاشون راجع به حاش ی حهایبده توض حیما برام توض

کردن و رفت ... تمام فکرم حول  یخداحافظ دونستنی.. بچه هام که م موندمیم 7د تا یطبق قرار داد با ینداشتم ول یخاص

از  یکیاختصاص داده بشه و البته  ایپا رانیا یها ندهیطرح به نما انیشرکت ما تا پا یاتاق تو هیقرار بود  ایحرفاشون بود گو

 دیبا یول دونمینه نم ایتحمل کنم  تونستمیم نکهیچند تا از مهندساشون...ا ینبود جز رامش به اضافه  یها کس ندهینما نیا

دفعه از پسش بر اومدم مطمئن  هیبودم,  ی..بقول بابا محسن من قو کردمیآماده م زیهمه چ یخودمو واسه  دی.. باکردمیقبول م

 گهیبود د 6نقطه ضعف زنونه نابودم کنه ..ساعت  نیبا ا تونستیوگرنه مجد م دادمیضعف نشون م دینبا تونمیدفعم م نیبودم ا

بم مجد که  یو صدا ومدیرامش م یخنده  یراهرو صدا یاز جام پاشدم که برم ... تو نیهم یحوصلم سر رفته بود واسه 

 رامش گفت :  هوی رونیزدم و تا اومدم از در شرکت برم ب دنی.. خودمو به نشن دادیم حیرو توض یزیداشت چ

 .. شهیباشن که شرکتت ور شکسته م کار درو ریخانوم از ز نیکارمندات اگه مثل ا یهمه  نیشرو -

 گهیسمت من کس د ومدنیبودن که تهش اتاق مجد قرار داشت و داشتن م ییراهرو یتو ییدوتا دمیبه پشتم کردم د ینگاه

 ام اونجا نبود ...

 گفتم : یکمال خونسرد در

 ن؟؟؟یبا من دیببخش -

 زد و گفت : یپوزخند

 هست ؟؟؟!! نجایا میا گهید یمگه کس -

 با همون پوزخند جواب دادم : منم

 ؟؟؟؟ نیکارکنان هست یابیشما بازرس ارز -

 نازک کرد و رو کرد به مجد و با اعتماد به نفس گفت : یچشم پشت

 ؟؟؟یزبونشونو کوتاه کن یخوایزبون درازنا ..نم یلیجان کارمندات خ نیشرو -

 گقتم : یعصب منم

 وسط... یکشیمجد رو م یآقا یسوت بزن چرا پا یشما کم آورد -

 و گفت : نیکرد به شرو رو

 خانوم!!!!! نیاز ا نمیا تی..اون از منش زمینگفتم عز -

 کرد و رو کرد به من و گفت : یاخم نیشرو

 ..کننیم یمدت با ما همکار هیهستن که تا  ایپا رانیشرکت ا سیخانوم حجت دختره رئ شونیخانوم مشفق ا -

 گفتم : خونسرد

 فرمودن شرکت رو ... نی... مزشاایا یبه سالمت -

 انگار چون با اخم ادامه داد : ومدیحرف من خوشش ن از

 دستشونه ... یقسمت مهندس تیشرکتشون دست ماست مسئول یکه پروژه  یتا زمان شونیا -
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 شکل ممکن گفتم : نیحس تر یب به

 !!!(یعنیکه  یعنی!! ) میینی... ما که الحمدا.. بازب کالیبار -

 به من کرد و گفت : یزیآم رینگاه تحق دختره

 .. نیهست ینی...همون...بازب نیمهندس باش ادیگفتم بهتون نم -

 دادم و گفتم : لشیتحو یحیمل لبخند

, اسم  یمجتمع فن یتو نهیبیم یفن یو نقشه کش یمعمار یدوره  هیتا  یکه هر کس یمتاسفانه تو دور زمونه ا زمیآره عز -

 بهمون نگن مهندس..... میدیم حیترج یها معمار سانسیمهندس معمار ما فوق ل ذارهیخودش رو م

... بعدم رو کرد به مجد  خوردیو از حرص داشت رژ لبشو م زدیم یبه سرخ بایدرست زده بودم وسط هدف چون رنگش تقر انگار

 و گفت :

که به من تنه زد از در  یفشنگ در حال نیبعدم ع ستمیبمون ن نجایوگرنه من ا یبه حال زبون دراز کارکنات بکن یبهتره فکر -

 خارج شد و رفت ...

 گفت : تیبه من کرد و با عصبان ینگاه مجد

 چه طرزحرف زدنه ؟؟ نیا -

 گفتم : الیخ یب

 نبود!!! نیاز ا شیب اقتشونیل -

 و گفت : رونیمحکم داد ب نفسشو

 نیزنونه ا یخاله زنک یدوست ندارم با حرف ها ناستیمن وابسته به ا یشغل تیموفق نیکه هست فعال بزرگتر یهرچ -

 بره ... نیاز ب تیموقع

 حرفاس  نیاز ا شیحضور شما براشون ب یایمزا نیبش الیخ یکارم که ب دینترس -

 لبخند گفت : هیبود ابرو هاشو داد باال و با  زیت زایچ نیا یکه تو ییاونجا از

 ... شهیم شونیحسود اینکنه بعض -

 هامو انداختم باال و گفتم : شونه

 !!!!کنهیکنه .. اتفاقا خدا خوب در و تخته رو باهم جور م یکه که آدم حسود ستنین یآش دهن سوز ایآخه بعض -

 کرد و گفت : یعصب یکوتاه و تا حدود ی خنده

 طرف مقابل لذت بخش تر باشه ...زدن  نی.. تا به وقتش زم دمیم دونیمن م انایک یدونیم ی... ول یراه افتاد ادینه !! خوشم م -

 دونه ازون خنده هام کردم و گفتم : هی

 بدن ... یبه خودشون دلخوش یجور هی دیباالخره آدما با -

 و نگاه خمارشو انداخت تو چشمام .. سادیوا نمیبه س نهیاومد سمتم و س آروم

 !!!؟؟؟یبه تنت بمال زارویچ یلیخ هیپ دیبا یکنیرو شروع م یمرد که باز هیبا  یدونیم -

 منو بترسونه ... خواستی... م دمیفهم منظورشو

 ... دیشما نامرد نباش دوارمی!!! امکننیم یباز فی... کثارنیکم م یآره اونقدر نامردن که وقت -

 چونمو گرفت و نگاشو دوخت به چشام : آروم

 ؟؟؟!!!! ادیسرت م ییاگه باشم چه بال یفکر کرد چیه -

 خواستمیصورتم کرد ... نگامو از چشمش بر نداشتم .. نم کیآروم لباشو نزد رونیب نمیاز س زدیکردم ...قلبم داشت م نگاش

 کرده بود... خیعقب... تمام تنم  دمیسرمو کش وردمیطاقت ن گهیلحظه د هیرو لبم ... خوردی...هرم نفساش م ارمیکم ب

 افتاده گفت : یه انگار که اتفاقنبود ...اروم انگار ن یچینگاش ه یکردم تو نگاش

 شرکت! هیبذار پا ششمیبا آژانس برو ف 7تا  سای.. وایکه بر چونیشرکت رو نپ 6ساعت  گهید -

فضا رو عوض کنه گفت بعدم رفت سمت  نکهیا یاول واسه  یفکر کنم در درجه  یداشت ول یحرفش چه ربط نیا دونمینم

 رو کرد سمت منو گفت : یآژانس زنگ زد .. بعد از گذاشتن گوش هیتلفن و به 

 واست آزانس گرفتم ... نیهم یواسه  یایبا من ب یخوش ندار دونمیم -

 کالفه ادامه داد: بعدم

 اگه .. شمیخونه .. ممنون م انیب یلیتکم یحرف ها یسر هی یشب قراره رامش و حجت برا -

 که گفتم : کردیپا اون پا م نیا داشت

 ادامه دادم : ی....!!!!! بعدم عصب ادویدر نم کمیج رمینم رونیب مونمیبله تو قفسم م -

 رونیداد و منم از در رفتم ب ینه تکون ی.. سرشو به نشانه  دیندار یکار - -
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خنک ... و چشمامو  یدادم به پنجره  هیسوار شدم و آدرسو گفتم سرمو تک یمنتظرم بود ... وقت نیماش نییکه رفتم پا یموقع

 یراحت شم .. چرا از چاله افتادم تو چاه .. چاه شدیکه بهم وارد م یروح ی... من اومدم تهران تا از تمام فشارها ایبستم ... خدا

که مجد سرشو آورده  ی...موقع ومدی!!! از خودم بدم مامیو ته دل دوست ندرارم از توش در ب توشخودم رفته بودم  یکه با پا

 ییزایببوسمتم... منم آدم بودم .. دختر بودم , احساس داشتم ...خسته بودم از چ ومدیچرا بدم نم دونمیو صورتمو .. نمبود جل

فکر  یراجع من چ ای.. خدا کردمیاحساس م یلیجنس مخالف رو خ هیگرفته ...از همه مهمتر کمبود محبت  یکه احساسمو به باز

دوش .. شروع کردم بلند  ریبه خونه رفتم لباسامو درآوردم و رفتم ز دنیه محض رسبودم ... ب ی..بغض کردم...چه حال یکنیم

به محمد به مجد به  گفتمیم راهیبه همه بد وب زدمی... من چم شده بود ؟؟؟؟داد م واریبه د دمیکردن ... مشتامو کوب هیبلند گر

کردم آروم شدم و از حموم  هیکه گر کمی...  یکت یبابا .. خنده ها یمحبتا یآغوش مامان تنگ شده بود برا یرامش ...... دلم برا

به بابا قول داده بودم ... همون شب سر نماز از  یبرگردم خونه ول خواستیدلم م یلیبه شام نداشتم ... خ یلیم رونیاومدم ب

دور شم .... صبح روز بعدش  نجایو از رازیدوسه روز شده با تلفن خودشون برم ش یواسه  ادیب شیپ یتیموقع هیخدا خواستم 

و بدون پتو  سیخ یکرده بودم تا همونجا رو مبل با مو هیاز خواب پاشدم ... شب قبلش اونقدر گر دیبا تن کوفته و گلو درد شد

تا حاضر شم  یینه .. از جام پاشدم و رفتم سمت دستشو ایحجت و دخترش اومده بودن  دمبو دهینفهم یخواب رفته بودم و حت

 نکهی.. عادت داشتم به محض ا سمینتونستم رو پا وا یلیگچ ... خ نیوحشت کردم رنگم شده بود ع نهیخودم تو آ ی افهی.. از ق

به شمس اطالع  دیکاناپه نشستم با یرفتم رو  لهبالفاص نیهم ی.. واسه  ومدیتر م نییپا نمییپا شهیفشار هم شدمیم ضیمر

رفتم سمت  نیهم یهنوز نرفته بود شرکت... واسه  یبود و کس 6.5داشتم ... ساعت تازه جون شرکت رفتن ن دادمیم

پتو نداشتم  نیینداشت چون پا یریخودم درست کردم و خوردم. .... تاث یآب قند واسه  وانیل هی یآشپزخونه و به سخت

شده  خیعرق  سیتمام تنم خ دمیتختم دراز کش رو یپله هارو نشسته رفتم باال.. وقت نییبرم تو اتاقم از فشار پا رفتمگ میتصم

... فاطمه بود ..  خوردیداشت زنگ م میبود و گوش 9 یکایکه دوباره پاشدم ساعت نزد یبود .... و از ضعف خواب رفتم ... موقع

 ی؟؟ سع یخواب موند ؟یومدیمردم ... چرا شرکت ن ینگران ؟؟؟ییمعلوم هست کجا ؟؟؟؟ انایک -تلفن رو برداشتم که گفت : 

آرم تر  کمیرد کنه .. فاطمه  یمرخص گمیامروز ... به شمس م امیسرما خوردم ... نم کمینه  -باشه گفتم :  یکردم صدام عاد

مجبور شدم  یکردم که خوبم و حت شیراز یبختنه خوبم خالصه با هزار بد -دکتر ..  می؟ بر شتیپ امیب یخوایم -شد و گفت : 

تماس رو با فاطمه قطع کردم بالفاصله به شمس زنگ زدم و گفتم  نکهی... بعد از ادیتو راه و داره مبه دروغ بگم که دختر عموم 

... تلفن رو قطع کردم سرم به کنهیرد م یبشه و گفت که برام مرخص هیقض یخوشبختانه اون عادت نداشت پا پ امینم ضمیمر

و  سوختمیتب م ی...تو دمیزنگ در از خواب پر یچقدر گذشته بود که با صدا دونمیدوباره خواب رفتم ...نم دهیبالشت نرس

 دمینفهم یزیچ گهید بایو تقر نیرفتو محکم خوردم و زم جیسرم گ نییشده بود از عرق تا پامو گذاشتم از تخت پا سیجام خ

اومد و با سوزش  ابونیو خ نیشبوق ما یشد و بعدم صدا دهیچیدورم پ یزیکرد و چ غلمب یکیاون حال احساس کردم  ی...تو

من کجام ؟ اروم منو  -سزمو بلند کردم و گفتم :  دمیسرم د یپوش مسن رو باال دیخانوم سف هیدستم چشمامو باز کردم ....که 

وگرنه .. معلوم  دهیبه موقع به دادت رس هرتخدارو شکر شو یمارستنیآروم گل دختر ب -دوباره خوابوند رو تخت و گفت : 

رو  مارستانیداشت ب ییچه هول وال یدونی...نم یرسونده بودت تشنج کرده بود ریبود د 42...تبت  ادیسرت ب ییبال نبود چه

 وردمیشده بودم از حرفاش سر دز نم رهیگذاشته بود رو سرش....خوش بحالت .. فدرشو بدون ... با تعجب به زن پرستار خ

 یشد داریب -و گفت :  دیمجد از در اتاق اومد تو و بهم نگاه کرد مهربون خند هویدوست داشتم منظورشو از شوهرت بفهمم که 

ممنون .. با حضور مجد خانوم  -بهم دست داد ... آروم گفتم :  یبیحس عج هیاز تصور مجد در نقش شوهرم . ؟یخانوم؟؟؟!!بهتر

 یو آروم شروع کرد موهام از رو سادیواتخت  ی.. مجدم اومد باال رونیاز در رفت ب منبه  یدار یمعن یپرستار با خنده 

 یاسترس هیامروز از صبح  -؟  دیکنیکار م یچ نجایشما ا -بهش کردم . گفتم :  یناز کرد ... گاه مویشونیکنار زدن و پ میشونیپ

کفت  یومدیشده که ن یچ دمیکنم ازش پرس مضاتو رو آورد ا یدرخواست مرخص یخانوم شمس برگه  11ساعت  یداشتم وقت

 دونمیدکتر ...م یکه بر ینداشت نیبهت سر بزنم تو که ماش امیحرفا ...منم معطل کردم گفتم ب نیو ا یسرما خورد یکه گفت

 وبندازم  دی.. مجبور شدم کل یدیجواب نم دمیزنگ زدم د یکل دمیرس یوقت یزدیکه به اقوانتونم زنگ نم یاونقدرم لجباز

بغلت کردم و گذاشتمت تو  شهیبلند م شیاز تنت آت دمیکه برت گردونرم د ی. موقعکف اتاقت . یافتاد دمیاومدم باال د

خونرو از کجا  دیشما کل - -گرفته گفتم :  یکردم و با صدا ی.. اخمیانیکه خودت در جر شمی..بق نجایآوردمت ا عیو سر نیماش

 یدر رو عوض کن یرفته بود توپ ادتیاونجا قبال مال من بوده ها!! توام که ماشاا...  کنمفکر  -کرد و گفت :  ی؟ خنده ا دیداشت

 یپنج ساله تو بغلمه .. از چشما یدختر بچه  هیبغلت کردم انگار  یوقت یفیاونقدر ظر -رو موهامو گفت :  دیکش ی... آروم دست

از  رمیاالن م - م؟یریم یک -نگاش کردم وگفتم :  تفاوت یموضوع رو ... ب نیا ارهیبروم ب خوادیمعلوم بود که م طونشیش

و نازک بود تنم  یخوابم که رکاب رهنیپ شبیافتاد د ادمی.. فقط  دمیکش یکه از اتاق رفت نفس راحت ی..وقت پرسمیپرستارت م

تند تند از  نمیس ودشرت ...آب دهنم خشک شد.. لبا سمم عوض کرده ب یت هیشلوار گرمکن با  هی دنیبود لحاف رو زم کنار با د

بزنم بعد از جدا کردن سرم از دستم مانتو و  ی...متاسفانه با پرستار وارد شد و نتونستم حرف رفتیم نییباال پا تیعصبان
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من برم  نیگره زد و بعدم گفت تو بش ممیبچه ها تنم کرد و روسر نیپرستار ع یدر آورد و جلو یچوب لباس یاز رو مویروسر

رفت که دستشو انداخت  جیربع بعد اومد از جام که چاشدم سرم باز گ هیدم در ..بعد رفت .. ارمیب نمیو ماش رمینسختو بگ

بده  هیتک ستین یاالن وقت لجباز سسسسییییه - -گوشم گفت :  ریکنار و با اخم نگاش کرد و ز دمیدورم .. اول حودموکش

و دستشو حلقه کرد دوره شونم .. با  نشیچسبوند به س رومبدم ... سرمو آ هیشم و بهش تک الیخ یمجبور شدم ب -به من .. 

تن اون از منم داغتر بود به هر  یمن تب داشتم ول میرو رفت نیتا ماش ری...کل مس میرسیخانوم آروم .. االن م واشیگفتن 

تو  شدی.. روم نم ود... گر گرفته بنشیماش یصندل یحرکت منو بلند کرد و نشوند رو  هیدرو باز کرد با  میدیبود رس یبیترت

نگوکل را ساکت بودم اونم  گهیکه د فتادمیلباسام که م ادیبه جونم ...  یبود انداخت ییچه بال نی.. ا ایچشماش نگاه کم .. خدا

نگه داشت و  یفروش وهیسوپر و م هیسمت خونه دم  میبر نکهیقبل از ا روندیآروم م شیپ ی... بر خالف دفعه  زدینم یحرف

 -سوار شد گفتم :  ی.. . وقت نیو گذاشت پشت ماش دیخر زادیمرغ تا جون آدم ریو لوازم سوپ و خالصه از ش اتهمه جور مرکب

رو کرد بهم و  یجد یلیندارم ... بعدم خ شتریکه ب هیهمسا هیآخه من  -و گفت :  دی؟ خند هیکارا چ نیتو زحمت .. ا نیافتاد -

حال سرمو تکون دادم و دوباره ازش تشکر کردم  ی... ب دمتید نیپخش زم یوراونج دمیچقدر ترس یدونی... نم انایک -گفت : 

اول اومد در سمت من رو باز کرد  میدیرس ی... وقت گفتیبهش م یچ دیبا دونمیفکرم حول و حوش لباسم بود .. نم یهمه 

 دیافتاد کل ادمیرفتام باال  دقبول کر یحرف چیه یگفتم که ب ی.. اونقدر جد رمیگفتم خودم م نیهم یحالم بهتر بود واسه 

رفتم  میباال ...مستق ارهیب دارویخر یخودش باز کرد و من رفتم تو و اونم قرار شد باق دیدر رو با کل ادیندارم منتظر شدم تا ب

 شرتمیت یروشن از تو کمدم درآوردم و رو یصورت وریپل هیپرتش کردم اونوذ و  یتخت بود .. عصب یتو اتاقم لباس خوابم رو

 یزیها دنبال چ نتیداره تو کاب دمید نییکش ساده پشت سرم چمع کردم و رفتم پا هیرو با  شونمیتنم کردم و موهام پر

رو دادم بهش ...هنوز تب داشتم  یریگ وهیحال رفتم سمتش و آب م یکجاست .. ب تیریگ وهیآب م -گفت :  دیتا منو د گردهیم

؟ من خوبم شما  دیجبران کن نیخوایم -که گفتم :  شستیداشت پرتقاالرو م آشپزخونه .. هینشستم رو صندل نیهم یواسه 

 یچشم ریشرکت رو سپردم دست رامش .. بعدم ز زنهیحرف نم نقدریکه ا ضیمر سسسییییه-...  نیشرکت باش دیاالن با

 نکهیتو سرش .. بعد ازا نمپرتقالها بز ی سهیبا همون ک خواستیدلم م ینزدم ول ی.. حرف هیعکس العملم چ نهینگام کرد تا بب

خانوم موشه ؟ در جوابش گفتم :  یبهتر -اومد نشست روبروم و گفت :  خچالیها رو گذاشت تو  وهیداد دست من م ورویآب م

 -اصال کج نبود .. بالفاضله گفت :  شیبگم ... دوزار تونستمی.. نم دینه!!! نبا -بغلت کردم ؟  -که منو ..  دیکرد یشما کار بد -

 نیتونستیم نیپالتومو تنم کن دیتونستیم -با چشم تبدار نگاش مردم ..  یسر بود .. عصب رونیتونستم با اون لباس ببرمت بینم

.. یخوب .. اه لعنت یول گفتیراه نم یروت باز پاهات لخت بود .. ب دمیکشیم یتنت بود هرچ رهنیتو پ -..  دیچیپتو دورم بپ

 دیبود که به ذهنم رس ینداشتم تنها فکر یباور کن قطد انایاسترس داشتم ... ک درمن اونق -کالفم گفت :  دیانگار فهم

 طونیبره ؟؟ ش ادتونی شهیم -رومو کردم اونور و گفتم :  یحالت بد تر شه ... بغض کردم ول یکنم باد بخور سکیر تونستمینم

بهت گفتم تو  -نگفتم که ادامه داد :  یچی!! هازم نخواه! شهیراستشو بگم ....اون همه ظرافت رو ؟ نه نم -و گفت :  دیخند

کم  -...از جام پاشدم که گفت :  کردیمنو ول نم ممیضیمر ی... لعنت بهت .. تو یبه تنت بمال ویهمه چ هیپ دیمرد .. با هیبا  یباز

 یب یضیچند وقت که مر نیا میحرفا بگذر نیاز -و گفت :  دی.. خند کنمینم دایرو پ نیباش قشیکه ال ینه فقط کلمه ا-؟  یآورد

 دیبا 9-8 یشب طرفا -نداره .. بعدم مهربون نگام کرد و گفت :  یمزه ا ضیبا موش مر یباز یتا خوب ش شمیم یباز الیخ

تا ناهار که چه عرض کنم عصرونه زو آماده کنم برو باال بخواب.. با شک  4...االنم ساعت  یاز آمپوالت رو بزن گهید یکیببرمت 

!!!! پس راحت برو بخواب...رفتم باال ستمیبار بهت گفتم دله ن هی انایک نیبب -جا ؟ اخم کرد و گفت :  نیهم دیمونیم شما -گفتم : 

 در رو قفل کردم  دمیبشر افتادم پر نیلباس و وقاحت ا ادی هوی..  دمیو در اتاقمو بستم و دراز کش

بود گونه هام  ختهیدورم ر شونیموهام پر دمیاز خواب پر کردیمجد که از پشت در صدام م یبود با صدا 6حول و حوش  ساعت

چرا دررو  -گفت :  یگل انداخته بود فکر کنم بازم تبم رفته بود باال, قفل رو بعدم در رو بازکردم ... مجد کالفه نگام کرد و عصب

معلومه از گونه  -تب دارم ... دوباره  -تب دارم نگاش کردم و گفتم :  یبا چشما -چقدر صدات کردم ..  یدونی؟؟ م یقفل کرد

شد و گفت  طونیدرمونگاه نگرانتم .. بعدم دوباره ش میبپوش بر -آورد و داد دستم و گفت :  مویهات .. بعدم رفت مانتو روسر

!!! !شماینگام نکن ..دله م ینجوری.. ا انایک -گوشم گفت :  ری... چپ چپ نگاش کردم که ز یدوست دار ای؟؟  یایراه ب یتونیم -: 

 نکهیدرآورد وبعد از ا نگیرو از پارک نیو رفت ماش دیبر مردم آزار لعنت .. بلند خند -لب گفتم :  ریو ز نییسرمو انداختم پا

نداشتم  یحال خوب کردمو سکوت  نیماش یدادم به پشت هیراه سرمو تک یبه سمت درمونگاه راه افتاد تو میسوار شد

رو لپم که آروم دستشو کنار زدم بعدم با  دیمهربون دست کش میدیکه رس ینزد موقع یو حرف دیخوشبختانه مجدم عقلش رس

نگاه بهش انداختم بعدم گفتم :  هیبدم؟  هیبهت روح رمیدستتو بگ امیمنم باهات ب یخوایم یترسیاگه از آمپول م -خنده گفت : 

گوشم  ریبپر ... موقع ورود به درمونگاه آروم ز طونیش نییبپر پا -و گفت :  دیببند!!!!!! غش غش خند -؟؟  انمجاا -مجد؟؟؟؟  -

 ینزدم ول ی.. چون من از باخت متنفرم!!!! حرفستین یمهربون خبر نیشرو نیاز ا گهید یخوب جولوناتو بده خوب ش -گفت : 

از ترس  یرم ولدرست راه ب تونستمیزد...نم یپرستاره چه آمپول ی!!!!!! لعنت یهست یچه اعجوبه ا شناسمتیخودم گفتم م شیپ
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 -اومد سمتم و گفت :  رونیاز اتاق اومدم ب یراه برم .. وقت یکردم عاد یبگه سع یور یمجد دستک دنبک کنه و در نکهیا

 میدینگفت تا رس یزیچ گهید یو ل دی...!!!! خندایالل گهینم یکس یشما حرف نزن -گفتم :  یجد یلیادبت کرد خانوم پرستار؟ خ

آره .. دستشو گذاشت رو  - ؟یبهتر -بله  - -؟  انایک -دم در آروم گفت :  میدیکه رس یبود ... موقع 7.5 کایخونه ... نزد

واست سوپ  -تو که گفت :  ادیخودش در رو باز کرد منتظر شدم ب دیجوجو.. سرمو تکون دادم با کل یتب ندار -...  میشونیپ

خودم گفتم ... خدارو شکر  شی.. پ دارمیزنگ بزن من ب میداشت یکار بهتره.. بخور یچیاز ه یول ستی.. دستپختم خوب ن مپخت

اطراق نکنه .. بعد از تشکر در رو بستم ومانتومو در آوردمو انداختم همونجا رو کاناپه و رفتم  نجایشبو ا رسهیباز شعورش م

جون  کمیخوردم  یبود .. وقت یمزش عال یو وجدان ختمیکاسه از سوپش ر هی نیهم یگرسنه بودم واسه  یلیآشپزخونه خ

بود استراحت کنم .. تا اومدم بخوابم تلفن زنگ خورد  نیکار ا نیظرفمو شستم رفتم سمت اتاق خواب بهتر نکهیگرفتم و بعد از

که خودت  یباره اونجور هیساعت  8 نهیلیس یدواهات آموکس ی سهیک یتو نیبب -خوبم ..  - ؟یچطور -برداشتم مجد گفت : 

 یبه پا -خوب نبود ..  یعنی -و گفت :  دیشدم!!! خند ریممنون .. س -خوب بود؟  ؟یبخور ... شام خورد یاحتساعتاشو ر

 نیآفر -باشه ممنون ..  -!! باشه؟  ایحالت بد شد زنگ بزن -بله ؟  - انا؟یاونکه صد البته ..ک -..  دیرسیدستپخت مامانم نم

ازم؟؟؟  رهیرامش جووون بگ نیترسیم -شرکت... بد جنس شدم و کفتم :  این یکه خوب نشد میتا موقع گهید زیچ هی..  وجوج

خوب به من  تونهیشه نم ضیآره آخه اگه مر -!!!بعدم ادامه داد : یباز شروع کرد یخوب شد نکهیمثل ا -و گفت :  دیبلند خند

باشه!!!!  -..  میصلح باش یتو یوب نشدکه خ ی!!! بذار تا زمانانایک -د آروم گفت : یخط که د نوریبده ... سکوت منو ا سیسرو

 -خوش..  یبله چشم!!! شب عال -و گفت :  دی!!! خنددیپس مراتب ارادت بنده رو به رامش جان برسون -بعدم با خنده گفتم: 

تفاوت ...  یب کردیو تا توجه م زدمیبال م بالواسش  کردیبود تا بهم توجه نم یچه حکمت دونمیرو گذاشتم نم یگوش ریشب بخ

.. صبح با زنگ  دمیبعد از ظهر... بعد از خوردن قرص خواب 2صبح و  6شب  12قرصمو خوردم تا بشه  12جنبه بودما!!! ساعت  یب

 بایکه تقر وهیمادرا دستور چند مدل سوپ و آش مخلوط آبم نیحال و احوال کرد و ع کمی...فاطمه بود  دمیاز خواب پر میگوش

شدن  یچه خون به جگر مشیمهندسا از دست رامش و ت نکهیداد و بعدم شروع کرد اخبار شرکت و ا نموند و ادمی چکدومشیه

وسط  نیدخالت کنه... ا مینیو کارگز یگانیبوده تو کار با کیمجد رامش نزد ابیدر غ روزید نکهیکرد و ا فیتعر کشنیم یو چ

وا..  -که گفت :  دمیاز فاطمه پرس نیهم یواسه  گفته یرو تو شرکت چ بتشیعلت غ مجد نمیگل کرده بود که بب میفضول

طرف همه خارج بودن مجد رفته  یشده و بود و چون بچه ها ضیاز بستگان مسنشون مر یکی نکهیمثل ا یول دونمیدرست نم

.. در  دیکشیسوراخ سنبه ها سرک م ی هاز شرکت , رامشم داشت باز به هم رونیرفته ب شمیساعت پ هیدنبال کاراش .. البته 

و خودمو  دمیرو تخت دراز کش عیکردم و سر یانداختن و در باز شد ن در اومد آروم با فاطمه خداحافظ دیکل یصدا نیح نیهم

 دیچیادکلن مجد تو اتاقم پ یباز شدن آروم در اومد و بو یکرم از خود درخته و... صدا گنیزدم بخواب .. تو دلم گفتم راست م

 ؟یپاش یخوایجان ؟؟؟.... خانوم ؟؟؟؟ نم انایک -صدام کرد ..  واشیگونم کنار زد .. و  یموهامو از رو ... آروم نشست کنار تختم و

تخت  یو از رو  دیکش یتب ندارم نفس راحت دیو د میشونینشون ندادم ... آروم دستشو گذاشت رو پ یمخصوصا عکس العمل

 طنتیتوالتم نشسته و داره با ش زیم یرو صندل دمیشدم که د زیخ میو ن دمیو تو جام خند هدر فکر کردم رفت یپاشد با صدا

 یک فهممیسال سن نم 32بعد از  یکنیواقعا فکر م -خنده و گفت :  ریبلند زد ز دیگرد شدمو د یچشما ی.. وقت کنهیمنو نگاه م

بچه بودم بابا  یوقت -گفتم : و ناخودآگاه  دمیبار خند نیلاو ی!!! منم برایگالب کردیچشمات پرت پرت م داریب یواقعا خوابه ک

نگفتم ,  یچی!!! ه؟؟؟یبزرگ شد یبگ یخوایاالن م یعنی -گفت :  ی.. با مهربون ستمیخواب ن دیفهمیم شهیمحسنم هم هم

برم شرکت  دیبا ه.. بدو ک یآمپولتو بزن میبخور بر رمیبگ وهیآب م هیگفت پاشو دست و روتو بشور منم واست  دیسکوتمو که د

شما با فاطمه حرف  یپا شیآره پ -..  یخبر داشت نکهیمثل ا -.. که گفت :  دمینداده .. غش غش خند یتا رامش بچه هارو فرار

حرفشو خورد ..تو دلم گفتم  ی هیوگرنه... بق ستیخوب ن شیاخالقه کار -... کالفه دست کرد تو موهاش و گفت ..  زدمیم

دست رومو شستم مسواک  نییرفت پا یا گهیفکر کنم مجدم بدون حرف د یزیردشور!!!نخواستم به چوگرنه تو خلوت ... اه!!!! م

که منو  ی!! موقع نییتنم کردم و مرتب رفتم پا یآسمان یکاپشن گرمکن آب هیزدو موهامو شونه کردم و جمع کردم باال سرم و 

بچه ها لبامو و جمع کردم و سر  نیو ع دمیبزنه؟؟؟ خند واشیآمپولتو  یزد پیواسه خانوم پرستاره ت -و گفت :  دیخند دید

کردم و گفتم :  یتنگ شده!!! اخم مونیباز یسر کار من دلم برا یایحالت خوبه!!! از فردا م نکهینه مثل ا -تکون دادم ... گفت : 

دل با رحم ومروت ..  نیابسوزه پدر  -چقدر از درسام عقبم...!!!! گفت :  یدونینم گهید امیا مروز چهارشنبست فردام ن -

آب پرتقال رو  وانیتکون دادم و ل ی!!! سرادهیز یلیبخشتون خ ی!!! کارایشرکت یباش دیکه با یاز شنبه سر ساعت یول ایفردام ن

 -شده ...  یباز چ یمرس -...  -الو  -برداشت  ویکه همراهش زنگ خورد گوش میراه درمونگاه بود یازش گرفتم و خوردم !! تو

فعال!! از حرفاش حدس زدم با  -..  -!! زیباشه تو خودتو ناراحت نکن عز -....  -شرکتم ...  گهیساعت د کیباشه تا  -.... 

 یآمپولتو زد -بله .. .  -رامش بود!  -گفت :  یلحن کالفه ا هیقطع که کرد روشو کرد سمت منو با  اوردمیبروم ن یرامشه ول

زده بودم  smsمن که بهت  -نه!!  - ؟یزنگ بزن !! شمارشو دار میشد به گوش نایبد ا تشرکت .. اگه حال رمیبردمت خونه م

افتادم رو شماره و چه  کلیکه زده با ه smsخودش فکر کده بود  شیپاک کردم!!! متعجب شده بود بدون پ یبله ول -باهاش!! 
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چند بار  نیکرد!!! موقع برگشتن بر خالف ا رشیاز دستم گرفت و شمارشو زد توش وبعدم ذخ مویبسا از حفظم بودمش!!! گوش

 -شم .. آروم دستمو گرفت و گفت :  ادهیخواستم پ میدیرس یوقت یبودم به صندل دهیچسب یو من تا حدود رفتیتند تر م ریاخ

 نیشاباشه ... از م -تعارف ..  ی.. بایزنگ بزن یداشت یکار -ببخش تند رفتم نگران شرکتم!!!! سرمو تکون دادم که گفت : 

آسفالت .. خبر از رفتن شو  یها رو کیشدن الست دهیکش یدر رو بستم صدا نکهیتا برم تو بعد از ا سادیشدم وا ادهیپ

و  میاون دو هفته اونقدر همه مشغول بود یشدم گذشت تو ضیکه من مر یدو هفته از اون روز بای...فصل دهم : تقردادیم

نه  دمیچیپ یمجد م ینه من به پرو پا بایکه تقر زدیسر و کله م ایپا رانیشرکت ا لنا معقو یداشت با خواسته ها یبه نوع یهر ک

.. از  موندیمن نم یواسه  یوقت گهیانداخت هوا و د یم دیکالهشو با ومدیاون اگه از پس رامش بر م یاون در واقع به نوع

 ختهیبود و کار ر ریشده بود اونقدر ذهنم درگدانشگامم شروع و  یترما  انیدانشگاه م یشرکت کارا یمنم عالوه بر کارا یطرف

تا  شدمیمجبور م ینداشتم ... البته ناگفته نماند چون گاه گدار یو نقشه کش یپرداز الیو خ یباف ایرو یبرا یبود سرم که فرصت

به  یهفته ا هی...  خبر نبودم یدو سه بار بود ب یمجد که اقال هفته ا یرامش به خونه  یباشم از رفت و آمد ها داریصبح ب 2-3

محاسبه اومد بخش ما... فاطمه استرس داشت و مدام  یپارت اول پروژه مونده بود که نقشه هاش برا یلیدادن متمم طرح تکم

 یدقتمون رو رو تی... مام نها کنهیفرق م میکه تا االن داشت ییکارها یبا همه  نیا دیدقت کار کن تیبچه ها با نها -:  گفتیم

بود که  5ساعت  یطرفا دادمیبه خرج م یادیکال هم وسواس ز حیهنوزم من دستم کند بود البته الزم به توض اما میکار گذاشت

تا تمومش  مونمیآره م -تو هنوز کارت مونده ؟؟؟؟  انایک یوا -سرم و گفت :  یتموم شد فاطمه اومد باال یکی یکیکار بچه ها 

..  زهیریبهم م اتشیاخالق شهیم نیکه کارام سنگ یدونیجواب مجد رو بدم .. م دیبا ن... وگرنه م ایبر یجون تمو کن انایک -کنم .. 

 یراه گهید یبا بچه ها ی... فاطمه با گفتن : موفق باش کنمیمن تمومش م نینگران نباش شما بر -تکون داد و گفتم :  یسر

به نظرم به طور  یعنی ومدیجور در نم گهید یبا عددا کردمیمحاسبه م یقسمت بود که هر چ هیمحاسباتم  یشدن و رفتن .. تو

صفحه رو نگاه کردم اما متاسفانه اسم طراح اون قسمت نبود  نیی.. پا دهیبود که نقشه رو کش یمهندس یکل اشکال از طرح اصل

 مش نوشت ریو محاسبتشم ز دمیقسمت ها کش ریشروع کردم طرح خودمو مطابق با سا سادمیوا دمیتخته سف ی.. رفتم روبرو

سر اتاق  هیگرفتم  میطرحمو ارائه بدم تصم نیا یچجور دیبا دونستمینم یتر بود ... منته قیبهتر و دق یلیخ نی... بنظرم ا

اگه مجد باشه با اون  نمیرفته بودن ... رفتم بب امیپا رانیمهمان ا نیاتاق نبود مندس یتو چکسیرفتم ه یبزنم .. وقت یمهندس

فکر کردم خوابه  زهیسرش رو م دمیآروم در رو باز کردم د ومدین ییصدا دمیزدم که د قشوبکنم در اتا یمشورت هیالاقل 

 -کرده وبود وگفت :  زیمزاحمتون شدم! چشماشو از نور ر - ؟یداشت یکار -کع گفت :  رونیاومدم از اتاق برم ب نیهم یواسه 

قابل اغماض داره  ریمشکل غ هیاز نقشه ها  یکی کنمیم اتاقم .. احساس نیایچند لحظه ب شهیم -بگو کارتو ..  ینه مزاحم نبود

 -..  یفقط بهتر نبود اول با مهندس طرح صحبت کن میحتما ... بر -گفت :  یجد یلیخ رهیبگ لمیتحو نقدریا کردمی.. اصال فکر نم

 راداتیکه من و واسش ا یمدت ام.. تم دییبفرما -ابروشو داد باال و در رو باز کرد و گفت :  -نبود ..  یطرح اسم ریخواستم اما ز

 دمی.. حرفام که تموم شد ... د دادیدادم سکوت کرده بود و به دقت گوش م حیخودمو براش توض یشنهادیرو گفتم و طرح پ

تا شب پالن کاملشو  یتونیم -نگاه به طرح من انداخت و گفت :  هی...  کردیم یرو بررس زیرو م یهنوز ساکته و داشت نقشه 

؟ مهربون نگام کرد  دهییطرح من مورد تا یعنی -عقب افتاده دارم .. تعجب کردم :  یکارا کمیشرکت  مونمی!!! منم م؟؟؟؟؟یبکش

بهم دست داد و  یحس خوب هی کردیو خوب منو مهندس خطاب م یبار بود با لحن جد نیاول نیبله خانوم مهندس.. ا -و گفت : 

بود شروع کردم و  6رفت ساعت  رونیتکون داد و از اتاق ب ی.. سرکنمیم عاالن شرو نیلبخند گفتم : پس از هم هیمنم با 

 گهیساعت سه ربع د مین هی - ؟یدر چه حال -بود که در اتاقم زده شد و مجد با دو تا ظرف غذا اومد تو و گفت :  8ساعت  یطرفا

آشپزخونه و  یتو میبود قبول کردم و رفت گشنم یلیکه خ یی.. از اونجاینش ضیشامتو بخور مر ایپس ب -کار داره فکر کنم ... 

 داشتیکوچک بر م یو لقمه ها خوردیو آروم م زیتم یلیبودم و واسم جالب بود خ دهی.. تا حاال غذا خوردنشو ند میمشغول شد

..  ستیوقت ن شتریهفته ب هیکن  ینقشه ها رو خوب بررس ینکرد دایپ یا گهید رادیا انایک -: دیغذا خوردن ازم پرس نیدر ح

کشم!!! غذامو که  یم ینفس راحت هیشه من  دیینقشه ها تا نیهفته تموم بشه ا نیا -گفت :  زنهیبعدم انگار با خودش حرف م

 بایکرد و سرشو تکون داد ... تقر یدارم!!!! خنده ا یذوق هیمن برم سر کارم راستشو بگم - -خوردم رو کردم بهش و گفتم : 

تموم  -خوب شده بود همون موقع در زد و وارد شد ..گفتم :  یلیذوق دستمو زدم بهم خ باسه ربع بعد که کارم تموم شد و 

 قهیدق 4-3 هیکردن کارم ..  یکرد و شروع کرد با دقت بررس ینقشه کش زیسرم دستاشو حائل م یشد!!!!! بدون حرف اومد باال

بود؟؟؟!!! با ذوق گفتم :  یک یگرفت رادیکه ازش ا یمهندس یبدون یخوایم -گذشت و سرشو آورد باال وگفت :  یحرف چیه یب یا

.. اول  شهینوشته نم یشرکت اسم سیرئ یطرح ها ریشرکت فقط ز نیا یتو -کرد وگفت :  یتلخ یبود .. خنده  یآره ...ک -

گذاشت  تشو.. انگشیمن ...نم -افتاد ... آب دهنم رو قورت دادم وگفتم :  میدوزار هیبعد از چند ثان یمنظورشو ول دمینفهم

 ی.. سرمو به نشونه ینگ ی... اونم به کس یبد کیقول کوچ هی دی... فقط با یدی!! خوشحالم تو فهمسسیییه -رو لبم و گفت : 

ذوق زائد الوصف از صورتم معلوم  نیا ایگرفتم ..گو رادیازش ا نکهیداشتم که نگو از یذوق هیته دلم  یموافقت تکون دادم ول

خنده که اومد سمتم وآروم  ریحرفش نتونستم خودمو کنتر کنم زم ز نی... با ا ینترک یخوشحال ازحاال  -بود چون گفت : 
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 هی دیوقت شب نبا نیتا ا یدونیم -بود که خندمو خوردم ...آروم گفت :  یتو نگاش چ دونمیرو چال گونم ...نم دیانگشتشو کش

تو  شهیباورم نم انایک -و ادامه داد :  دی!!! مهربون خندهموش نقدریکه ا یگرسنه بمونه ... اونم موش یگربه  هی شیموش پ

نه تکون  یکرده بودن ؟؟؟ سرمو به نشانه  یمهندسا بررس ینقشرو همه  نیا یدونی..م یشد رادمیجوجه مهندس فقط متوجه ا

 میبر امیتا من ب گنیبرو تو پارک ینشدم .. االنم زود مونیاستخدامت کردم پش یاحساس نکهیخوشحالم از ا -دادم که گفت : 

 رونیبرداشتم از در زدم ب فمویک یسر نیهم یبود و اسه  یجد یلیحرفش خ -کنم ..  یباز فیخونه!! زود تا مجبور نشدم کث

 نجایوقت شب ا نیا -گفت :  یدوستانه ا ریدم در شرکت .. رامش از در اومد تو و با نگاه پر از سوال و غ دمیکه رس نی...هم

حاضر  چکدومیاز بخش محاسبات بمونه ه یکیمن گفتم  -گفت :  ی!!! تا اومدم جواب بدم مجد با لحن عصب؟؟؟؟؟ یکنیکار م یچ

 یخانوم صرف نداشت که بمونن!!!! عصب نیقد ا چکدومشونیآخه واسه ه -گفت :  ینشدن جز خانوم مشفق.. رامش با لحن بد

زبونتو بکن تو  -اومد سمتم و گفت :  ی!!!! رامش عصبیازچرتکش رو بند یاون مدل صرفارو که شما خوب بلد -شدم گفتم : 

.. به خانوم مشفق  زمیچه خبرته عز -حرف مجد اومد سمت رامش و گفت :  نی.... با ا رونایب نجایاز ندازمتیحلقت وگرنه م

 نیکه ا یدید نیشرو -گفت :  کردیتابلو خودش رو لوس م کهیلطف کردن تا االن موندن!! رامش در حال شونیا یدار کاریچ

همه به تو و  زمیعز -گوش رامش گفت :  رینگاش به من بود ز کهیمنو نداره ... مجد در حال دنیچشم د یعقده ا یدختره 

چنگ انداخت به گلوم ....  یاز کوره در بره!!! بغض بد یچیسر ه ینجوریا دیخوب که نبا ریمد هی شهیم شونیمعلومات تو حسود

برگشت شمت من اما تا  ی!!!! رامش دوباره عصبزهیحسادت برانگ کتونیآکادم التیتحص نیا اقعاو -زدم و گفتم :  یپوزخند

!!!!! نگاه پر از دینشد یکتب خیتا توب رونیب دیدادم ... بر دونیبهتون م یادیخانوم مشفق ز -گفت :  یبزنه مجد عصب یاومد حرف

شب بود  12!!!! ساعت قیهر چه ال قیخال -گفتم :  شنوهیم دکه مطمئن بودم مج یلب جور ریبه هردوشون انداختم و ز ینفرت

به مجد  کمی ومدمیآژانسم نداشتم بغضم گرفته بود تا م یشماره  رونیداشت ..از در ساختمون زدم ب یهوام سوز بد

تا آژانس  ... هه!!!یمن نگاه کرد و گفت ...حسود یکثافت تو تخم چشما ذاشتیم شیبه نما دشویپل یشم ...اون رو دوارمیام

چن انداخته بود بهش ...  یکی.. از همه بد تر قلبم بود که انگار  رفتیبود .. از سرما نوک انگشتام گز گز م ادهیربع پ هیحدود 

 شرویش دنشی.. با د زنهیمجد پشت فرمون و داره بوق م دمیبه خودم اومدم .. د نیماش هیفکرا بودم که با بوق  نیهم یتو

 ومدیتوجه بهش راهمو ادامه دادم پا به پام م ینگاش کردم و ب یعصبان -...  یزد خیسوار شو دختر  انایک -و گفت :  نییداد پا

 کمی موی..روسر ادیاز پشت داره م یانتظام یروین نیماش دمیلحظه برگشتم عقب و د هیمجابم کنه که سوار شم که  خواستیو م

دست تکون  سیپل نیماش یتا سوار شم واسه  سادیمجد وا نکهیبه محض ا یمجد ول نیجلو و مثال رفتم سمت ماش دمیکش

 ادهیپ سیافسر ها پل یوقت سهیمجد رو نشونشون دادم اونام بال فاصله با بلند گو به مجد اخطار دادن که وا نیدادم و ماش

آقا  نیا -:  گفتم یشده در کمال خونسرد یچ دیازم پرس یکیکرد و اون  لدشیپ نیرفت سمت مجد و از ماش شونیکیشدن 

و با چشماش  دیباریم شی.. از نگاش آت ومدیخون مجد در نم یزدی... کارد م ادیمزاحمه منه ...و پا به پام داره م قستیدق 5االن 

آژانس  رفتمیمن داشتم م -که گفتم :  دیهست نجایوقته شب ا نیکه شما چرا ا دیازم پرس سیخفم کنه .. مامور پل خواستیم

مجد بشنوه  نکیافسر آروم بدون ا -کرد ..  جادیآقا مزاحمت ا نیچون شمارشو گم کرده بودم که ا رمیبگ نیماش ابونیسر خ

که  یانداختم و در حال دادیمامور جواب پس م یکیبه اون  تیبه مجد که داشت با عصبان ی.. نگاه دیدار یتیشما شکا -گفت : 

مامور با تکون  نیافراد بد نیبه ا یحساب یگوشمال هی ادیبدم نم یلندارم و یتینه شکا -گفتم :  یاز خوشحال رفتیدلم غنج م

 یراه یبه من .. ازشون تشکر کردم با خوشحال دیاش رو بسپر هی...بق دیبر دیتونیشما م - -و گفت :  دیسر منظورمو فهم

رو سبز کرده  سیپل نیماش ون... انگار خدام جواب دل سوختمو داده بود و ا دمیبا خودم خند یشدم!!!اونشب تا برسم خونه کل

... فکر کنم  دمیخندیم زیر زیصورتم و ناخودآگاه ر یجلو ومدیو کب کبه و دب دبش م پیمجد با اون ت ی افهیبود ...مدام ق

راست رفتم تو اتاقم داشتم لباس خوابمو  هیخونه و  دمیبود رس 11 یکایراننده آژانسم شک کرد به سالمت عقلم.. ساعت نزد

بعد که  یاومد ..ول نییاز پا ییصدا هیاحساس کردم  دمیپوشیشلوار همرنگش بود رو م هیبا  یآسمان یساتن رکاب زبلو هیکه 

 یمسواکمو زدم و برگشتم تو اتاق .... جلو ییخودم گفتم البد باز توهم زدم ...رفتم دستشو شی..پ دمینشن یزیگوش دادم چ

شدم اول  خکوبیداده بود به در اتاقم م هیمجد که تک دنیبا د نهیآ یکه تو مبودم تا کرم بزنم به صورت ستادهیتوالتم وا زیم

زل زده بود به من ... نفسام به  دیباریم شیکه از توش آت یو با نگاه سادهینه ... اونجا ا دمیشدم برگشتم د یاالتیفکر کردم خ

...مجد در  زیخوردم به م نکهیعقب برداشتم ...تا ا بهشماره افتاد.... در اتاق رو بست و اومد سمتم و من ناخودآگاه چند تا قدم 

 یچه کار نیا -شدو گفت :  کمی.. آروم آروم نزدتیاز عصبان دادیبود و داشت دندوناشو بهم فشار م حتهیموهاش بهم ر کهیحال

 گمیخفه شو!!! بهت م -: زد  ادیمگه ... فر ؟؟؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -کردم خودمو نبازم و گفتم :  ی؟؟؟؟؟!!! سع یبود که کرد

صورتش قرار داد و گفت :  یموهامو تو چنگش گرفت و سرمو درست روبرو ادشی....؟؟؟ همزمان با فر یبود کرد یچه غلط نیا

خانوم  یکوچولو!!!...پس حاال نوبت منه ..بدون خودت خواست یقولت زد ریدرسته ؟؟؟؟ ز میکثف نکن هیبود باز نیقرارمون ا -

... بغض  ومدینفسم باال نم شدیم دهیآزادش شروع کرد سر شونه هامو لمس کردم ... از درد موهام که کش دستموشه بعدم با 

هان ؟؟؟  ؟؟؟ینه چ -کرد و گفت :  کیصورتشو به صورتم نزد -نه نا مفهوم بود ...  هیکه از گلوم در اومد  ییکردم ...تنها صدا
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تورو خدا  -لرزون گفتم :  یبا صدا دی... بغضم ترکیفتیتا آخر عمر دنبالم ب یش نکردم که مجبور یکار هی نجایبگو... بگو تا هم

حاال  -کرد و داد زد :  یعصب یو خنده  واریولم کن ... موهامو ول کرد و دستشو به شونم گرفت و هولم داد وچسبوندتم به د

به هق هق شد ...بعد از  لیتبد میبلوزش .. گر یاحاال مونده!!! و شروع کرد به باز کردن دکمه ه ؟؟؟یدی...فهم یمونده خال قز

جلو تا لبامو ببوسه که دست آزادمو حائل کردم به  ادیزد روم اومد ب مهیکرد و خ واریباز کردن دکمه هاش دستشو حائل د

 یخواستی.ماره . ؟؟یولت کنم که پروتر ش -داد زد :  یعصب -تورو خدا ... تورو خدا ولم کن ...  -با هق هق گفتم :  نشویس

 دیکوبیدستم محکم م ریکوره بود و قلبش ز نیدستم که حائل بود فشار داد ... تنش ع یبشه؟؟؟ تنشو رو یکه چ یآبرومو ببر

 اوردمیسمت خودش که طاقت ن دیبلوزم حلقه کرد دور کمرم و منو کش ریدستشو از شونم سر داد و از ز یکی... اون  نشیبه س

 نیبس کن ... شرو نی.... شرو یکرد تمینداشتم .... توام اذ یتوروخدا ..به قرآن من منظور نیشرو -هق هق داد زدم :  ونیم

اون  گهیلحظه چشمم افتاد تو چشماش نگاش د هینداشتم ... احساس کردم دستش شل شد ...  یمنظور نمیبه جون مامان نوش

مردونش باال  ی نهیقدم رفت عقب ...س هیول کرد و  اشودست هویبهم زل زد و بعد  یا هیتوش نبود ... چند ثان تیو عصبان نهیک

کردن  هیو شروع کردم زار زار گر نیتوان نداشتم ..نشستم رو زم گهیعرق نشسته بود .. .د شیشونیپ یو رو رفتیم نییو پا

....  رونیب شوگم -دستشو پس زدم و گفتم :  یرو موهام ... عصب دیکش یلحظه احساس کردم دست هی..  دیلرزی... تمام تنم م

.. انگشتشو  یدیهمه عروسک دورتن ... دست از سرم بردار.. فهم نیآره ؟؟؟ ا دهیعالم و آدم فقط به من رس یزورت از همه 

چون درو  رونیب ای.. از فکر عوض کردن قفل درم ب یطرف یبا ک یکردم تا بدون نکارویا -تکون داد و گفت :  دیتهد یبه نشونه 

با همه  ینداشت ول ارایکه صدام  یگرفت و در حال یشتریشدت ب میفکرمو خونده بود گر نکهی!!!!! از ایشیم و کال اُپن شکونمیم

 رونیزد و از در اتاق رفت ب ی.. پوزخندیندار ی.. تو... تو.... تعادل روح ی... تو مشکلدار یعقده ا -توانم داد زدم :  ی

رو تخت و اونقدر به حال خودم اشک  دمیخودمو کش ی.. با بدبخت لرزوندخونرو  نییدر پا یبه خودم اومد که صدا ی....موقع

از جام بلند شدم ... با  عیافتاد که دانشگاه دارم سر ادمی... دمیاز خواب پر 12 یتا خواب رفتم .... صبح روز بعد طرفا ختمیر

شب قبل دوباره  یادآوریچرا با  دونمیوحشت کردم چشمام ورم کرده بود و سر شونم کبود شده بود ...نم نهیخودم تو آ دنید

که مثل  هیچ زادیتو وجود آدم دونمی... حس انتقام تو بند بند وجودم رخنه کرده بود .. نم کردمیم یتالف دیبغض کردم ..... با

 یراب دیرسیتو وجود من در مقابل مجد به اوج خودش م ینرسیا نی.... ا کنهیعمل م یدستور یدر مقابل کلمه ها ینرسیا کی

در  نیهم یواسه  ساختمیدژ مستحکم واسه خودم م هی دیمبارزه با ی... برا دادیم یاز درون دستور به سرکش یحس هی نیهم

..  رمیجا پناه بگ هیفرار کنم .. شدیوقت م شکستیعوض کردن قفل در بود!!! حداقل تا درو م کردمیم دیکه با یکار نینظرم اول

حال  نیبود با ا ریوقت گ کمیاون کار  یبگذارم ... ول یدر حفاظ آهن یبود که برا نیا شدیمآخر محسوب  یکه ضربه  میکار بعد

که  یاز بانک نکهی.. ...حاضر شدم و بعد از ا شدمیزود دست بکار م دی.. با ادینم 8روزا مجد زود تر از ساعت  نیا دونستمیم

بود که  12ساعت حول و حوش  دمیبود خر یکینزد مونکه ه ییغذا ی هیپرس غذا از ته هیتوش حساب داشتم پول برداشتم 

بودم باز کردم با  دهیکه سر راه خر یهمشهر یراهنما شدیدر داشت عوض م یکه توپ یقفل ساز برگشتم خونه مادام هیبا 

 مبود که کارشون نصب حفاظه تماس گرفت ییشرکتها نیاز یکیاطرافه و  نیهم دادیشمارش نشون م شیشماره که از پ نیاول

... وبا دیکشیساعت طول م 4-3که گفت حدود  یانجام کار ... و اونجور یقرار گذاشت که کاگراشو بفرسته برا 2ساعت  ی... برا

.. بعد از حساب کردن پول قفل ساز و  شدیکارشون تموم م 7پرت حدودا تا ساعت  یو استراحت و زمان ها یاحتساب بد قول

دادم زنگم نزنم!!!فقط به  حیشرکت رفتنم شدم ....ترج الیخ یو نهارمو خوردم .. ب در رو قفل کردم دیجد یها دیگرفتن کل

بود که نصابا اومدن و مشغول  2115 بای... ساعت تقر امیب تونمیو نم 5تا  کشهیزدم و گفتم که کالسم طول م sms هیفاطمه 

شه  ریگ یشده و گفته پ یعصب ومدمین هدید یو گفت که مجد سراغمو گرفته و وقت لمیشمس زنگ زد به موبا 4شدن ساعت 

جور خودش جواب مجد رو بده!!! بر  هی امیب رهیبعدشم د گهیو د کشهیطول م 5در جواب شمس گفتم کالسم تا  یعاد یلی..منم خ

رتر یمجد د کردمیاز کارشون مونده بود خدا خدا م گهید کمیبود و هنوز  8 کاهیو ساعت نزد دیخالف انتظارم کار نصابا طول کش

 یصحنه  نکهیا یواسه  یول دیاومد ..احساس کردم رنگم پر نشیماش یبود که صدا قهیدق 8112متاسفانه  یول ادیب شهیاز هم

کارگر  زانی... تا مثال نشون بدم که دارم به کار عز سادمیراهرو وا یاز دست ندم تو شهیبا حفاظ روبو م یچهرشو وقت یدنید

شوکه به  هیچند ثان یبرا دیچیاز پاگرد پله ها پ یپاهاش ضربان قلب منم شدت گرفت .. وقت ی...با صدا کنمیشخصا!!! نظارت م

 یبدون توجه به من رفت سمت آپارتمانشو داخل شد!! باالخره طرفا ادیکرد به خودش ب یشد و بعدم سع رهیدر آپارتمان من خ

رو بابت  ینه چندان معقول متیچونه ق یبعد از کل محساب کتاب مجبور شدم تا دم در خونه باهاشون بر یکار تموم شد برا 9

پوزخند داره  هیداده و با  هیمجد به چهارچوب در آپارتمانش تک دمیکه برگشم باال .. د یحق الزحمه و نصب ازم گرفتن... وقت

شده  نمیچ واریاز د مرو بکن یکار هیمن اگه بخوام  -نکردم و رفتم سمت آپارتمانم که بلند گفت :  یبهش توجه کنهیمنو نگاه م

 زدیچشمامش م تیکه داشت از عصبان یو قفل زدم و در حال دمیچشمش نردرو کش یجلو ی!!! جواب ندادم .. ولشمیرد م

... حس قدرت .. بعد از  تیامن حس …از خواب پاشدم یانروز باحس بهتر یدرو محکم بستم و قفل کردم!!! فرردا رونیب

 هیو  دمیکاپشن قرمز که سر کالهش خز داشت رو روش پوش هیاز تو کمد برداشتم و  یکمانتو شلوار مش هیصبحانه خوردن 
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 میمشک ملی!! ذوستش داشت رو هم زدم و با ریلیمجد خ دونمیقرمزه که م کیسرم و کردم و اون مات میشال قرمز و مشک

 ی!!!!!! بازم بنهییییییییییییییا -گفتم :  هکردم ... و با خند فیک یحساب نهیخودم تو آ دنیمژه هامو حالت دادم!!! با د یحساب

بالفاصله تماس گرفتم  منیه یاز برخورد مجدد با مجد با آژانس برم واسه  یریجلوگ یدادم تا برا حیشدم و ترج ایمال دن الیخ

چه  -: بار گفت  نیاول یمتعجب نگام کرد و برا دنیشرکت شمس با د دمیبود که رس 8اومد راس  نیربع ماش هیو بعد از 

 هیکش زود به حالت اول نهی.. طبق معمول که عیلطف دار یمرس -بهش کردم و گفتم :  یمهربون یمشفق!!! خنده  یخوشگل شد

به  نهیهوا س یاول راهرو .. ب چیپ یتکون داد ومشغول کارش شد! منم کارتمو زدمو رفتم سمت اتاقم ..تو یسر گشتیبر م

کردم و دستپاچه نشستم و  ی.. معذرت خواه نیزم یرو زهیکه دستش بود بر ییکاغذهاآقا شدم که باعث شد تمام  هی ی نهیس

 هیلحظه نگاهم با  هی یهمزمان دستمون رفت به کاغذ که باعث شد برا یی... سر کاغذ آخر دوتا میکمک کردم تا کاغذ ارو جمع کن

بهش انداختم .. و معذرت  ینگاه دادمیم لشیکاغذهارو تحو کهیکرد .. بلند شدم و درجال دایپ یرنگ تالق یجفت چشم ماش

و قد نسبتا بلند و  ییخرما یخوشرنگ و موها یماش یو چشما رهیساله بود .. باپوست ت 28-27 بایپسر تقر هیکردم  یخواه

گفت :  زد و یبود .. لبخند پیو در کل خوشت یسرمه ا وریو پل نیشلوار ج هیبود با  دهیپوش یکت قهوه ا هیو ...  دهیورز کلیه

 نیشما مال ا -:  دیبرم که دوباره پرس خواستمیم خوامیبهر حال عذر م -منم بود .. راستش منم اصال حواسم نبود ..  ریتقص -

زد و  یخوشبختم مشفق هستم .. بخش محاسبه لبخند -هستم  ایپا رانیا یها یراد .. از مهندسا ایمن پور -بله ..  -؟  نیشرکت

کرد به  ریتکون دادم و خواستم از کنارش رد شم که خز کاپشنم گ یخانوم مهندس! سر تونییآشناخوشحال شدم از  -گفت : 

 نیهم یتو -..  کنمیخانوم مشفق االن آزادش م دیچند لحظه آروم باش -و گفت :  دیکتش تقال کردم که درآد که خند یدکمه 

مجد ..  یبه خون نشسته  یچشما دنیاونور که با د مراد باعث شد رومو بکن یسرفه و بعدم سالم کردن دستپاچه  یصدا نیح

 -چه خبره ؟ تا اومدم حرف بزنم راد گفت :  نجایا -دورگه شد بود گفت :  تیکه از عصبان ییدادم!!! مجد با صدا یسالم آروم

 نکهیمجد و بعد از ... آهان .. آزاد شد ... بعدم اشاره کرد به کتش منم کامل برگشتم سمت یخزه کالهه خانوم مشفق به دکمه 

 یآقا دیلطف کرد یلیخ -از حد گفتم :  شیبه مجد نگاه کردم ..رو کردم سمت راد . مخصوصا با غلظت ب یپوست ریپوزخند ز هیبا 

مجد تو  یعصب ی افهیق دنیاز د یمطبوع یگرما هیداشتم ...  یراد!!ممنونم! بعدم با گفتن با اجازه رفتم سمت اتاقم!!!!حس خوب

 ی هیبا روح یوارد اتاق شدم... بعد از سالم و احوالپرس کردمینگاهشو احساس م ینیهنوز سنگ کهی... در حالتوجودم نشس

آتوسا همه  یبا صدا هوی نکهی.. تا ا میسر بلند کن یحت میتونستیبود که نم ادیمشغول کار شدم... اونقدر کارا ز یمضاعف

 زشیمتعجب نگاش کردم که طرحو رو م کنه؟؟؟یکار م یطرح چ نیا ریز واسمت انا؟؟؟یک ؟؟؟؟ییوااااا -...  میبخودمون اومد

 یبودم برا دهیکش شبشی...طرح خودم بود که پرزشی!!! از جام پاشدم و رفتم سمت م نیبب ایخوب ب -گذاشت و گفت : 

البته!! با سانسور!!!  اشونکردم و بعدم داستان رو بر یمجدد اومده بود بخش ما!!! به آتوسا که منتظر جواب بود نگاه یمحاسبه 

کرده  یکار نیمجد چن شهی!! باورم نمبهیعج -بهم کرد و گفت :  یحرفم تموم شد فاطمه نگاه نکهیکردم .. بعد از ا فیتعر

نام که  یب یاز نقشه ها یکیدفعه من از  هی -مثبت تکون داد و آتوسا ادامه داد :  یباشه!!! آتوسا و سحرم سرشونو به نشانه 

انتقاد  نقدریواقعا مجد ا یعنیکوچولو گرفتم بچه ها شاهدن باهام چه کرد!!! تعجب کرده بودم ...  رادیا هیمال خودشه  عدر واق

نقشه؟؟!!! تمام مدت روز تا زمان ناهار  ریقبول کرد تازه اسمم آورد ز یبرو برگرد چیه یبود؟؟؟ پس چرا حرف منو ب ریناپذ

و بدون اشکال بوده..  یمنطق نمیگزیحتما محاسبات طرح جا دمیرس جهینت نیبه ا آخرمو  دیچرخیموضوع م نیفکرم حول حوش ا

از شرکت  گهید یراد و دوتا آقا میدیکه رس یسمت آشپزخونه .. موقع میموقع ناهار مطابق هروز همه قابلمه به دست رفت

ما غذامون  نکهیکرد و بعدم قبل از ا یپرس لمن ازجاش بلند شد و مجدد سالم و احوا دنیبودن ..راد با د زیسر م امیپا رانیا

 -گفت :  یبود با لحن بامزه ا یزی.. تا رفت فاطمه که اصوال آدم ت رونیخودش و همکاراش از آشپزخونه رفتن ب میرو شروع کن

 پهیخوشت -ن!! ی!! هممیکرد یکیسالم ع هی میراهرو با هم متصادف شد چیبابا امروز سر پ یچیه -باشن ..  یآقا ک نیبه به !!! ا

فاطمه, از دستش نده!!! باالخره ما  گهیراست م -وگفت :  دیمبارکه مامانش باشه!! آتوسا خند -!!! مهندسم که هست!!! انایها ک

به  میدیچسب مینگاه بود بل گرفت هی نیما با هم -حرف آتوسا گفت :  ی!!! فاطمه در ادامه میپاره کرد شتریاز تو ب رهنیدوتا پ

وااا!!! فاطمه دلشونم بخواد!!!!!! همه  -خنده که آتوسا گفت :  ریمجبور شدن .. بعدم زد ز گهیاونام د شیسر نهویشوهرامون ع

کارا  میداشت لیکه آخرش تحو ییسر کارامون معموال هفته ها می... بعد از غذا بالفاصله برگشت میو مشغول شد میدیخند

من  ییانایک نیبب -سرم و گفت :  یبود که فاطمه اومد باال 4 ی! ساعت طرفا!! میبود که وقت سر خاروندنم نداشت ادیز یبقدر

!!!!! چقدر  زیزبون نر -و گفتم :  دمیخند ؟؟؟یکن یدر حقم خواهر یتونیحتما برم وقت دکتر دارم!!! تو م دیبا یکارم مونده ول

پدر مرام  -و گفتم :  دمینشسته بود خند دلمفاطمه به  نقدریچرا ا دونمی!! نمشهینم شتریساعت ب 1 انایبه جون ک -هست؟؟؟ 

شده بود!!! سرمو  یدونم چ ی!!!! نگاش نگران بود!!! نمانایبرام دعا کن ک -و گفت :  دیراحت ... گونمو بوس التیبسوزه برو خ

و سحرم  اآتوس 5 یکایهست توکل به خدا... دوباره تشکر کرد و رفت . نزد یهر چ -و گفتم :  دمیتکوون دادم و گونشو بوس

طول  شتریب قهیدق 45 نیهم ینبود واسه  یلیفاطمه خ یشاگرد تنبال موندم کارا نیا نیآماده شدن واسه رفتن و باز من فقط ع

 لیتحو نکهیطرح ها رو لوله کردم و بعد از ا عیکار واسه دانشگامم داشتم بعد از تموم شدن کارم سر یکه کل ییاز اونجا دینکش
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 دمید هویاز ساختمون شرکت دور نشده بودم که  شتریب کمی...  رونیرو دوشمو از شرکت زدم ب نداختما فمویدادم ک ینیبازب

خانوم  -شد وگفت :  ادهیپ نیکه از ماش گهیم یچ نمیبب ابونیراده ... رفتم اونور خ دمیبرگشتم د کنهیداره صدام م یکی

که  جایال اقل تا  نیتورو خدا تعارف نکن -..  دیدار لطف ینه مرس -برسونمتون ..  دیدیمشفق هوا سر د شده افتخار م

!!! و ابونیخ یتو دیچیشرکت پ نگیمجد از پارک نیماش دمیچشمم افتاد اونور د هویو دار تعارفات  ریگ نیهم ی..!!! تو رتونهیمس

!! و بعدم بالفاصله امیم شهبا -مقدمه به راد گفتم :  یوادارم کرد که ب یدیحس پل هی.. هوی یچرا ول دونمیاومد سمت ما ...نم

که  یمن هیثان 1رادم که تعجب کرده بود که چرا تو  یراد شدم!!! از طرف نیبود سوار ماش دهیجلو چشم مجد که تازه مارو د

 نیجو سنگ نکهیا یراه افتاد!!!! راد برا نهیدادم با طمان دهیعق رییتغ هوی امینم گفتمیبودم م سادهیسفت و سخت وا نقدریا

 یمجد بود که پشتمون با فاصله  نیعوض کنه شروع کرد حرف زدن و از پروژه گفتن اما من تمام مدت حواسم به ماش رو نیماش

جواب  ینه سر سر ایبله  هیراد با  یسوال ها نیهم ی!! واسه  کردیم بمونیتعق یو به نوع ومدیداشت م نیدو ماش یکی

سر کوچمون و  میدیساعت بعد رس می!!باالخره حدود ن گفتمیرو بهش م رسو آد کردمیم شییراهنما می!!!البته گاه گداردادمیم

راد رفت  نیماش یشدم!!! وقت ادهیازش تشکر کردم وپ دمیشن یگفته و من چ یباشم که راد چ دهیکلمه فهم هی نکهیمن بدون ا

بعدش گفتم : تو  یول دمیترس کمی شنکردم!!!! راست رویمس کهیت هی نیافتاد که فکر ا ادمی!! تازه دمیمجد رو د نیاز دور ماش

مجد از بغلم گاز داد ورفت  نیاسترس راه افتادم سمت خونه و بر خالف تصورم ماش یبکنه !!! با کم یغط تونهینم گهیکوچه که د

 مبود از پله ها رفت نگیپارک یتو  نشیخونه ...ماش دمیکه رس ی.... موقع دمیکش یاز کنارم نفس راحت نی... با رد شدن ماش

تو جه بهش از پله ها  ی!!!!! بنیبش انایک -آمرانه گفت :  یلیپاگرد نشسته ... خواستم از بغلش رد شم که خ یتو دمیباال که د

 یحرف چیه ی!! بکنمیخواهش م -بازومو گرفت و برم گردوند سمت خودش و گفت :  میمال یلیرفتم باال که بر خالف انتظار خ

خانوم موشه؟؟؟؟ اخم کردم و گفتم :  میساختمون هی یبفهمه تو ینگفتم دوست ندارم کس مگه بهت -که گفت :  ششینشستم پ

!! اصال چرا سوار نهی..حرفم ا ی... ول یشد ادهیسر کوچه پ دونمیم -و گفت :  دیشدم!!! مهربون خند ادهیمن سر کوچه پ -

- -نگاش کردم و گفتم :  یعصب -کنه ...  راراص یهر ک یعنی -و گفت :  دیوسط حرفم پر -خوب اصرار کرد منم..  - ؟؟؟یشد

دوست  -. گفت :  دیکش یقینفس عم دمیبابا ها خواست گونمو ناز کنه که سرمو عقب کش نیراد همکارمه!! آروم ع ی!!! آقارینخ

دوست  - - گفت : کردیخز کاپشنمو با دستش لمس م کهیبعدم در حال -!!!! یها ش بهیغر نهیسوار ماش یندارم بخاطر لج و لجباز

راد همکارته  یآقا -.. اومدم حرف بزنم که انگشت گذاشت رو لبمو گفت : یکاپشن قرمز بپوش یندارم بخاطر لج و لجباز

 شمیباهاش طرف صحبت م نمشیبیدفعه م 12 ی!! روزسشمیکه االن رئ ی!! منش؟؟؟یشناسیچند وقته م یدرست!!! ول

 ی!! من هر کاربودمیروراست م دیکلشو بکنم!!!!!با خودم با خواستیم لمد یبود ول یحرفاش منطق نکهی!!! با اشناسمشینم

 نیهم ی.. توشدمیم یحرص فهمهیم یتک تک حرکتامو تا حدود میدیم نکهیکه مجد داشت رو نداشتم!! از یتجربه ا کردمیم

 کهیالمصب خوب ت ی.. ول اسمششنیباشه!! درست .. نم -نا خودآگاه کفتم :  کنهیداره پدرانه نطق م یادیز دمیفکرا بودم که د

هم  یبه پا -کنه گفت :  میبودن خندشو قا یعصب کردیم یکه سع یبا دهن باز نگام کرد و بعد در حال هیچند ثان یبرا هوی!!! هیا

محض خاطر چشمه تشنه برگردن!!! چپ چپ نگاش کردم که دوباره  یتا لب چشمه برن ول ستنیفقط بپا همه مثل من ن دیش ریپ

حاال!!! اومدم پاشم که  -کدوم حرفا ؟؟  -گفتم:  تی!!! با عصبانستیحرفا ن نیمال ا ی... ول ستیبد ن افشیق -گفت :  شمگو ریز

!!! دستمو با تقال از تو دستش تیبه حساب بچگ ذارمیدفعرو م نیا -گوشم گفت :  ری... بعد م ز چوندیمچ دستمو گرفت و پ

 یعاد یلیداشته باشه!!!! خ یآشنا بشم به شما ربط یکیدوست دارم با  یسالگ 24 سن یتو نکهیفکر نکنم ا -درآوردمو گفتم : 

خودمو  ینه ... هم جنسا - ن؟؟؟یکنیم دمیتهد -شدم و گفتم :  یبرات گرون تموم شه جوجو!!! عصب ترسمیم -گفت : 

بدونم هم جنس شما وجود  دیبع تکه!!! پس یفیو کث یجنس شخص شما که از نامرد -گفتم :  یبا لحن بد بای!!! تقرشنسمیم

 شدیم دهیشده بود و رنجش بوضوح توش د زیر تی!!! بعدم نگامو از چشماش که از زور عصباننیبشناس نیداشته باشه که بخوا

 برداشتم و رفتم سمت آپارتمانم.... 

 : ازدهمی فصل

 

و شخص حجت قرار گرفت الحقم  ایپا رانیپارت اول مورد قبول ا یتموم شد و متمم طرح ها ییکذا یهفته  هیاون  باالخره

 نیو حساب شده بود ... ا قیدق میت یبود فوق العاده بود همم نظارتش رو دهیکه کش ییبود !! هم طرح ها یکار مجد عال مینگذر

 !!! رهیجشن بزرگ بگ هیبود که مجدبه مناسبتش  بزرگاونقدر  هیآت یواسه شرکت نوپا تیموفق

کارته خودش که  ینفرمون کارت دعوت داد!! بعد از رفتن شمس هرک 4د که شمس اومد تو اتاق به بو 11ساعت  یطرفا اونروز

کل  یپنج شنبه برا نیخودمون بود!!!همچن یخونه  یشب تو 8پنج شنبه شب از ساعت  یاسمشم روش بود رو برداشت .. مهمون

 اعالم شده بود!!!  لیکارکنان تعط
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تا همه برن  ستادمیمیاونقدر وا دیبا ای یمهمون رفتمیم دینبا ایفکر منو نکرده بود؟؟؟!!!من  اصال یعنیشدم  یچرا عصبان دونمینم

تو گوشم طبق  دیچیمجد پ یزنگ زد و تا برداشتم صدا زمیافکار بودم که تلفنه رو م نیهم یرو نبودم....تو یکی نی!!!! ای... وا

 معمول بدون سالم گفت :

 تو اتاقم!! با شمسم هماهنگه!!! ایب یفور انایک -

 قطع کرد .. ویبزنم گوش یاومدم حرف تا

 که حواسش به من بود گفت : فاطمه

 ..انایبود ک یک -

 ندم!!! یجمع کردم که سوت حواسمو

 شمس بود گفت مجد کارم داره!! -

 و گفت : دیخند

 !!یشد یختیر نیوا !! پس چرا ا -

 حرف بزنم!!نذاشت من  ی!! حتکنهیقطع م هویآخه  -

 !!هیدختر گل یلیبه خدا خ یبابا مدلشه ول نهیهم -

 گفت : دیخند کردیمارو گوش م یکه حرفا سحر

 آره گل خر زهره!!!  -

 به در زدم که گفت : یو رفتم سمت اتاف مجد... تقه ا رونیو منم اومدم ب میکرد یچهارتا خنده ا هر

 تو!!! ایب -

مودب  یلیبرازندش بود!!! خ یلیکه خ دیبلوز سف هی رشیتنش بود و ز یکت شلوار خوش دوخت دود هیکه شدم پاشد..  وارد

 خنده گفت : هیکرد و با  یمیتعظ

 خانوم!! انایبه به ک -

 سالم.. -

 ؟؟؟یماهت!!! خوب یسالم به رو -

 تفاوت گفتم : یب -

 !!؟یشما بهتر یمرس -

 کرد و گفت : یسرخوش خنده

 !!!کنهیم دایپ یارزش هیاجرا بشن ... هرکدومش واست  یدیکه کش ییار بعدا طرحهاچرا بد باشم.. بذ -

حالتش حس احترام طرف  نیا گمیعاشقانه کارشو دوست داره و رک م دادینشون م زدیکه راجع به کارش حرف م یاونجور

 اومد رو لبم و گفتم : ینا خود آگاه خنده ا نیهم یواسه  ختیانگ یمقابل رو بر م

 بهتون!! گمیم کیتبر -

 و گفت : دیپاشد اومد سمتم و مهربون خند هوی

 قسمته طرحم به نام شماست خانوم!!! هینره  ادتیهمش از پا قدم تو بوده .. تازه  -

بشم و منم  یهمه چ الیخ یدوست داشتم ب شدیم یجور هیدلم  شدیکه م ینجوریو آروم تشکر کردم .. ا نییانداختم پا سرمو

 .... مام واسه خودمون غرور داشتم .. گهیخوب د یم به چشماش!! ولبا عشق زل بزن

 گفت : دیکه د سکوتمو

 بگم!! یچ خواستمیرفت م ادمیاصال  دمتیکه د نیبش انایک -

 و گفت: زشویخودش برگشت پشت م بعدم

 کارت دعوتت رو شمس داد؟! -

 افتادم و اخمام رفت تو هم !!! یمهمون ادی تازه

 و گفت : دیخند

 !!! یایحدسم درست بود با توپ پر م -

 باال برد و گفت : میدستاشو به حالت تسل بعدم

اونا  یکردم!! راستش اول قرار بود جشن از طرف حجت باشه و خونه  ریگ یستی.. تو رو در با یمن شرمندم ول یحق دار -

 یرو درآره واسه  نیساکن هیبق یصدا یونمهم یپنت هاوس برجن ممکنه سر و صدا  یرامش گفت چون اونا تو یبرگزار کرد ول

رو داد و حجتم از خدا خواسته واسه دوزار و  ستیجز من!! توش ن یمن که هم بزرگه و هم کس یخونه  شنهادیبه حجت پ نیهم

 قبول کرد!!! یکمتر خرج کردن با خوشحال یده شاه
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!!!( واسم دیرا به آتش کش سیاسکندر پرسپول یو کیاست که به تحر یزن سی) تائ سیکه اون تائ یاومدن اسم رامش و آش با

 و گفت : زیداد به م هیرو چرخوند و تک میندادم .. که پاشد اومد روبروم صندل یپخته بود اخمام رفت تو هم!!! جواب

 !!!؟؟؟یکمکم کن یتونیندادم .. م یبزرگ نیبه ا هیمن تا حاال مهمون نجایا یاینداشتم!! بعدم گفتم ب یخانوم موشه؟؟؟ چاره ا -

 و با اخم نگاش کردم و نا خودآگاه گفتم : رونینفسمو دادم ب یعصب -

 رامش جون مگه مرد ه؟؟؟!!! -

 و گفت : دیبلند خند -

 ؟؟؟ اخه اون کار بلده؟؟؟ انایک -

 در خدمتتونم!!!! یونیاداره سور و سات هما یسال سابقه  52آهان آخه بنده با  -

 خنده و گفت : ریزد ز بلند

 !!!کنمیننداز جبران م نیرومو زم انایک -

 هویکه  کردمیفکر م زایچ نیروش شده بود ... داشتم به ا یبکنه!!! اصال چجور خواستیبشر رو داشت!!!!! جبرانم م نیا چقدر

 گفت : یگرفت صورتمو کرد سمت خودش و با مهربون میچونمو مال

 به تو گفتم!!!! نیهم یفعال!!! واسه  ییکسم تو نیکتری.. باور کن نزد انایک -

 زدم وگفتم : یپوزخند

 خدمتتون؟؟!! رسنیم نهیماشاا... دست به س یجونو و ال الیشما که با دو تا تماس سارا خانوم و ل -

 نگام کرد و گفت : انهیموذ

 ؟؟؟؟!!!! شهیم تیحسود -

 و با حرص گفتم : رونیب دمیچونمو از دستش کش -

 !!!!!شناسنتونینم شناسمیواسشون!!!! همه که اونجور که من شمارو م سوزهیکدومه!! دلم م ینه بابا حسود- -

 و گفت : دیبشه .. خند یعصب کرمیفکر م نکهیخالف ا بر

 !!؟؟!هیکه منظورم چ یدونیسراغم!!!!!! م ی..وگرنه تا االن خودت اومده بودیمنو شناخت هیاز بق شتریتو ب ییآره خدا -

 چهرمم به وضوح معلوم بود گفتم : یکه از حرفش چندشم شده بود و تو یبهم که در حالزل زد  طونیش -

 !!!!دیشیشما آدم نم -

 گفت : یبیصدا بم مردونش با لحن عج با

 کرده!!!!  وونمیحوا د بیوقته س یلیآره خ -

 شد... رهیبه لبام خ و

 کردم و از جام پاشدم که به خودش اومد و گفت : یا سرفه

 !!؟؟یکنی!!! کمکم مانا؟؟؟یک -

عقب افتاده  یو به ارائه ها و کارا گرفتمیم یذره ازش کول هیو  کردمیقبول م ومدیگل کرد!! بدم نم طنتمیش یچرا ول دونمینم

 !!!دمیرسیدانشگام م

 گفتم : یعاد یلیخ نیهم ی واسه

 چند تا شرط داره!!! -

 ذوقش گفت : از

 باشه قبوله!! یهر چ -

 و گفتم : دمیخند افشیبود ق یدنید شدیپسر بچه ها م هیکه شب ییها موقع

 .. هیاول بپرس چ -

 و گفت : دیخند -

 قبوله.. یبگ یهرچ - -

 تمام گفتم : یتکون دادم و با بدجنس یسر

 تا آخر هفته ....  خوامیم یهمم.... اوال که از فردا مرخص -

 و گفت : دیوسط حرفم پر -

 و گفت : دیسکوت باال بردم که خند ی... دستمو به نشانه  ستین یزیچ نکهیباشه ا -

 فعال دور دور شماست !! دییبفرما - -

 نگاش کردم و گفتم : لکسیر یلیخ

 دست من باشه!!!! نتیهفته ..... ماش هی نیکه ا نهیشرط دومم ا -



Roman-City.ir 
 همسایه منن رما

 

https://telegram.me/romancity 48 

 

 بشویدر جا دست کرد تو ج یتو هم ول رهیم ناشونیاز مردا که عاشق ماش یلیخ نیاالن اخماش ع کردمیفکر م نکهیخالف ا بر

 و گفت : دیرو گرفت سمتم و خند چیسوئ

 ! ؟؟؟یکه دار نامهیگواه -

 رو گرفتم و گفتم : چیشوکه بودم سوئ ییجورا هی کهیحال در

 ...ینتیاگه ناراحت ماش یخوایآره بابا!!! م -

 و گفت : دیخند -

 .. تیقتل عمد شه .. اونوقت من بمونم تو خمار یرو ناکار کن یکی یبزن ینداشته باش ترسمینه ناراحت توام آخه م -

 .. آروم دستشو گذاشت رو شونم و گفت : نمیتا صورتشو بب رمیکه مجبور شدم سرمو باال بگ یقدم اومد جلو جور هیبدم  -

 لب گفت : ریو ز دیکوچولو باشن!! بعدم خند نقدریشرطات ا کردمی.... فکر نمیقبول کرد یمرس -

 !!!!فهیخودته کوچولو و ظر نیطاتم عشر - -

به من نگاه  یسمت در .. رامش چپ چپ میکارم در باز شد و من و مجد برگشت نیچپ نگاش کردم و امدم عقب همزمان با ا چپ

مجد  یچرا ول دونمینم ی!!!! ولسادیقلبم وا بای... تقر دیمجد رو بوس یمنو آدم حساب کنه رفت و گونه  نکهیکرد و بعدم بدون ا

 معذب بود به رامش گفت : کهیآرومم کرد !!! در حال کمیحال  نیبا ا دمینفهمدرست  شویبهم کرد که معن ینگاه هی

 تو .. یای!!! بعد ب؟؟؟یدر بزن دینبا -

 من نازک کرد و با شک رو به مجد گفت : بهیپشت چشم رامش

 ؟؟!! هان؟ یکردیکار م یمگه چ - -

 سم ادبه ...!؟! رکردم؟یم یکار دیمگه با -

گفت که مجد  یزیگوشش چ ریمجد و ز یحرص بده دستشو انداخت دور بازو شتریمنو ب نکهیخودشو لوس کرد و واسه ا رامش

 جوابشو بده رو کرد سمت من و گفت : نکهیشد و بدون ا دیپررو سرخ و سف

 .. دیبگذار انیبود من رو در جر یا گهیو اگه مشکل د دیببر فیخانوم مشفق شما تشر - -

 ..  رونینگاش کردم و سرمو تکون دادم و زدم ب یچپ چپ -

رامش دستمو دور  یلحظه دلم خواست من جا هی یتو دستم فشار دادم برا نشویماش چیچرا غصم گرفته بود ... سوئ دونمینم -

مانتوم رفتم تو اتاق .. تا  بیرو گذاشتم تو ج چیسوئ دمیکه کش یقیفکر نفس عم نی.. با ا کردمیمجد حلقه م یمردونه  یبازو

 ادی هویکه  ستگاهیسمت ا رفتمیم ادهیداشتم طبق معمول پ رونیاز شرکت ب میکارامو جمع و جور کردم و با بچه ها رفت 5 یطرفا

در  نگیبرگشتم شرکت و رفتم سمت پارک یذوق هیبا  نیهم یوقت بود نرونده بودم... واسه  یلیافتادم.. خ چیو سوئ نیماش

باال .. استارت زدم و روشن  دمیکردم و پر دایپ نشویماش کردمیم تیرعا نرویمنو نب یکس نکهیا اطیتمام جوانب احت کهیحال

اوتمات نبودن!!! با  چکدومیه یبابامم نشسته بودم .. ول زیدو سه دفعه پشت رون یداشتم .. ول 425 هی رازیش یشد... خودم تو

بدونه  یتح نکهیرو بدون ا یونیلیصدوچند م نیماش هی چیداره که سوئ یگنده ا نداشته باشه دل یچیخودم فکر کردم مجد ه

مخ چندتا از دخترارو زده خودمو قانع کردم ....  نکاریبا ا ستیمعلوم ن نکهیدر چه حده داده بهم!!! بعدم با فکر ا میرانندگ

که  نگیعجب نرم بود!!! از پارک ییو بسم ا.. گفتم گاز دادم ... واااا Driveو دندرو گذاشتم رو  ایباالخره دل رو زدم به در

 ... دیچیپ نیتو ماش یقروغ دونیفر یروشن کردم که صدا وضبط ر رونیاومدم ب

-  

 یدار اهیدوتا چشم س -

 یرها دار یدوتا مو -

 یدار ایتو اون چشات چ -

 یبال دار یبال دار -

 یدار اهیسدوتاچشم  -

- 

- *** 

 یصفا دار نتیس یتو -

 یقلبت وفا دار یتو -

 صف عشاق بدبخت -

 یتا کجا دار نجایاز -

- 

- *** 
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- 

 مارا یکشیم کدمیبه  -

 یسازیزنده م کدمیبه  -

 یرقابت با خدا دار -

- *** 

 زیبا خودم ر کهیها بعدم در حال اههیخودم گفتم منم چشمام س شیبود ... پ دیبع ییآهنگها نیهمچ هیگرفته بود از مجد  خندم

ب...ا  دمیبود که رس 8 یدادم و بعدم رفتم سمت خونه .. طرفا راژیو ابونایتو خ کمیآهنگ شاد اومد  هیزدم  دمیخندیم زیر

 شدم و گفتم : ادهینگه داشتم و پ نگیپارک یرو جلو نیمجد دم در تعجب کردم و ماش دنید

 ن؟؟؟یکنیم کاریسالم ..دم در چ -

 نگام کرد و گفت : هخست

 ؟یدادیچرا جواب نم تویگوش ؟؟؟یکجا بود -

 با تعجب نگاش کردم و گفتم : -

 ؟؟! نیمگه زنگ زد - -

 تا تماس داشتم ازش!!!! 22 دمیدرآورم و د مویگوش فمیبعدم از تو ک -

 متعجب نگاش کردم .. و گفتم : -

 اشاره کردم و ادامه دادم : نیو به ماش دمی..خند دیببخش -

 نه ...؟؟ نی... نگران شد دمیشده بودم نشن ریجو گ -

 گفت : دویکش یقینفس عم -

 منو تو بغلش و گفت : دیهوا کش ینگران ...بعدم ب -

 شده ...بعدم آروم سرمو بوس کرد .. تیزیاحمق کوچولو فکر کردم چ -

 کنم فقط گفتم : عشینخواستم ضا یول رونیب دمیخودمو از بغلش کش بایکه هاج و واج مونده بودم به خودم اومدم و تقر من

 !!!ن؟؟؟؟یها!!! حاال چرا دم در یخوب حاال بابا شمام منتظر سوژه ا -

 ...و باز نگام کرد ... دیخند

 ابرومو دادم باال که با خنده گفت : هی

 خونم بهشه!! یدایرفت کل ادمیرو دادم!!!  چیشدم سوئ ریجو گ یظهر -

 گفتم : یحرص یخنده  با

 !!نیشد خودیاز خود ب نیدیبله!! رامش جون رو د -

 کرد و گفت : اخم

 گفت : طونیتو اتاق بعدم باز خودش شد و با نگاه ش دیبدم اومد پر یلیحرف اون رو نزن!!! امروز خ -

 !!!زدمیجونورو م یدختر بچه  هیوگرنه داشتم مخ  -

 رو دادم پررو شد!!! چپ چپ نگاش کردم !!! باز

 از مادر زادا نشده!!! -

 و گفت : دیغش خند غش

 !!؟؟یک -

 اونکه مخ منو بزنه؟؟؟!!! -

 و گفت : ختیبهم ر مویهوا دستشو برد و روسر یب

 !!!؟؟یمطمئن -

 م :گفت یلحن دستور هیشدم و رفتم درو باز کردم و با  الیخ یب کنهیم یرو ادهیداره ز دمید

 دم در بهم بده!! اریب چشویسوو نگیتو پارک یگذاشت نویماش -

 لب گفت : رینخنده ز کردیم یکه سع یحال در

 برو تو بچه پررو!!! -

 زدم و گفتم : دنیبه نشن خودمو

 !!!ن؟؟یگفت یزیچ -

 نه تکون داد و منم اومدم تو!!! و رفتم باال ... یبه نشونه  یسر -
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در رو که  نییو رفتم پا دمیشرت رو تاپ و گرمکنم پوش یسوئ هیکه زنگ آپارتمانمو زد ..بدو  کردمیلباسامو عوض م داشتم

 رو گرفت جلومو گفت : چیبازکردم سوئ

 به شما مادمازل!!! میتقد -

 تکون دادم و گفتم : یسر

 افتاد و با تعجب گفتم : چی!! بعدم نگام به سوئیمرس -

 خونه که هنوز بهشه .. یدایکل -

 !!!شهیهفته الزمت م نیا یتو شتیباشه پ نامیزاپاسا تو خونه بود ا دیباز کردم کل در رو -

 و گفت : دیمهربون خند بعدم

 ؟؟یدرو باز کرد یاومد یعجله ا -

 آره چطور؟ -

 و گفت: دیخند

بهش زنگ  نایا ویکار زی... واسه تم کردیخونه به مامانم کمک م یکارا یخانومه ... تو نتیز یشماره  نیا انایک ی!! راست یچیه -

 !؟؟!!اینکن یوقت خودت کار هی..  ادیبزن ب

 کردم.. کاغذ رو گرفتم و گفتم : گاشین یچپ چپ

 در حد نظارت !! نی.. هم کردمینم یکار ومدینم شونمی!!! بنده ارینخ -

 و گفت : دیخند

 معلومه خانوم!!!  -

 بعدم سر خم کرد : -

 !!! ریبخ یشب عال -

گوله اومده بودم در رو باز  نیبود ع دهی!!! خندم گرفت فهمدمیکاپشنمو اشتباه پوش دمیتازه د نهیآ یتو تو که اومدم یموقع -

 کردم!!!!

حرف زدم و  یدو ساعت با کت یکیتلفن از خونه داشتم وطبق معمول با مامان و بابا و آخرم تا  هیده بود که  یطرفا اونشب

 زیت یکه کت ییکردم البته از اونجا فیواسش تعر یاحساس یشرکت رو شرط و شروطم رو با سانسور بخش ها یداستان مهمون

 : دیبود با شک ازم پرس

 ؟؟؟ ادیپسره از تو خوشش م نیا انایک -

 بود قبول کردم .. سمیچون رئ گهینه بابا صد تا دوست دختر داره ..منم د -

 مکث گفت : یبا کم بعدم

 به حال پاجرو!!!!! یدختره ...واااا دنیرو نم دشونیکه دختره نامزدشونه پرا ییآخه پسرا -

 گفت : طونیبهت نظر داره!! بعدم ش کنمیکه احساس م من

 ها!!! هیاک شیبچسب بهش ولش نکن بد بخت!! همه چ گمیمن که م -

 و گفتم : دمیبود سرخوش خند یذوق هیدلم  ته

 کار؟؟؟! یچ خوادیپوت رو م یل یمانکنان آخه من ل نیچرت نگو بابا همه دوست دختراش ع -

 گفت : یجد یلیخ یکت

 که تو بغل جاشن!!! نییدرشت و قد بلند عاشق زنا یبه جون تو مردا انایگم شو دلشم بخواد !!! تاززززه ک -

 رفته بودم گفتم : سهیاز خنده ر کهیحال در

 !!!!!!!!!!!!!!!!ای... توام منحرفیخفه شو کت -

 گفت : تیوبعد با جد دیخند خودشم

 قشنگ به خودت برس!!!! ایبر یها پا نش یقربت نیع یمهمون ی!! در ضمن !! توادیبابا ازت خوشش م نیگفتم ا یک نیحاال نه بب -

 اوووه باشه بابا!!!  -

تمام  ی!!ولدادمیرائه ما دیباالخره از تلفن دل کندم و رفتم سر طرح دانشگام که فردا با میدر اون در حرف زد نیاز گهید کمی

 یلیکارش خ دمیبده ؟؟؟؟ شا نشویکه حاضر شد ماش ومدیواقعا مجد از من خوشش م یعنیبود!!! یکت یحرفا شیمدت فکرم پ

 !!!!دمیکارمو تموم کردم و رفتم خواب رمیبگ یا جهینت نکهیبود!!! بعدم بدون ا ریگ

 

گرفتم زود حاضر شمو  میتصم نیهم یواسه  ادهیمجد برم و اون پ نیمن با ماش ومدیپاشدم!!! راستش دلم نم 6ساعت  فرداش

 دیو کوله و کفش سف یسرمه ا یمانتو مقنعه  کیو  یسرمه ا نیج هیاونو برسونم بعد برم دانشگاه بعد از خوردن صبحانه 
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شلوار  هیلود درو باز کرد خواب آ قهیزنگ آپارتمانشو زدم که بعد از چند دق رونیزدم و رفتم از در ب میعطر مال هیو  دمیپوش

 کی... فابرخواستمیشدم!!!! اهل ورزش نبود البته نم کلشیلحظه محو ه هیپاش بود بدون بلوز!!!!!! راستش  یگرمکن بلند مشک

 بود!!! با سالمش به خودم و اومدم و با لبخند گفتم : یعضله ا

 !! حاضر شو برسونمت بعد برم دانشگاه!! نیا.. سالم .. بب -

 و گفت : دیکش یا ازهیخم

 !!!رسونتمیمهمون دارم!!! تو برو!!! اون م -

که  ییگرفتم طرفش و با صدا دارویکرد!! کل خیو سر انگشتام  دیلرزیبسته شد!!!! تنم از تو م میلحظه راه تنفس هیچرا  دونمینم

 گفتم : ومدیاز ته چاه در م

 ..یمرس -

 هاج و واج نگام کرد و گفت : -

 !!؟؟؟یدیمپس  نویچرا ا -

 و گفتم : دمیکش یقینفس عم -

..دم  نییاز پله ها بدو اومدم پا زدیتوجه بهش که آروم صدام م یدر و ب ی رهیکردم به دستگ زونشی!! بعدم آوخوامشونینم -

...  دیچیتو کوچه پ رشیدزدگ یزدم که صدا نشیلگد به ماش هیرامش بود ....اونقدر حالم بد بود مخصوصا رفتم  نیدر ماش

 چم شده بود!!!!!... دونمی.... نم دیو در رفتم .. بغضم وسط کوچه ترک دمییدو نیهم یبود سکته کنم واسه  کینزد

 دیبهش فکر کنم!!!!!نبا گهید خواستمیاشکامو پاک کردم ..آرومتر شده بودم .. نم سادمویدرخت وا هیپشت  یا قهیدق چند

باعث شده  یکت یفکراخودمو قانع کردم که خودم و بعدم حرفا نی؟؟! ... با ازده بود ی!!!! مگه اون حرفدادمیضعف نشون م

 داده!!!!! نشویماش چیکارش سوئ نبرم داره و مجد فقط محض راه افتاد االتیخ

 

دادم ..بعد برگشتم خونه ...وارد که  لیدانشگاه در بست گرفتم .. فقط کالس اولمو موندم و طرحمو تحو یواسه  ابونیخ سر

شدم و پرتشون  ی!! عصبزونهیدرم آو ی رهیبه دستگ دایکل دمیبود هنوز ... رفتم باال که د نگیپارک یمجد تو نیششدم ما

 .... بعدم رفتم تو ..... دوریکردم وسط کر

 و فکر مشغول بدون ناهار رو کاناپه خوابم برد!!!! یلباس....از زور ناراحت ضیاز تعو بعد

 

 و گفت : دیچیپ یبم مجد تو گوش یبرداشتم که صدا روی...خوابالو گوش دمیتلفن از خواب پر یبود با صدا 3 یطرفا

 ؟؟؟؟ پشت درم !!! درو باز کن.. انایک -

 نیهم یصبح افتادم واسه  ادیو  دیپریتعارف اومد تو .. تازه تازه خواب داشت م یرفتم دم در و باز کردمکه مجد ب خوابالو

 م :اخمام رفت توهم... و گفت

 تووو ..... دم در بده ... دییبفرما -

 رو کرد بهم و گفت : یعصب هوی -

 ..  هیچ ایمسخره باز نیا -

 رو گرفت سمتم و گفت : چیبعدم سوئ -

 من رو حرفت حساب باز کردم!!!! م؟؟؟یمگه با هم قرار نداشت -

 و گفتم : دمیکش یا ازهیخم الیخ یب نیهم یکک افتاده بود به جونم !!!! واسه  بدجور

 کدوم قرار؟؟؟؟!!!  -

 تو موهاش و گفت : دیکش یدست یعصب

 !!!!!؟؟؟؟!یکمکم کن یمهمون یکه واسه  یمگه شرط نذاشت -

 که ندادم!!!!االنم دوست ندارم!!!!!!اصال کار دارم!!!!! یتعهد یخوب ؟؟!! شرط گذاشتم ....ول -

 ...ارآآآآآآآآآآایسگ منو باال ن یاون رو انایک -

 داد زدم : بایشدم تقر یعصب -

آش و واست  نیکه ا ی!! برو بده همون دگور؟؟؟؟یکنیم یخوایم یچه غلط نمیبب خوامیم ادی!!!!! نه باال ب نمیبب ادیهووو ... باال ب -

 خوبه !!!!!!!!!  ندتونمیآ ی!!! واسه رهیگیم ادیپخته خودشم نوش جان کنه ... مگه چالغه!!! اتفاقا خوبه 

 شد .. اومد طرفم که گفتم : یجور هینگاش  هوی

 و تو!! دونمیمن م یبخدا دست بهم بزن -

 و گفت : سادیجاش وا سر
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ست  نجایا کیکه بوده نزد ییگفت اونجا ی..منجایاومده بود ا یمست مست از مهمون شبی!! بخدا رامش د؟؟؟یاز صبح ناراحت -

 !!کترهیکه نزد نجایا ادیداده ب حیمست پشت فرمون تا خونشون برونه ترج دهیو چون ترس

 شونه باال انداختم و گفتم : ستیمن مهم ن ینشون بدم برا نکهیا ی واسه

 کردنش!! منو سننه؟؟؟؟!!! تیدختر ترب نیخوش بحال باباش با ا -

 صورتمو کرد سمت خودش...و گفت : آروم

 باباشه!!!! ریکارم گ -

 خوب... -

 نکن!!!! ینجوری...با من ا انایک -

 !!؟؟؟یچجور -

 نگام کن؟!؟؟! -

 کردم اونور که چونمو محکم تر گرفت صورتمو برگردوند ... سرمو

 ... انایک -

 تو دهنم!!! نا خداگاه نگاش کردم ... ومدیقلبم م گفتیکه م انایک هی هر

 نیاز ا شینگاش به هر حال طاقت ب یخواهش بود تو دیمن خودمو گول زدم .. شا دمیبود ....شا یتو چشماش چ دونمینم

 گفتم : یو با بد خلق اوردمین

 !!!!! کنمیمادر مرده ها!!!! باشه فقط چون دلم سوخت واست قبول م نی!!!شکل اافرویخوب بابا!!!! ق لهیخ -

 و گفت : دیخند

 آپارتمان به اون آپارتمان پرت شه!! نیاز ا چارهیب چیسوئ نیدفعه ا هی یروز یفکر کنم تا مهمون -

 پررو شد و گفت : دیو تا خندمو د لحنش خندم گرفت از

 !!!!یکرد ی!!! چه هوار هوارایماشاا.. شش دونگ صدارم دار یول -

 .. دیغش غش خند بعدم

 چپ چپ نگاش کردم که گفت : -

 اه اه !! غلط کردم!!  -

 لبخند زدم و گفتم : نیهم یبامزه شده بود واسه  یلیخ افشیق

 !!!شهینهار بخورم معدم داره سوراخ م خوامیم گهیحاال برو د -

 ذوق گفت : با

 ناهار مهمون من!!! یرو به دوش گرفت یو زحمت مهمون یکرد یباهام آشت نکهیبخاطر ا -

 نه که گفت : ایبه شک بودم که قبول کنم  دو

 ننداز!!! نیرومو زم -

 نزدم فقط گفتم : یحرف گهیمنم د نیهم ینداشتم واسه  میدرست حساب ناهار

 پس بذار حاضر شم!! -

 نگام کرد و گفت : مهربون

 برو منتظرم!!! -

 آب زدم ... هیباال دست رومو  رفتم

فکر خندم گرفت  نیبا هم رستوران .. از میرفتیم میبود که داشت یبار نیاول یبزنم نا سالمت پیچرا دوست داشتم ت دونمینم

..  یبافت مشک کیتون هیو  یمشک یورن یزانو ریتا ز یچکمه  هیا پام کردم ب یمشک یشلوار لوله تفنگ هیمشغول شدم ..  یول

 ملیکاله تپل قرمز سرم کردم ... اون رژ قرمز معروفمم زدم و با ر میروسر یو به جا ودور گردنم دمیچیشال گردن قرمزم پ هی

 بند بلندم کج انداختم !!!همممم... خوب شده بودم ... هیمشک فیظر فیک هیمژه هامو حالت دادم!!  یمشک

 هوا گفت : یاز رو کاناپه پاشد ... و بعد ب هویمجد  نییپله ها که رفتم پا از

 ..یچه ناز شد -

 .. یمرس -

 !! به خودش اومد م؟؟؟یمحو من بود که با صدام که گفتم : بر یجور نیهم -

 

 اخم کرد و گفت : هوی

 !!؟؟یسرخ کرد لباتو نیباز تو ا -
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 داره؟؟؟ یبه شما مگه ربط -

 دستمال برداشت و گرفتش سمتم : هی لکسیر یلی!!!پس داره .. بعدم خرونیب یایم یبا من دار -

 پاک کن ... -

 گفتم : الیخ یب

 بابا!!! برو

 چونمو گرفت تو دستش و گفت : هوی

نزن تو  گمی!!! نمابونیاونم تو خ ستیتو ن قیبد بهت نگاه کنن رژ قرمز ال یبه چشم دخترا رونیب یایم یدوست ندارم وقت -

 رزهیتو به صد تاشون م ی دهیگند یمو هیبه چشم اون سبک دخترا که  ابونیتو خ خوامینم ی.. ول ادیبهت م میلیخونه بزن خ

 با دستمال پاک کردن ... مونگات کنن ... بعدم آروم شروع کرد لبا

 ... ادیکه دوست داره بدش ب یشدن مرد یرتیکه از غ هی.. بعدم .. کدوم دختر گفتینم راهیبنکردم  یاعتراض -

 و گفت : دیلبمو پاک کرد خند نکهیاز ا بعد

 جوجو!!! ستیخوشگلت ن یرنگ لبا فیحاال شد .....ح -

 چون بالفاصله روشو برگردوند و گفت :  دیکردم تنم داغ شد انگار خودشم فهم احساس

 ..یکه مردم از گرسنگ انایک ایرو درآرم بدو ب نیمن برم ماش -

 زنهیداده و داره سوت م هیتک نیبه ماش دمیکه د نییصبر کردم تا التهابم کم شه ...و رفتم پا کمی...منم  رونیاز در زد ب بعدم

 رفت سمت کمک راننده و گفت : دیتا منو د

 بپر باال شوماخر!! -

 گرفت ..و گفتم : خندم

 .. گهید نینیخودتون بش -

 هاشو انداخت باال و گفت : شونه

 !!!!یکنیم کاریچ نمیبب نیفعال دست تو جغلست بش -

 یلیراه خ ی.. تو دلم بسم ا.. گفتم و راه افتادم .. تو ارمیکردم به روم ن یسع یحول شده بود ول کمیسوار شدم ..راستش  -

 هی یدنج پر درخت جلو یکوچه  هی یآخرم تو چمیبرم وکجا بپ ریکه از کدوم مس کردیم مییفقط گه گاه راهنما میحرف نزد

 لبخند گقت : هیواسم دست زد و با  هویپارک کردم ..  ور نیماش یرستوران گفت که نگه دارم وقت

 !!!!!!!!!!!بخرم!!!! نارویماش نیبعدا ها واست بهتر یدار اقتشویخوبه دست فرمونت .. ل یلیبود!!!! خ ی.. عال انایک -

 گفتم : متعجب

 ؟؟؟یشما چرا بخر ی.. ول یمرس -

 و گفت : دیخند

 ...یبدو که مردم از گرسنگ ومدهیبه تو ن هایفضول نیا -

 رفتیم ادمیوقتا  یبود که گاه یمجد به حد یعمرم بود .. توجه و محبت ها یروزا نیاز بهتر یکیصرفنظر از صبحش  اونروز

مجد جنسش با محمد فرق داشت  ی... واسم جالب بود محبتا برنیبد اخالق شرکته که همه ازش حساب م سیهمون رئ نیا

که داشت اونو  یبکر بودن روحش و نجابت ذات دی...شا یزندگ یادامه  یابود بر یمحمد شخص مناسب تر یاز لحاظ عقالن دیشا

 یاز هم جنسا یکه با دخترا داشت به شناخت کامل یادیروابط ز یدر عوض مجد به واسطه  ی!!! ولکردیم زیبه وضوح از مجد متما

بود که  نیمن اون موقع تصورم ا یمحبتاش ملموس باشه و رفتارش پخته تر از محمد!!! از طرف شدیبود که باعث م دهیمن رس

خوره منو  نیکه ع یزی... چادیمن کنار ب یسه ماهه  یبا نامزد تونهیراحت تر م یلیکه با دخترا داشته خ یروابط آزاد لیمجد بدل

راحت  رششیپذ هیما داشتن دوست پسر که به مراتب بدتر از نامزد بودن و محرم شدن به کس یجامعه  یتو دی!!! شاخوردیم

 نیبابا محسنم به ا دیشا دونمیکه پشتش بود!!!! نم ییو حرفا شدیکه ازش م ی...و تصورات ینامزد هیبود تا به هم خوردن  رت

شده فراموش کنه!!! بابا منو  یقیاونم دوست داشت مثل من گذشتمو به هر طر دیبود که منو فرستاد تهران ... شافکر کرده 

 رو تحمل کنم ... کننیخودشون نم شیپ ییکه با تصور لغت نامزد بودن چه فکرا ماروآد ینگاهها تونمینم دونستیم شناختیم

درد گرفته بود از رستوران  میبود دهیکه خند نقدریکه فک جفتمون ا یاز خوردن ناهار که چه عرض کنم عصرونه در حال بعد

 رو گرفتم سمتشو گفتم: چی.. سوئ رونیب میزد

 کنم ...  یرانندگ تونمینم ترکمیبخور بخور دارم م نیگفت یبس که ه -

 و گفت : دیخند

 نه؟؟! ای یجا تا غذات هضم شه ..هست هی برمتیاالن م -
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تهران رو وارد  یلیو گازشو گرفت و رفت ... آهنگ شادم گذاشت ...خ نیتو ماش میمثبت تکون دادم ونشست یبه نشونه  سرمو

 اونجا . ذوق زده گفتم : میریحدس زدم م ریاز مس میرفیبام تهران م شهیهم میومدیکه هر وقت م ییاز اونجا ینبودم ول

 بام ؟؟؟؟! میریم یوا -

 ؟یا؟پس بلد -

 بام!! میبر گفتیبس که م کنهیکچلمون م یتهران کت میومدیآر ه هر وقت م -

 و گفت : دیخند

 !گه؟؟یخواهرته د یکت -

 مونده!!!!! ادتونیآره چه خوب  -

 گفت : طونیش

 !!!!!مونهیم ادمیخوشگل رو خوب  یمن دخترا -

 و گفت : دینگاش کردم که بلند خند یچپ چپ

 !!! شهیبامزه م یلی....خ یکنیم ینجوریا یوقت افتویق -

 کردم اونور که گفت : رومو

 ندارم!!! یکردم فعال!!! با اون کار دایخوشگل تر از خواهرتو پ هینشو!!! من  یرتیخوب بابا!! شما غ -

 با نمک تر بود!! با اخم گفتم : یکت یبود!! ول یکت هیحتما منظورش رامش بود آخه تم رنگ مو و چشماش شب ختیر هوی دلم

 ما خوشگلتر!!! یکت ری؟؟ نخ نیگیرامش جووون رو م -

 مردونش کرد و گفت : یدونه ازون تک خنده ها هی

 !؟؟؟یرامش رو به من بچسبون نیا یدار ی؟؟؟ تو چه اصرار انایک -

 هامو باال انداختم و گفتم : شونه

 !!!! دهینشون م ینجوریا یکنیم یجوانب امر رو که بررس یندارم .. ول یوا.. من اصرار -

 داد بحث و تموم کنه گفت : حیر ترجو انگا دیخند

 !!!هیک ی!! حدست غلطه!!!! حاال مونده تا بفهمستینه رامش ن -

دادم بهش فکر نکنم  حیو ترج دمیکش یقیبود؟؟؟!!! نفس عم یک یعنیگرفت .. رومو کردم اونور..  هویچنگ خورد!!!!! نفسم  دلم

 رفتمیبغلش راه م ی... وقت میباال و برگرد میبر ادهیپ میگرفت میتصم میدیکه رس ینزد ..وقت یحرف دنمونیتا رس گهیاونم د

قد بلند زن کوتاه دوست دارن ... تنم داغ شد و خندم گرفت!!! با  یافتادم که مردا یکت حرف ادی هویازش کوتاهتر بودم  یادیز

 تعجب نگام کرد و گفت :

 !!!؟؟؟یخندیم یبه چ انایک -

 شدت گرفت و گفتم : خندم

 !!!!میو فنجون لیف نین و شما عم نکهیا -

 و با خنده گفت : سادیوا هوی

 !!!یرو ادهیپ ریجدول بغل مس یهوا از کمر بلندم کرد و گذاشتم رو یمگه بده ؟؟؟!! بعدم ب -

 هم قدم!!! یشیم یسیباال که وا نیا نیبب -

 خندم شدت گرفت : بازم

 !!!کمیهنوزم کوتاهترم  -

 ادامه دادم : طنتیبا ش بعدم

 !!!!نیبلند یادیالبته قد من خوبه ها شما ز -

 بعدم دستمو گرفت گفت : شنیبچه هاشون شاد م یبابا ها که از خنده  نیا نینگام کرد ع مهربون

 !!!!یتا کار دستم نداد ای... ب طونیش میبر ایب -

از بغلمون رد  ی.. هردختر میتآروم کنار هم راه رف ریمس هیاحساس کردم کالفست ... بق یول دمیحرفشو درست نفهم منظور

 ینزد ... موقع یحرف گهیمجد تمام مدت تو فکر بود د ی..ول کردیبه من نگاه م یجور هیو بعدم  شدیم رهیاول به مجد خ شدیم

 بچه ها با ذوق گفتم : نیا نیباال ع میدیکه رس

 .. خوامیم یداره ... من خوراک یخوراک یکل نجایآخ جوووون ا -

 کرد و گفت : یبا محبت یمجد خنده  -

 بگو برات بخرم .. یخوایم یهرچ -

 گفتم : یناراحت با
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 نوبت من مهمونتو ن کنم... رینخ -

 کرده بود گفت: یاخم مهربون کهیکه مچمو گرفت و در حال فمیدست کنم تو ک اومدم

 ؟؟!!!!روشنه؟بشیتو ج کنهیجوجو دست نم هیمرد هست  هی یزشت رو نکن ...!!!! وقت نکاریا -

 آخه ... دستم محکم فشار داد و گفت : یول -

 !!!میآخه ندار -

 یشکالت کیو بعدم هوس ک میداغ خورد یکاکائو  ریش وانیاز کافه ها اول از همه دوتا ل یکی یتو میو رفت مینزد یحرف گهید

سمتش و با  دیمنم کش یمونده  یباق کیکردم و سفارش دادم که نصفشم نتونستم بخورم ... مجد مال خودشو که خورد ک

 چنگالم شروع کرد خوردن .. راستش تعجب کردم و گفتم :

 چنگال خودتون اون بودا ... -

 و گفت : دیخند

 با چنگال تو خوشمزه تره!!!!! -

 جلل الخاق... -

 و گفت : دیخند

 !!!!یبفهم زارویچ نیهنوز مونده ا -

 ...میروحساب کرد و رفت زیم بعدم

 گفت : هویکه سردم شده که مجد  ارمیکردم به روم ن یلرز نشست به تنم .. سع هی رونیب میدر کافه که اومد از

 ده؟؟ی؟؟ چرا رنگت پر انایک -

 خوبم!!! یچیه -

 آروم دستمو گرفت و گفت : -

 مهلت حرف زدن بده کتشو درآورد و انداخت رو دوشم .. نکهیخوبم .. بدون ا یگیزده م خیدستت  - -

 با اعتراض گفتم : -

 نگاه به کتش کردم و گفتم : هی..بعدم  سیتنتون ن یزیآخه ...چ یخوبه بابا .. خودتون چ -

 ها!!!! نیواسم ساخت یا افهیق - -

 و گفت : دیختد -

 مینزد یحرف یلیخ میبرس نیی... تا پا دیرو صورتمو خند دیبعدم کالمو کش کنهینگات نم یکس گهیخوبه ... عوضش د میلیخ -

 حرفا ... نیو خالصه از ی! خوبه ؟ راحت؟؟یگرم شد دیپرسیفقط ازم م ی..من که مست عطر کتش بودم و انم تو فکر بود و گه گاه

 شد اخماش رفت تو هم و جواب داد : رهیخ لیموبا یکه به صفحه  یزنگ خورد موقع لشیکه موبا میراه برگشت بود یتو

 بله؟ -

- ... 

  ؟؟؟یطور... تو چیسالم مرس -

- ..... 

 !!!!یخوریم یمشروب ندار یخودته جنبه  ریخوب تقص -

- .... 

 !!!!؟؟؟یکنیم کاری! اونجا چ؟؟؟؟ییییییییییییچ -

- ..... 

 ..  ستمینه ن -

- ....................... 

 شام بخورم!! رونیاومده بودم ب -

- ................ 

 ... امینه ...تو راهم دارم م -

- ..................... 

 نه .... اومدم!!! -

 رو قطع کرد و پرتش کرد اونور.... یگوش یعصب

 رو بهم کرد و گفت : بعدم

 رامش دم دره!!!! انایک -
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 تعجب گفتم : با

 !!!؟؟؟؟یییییچ -

 کنم!!! ادتیدو قدم انورتر خونم پ خوامینم می.. نصف شب نهیتورو بب خوامی... نم انایک -

 بارون کنم گفتم : ریخودشو رامشو ت خواستیدلم م کهیدر حال کالفه

 خوب حرفتو بزن!! -

 که تو شش و بش بود گفت : انگار

 !!!نییباال بپر پا میما که رفت کنمی.. من در رو قفل نم ؟؟؟یش میقا نیپشت ماش یریکن .. م زیچ -

 گفتم : ی!!! عصب شدمیخوار نم نقدریو ا مردمیم خواستیم دلم

 نگه دار!!!!!!!!! -

 تعجب نگام کرد و گفت : با

 !؟؟؟ینصفه شب یشد وونهید -

 بپرم!!!! تونمیبرم پشت!!! از روت که نم یخوای..مگه نم ایاااه ... خنگ -

 و گفت : دیکش یراحت نفس

 آهان!! سکته کردم دختر!!  -

که  یم داشت رو باز کرد و رفتم اون تو موقعکه حکم صندوق عقب نیشد و در پشت ماش ادهیشدم اونم پ ادهیزد کنار و پ -

 اومد درو ببنده گفت :

 ...  انایک -

 ندادم که گفت : جوابشو

 !!!!!!ییتو می.... دل خوش انایقهر نکن ک -

 

 

 و گفتم : وردمین طاقت

 خوب بابا!!! -

 زد و گفت : ینیغمگ لبخنده

 !!!نیرو ماش ذارمشیتو راهرو م یو شوتش کن یپس بد یارینم گهیرو د چیاگه سوئ -

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 منتظره!!! ریکب ریکه سف فتیباشه!! راه ب -

رامش چندشم  یاز صدا میدیکه رس ی.. موقع میساکت باش میداد حیرا رو هم من هم اون ترج هیرو بست و راه افتاد!!!! بق در

 شد :

 کم مونده بود قهر کنم برما!!!!  نیشرو یبابا چه عجب اومد -

 و گفت : دیخند بعدم

 ؟؟ی!! موافقکنمیکه خواب رفتم رو در م شبید هیامشب تالف -

 گفت : یبا لحن عصب مجد

 کش!!! شیکارا پ هیزنگ بزن!!!! بق یایب یبه بعد خواست نیالزم نکرده .. تو از -

 سر به سر رامش بذارم.. کمی ومدیبدم نم یعنیگل کرد باز !!!  طنتمیچرا ش دونمینم

 مجد رو گرفتم .. . یشماره  لمیبا موبا نیهم ی واسه

 قطع کردم ..  عیبود تا دررو بازکرد برداره سر نیتو ماش لشیموبا

 گفت : رامش

 بود؟؟؟!! یک

 در جوابش گفت :  مجد

 قطع شد!!!! دونمینم -

 دوباره گرفتم ... بالفاصله

 مجد برداشت قطع کردم .. تا

 : دیپرس یبا کنجکاو رامش

 ... کنهیم قطع یکه ه هیک -
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 گفت : دمیو طعنش رو به وضوح فهم طنتیکه ش ییبا صدا مجد

 کوچولوئه البد!!!! طونیش هی دونمینم -

 : دیرسیبه نطر م یکه صداش عصب رامش

 .. هیک نمیبده بب هیکوچولو چه کوفت طونیش -

 نکره رامش اومد که گفت : ینکرده بود چون بالفاصله صدا رهیاسممو به نام خودم ذخ ایگو

 !!!!گه؟؟؟؟؟؟ید هیخانوم موشه ک -

بود!!!!  یجونم امشب عال ینیشرو >>مضمون زدم  نیبه ا sms هی عیدر آرم سر شتریحرصشو ب نکهیا یموقع واسه  همون

 نشه!! عیکردم که اگه زنگ زد ضاsilent مویو بالفاصله ام گوش <<مممآآآآچ!!! 

 عد از چند لحظه داد و هوار رامش بلند شد :که اومد ب sms نگید یصدا

 هاااان؟؟؟؟؟؟؟!!!!  هیک نیا -

 و ... کننیو .... قرار داد رو فسخ م گهیبه بابا ش م نکهیکردن و ا دیحرفاش تهد یشروع کرد فحش دادن والبال بعدم

 که رامش رفته .. دمیفهم نیماش راژیدر و بعدم و یمدت سکوت بود ... وآخرم با صدا نیبود که مجد تمام ا نجایا شیجالب

 یبشه . تو ینکرده بودم که مجد ممکنه عصبان نجاشویباز شد و به خودم اومد .... فکر ا هویولو بودم که در  نیخنده کف ماش از

 رونیب یاینم -بمش گفت : یداشت ... با صدا یبیچشماش برق عج یول هیندادم صورتش چه فرم صیتشخ نگیپارک یکیتار

.. تا اومدم حرف بزنم .. انگشتشو گذاشت رو  سادیروبروم وا یکیرو بست و تو تار نیشدم .... در ماش ادهیپ نهی؟؟؟!!!با طمان

 ی کهیبخصوص ت -رو بدم؟؟؟!!!بعدم با مکث گفت : smsجواب  یخوایم -گوشم گفت : ریلبم و سرشو خم کرد و ز

...از  دیکجا؟؟؟!!!! تنم لرز -بگم ... اومدم برم که بازومو گرفت : یچ تمدونسینم شدیآخرشو؟؟؟!!!قلبم داش از جاش کنده م

 یخواینم -مثبت تکون دادم که گفت : یحاال واقعا امشب خوب بود ...سرمو به نشونه  -گوشم گفت : ریترس نبود .. آهسته ز

رو  طنتیش شدیعادت کرده بود م یکی!!نگاش کردم .. چشمام به تار؟؟؟یک یمرس -...یمرس -!!آروم گفتم :؟؟؟یازم تشکر کن

 خواستیبود!!پررو !!! م امرزمیخدا ب یجناب مجد بابا -جناب مجد!!! یمرس -گفتم : نیهم یواسه  دیتو صورتش به وضوح د

 -مجد؟؟؟!! یپس آقا -!!!!بازومو فشار داد و گفت :نیمجد!!! هم یآقا یمرس -گفتم : نیهم یمجبورم کنه اسمشو بگم!! واسه 

با کار امشبت  یدونیم یراست -و گفت : بشی!!!بعدم دستاشو کرد تو ج قتشباشه به و -بازومو ول کرد و گفت : ی!!حرصبله !!

 ی!؟!!خنده کنه؟؟یم یواقعا آشت -!!با تعجب نگاش کردم و گفتم :؟؟؟یکنون رامش رو رو دستم گذاشت یآشت یخرج کادو هی

حاال باز از  -د پشتمو و گفت :یکردم و رفتم سمت پله ها که بلند خند یخم..ا یهنوز منو نشناخت -کرد و گفت : یا انهیموذ

همون رامش جون!!!!  ی!!!! شما ارزونرینخ -تو صورتما!!!برگشتم و با حرص گفتم : یپرت کن دارویباز کل یایب یقهر نکن یحسود

 فتمنگفت ..ر یزیرو لباش بود...و چ یلبخند کج هیداد ... و  هیتک نی!!!!به ماشهییاز تنها شمیهم صحبتتون م یگاه نینیبیمنم م

به جونم؟؟؟!!!کال ه و شالمو درآوردم و داشتم با چکمه هام سر و کله  یبود انداخت یشیچه آت نیا ایباال و درو بستم ... خدا

جد خندون پشت در بود چکمه هامو درآوردم و رفتم دررو باز کردم ... م یکه زنگ آپارتمان زده شد ... با هر جون کندن زدمیم

کرد و رفت !!!!اونشب تا خود صبح به مجد فکر کردم  یمی..بعدم تعظیمرس -!!!!طونیرفت ش ادتی چیئباز سو ایب -بود .. گفت :

واقعا از دستم خارج بود!!!!!  یبودم!!! ول یگرفتار شده بودم!!! عصبان یمردونش .. بد جور یچشماشو خنده هاش حرفاش صدا

 داریب 9ساعت  یاونروز طرفا ی....فصل دوازدهم :فردا خواستینم لی.. ..هرچند دوست داشتن دل دونستمینم لشمیدل یحت

 یلیاز پس خ تونمیدارم و م تیبه مجد ثابت کنم که بقول معروف زن نکهیا یمونده بود و واسه  یشدم فقط دوروز به مهمون

بالفاصله برم  اانجام بدم رو نوشتم ت دیکه با ییکارا ستیل مخوردیکه داشتم صبحانه م نیبود.. هم یزمان کم امیکارا بر ب

شم ..  رهیموضوع بود که باعث شده بود دو به شک به تلفن خ هیبود که حاضر شدم .. فقط  12.5 یکایدنبالشون ...ساعت نزد

زنگ خورد!!!!  لمیدم که موباافکار بو نیهم یو گل و .. نداشتم .. تو کیبود که من پول الزم رو واسه سفازش غذا و ک نیاونم ا

و گفت  دیسر خوش خند -مجد .. یبه به!!! ... آقا -به به !!!! خانوم مشفق!!!! -اتصال و زدم : ی!!! دکمه ودذوق کردم خودش ب

 مهیپاکت رو پاتخت هیاتاقم  یپس قبلش برو تو آپارتمان من تو نیآهان .. بب -نه هنوز!! -دنبال کارا؟؟؟ یهنوز که نرفت انایک -:

خودم کالس  یکنم..واسه  دارتیب ومدیاومد صبحم دلم ن ادمیوقت  ریبگم که د تخواستم به شبیاونو بردار توش پوله... د

 یشمام تا االنم کل -گفت : ی.. با لحن مهربون میکردیبعدا با هم حساب م کردمی.. حاال خودم حساب میمرس -گذاشتم و گفتم :

تو  ادیم 9فردا صبح ساعت  یزنگ زدم.. واسه  نومخا نتی.. به ز انایک یراست -.. هیچه حرف نینه بابا ا -... یمارو شرمنده کرد

 یگفت یباشه ..مرس -...یسینداره باال سرش وا یازیوبم خونرو بلده ن ریز یهمم همه  نهیهم ام یبراش باز کن دیفقط در رو با

که قطع کردم رفتم اون آپارتمان ... . وارد اتاقش شدم و پاکت رو برداشتم داخل  ویاز تو برو به سالمت ...گوش یمرس -..

پوالرو گذاشتم  ی هیالزمه رو برداشتم و بق کردمیکه فکر م یمقدار نیهم یاز حد تصورم پول بود واسه  شتریب یلیپاکت خ

رستوران که دختر عموم  هیل از همه رفتم درآوردم و رفتم دنبال کارا..او نوی.. ماش نگیسر جاش و با ذوق رفتم سمت پارک

 دایو سمت دولته خالصه پرسون پرسون رفتم تا پ هیاسمش فارس دونستمیغذا داده بود م ارشاز اونجا سف شیعروس یبرا
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 قیدادم وبعد از دادن آدرس دق یفرنگ یو چند مدل غذا یرانیا یکردم خداروشکر سرراست بود ...سفارش چند مدل غذا

سر زدم  یفروش ینیریرفتم و به چند تا ش ونجاغذاها بهشون بدم!!!بعد از ا لیقرار شد موقع تحو رمیرو دادم وبق از پول یمین

هاشو از  ینیریدفاعش ش یواسه  یسال دوم یاز بچه ها یکیافتادم که  یفروش ینیریش هی ادی هوینبودن .. لمیکه اصال باب م

که  ییآدرس دست و پا شکستشو بلد بودم .. خوشبختانه ازونجا کردنیم فیازش تعر یلیبچه ها خ یبود و همه  دهیاونجا خر

دادم  لیخشک و تر چند مدل آج یها ینیریکردم و سفارش چند مدل دسر و ش دایاونجارم راحت پ شناختنیبنام بود و همه م

با دادن آدرس  نارمیتر , دسر و ا ینیریگذاشتن و ش نیماش یخشک رو تو  یها  ینیریو ش الیو بعد از حساب کردن پولشون آج

نبود فقط پرتقال  یلیفصلم خ نیا یها وهیکه هوا سرد شده بود و م ییبود از اونجا وهیم ه...نوبت بیموکول کردم به روز مهمون

جعبه انارم گرفتم تا شب پنج شنبه خودم  هینشون بدم  یذرم خود هی نکهیا یگرفتم و البته برا اریو موز و خ بیو س یو نارنگ

 میسر کوچه ام سفارش چند شاخه مر یبه گل فروش رگشتپرس غذا گرفتم سر راه ب هیواسه خودم  نکهیدون کنم ... بعد از ا

ود خونه ساعت از سه گذشته ب دمیرس یدم خونه!!!وقت ارنیبنفش کمرنگ دادم و قرار شد پنج شنبه اونارم ب دهیو ارک ومیلی, ل

... فقط  دمکرده بو سیناهارمو خوردم ولو شدم رو تخت ..تمام کارارو راست و ر نکهیبعد از ا شدیمعدم داشت سوراخ م

فشنگ از جام پاشدم و رفتم سر  نیفکر ع نیلباسم با ا موندید و بعدم م ایخونه که فردا قرار بود کمک ب یکار زیتم موندیم

..  رفتمیم دیخر هیحتما  دی.. با رهینداشتم که چشممو بگ یا یلباس رسم چیه یو رو کردم ول ریتمام کمد رو ز بایکمدم ...تقر

اول سالم بعدا کالم جناب  -؟؟؟ییکجا انایک -زنگ خورد .. : لمیکه موبا دمیپوشیاستراحت شدم .. داشتم دوباره لباس م الیخیب

 نمیآهان ..بب -باشه ..امرتون .. -بهتره!!! یهمون صدام نکندفعه گقتم اون بابام بود!!  هی -و گفت : دیمجد!!!!بلند خند

خودته ..  نهیبابا ماش -: دمیدنبالم؟؟؟خند یای... م زهیچ انایک -گفت : نهیمان...با ط رفتمینه االن داشتم دوباره م -!؟؟؟یرونیب

نباشه تا بتونم همون شب  کیتراف کردمیگذاشتم خدا خدا م وی..گوش انایک یمرس -اونجا باشم.. 5.5 یفکر کنم طرفا امیآره م

 یرفتم تو اطیدم در شرکت محض احت دمیبود رس 6بد جور شلوغ بود .... ساعت  ابونایاز بخت بد بخاطر بارون خ یول دیبرم خر

 ی شهیش یکه رو یسرمو گذاشتم رو فرمون که با رِنگ ادیکه ب یاونجا ...تا وقت ادیزدم ب smsشرکت و بهش  یاز کوچه ها یکی

 هیبا  ودب دهیساده پوش یمشک وریپل هیشده بود  پیخدا چقدر خوشت اینگاه بهش کردم ...  هیگرفت سرمو برداشتم ... نیماش

باال و با خنده  دیدرو زدم که پر ومدیبهش م یلیو کفشاشم که نگو .. موهاش بارون خورده بود و خ ریس یسرمه ا نیشلوار ج

گونشو  ای کردیبغلش م الیخ یشد که ب میلحظه به رامش حسود هی نیتو ماش دیچیادکلنش پ ی...بو یچه بارون -گفت :

. .. نی... خسته نباش یچیه -!!!چشم ازش برداشتم و گفتم :؟؟؟؟یییانا خانوم کجایک -...محوش بودم که گفت : دیبوسیم

گه  یشیناراحت نم -دنبالم .... بعدم گفت : یای... ببخش مجبورت کردم بیشما خسته نباش -و گفت : دی!مهربون خندم؟؟؟یبر

نگاش  کمی تونستمیم ینجوریا میقبول کردم و جامون رو با هم عوض کرد لیکار دارم .. با کمال م یی؟ راستش جا نمیمن بش

نگاه  هوی...  کردیو تشکر م دیخندیکه امروز کردم رو گفتم و اون هر بار مهربون م ییاز کارا یراه براش خالصه ا یکنم ...تو

شلوار  تدست ک هی دیمن با یول دونمیتورو نم -گفت : دی!!خندم؟؟یکار دار یچ نجایا -... گفتم : میا هیسمت اله دمیکردم د

نگاه بهم کرد  هیو بعدم  چوندمیرامشو پ نیواسه هم یا قهیمعلومه با سل دنتی... راستش از لباس پوش یمهمون یبخرم واسه 

چشممو  یزیچ دیرو نگاه کنم شا نجایا یمغازه ها تونمیشدم!!!با خودم فکر کردم بدم نشد منم م مزاحم شما -و ادامه داد :

تا مغازه توش نبود  5-4که فقط  میشد کیپاساژ کوچ هیرو پارک کردم و وارد  نی...ماشدمشیرسر اومد و خ هیگرفت و فردا 

زنونه ...صاحب مغازه که  یلباسا گشیمردونه بود سمت د یسمتش لباسا هیبود که  کیش یلیبزرگ وخ یمغازه  هی..ته پاساژ 

مردونه  یکرده باشم رفتم سمت لباسا یمجد رو همراه نکهیا یباهامون کرد ..منم برا یگرم کیسالم عل شناختیانگار مجد رو م

 دمیکه د ردمکیم شیاومد ... داشتم بررس کیبه نطرم ش یلیکه خ دمید یبلوز زرشک هیبا  کیش یلیخ یکت شلوار دود هی

 خوامیم نارویا -چطوره ؟؟!!رو کرد به فروشنده و گفت : نیا -...لبخند زدم و گفتم : کنهیسرمه داره با لبخند نگام م یمجد باال

 یلباس آب یپوستم سبزه بود ول نکهیزنونه ... من با ا یاتاق پرو منم رفتم سمت لباسا یکه رفت تو یموقع -امتحان کنم .. 

نظرمو  یرنگ لباس نیهمچ هیرگال مغازه  یداشت رو یتضاد خوب ممیمشک یبا موها نکهیبخصوص ا ومدیبهم م یلیخ یآسمون

 یو رو ومدیم یآب ریحر هیکل لباس  یزانو بود و رو یو چسبون تا باال یحلقه ا نیداشت و آست ستهگرد ب ی قهیجلب کرد لباس 

بود ..داشتم بنداز بر اندازش  یکیبنظرم لباس ش گزفتیقرار م کمر یگود یکه درست رو یکمربند نقره ا هی نایا یهمه 

چقدر برازندش بود ...  یییییواااااا -برگشتم سمتش... -خوشت اومده ؟!! نیاز ا - -مجد بخودم اومدم : یکه با صدا کردمیم

 - -گوشم گفت : ریمهربون ز -!!! نیچه خوب شد - -گفتم : دیبار یم نیاز توش تحس دونمیکه م یلخند و نگاه هیناخود آگاه با 

مجدم حساب  دمیدیمغازرو م یجنسا ی هیکه داشتم بق یطور نیلباسشو عوض کرد هم نکهی...بعد از ا گهیشماست د ی قهیسل

دادم غذارو تو  حیمن اونقدر خسته بودم ترج یشام ول یرستوران برا هی میداد که بر شنهادی...مجد پ رونیب میکتاب کرد و زد

...  دمیبود که رس 12 یکایسمت خونه .. ساعت نزد میرستوران خوب غذا گرفت و اومد هیاز  نیهم یخورم واسه خونه ب

 یحرف دمیدرست ند گهیخوردن غذا اومد آپارتمان من .. منم د یراحت وبدون تعارف برا یلیخ مباال مجد میکه اومد یموقع

 ریش انایک -بلند گفت : ییدستشو یکه از تو دمیچیرو م زیآشپزخونه ... داشتم م یبزنم و غذا هارو ازش گرفتم و رفتم تو
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داره  دمیاومدم که صداش بزنم د دمیو که چ زی!!!مبروآره  -برم باال ذستمو بشورم .. شهیفشارش کمه .. م نتییپا ییدستشو

که با  ییم شد بلند شد رفت سمت ظرفشوغذامون تمو نکهیبعد از ا می..مموقع خوردن هردو ساکت بودنییپا ادیاز باال م

بچه  نیوگرنه ع یموند داریب یجشمات سرخه سرخه مرام -گفت : دیخند شورمی... خودم م نیکنیکار م یچ -اعتراض گفتم :

 بایو ظرف شستنشو تماشا کردم ...و تقر ینابودم !!!بعدم نشستم رو صندل -و گفتم : دمی!!خندبردیسفره خوابت م یپا طونایش

 شتریتو برو بخواب منم ب -چرت زدم کارش که تموم شد دستمو گرفت و منو کشوند دنبال خودش تو هال و بعدم اشاره کرد :

درو بستم .. سالنه سالنه از  ریشب بخ هیلباساشو دادم دستش ...و با  ی سهیکردم وک شکر...!!خوابالو تشمیمزاحمت نم نیاز

کاغذ بود که نوشته شده  هیرو تختمه .. روش  ییکادو یبسته  هی دمیارد اتاق شدم که دپله ها باال رفتم بعد از مسواک زدن و

که تو دستم بود شاخام  یآسمان یآب رهنیپ دنی.. از د دمخسته!!بخط .. خطه مجد بود ببا ذوق بازش کر یبه جوجو میبود : تقد

فقط اونقدر خوشحال بودم که دوست داشتم  ارمیون بحس اون لحظمو بزب تونمیبود؟؟؟!!!نم دهیخر نویا ی.. ک ومدیداشت در م

کمکش کردم ..  هبود ک نیمال ا دمیدوسم داره ؟؟ شا یعنی گفتمیخودم م شیکرده ... پ کاریداد بزنم و به همه بگم مجد چ

 یبد بود ..تو یلی.. خ ختمیبهم ر کردیکارو م نیا رفتیم یا گهیبا هر دختر د دیفکر که شا نیلحظه حال خودمو با ا هی یبعدم تو

جز من بود به حساب عالقه  یا گهید یهر دختر دونمیکارا کرده بود که م یلیلفافه خ یکرده بودم ... مجد تو ریگ یتضاد عاطف هی

دست به عصا  دادمیم حیباشم و ترج نیدوست داشتم واقع ب یبودم .. ول ینیآدم بد ب گمی... نم تونستمیمن نم یلو ذاشتیم

محبتش تشکر کنم  نیگرفتم در اسرع وقت ازش بابت ا میکردم و تصم زونیکمدم آو یراه برم ...اونشب لباس رو با دقت تو

صبحانه  نکهیبود که از خواب پاشدم بعد از ا 8 یکایباالخره خواب رفتم ...صبح روز بعد ساعت نزد الی... و با هزار جور فکر و خ

اومد ...  دادیساله نشون م 55زن حدود  هیخانوم که  نتیز 9و رفتم اون آپارتمان راس  دمیر پوشخوردم لباس مناسب کا

نه خانوم  -بهم کرد و گفت : یاهکمک هستم!!با تعجب نگ ی... منم واسه  نیاومد نیدیزخمت کش -کردم و گفتم : کیسالم عل

زد و  ی!!لبخندنیبود به منم بگ ی.. کار یبزرگ نیبه ا ی خونه شهیآخه دست تنها که نم -!!دمیجون من خودم کارارو انجام م

ها رو شستم و خشک کردم و  وهیآشپزخونه م یخانوم مشغول شد منم تو نتیطور که ز نیباشه دختر جون!!!هم -گفت :

پاشدم لباس  کردمیم یبود بد جور احساس گرسنگ 12.5 یکایکه تموم شد ساعت نزد یانارا شدم ...موقع نمشغول دون کرد

من  -بهم کرد و گفت : ی؟؟؟!!مهربون نگاه نیدوست دار یچ رمیغذا بگ رمیمن دارم م -خانوم : نتیز شیو رفتم پ دمیپوش

و  دیم؟؟؟خندیبخور یچلو کباب حساب هیبعدا امروز  نیبذار وتونوناهار دیلطف کن شهیحاال م -با خودم دختر جون!!! ارمیناهار م

 یبدونم ول ییزایچ هیراجع به مجد  خواستیدلم م یلیبود خ نی!!!منظورش شرو دایزنیدکتر حرف م یآقا نیشمام ع -گفت :

مادر جون  -گفت : یونرستوران توپ..با مهرب هی میبر نیپس حاضر ش -...رو کردم بهش و گفتم : کردمیبود اگه سوال م عیضا

 هیپرس برگ  هیخوب اطراف و  یاز رستوران ها یکیخونه من راحت ترم االن وسط کار سختمه .. قبول کردم و رفتم  یاریاگه ب

تو گلوم و دست و پا  دی!!غذا پر؟؟یشما نامزد آقا دکتر -پرس جوجه گرفتم و برگشتم ..موقع خوردن ناهار رو کرد بهم و گفت :

با  دمیآخه د -و گفت : دی!!مهربون خندکنمیشرکتشونم کار م ی!! البته تو شونمییبرورو هینه .. بابا !! من همسا -شکسته گفتم :

.. هر  دمیکردن برداشته باشه!!خند یدکتر دست از جوون یآقا دیگفتم شا نیکنیفرق م یلیخ ومدنیم نجایکه ا ییدخترا ی هیبق

ماشاا... بس  -تکون داد و گفت : یخانوم سر نتی!!!!زکنهیم یجوون ییلیمجد کال خ یانه آق -شاد نبود , گفتم : یلیچند خندم خ

 نیهم یواسه  دمی....زمان رو مناسب د گهیدختر جون اونم مرده د مدارنیکه خوش قد و باالست دخترا دست از سرش بر ن

شد !! از  ریگ نیتو بودم که شوهرم زم ناال یهم سن و ساال بایآره مادر جون تقر -؟؟ شونیشناسیسال م یلیشما خ -گفتم :

فکر نکنم داره در حقمون  نکهیا یداربست افتاد .. جناب مجد همه جوره هوامونو داشت و واسه  یجناب مجد بود از رو یکارگرا

بود که واقعا حقم بود... دوتا  یزیکه دو سه برابر اون چ یحقوق دادیکمک کردن به خانومش به من حقوق م یدر ازا کنهیترحم م

اونو که نگو  -!!؟؟یخانوم مجد چ -بود!!! ییآدم با خدا یلی!! خامرزتشونیداد .. خدا ب هیزیجناب مجد جه دختر دارم .. هردوشون

مهربونه  یلیقلبش خ یول ستیخو ش اخالق ن یلیخواهرم دوستش دارم .. هرچند ظاهرش خ نیبگم کم گفتم ع یماهه ..هر چ

خود  نیدور از جونش ع هیته تغار نیا یخانومن ول هیشب یلیبزرگشون خ یو آقا شهاب پسرا نیشاهآقا  -... بعدم ادامه داد :

 بشیزن نص نیآرزومه بهتر شهیپسر خودم دوست دارم ..و هم نیرو ع نیدختر جون من آقا شرو یجناب مجده .. راستشو بخوا

 هیاز کارمندا گرفته تا  هیحبوبم یچهره  یول شیناپسند اجتماع یبودم مجد با تمام اخالقا دهیمدت فهم نیا یبشه !!!خودمم تو

منش فقط دوست  نیزن بود با هم هیاگه مجد  نمیدوست داشتم بب یلیهمه دوستش دارن و براش احترام قائلن...خ یزن عام

خفا  یمن تو ی ادهمثل خونو ای...  کردنیفکر م ینجورینامزد کرده بود و بهم خورده بود بازم راجع بهش ا یکیبا  ایپسر داشت 

فکرا شدم و  نیا الیخی.. ب دنیدیرو از دختر م رادیته تهش ا شهیجالب بود هم یلیداشته .. خ یرادیا هیالبد دختره  گفتنیم

ها دنبال  نتیکاب یساعت سه داشتم تو یکارا....طرفا ی هیخانوم رفت دنبال بق نتیناهارو جمع کردم و شستم , ز یظرفها

نظرمو جلب کرد  کیش یلیظرف خ هی یها نتیاز کاب یکی ی.. تو گشتمیم زایچ رنجویو ا ینیریو ش لیظروف مناسب واسه آج

کرد و ظرف  یپشتمه برگشتم مجد خنده ا یکیاحساس کردم  هویبرش دارم که  سمینوک انگشتام وا یرو کردمیم یداشتم سع

داد و مجد روبروم  هیتک نتیکه به کاب یدر حال عجبخانوم کوچولو!!!؟؟؟با ت یچطور -برداشت و داد دستم .. نتیرو از کاب
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 نتیکمک دستت .. ز امیگفتم ب رونیشرکت رو نداشتم زدم ب یحوصله  -!! ؟؟یکنیکار م یچ نجایشما ا -بود گفتم : سادهیوا

 ییچا هی انایک -: تبکنم ...دم در برگشت و گف یکیسالم عل هیپس من برم  -تموم شد ..  نییآره باالن ... پا -خانوم اومده ؟؟؟!!

رو که دم  ییخانوم .. چا نتیسر خوش ز یخنده ها ومدویم یگرم کیسالم عل یباال صدا ازیمرس -آره .. حتما ...  -!!؟؟یذاریم

ازوون زن  ؟؟؟یمن آشنا شد نتیبا خاله ز انایک -خانوم وارد آشپزخونه شدن و مجذ رو کرد به من و گفت : نتیکردم مجد و ز

 یخانوم ی هیآره پسرم ماشاا.. چه همسا -حرف محد ذوق کرده بوددر جواب گفت : نیخانومم که از نتی..زهگل روزگار یها

دوره و زمونه کم  نیا یها تو هیهمسا نیجواهره از کهیت هیخانوم؟؟؟  -به مجد نگاه کرد که مجد گفت : طنتیبعدم با ش یدار

 ییتشکر کردم بعد از چا فایلب ازشون بابت تعر ریون کردم و زنگاش اجهاج و و بایکردند و من تقر ی..هردو خنده ا شهیم دایپ

خانوم برگشت سر  نتیگوش دادم .. ز گرفتنیسراغ م گهیهمد یخانوم از خانواده ها نتیمجد و ز یکه تمام مدتش به حرفا

کتش دستش بود  کهیحاو در  نییخونه تموم شد و مجد اومد پا یبود که کارها 6 یکارش و مجدم رفت کمکش ...ساعت طرفا

گفتم  نیهم یمزاحم باشم واسه  دیچرا احساس کردم شا دونمی؟؟؟نمیایرو برسونم .. توام م نتیخاله ز رمیمن م انایک -گفت :

 یریخونه م گهیحا استراحت کن د نیهم میخوب ما رفت -استراحت کنم  کمیخونه  رمی...م بایندارم تقر یکار گهینه منم د -:

 یکردن و رفتن!!!موقع یخانوم تشکر کردم خداحافظ نتیاز ز نکهیاصرار نکرد و بعد از گهیونور راحت ترم!!دنه .. ا -کار؟؟!! یچ

که مجدم خونه بود پا  یو از اونجا دیرس یشدم!!!!باالخره روز مهمون هوشیکاناپه ب یهمون جا رو یکه اومدم خونه از زور خستگ

 میو منم تصم میبود نکرد دهیکه برام خر یبه لباس یاشاره ا چکدومینه مجد ه نبود نه م نجایا شیمن کمک کرد جالب یبه پا

 دهیمختلف چ یرو تو ظرفها لیو آج ینیریو ش وهیهمون لباس رو شب بپوشم... اونروز از صبحش م یقدردان یگرفته بودم برا

گذاشتم و تموم خونه رو با شاخه  ختلفم یگلدونا یگل ها رو تو میاز طرف میمختلف سالن قرار داده بود یجاها یو تو میبود

و  ییزایپذ موندیکارها تموم شد فقط م بایتقر 1گل گرفته بود تا ساعت  یخونه رو بو یکردم ... همه جا نیمختلف گل تزئ یها

!!! از خودشون بود ! دمانمیظرف و ظروف و چ یو همه  شدیشامم م ییراینوشته بودم شامل پذ یکه با فارس یشام که قرار داد

...بعد از تموم شدن کار مجد رو کرد به  رهیو کارها رو به عهده بگ ادیب 4از ساعت  میقرار بود مش رح ایگو میکل ییرایپذ یبرا

 میاملت بخور ای مرویناها ر ن ایباشه ب یشام که قراره حساب گمیوا... م دونمینم -؟!! میکار کن یناهار رو چ انایک -من و گفت :

 ایپس ب -رو کردم بهش و گفتم : -ندارم .. یمنم حرف یندار ی!! اگه تو مشکل؟؟؟یا هیپا -کرد و گفت : یبلند یخنده  -!!!

!!!شونه هامو باال انداختم و میجا بخور نی... هم ارهیب یزیقراره چ مینه منتظر کس -کنم .. فیکث خوامیرو نم نجایسمت من ... ا

رو بلدم  یکی نینه استثنا ا -!!ابروهاشو داد باال وگفت :گه؟؟؟ید کنممن درست  دی.. حتما هم بایهرجور راحت -گفتم :

نگران نشو دم  -که زنگ زده شد .. با تعجب نگاش کردم که گفت : میغذامون بود یو اونم مشغول کار شد .. وسطا دمی...خند

 دی...خند هیچ نایا -: دمیتعجب پرس دستش بود با اهیس ی سهیکه اومد دوتا ک ی..موقع امیدر کارم دارن تو غذاتو بخور االن م

مشروب نباشه بهشون خوش  یمهمون یحجت و دخترشون تو یآقا -.. اخمام کردم تو هم که گفت : ستیمال بچه ها ن -و گفت :

 -گفتم : یچرا غصم گرفت با ناراحت دونمیخوب آره!!نم -مشروبه ؟؟؟!!!!!خندش گرفت گفت : نایا یعنی ؟؟؟؟یچ -... گذرهینم

خودم گفتم .. به به !! گل بود به  شی!!!!پ دونمیحدمو م یول کنمیتر م یلب هی -!!!مهربون نگام کرد و گفت :؟؟یخوریشمام م یعنی

نمونده .. من برم سمت خودم ا حاضر شم  یکار خاص گهید -آراسته شد!!! ناهار که تموم شد رو کردم بهش و گفتم : زیسبزه ن

 رونیب رفتمیکرد و داشتم م می!!!تا دم در همراهتونمیبغل ی هیمتوجه نشه من همسا یکه کس امیب یچه جور نمیفکر کنم بب دیبا

 یچم شده بود ب دونمیمحبتاتو جبران کنم!!!م یچجور دونمینم انایک -هوا بازومو گرفت رومو کرد سمت خودش و گفت : یکه ب

من مجبورت  یعنی -کرد و گفت : یمهربون ی!!اخمو من کارمندتون! نیشرکت سیشما رئ ستیبه جبران ن یازین -فکر گفتم :

 یگاه یهست یدیکال آدم پل -!!شونه هامو انداختم باال که گفت :؟؟یکنیفکر م ینجوریدادم که ا یبهت دستور ایکردم ؟؟ 

دستش در  تو!! بازومو از  یتو گاه یول دنیوقتا پل شتریهمه ب -و داد و گفت : ی!!!بازومو فشاردنیوقتا پل یهمه گاه -وقتا!!!

 یمهمون یسر حال شم و بعدا برا کمیچرت داشتم تا  هیبه  ازیاومدم تو آپارتمانم ... اول از همه ن یآوردم و بعد از خداحافظ

ساعت  دنیشدم و با د داریبود که از خواب ب 6ساعت  یبالفاصله رفتم باال و ولو شدم رو تخت ...طرفا نیهم یحاضر واسه 

 کمیدوش گرفتم موهامو با سشوار  هی نکهیو بعد از حمومیشده بود بالفاصله رفتم تو  رمید یلیخ دمیفشنگ از جام پر نیع

کردن  شیدورم!!بعدم شروع کردم آرا ختمیتر از سر شونم بودو لخت ر نییپا ی.. موهام چند سانت دمیخشک کردم .. اتو کش

مژه  رمیس یسرمه ا ملیکمرنگ زدم و با ر یآب ی هیسا کمیو  دمیپشت چشمام کش ومدیبهم م یلیکه خ یخط چشم سرمه ا هی

کردم بنظرم بد نشده بودم  لیتکم شمویآرا یرزژ و برق لب صورت هیزدم و با  یگلبه یهامو حالت دادم گونه هامم رژ گونه 

بود  دهیخر برامکه مجد  یکلفت رنگ پا پام کردم .. و لباس یجوراب شلوار هیکه کرده بودم شاداب بود ... یصورتمم بخاطر خواب

رو  ی.. راحتدیکشیرو به رخ م کمیو کمر بار ومدیاز حد تصورم بهم م شتریب یلیبستم ... خ شویرو تنم کرد ... و کمر نقره ا

چرا  دونمیاهل کفش پاشنه بلند نبودم نم یلی.. البته اصوال خ دمیتخت ساده پوش ینقره ا یکفش عروسک هیدادم و  حیترج

 کیکوچ فیک هیبرگ مانند نقرم انداختم به گوشم و با  یگوشواره  هیعطر زدم و  یکرد!!! کم شدیگه چه میقدم کوتاه بود د یول

زنگ بزنم و  نتمیبب یکس نکهیو بدون ا نییبرم پا یواشکی یچجور نکهیا موندیکامل کردم!! فقط م پمویام ت یآسمان یآب یدست
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همرنگ لباسم سرم  یبا روسر یسرمه ا یپانچو  هیراهرو نبود  تو یکردم کس یخوب بررس یبود از تو چشم 9برم تو ساعت 

زنگ رو فشار دادم بالفاصله در باز شد  ینبود .. سر یکس نمییدم در پا دمیکش یسرک رونمی.. ب نییکردم و از پله ها رفتم پا

کرد سمت سالن ..  ییراهنماو پانچوم منو  یدر رو باز کرد و بعد از گرفتن روسر میو رفتم تو ... مش رح دمیکش ینفس راحت

مجد از پشت سرم قلبم  یصدا دنی... با شن گشتمینفر م هیچرا من فقط دنبال  دونمینم ینصف مهمونا اومده بودن ول بایتقر

بود مردونه و  دهیمن خر ی قهیکه با سل یکت شلوار یسالم خانوم مشفق ...برگشتم سمتش.. چقدر تو -: سادیلحظه وا هی یبرا

 ومدیبنظر م یسال 52و سنش حدود  شناختمیکه نم گهید یآقا هیبود ... کنارش  یبرق خاص هیچشماش  ی.. تو ودجذاب شده ب

 ستادهیکه کنارش ا ییمجد رو کرد به سمت آقا -مجد ... یسالم آقا -در جوابش گفتم : یمنم رسم نیهم یبود واسه  سادهیوا

خوب شرکت!!مرد  نیخانوم مشفق از مهندس -رو کرد به من و گفت : عدم!!بایپا رانیمعاون شرکت ا یفالح یآقا -بود و گفت :

 -.. دیخوش آمد یلیخ -و گفت : دیطور!!!مجد رو کرد بهم و مهربون خند نیمنم هم -خوشوقتم خانوم!!! -کرد و گفت : یمیتعظ

اون سمت سالن هستند  یمحمد و.. خانوم فرهمند  دییدست گفت :بفرما یکرد و با اشاره  یمیممنونم از لطفتون ...بعدم تعظ

 یمو قع سمیدوست داشتم تا ابد کنارش وا یول دونمی!!!نمنیکن ییرایو از خودتون پذ دیخودتون بدون یخونه  نیرو ع نجای... ا

انداختم  یبود.. باالخره با هزار زحمت چشم ازش گرفتم و نگاه نیو مت نیدلنش یادیکالمش ز زدیحرف م یرسم ینجوریکه ا

کردم و  یکیاز کارکنان شرکت سالم عل یکه فاطمه و آتوسا هردوهمزمان برام دست تکون دادن سر راه با بعض نسمت سال

و بود و موهاشم جمع کرده  دهیقد بلندش بودپوش یکه واقعا برازنده  کیش یلیکت و شلوار کرم خ هی..آتوسا  ششونیرفتم پ

و بود موهاشو دورش شلوغ درست کرده بود جفتشون ناز شده بود  بلند تنش یمشک ریحر رهنیپ هیسرش و فاطمم  یبود باال

 کیو سالم عل دمی!!!خند؟؟؟یدل راد بد بخت رو ببر یخوای!!! م یزد پیت یییییییییییلیخ یاهو -بهشون آتوسا گفت : دمیتا رس

شده  نیآره درسام سنگ -!!!ایحال کرد یرفت یهفته مرخص هیخوب  -و رو کرد بهم : دیبا هردوشون کردم .. فاطمه خند یگرم

 دارهیراد چشم ازت بر نم یاالن نگاه نکن ول -گوشم ادامه داد : ریپوستتا!!بعدم ز ریآب رفته ز -و گفت : دیبود!!!آتوسا خند

حال مادرش  ایگو -سحر کوشش؟؟؟!! یراست -!!روکردم به فاطمه گفتم :کنهیم یفیزهر مار چه ک -که گفت : دمیخند زی...ر

 -و گفت : دیگذاشته شد و و فاطمه خند ینباشه ...همون موقع آهنگ شاد ی.. مشکلشاایبابا !!! ا یا -!!!ادیب تونهیخوب نبود نم

به همراه  ییبود و دوتا سادهیمرد وا یبرقصم ...بعدم اشاره زد به همسرش که کنار چند تا از همکارا خوادیمن دلم م ییییوا

نه تکون دادم که  یبه نشانه  یسر -.. یرقصیتو نم -که فاطمه رفت آتوسا گفت : یرفتن وسط!موقع گهیچند نفر دختر و پسر د

که وسط سالن مشغول رقص بودن  یباشه برو!! چند لحظه بد که به تعداد افراد -امیو م ییدستشو رمیپس من م - -گفت :

پله  یبه دور و بر...اول از همه باال تمانداخ یاستفاده کردم و چشم یکیاضافه شد رفته رفته چراغام خاموش شد ... منم از تاز

بود که  یدنینوش یوانهایمشغول گفت و گو بودن دست همشون ل گیدو نفر د یکیکه با مجد و  دمیسالن رامش پدرش و د یها

رها کرده بود  یدیق یبلندشو با ب یو بود موها دهیبنفش پوش یکوتاه دکلته  راهنیپ هیمشروب باشه .. رامش  زدمیحدس م

رو  ادیمجد م یکه واسه  ییدادم عشوه ها حیگذشت جذاب شده بود!!ترج دیاز حق نبا یداشت ول میظیغل شیو آرا شدور

بود  دهیاسپرت پوش دیسف یبلوز مردونه  هی...  دمید انویسالن و راد رو کنار پ گهیرو کردم سمت د نیهم یتماشا نکنم واسه 

 یبد نبود ول افشیق یی... خدا زدیحرف م گهید یآقا هیزده بود و داشت با  کرده بود و موهاشم ژل غیت شیش یمشک نیج هیبا 

که مجد  یرو لبم نشست و نا خودآگاه دوباره رومو برگردوندم سمت یلبخند هیفکر  نیچرا با ا دونمی!! نمدیرسیمجد نم هیبه پا

 دید نکهی.. به محض ا کنهیمنو نگاه م ی تشهصور یرو یقیاخم عم کهیرامش در حال یشونه  یداره از باال دمیبود .. د سادهیوا

چرا احساس کردم مخصوصا  دونمیتفاوت روشو کرد اونور و دستشو حلقه کرد دور کمر رامش.. نم یب کنمیدارم نگاش م

 یهمه تو منو چزوند نیخودم گفتم بخور جناب مجد .. ا شیلبم نشست .. پ یرو یلبخند از ته دل هیفکر  نیکرد و با ا نکارویا

سالم خانوم مشفق .. امسال دوست پارسال  -راد بخودم اومدم : یافکار خودم غوطه ور بودم که با صدا یبسوز!!!تو حاالم

 نیراد خوب هست یسالم آقا -لبخند پسر کش گفتم : هیبا  نیهم یواسه  نهیصحنرو بب نیدرصد احتمال دادم مجد ا هیآشنا!!!

 یلی.. خ ارمیبراتون ب دیدار لیم یزیچ -مودبا نه رو کرد بهم و گفت : یلیبعدم خ -.. یمرس -؟؟ نیممنونم خانوم شما چطور -؟

 دمی..د نمیممکن کنارتون بش -گفت : هینه ممنونم از لطفتون ..از رو نرفت و بعد از چند ثان -.. نینشست یدور از همه چ

راد کنار  دنیکه برگشت با د یآتوسام وقت یطرف ز...ا دییبفرما -گفتم : نهیبا طمان نیدوستمه واسه هم یبگم نه!! جا عستیضا

 دمیدرسا در چه حال خانوم؟ شن -از همکارا...راد رو کرد به من و گفت : گهید یکی شیزد و راشو کج کرد و رفت پ یمن چشمک

خسته  یجا -و گفت : دیدر کل خوبه ...خند یول ادهیذره حجم کارامون ز هی..  ستیبد ن یبله .. ا -!! دیارشد هست یدانشجو

 شهیشما هم -که گذشت رو کرد بهم و گفت : کمیممنونم!!! -... دیخونیو هم درس م دیکنیداره هم کار م یحساب دینباش

نه راستش  -پس شانس منه ... -گفت : یو با لحن آروم نیینه !!! سرشو انداخت پا -زدم و گفتم : یلبخند -د؟یساکت نقدریا

چه  -بهش کردم و گفتم : ی!!!با تعجب نگاهدیومدیسر کار ن شهیم یهفته ا کی؟!! شما که  مچرا خانو -خستم!! کمی نیرو بخوا

بله..  -!!دیهست ینه از خانوم فرهمند همکارتون سراغتون رو گرفتم فرمودند مرخص -و گفت : دی!!!خندچهیپیخبرا زود م

حرفم  نیهارو جبران کنم ...با ا یعقب افتادگ ات رمیبگ یهفته مرخص هیشده بود گفتم  نیدانشگام سنگ یراستش اونقدر کارا
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که  دمیخندیم میکرد... آخر داستان داشت فیبامزه تعر میلیو خدا وک شییخاطره از دوران دانشجو هی فیشروع کرد به تعر

ادب از  سمجلومون ...راد به ر سادهیگره کرده وا یمجد با ابروها دمیافتاد رومون .. سر بلند کردم و د هیسا هیاحساس کردم 

به گمونم  -...مجدم بدون تعارف سر جاش نشست و بعدم رو کرد بهش و گفت :دییدکتر بفرما یآقا -جاش بلند شد و گفت :

تکون دادم و  یبا اجازتون خانوم مشفق ..منم سر -کرد و رو به من گفت :  یمی...راد با سر تعظگشتنیدنبالتون م یفالح یآقا

 یچ یبچه قرط نیبا ا قایبپرسم دق شهیم -حفظ ظاهر کنه آروم گفت : خواستیکه م یحال ررفت ...مجد رو کرد به من و د

اون دفعه رو گذاشتم به حساب  -باز بود!!!چپ چپ نگاش کردم که سرشو آورد جلو تر گفت : شتین ینجوریکه ا یگفتیم

سور به مرده  هیبابا  نیدلم گفته ا یتو وچندشم شد  دادیکه م یمشروب ینتونم بگذرم!!!!از بو ندفعهیاز ا دیشا یول تینفهم

 یشما چه نسبت قایدق دیببخش -آروم باشه رو کردم بهش و گفتم : کردمیم یکه سع یپرروئه!!!! بعدم با لحن نقدریشوره زده ا

 شخو -و گفت : دیبه موهاش کش یدست یرو نداشت عصب یحرف نی!!انتظار چنن؟؟؟ی؟؟؟ داداشم نی؟؟؟!! بابا م دیبا من دار

وا.. ما از روز اول  د؟؟؟یمطمئن -گفتم : ییو با پررو دمیوسط حرفش پر نیهم یحرفشو گرفتم واسه  هیشرکتم ...بق یندارم تو

 یتوجه به دندون قروچه ا ی!!!!!؟؟؟بعدم بدییپا الگو هیشما خودتون  دیکنی!! فکر نممیدیشکست عشاق رنگ و وارنگ شما رو د

 -؟؟؟!!! گفتیم یراد چ -با خنده گفت : دیآتوسا و فاطمه ...آتوسا تا منو د شیشدم و رفتم پ کرد از جام بلند تیکه از عصبان

فرصت  هی یبد نبود!!!بعدم تو ییآشنا یواسه  -و گفت : دیکردم فاطمه خند فیبابا !!! بعدم واسش به صورت خالصه تعر یچیه

اخمالو باهات حرف  یلی؟؟؟! خ گفتیم یمجد چ انا؟یک -: دیآروم ازم پرس کردیاز همکارها صحبت م یکیکه آتوسا داشت با 

مسئول حراست شرکتم شده  نکهیمثا ا دایجد دونمیچم -در جوابش گفتم : اوردمیبه روم ن ی!!از دقتش متعجب شدم ولزدیم

داد  بتعج ی!!فاطمه ابروشو به نشانه ادیب شیپ یشرکت مسائل عاطف یدوست ندارم تو گفتیم ییرایمقدم و پذ ریخ یبه جا

نگفت  یزیچ گهیموندم!!!فاطمه رفت تو فکر و د نیهم یآره منم تو -!!! مجد؟؟؟!؟اااالیخ یییییییب -گفت : یباال و با لحن بامزه ا

بودم که از سالن  ینفر نیآخر بای.. تقر میمجد که همرو به شام دعوت کرد به خودمون اومد یمردونه و پر جذبه  ی... با صدا

 گهیچقدر د -گوشم گفت : ریهنوزم اخم داشت ز کهیفرصت مناسب در حال هی ی... مجد تو یخور ارسمت ناه رفتیداشت م

پول هست ... من  تونیپاکت بغل پاتخت یهزار تومن !!!! تو 422 -نگاش کنم گفتم : نکهیپول بدم به رستوران؟؟!!بدون ا دیبا

مزخرف رو دوش من بود  هیمهمون نیا یزحمتا یهمه  بودتکون داد و بدون تشکر دور شد!!!لجم گرفته  یهمرو برنداشتم!!سر

که به  یموقع کردیمعمول رو بهشون م یو تعارف ها زدیطلب کار شده بودم!!موقع شام مجد مرتب به همه سر م میزیچ هیتازه 

تورو  -: گفتبه من کنه در کمال ادب شخص آتوسا و فاطمه و همسرش رو مخاطب قرار داد و  ینگاه نکهیبدون ا دیجمع ما رس

از غذام مونده بود!! اشتهام  یهنوز کل نکهیچرا با ا دونمی!!!نمدیخودتون ببخش هیبود به بزرگ یو کم و کسر دیخدا تعارف نکن

 یبا حرص همه نیهم ینبود!! واسه  یکس دمیکش یرفت منم ظرف غذامو بردم سمت آشپزخونه سرک نکهیکور شد!!!! بعد ازا

لب داشتم به روح و  ریز کهیبرم در حال رونی!!! اومدم از در بزیرو با حرص گذاشتم رو م رفسطل و ظ یتو ختمیغذا رو ر

 انهیموذ ینگاش کردم که با خنده  یزبل خان همه جا بود!!! عصبان نیدر اومدم!!!! ع نشیبه س نهی... س دادمیروانش فحش م

بگه  یزیراهم رو سد کرد خوشبختانه تا اومد چ یجلو اره.. اومدم رد شم برم که مخصوصا دوب دمیکه کرد به حد انفجار رس یا

که  نیح نیو در هم یجان دستت درد نکنه واقعا سنگ تموم گذاشت نیشرو -حجت از پشت سر اومد که گفت : یآقا یصدا

 -سرخش به من زل زد و گفت : یحجت در کمال وقاحت با چشما -مجد برگشت سمتش منم باهاش چشم تو چشم شدم!!

بله  -گفت : یبود ... به سرد ومدهیاز نگاه حجت به من خوشش ن یلیمجد که خ -خانوم از کارمندات هستن!!؟ نیا انج نیشرو

رو  رونیمجد نفسشو محکم داد ب -!!!؟؟یکن شونیمعرف یخوایکم پشتشو باال انداخت و گفت :نم یحجت ابروها -!!! چطور!!!؟؟

 یشرق یچهره  -جلو داد و گفت : یشکم گندشو کم یی!!حجت با پررونارشد هست یخانوم مشفق از مهندسا -کرد به حجت:

 زیچ هیخودمون  یواقعا زن ها -گفت : نیتمام رو کرد به شرو یی!!!!بعدم با پرروگمیم کیخانوم!!! بهتون تبر نیدار ییبایز

 یاشعار نیر رنگها چنیاشعار مختلف هست در وصف سا یمشک یاونقدر که در وصف چشم و مو ی!! اگرم دقت کرده باشگنید

مجدم کارد  یچشماشو درآرم!!!! از طرف خواستمیبود که م حیخانوم مشفق...؟؟نگاهش اونقدر وق گمی!!! درست نممینیبینم

!! به ستمین یاهل شعر و شاعر یلیمن خ -باال انداختم و گفتم : یشونه ا یتفاوتیبا ب نیهم ی... واسه ومدیخونش در نم یزدیم

 دنیرقصیوسط بودن و م یشتریب یازونجا دور شدم!!!شام تموم شده بود همه جوونها با انرژ عی! بعدم سرهر حال خوشوقتم!

حجت و مجد و هر  الیخ یمن ... دستمو گرفتن و آوردن وسط... منم ب دنیکه با د دنیرقصیفاطمه و آتوسا هم با هم داشتم م

با شروع آهنگ  نیح نیهم یبهتر بود..تو ممیروح ی.. واسه کردم  شونیهمراه کمیآخر و  میشدم و زدم به س یا گهیخر د

قاطعانه در  خواستمی...راستش م میدورم با من برقص هی نیدیافتخار م -کرد و گفت : یمی.. راد اومد سمتم و با سر تعظ یبد

.. بر خالف تمام  دمش مونیبچه ها به افتخار وسط اومدن رامش با مجد ... پش یدست و سوتا  دنیخواستشو رد کنم که با شن

 یبه آتوسا و فاطمه انداختم جفتشون چشمک یتو وجودم بود!!!! نگاه یو بغض نهیک هیدرخواستشو قبول کردم ..  میقلب دیعقا

هم بشکن  یهردو فقط رو برو بایو تقر کردیم تیکامل رعا مویرادم حر میرو لبم نشست ... از حق نگذر یتلخ یزدن... خنده 

بغل  یتو رفتیو مدام م دیرقصیو م خوندیهمراه آهنگ م یخاص یسالن انداختم ... رامش با عشوه  اونوربه  ینکاه میزدیم
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 کنمیم یکار هی...یاز دلم ساده تو رد ش ینتون یعاشق من ش کنمیم یکار هی... زدیبود و مردونه دست م سادهیمجد که فقط وا

ازم  یخوب کار یمجد رو بعدم رامش رو بکنم!!! ول یخواست کله ی...****دلم م یعاشق من ش یدوسم دار یهر شب و هر روزبگ

وسط  نیحرف دل منه ....ا ییجورا هی....  هیآهنگ قشنگ -فکرا بودم که رادم سرشو آورد جلو وگفت : نیهم ی!! توومدیبر نم

.با چشمات بازم منو نگاه کن عاشقتم صدام کن .. گمیراد کم بود که نمک بپاشه رو زخم من ....من م ایابراز احساسات پور نیهم

کنم  یبه حرف راد توجه نکهیچرا بدون ا دونمیدوست داشتن من حساب کن...*****نم یقبوله ..رو یتو بگ یخواست ی..هرچ

که خواننده خوند  یتیبود که با ب ینگاش چ یتو دونمیکرد ... نم یبا هم تالق هیچند ثان یرومو کردم سمت مجد که نگاهمون برا

 خوامی..اون که م ی...نگو دل به من نبست ینشست یلیچنگ بندازه به گلوم ...دوست دارم.. به دلم خ یبغض بد هیباعث شد 

بود آهنگ تمو م شد راد مجدد سر خم کرد و  ی...******باالخره با هر جون کندنینشست یلی!!به دلم خ یمن باشه ...تو هست شیپ

باشم  یرو تماشاچ یبعد دمیم حیترج یمرس -گفتم : دمیوسط حرفش پر ... میآهنگ بد -منم ازش تشکر کردم که گفت :

زدم  ی!! لبخنددیکه کرد ی.. ممنونم بابت لطف دیلیهرجور شما ما -زد و گفت : یناراحت شه لبخند نکهیبود بدون ا ی..پسر خوب

چون بالفاصله فاطمه رو  ومدینم وناز زوج مجد و رامش خوشش یلیو برگشتم سمت بچه ها و کنار آتوسا نشستم!!! انگار اونام خ

!!!! مست مسته!!!آتوسا گهید هیدختره ک نیرو بده !!!!! ا نقدریسبک دخترا ا نیبه ا دهیاز مجد بع ییخدا -کرد به ما و گفت :

آتوسا  کرد و با سر حرف ی!!!فاطمه خنده اکردیما مجد رو کال بغل م ی.. جلو کردیم دایادامه پ گهید کمیآهنگ  -و گفت : دیخند

 یرامش تو بغلش تمام عضله ها رفتیکه م یلبخند بزنه ها وگرنه موقع کردیم یمجدم سع یول -و در ادامه گفت : دکردییرو تا

 یزیدختره چ نیمنافعشه که به ا یمجد زرنگه .. فعال واسه  -..آتوسا رو کرد به جفتمون و گفت :شدیفکش از حرص منقبض م

 -تو فکر بود گفت: کهیشد و در حال ی..فاطمه جد هیبا مجد چ پایت نیا یآخر عاقبت رابطه  میدونیم گهی... وگرنه ما که د گهینم

 ی.. راد چمیاز تو غافل شد میفکر نکن ما مسخ رامش بود طونیش یاووو -!بعدم رو کرد به من و گفت :یآررررره حق با توئه آت

فقط  یچیه -زدم و گفتم : ی!!!لبخندنیایچفدر بهم م انایک یدونینم یی.. وا نمیآره بگو بب -آتوسا ذوق زده گفت : -؟؟؟!! گفتیم

پررو  دمی.. که د گهیآهنگ د هیحرکات رامش مونده بود...بعدم گفت  ی.. فکر کنم اون بنده خدام تو میهم بشکن زد یروبرو

 ... ایاستی!!! توام با سکالیبار -رفت و گفت : سهیفاطمه ر -.. شهیم

 بانو( ستهیمن)شا هیهمسامرتبط: رمان  موضوعات

 بود که کم کم مهمونا عزم رفتن کردن فاطمه ام رو کرد به من و گفت : 12ساعت  یکاینزد

 ...میرسونی؟؟! ما آتوسا رو هم م یایجون تو با ما م انایک -

 کردم بهش و گفتم : رو

 ... نیدنبالم راستشو بخوا انیمن م زمینه عز -

 کردن و رفتن ... یو خداحافظ دنیها لباس پوش بچه

 یبغلم که با صدا نیکار کنم که متوجه نشه هم یبمونه چ نجایاگه رامش جان بخواد شب ا کردمیم فکر داشتم …بودم  مونده

 راد به خودم اومدم :

 من در خدمتم... میندار لهیخانوم مشفق؟؟! اگه وس -

 دنبالم !!! انینه ممنون م -

 کردم!!! ادتونیپ یاصل ابونیخ نیچون اوندفعه سر هم دیباش نجایا کینزد یلیخ کنمیفکر م ستین یخوب مسئله ا -

 شد و گفت : داشیمجد از کجا پ دونمی..نم ستادیلحظه ضربان قلبم وا هی -

 یدنبالشون .. امشبم اگه مهمون انیمن هستن .. قرار ب لیخان !! خانوم مشفق پسر عموشون از دوستان دوران تحص اینه پور -

 !!میتازه کن یداریتا د انیقول دادن آخر شب ب یبود.. ول یکار یمشغله  لشینبودن دل

 زد و گفت : یراد لبخند -

 حاضرم!!!! یبهر حال من در خدمت گذار -

 عشوه گفتم : کمیحرص دادن مجدبا  یزدم و برا یلبخند -

 از لطفتون جناب راد ... یمرس -

 کرد و رفت ... یمیبا سر تعظ زد و با مجد دست داد و بعدم سمت من یهم لبخند راد

 یمهمونا حجت و رامش بود و آقا نیکرد و رفت .. آخر ینگاه دیباریم شیکه ازش آت ییمجد با چشما دمیکه برگشتم د یموقع

 یآقا نکهی... بعد از ا رفتینداشت و داشت م یبودن خدارو شکر از قرار معلوم رامش اونقدر خورده بود که حال خوب یفالح

 و گفت : دیمن رو دوباره کاو یآورش سر تا پا دشکرد ... حجت با نگاه چن یخداحافظ یفالح

 که برسونمتون ؟؟؟!!!!! دیدیافتخار رو به بنده م نیخانوم مشفق ا -
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حجت هم تکرار کرد .. اما حجت  یرو که به راد داد ه بود برا یکه مجد نجاتم و داد و همون جواب گشتمیدنبال جواب م داشتم

آدم خورا به  نیکه ع یدر حال رفتیآخر سر که داشت م یکرد ول شیبردار نبود .. که باالخره مجد از پسش بر اومد و راضدست 

 : ترو کرد به مجد و گف کردیمن نگاه م

ژست  هی... بعدم با  نمشونیتو جمعمون بب شمی.. خوشحال م نیاریبود خانوم مشفق رو هم با خودتون ب یهر وقت مهمون -

 گفت : یخاص

 !!!!زمیعز ی... خوشحال باش که توام جز اون افراد خاص نیما جمعامون افراد خاص -

 زد و به مجد گفت : یچشمک

 جان ... نیمگه نه شرو -

 تو صورتش ... ادیحجت ادامه بده مجد جفت پا م گهید کمیکردم  احساس

 گفت : دیلرزیم تیصداش از عصبان کهیمجد در حال -

 !!!( .. نیزحمت رو کم کن یعنی) نیآورد فیتشر نکهیاز یبله .. حتما .. مرس -

مجد  یپاش بند نبود اومد گونه  یرو  کهیدر حال رهیمن موندم و اون داره م دیحال خودش نبود و نفهم یشکر رامش تو خدارو

که نگاه آخر رو به من کرد  یفت و در حالبازوشو گر ریحجتم ز یکرد ...آقا یرو ببوسه که مجد نگهش داشت و باهاش خداحافظ

بره .. تا رفتن در رو بست  نییبه خودش زحمت نداد باهاشون تا دم در پا یبود مجد حت نجایا شیکرد و رفت .. جالب یخداحافظ

 ؟؟؟یدیآب بهم م وانیل هیگفت :  کردیکراواتشو شل م یداشت گره  کهی... و رو کرد سمت من و در حال

 نتیکاب یاز تو وانیل هی...تمام ظرفارو شسته بود و رفته بود ..  میمش رح چارهیاشپزخونه ...ب یفتم تورفت ...ر  بعدم

 وانیو رفتم سمت سالن مجد نبود رفتم سمت هال که اونجام نبود ...صداش زدم که جواب نداد...ل ختمیبرداشتم توش آب ر

 و دوباره صدا زدم : زیآب رو گذاشتم رو م

 مجد ... یآقا -

 !!!دمینشن یترس رفتم سمت پله ها و دوباره صداش کردم اما جواب با

تقال  یدستم و رفتم سمت در ..خواستم بازش کنم که هر چ یانداختم رو مویبرداشتم و پانچو و روسر فمویشدم و ک الیخیب

 مجد به خودم اومد ... یکردم در باز نشد ... بغضم گرفته بود دوباره تالش کرد اما باز نشد!!!!....با صدا

 قفله ... نشکنش!!! -

 شهیحرف بابا محسنم افتادم که هم ادیبه در ....موهاش شلوغ شده بود وچشماش قرمز بود ..  دمیکردم سمتش و چسب رومو

 سراسر وجودم رو گرفت نا خدا گاه گفتم : ی...ترس بد ستین یبه آدم مست اعتبار گفتیم

 ... گمیبخدا راست م!!!  دیشما االن تعادل ندار -

 زد و گفت : یپوزخند -

 وضعمم.. نیمتعادل تر ی... پس مطمئن باش تو دونمیگفتم بهت من حد خودمو م -

 نگام کنه گفت : نکهیبعدم بدون ا -

 تو سالن ... ایب ستیاون در باز بشو ن نسایوا اونجا

 دنبالش رفتم که بلکه خرش کنم در رو باز کنه .. نیهم یواسه  ستین یچاره ا دمید

و دستشو سمت  سادیپله ها وا نییآهنگ آروم گذاشت .. بعدم اومد و پا هیکه رفت سمت ضبط و  سادمیسالن وا یپله ها کنار

 من دراز کرد و گفت :

 ؟؟!!! دیدیافتخار م -

 از مبلها ومنو با خودش برد وسط سالن ... یکی یشت روخود آگاه دستمو گذاشتم تو دستش اونم لباسامو ازم گرفت و گذا نا

 حلقه کرد دوره کمرمو آروم آروم شروع کرد با آهنگ تکون خوردن ... گشویسمت خودش و دست د دیکش دستمو

 بشه .. یبگم عصبان یزیچ دمیترسیم یداشتم ول یاضطراب بد هیو  دیلرزیتنم از درون م تمام

 گوشم گفت : ریز

 جوجو؟ یداشتلباستو دوست  -

 گفتم : لرزهیمطمئن بودم صدام م کهیحال در

 بله ... -

 گوشم آورد و گفت : کیبعدم سرشو نزد دیکه تو دستش بود رو به لبش برد و بوس مویو دست دیمهربون خند -

 !؟!ومد؟؟یبهت م یلیخ یدونستیم -

 ادامه داد ... بعدم

 کوچولو... یپر هی نیع یشده بود -
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 ترسناک شده بود ... یول زدینم ی... حرف سوختیبوسش رو دستم داشت م یچرا بغضم گرفته بود جا دونمینم

 و گفتم : اوردمین طاقت

 خستم!!! یلیمن برم!!! خ نیبذار نیخواینم -

 روبروم : سادیدستشو از دور کمرم باز کرد و وا یشد و حلقه  یعصبان هوی

 هی یمنو تا نصفه  ی...ول یحرف زد میو کل مهمون یدیآهنگ رقص هی ی! با اون بچه قرت؟؟؟!!!! کنهیبا من بودن ناراحتت م یلیخ -

  ؟؟؟؟یتحمل کن یتونیآهنگم نم

 کردم و گفتم : یناخود آگاه اخم نیهم یشدم و واسه  یعصبان نشیتوه نیچرا از دونمینم

 دیو راحت باش دیهارو بشکن می.. تمام حر نیشما دوست دار ی.. ول کردیم تیرعا ممیمشروب نخورده بود حر یاون بچه قرت -

 برم!!!!! خوامی!!! مدیدرو باز کن دیپا به پاتون اومدم لطف کن نجامیبهتون محبت کردم تا ا یلیاالنم خ ستیتو مرامم ن نیو ا

 نگام کرد و گفت : ی!! بالفاصله ابروش رفت باال و موذدیدیم یعصب ینجوریمنو ا بردیم یچه لذت دونمینم

..  دمیبه موهام که سرمو دزد دی... بعدم آروم دست کش نکهیمثل ا یخانوم موشه با آقا گربه صلح کرده ول کردمینه فکر م -

 اونم محکم سرمو گرفت تو دستاشو گفت :

 دم خور نمیبب گهیدفعه د هی یپرستیکه م ییبه اون خدا انایک یول تیبه حساب بچگ ذارمیگفته بودم اوندفعه رو م نیبب -

دفعم بهت  هی!! ارترمیهوش ارینگو مشروب مشروب من االن از صد تا هوش نقدرمی...ا شکنمیراد گردنتو م کهیمرت نیبا ا یشد

 نترس......  یفهمیمن نترس م ا!!!! پس از تنها بودن بستمیگفتم دله ن

 سرمو تکون دادم از تو دستش خارج کردم و با حرص گفتم : یبود تا دستور یالتماس شتریآخرش ب ی جمله

 رنیو م انیکه م ییدله نبودنتون از رنگ و وارنگ دخترا ی.. در ثان کنمیرفت و آمد م یکه من با ک ستیاوال به شما مربوط ن -

 !!شهیمبلکه متنفرم .. چندشم  ترسمیاز تنها بودن باهاتون نم خورهیمشخصه من حالم از امثال شما بهم م

کردم ... اونم خشکش  یرو ادهیز یلیخ دونمیم نویحرفا از کجا اومد .. فقط ا نیا دونمیگرد شده نگام کرد ... نم یچشم ها با

 بست... خیزده بود .. تمام تنم 

 گفت : یدورگه ا یرو گرفت سمتم و با صدا دیبد به خودش اومد کل کمی

 !!!!یبهتره زود تر بر ادیاگه از من بدت م -

 ... رونیو گرفتم از اونجا اومدم ب دیتوانم کل نیآخر با

 گونم احساس کردم ... یاشک و رو یدر خونمو بستم .. گرم یوقت

رو  ی.. چرا همه چ زدیم شمیآت میکه با هم داشت یاون چند روزه خوب ادیکه زدم ...  ییبودم از حرفا مونیچرا پش دونمینم

 دمیتنم د یلباسو تو ی... .و وقت دیترک شیاز پ شیفکر بغضم ب نیبزنه ... با ا یباهام حرف خواستی.. م دیخراب کردم .. شا

صبح به مجد فکر کردم و  یتشکر نکردم به هق هق افتادم ... اونشب تا دم دما یبود و من حت دهیکه اون واسم خر یلباس

 شم بودم ...عاشق چیچرا اون حرفارو زدم .. من واقعا ازش متنفر که نبودم ه نکهیا

 : زدهمیو بعدم زمان..فصل س ریرو بسپرم دست تقد یهمه چ دمینداشت .. پس بهتر د یسود یمونیخوب پش یول

 کنمیبا مجد نداشته باشم البته احساس م یمیکردم هچ برخورد مستق یچند روز سع نیا یگذشت و تو یاز مهمون یسه روز  دو

راهرو عقب گرد کرد و رفت به هر حال  ی..تو رونیشرکت تا از در اتاقم اومدم ب یروز تو هیرو داشت چون  تین نیاونم هم

 هی نکهیخونه بعد از ا دمیاز بارون رس سیهفت بود که خ یکایو ساعت نزد کتراست رفته بودم شر هیاونروز از دانشگاه 

از  یکیشنبه  کیبعد  یهفته  دیسبه ذهنم ر یفکر هیروش  میتقو دنیبخورم که با د یتا آب خچالیدوش گرفتم رفتم سمت 

سر برم  هی ومدیبود بدم نم کرده لیبودم که شنبه رو هم دولت تعط دهیشرکت شن یبود امروزم از بچه ها لیبود و تعط ادیاع

خونرو  یفکر بالفاصله تلفن رو برداشتم و شماره  نیذره شده بود با ا هی یمامان و بابا و کت یدلم برا قتشیحق یعنی رازیش

 تلفن رو برداشت و با خنده گفت : یزنگ کت نیگرفتم با دوم

 االن بهت زنگ بزنم.. نیهم خواستمیم یهست یعجب حالل زاده ا انایک -

 !!اول سالم!!!یاو -

 گفت : یپر انرژ یبا صدا -

 خره؟؟ ی..چطور اهتیماهت به چشمون س یسالم به رو -

 چطورن؟ نایمامان ا ؟ی.. تو چطور وونهید یخر خودت -

 خبر دست اول واست دارم.. حدس بزن ؟ هیهمه خوبن شکر!  -

 فکر کردم و گفتم : کمی

 !!!ادیجون من بگو حدسم نم یکت -

 پنج شنبه!!! نی... هم کنهیم یداره عروس رهیدختر خاله ن بایفر -
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 گفتم : یخوشحال با

 خبر دست اول دارم  هی...منم  یبه سالمت یآخ -

 کرد و گفت : یطونیش ی خنده

 نکنه توام تو تهرون بببببببععععللله!!! -

 کردم و گفتم : یا خنده

 خونه!!! امیب کشبهیپس فردا چهارشنبه ت...ا  خوامی..نه بابا م چرخهیم یزیچ هیتوام که ذهنت فقط رو  یریکوفت نگ یکت -

 که فکر کردم قطع شده .. یپشت تلفن سکوت شد !!! جور شهیخوشحال م یبر خالف انتظارم که کت هوی

 ؟یالو کت -

 جانم ...  -

 ؟!! یشد یچ -

 گفت : یبا لحن متعجب -

 ؟یایب بامیفر یعروس یخوایم یعنی..  یچیه -

 ؟؟؟ هیخوب آره مگه چ -

 گفت : یناراحت با

 ؟؟؟! زهیآخه چ -

 گفتم : یا دهیشدم و با لحن رنج یعصبان -

 ؟؟؟یشیاز اومدنم ناراحت م نقدریا یعنی.. گهی؟.. خوب بگو د یکت هیچ -

 افتاده گفت : شیکه تازه انگار دوزار یکت -

تو  ایبگم .. گو ی.. آخه راستش داماد .. چجور هیعروس ی هیراستش حرفم سر قض یایاونکه از خدامه ب ووونهینه بابا د -

 محمده!!! یتو .... آخه .....داماد نوه خاله  هینامزد

 گفتم: یالیخ یه پته افتاده بود ... با بچرا به تت یکت دمیفهم تازه

 .. خوشبخت بشن..شاای!! ادنیو پسند دنید گرویهمد نهیخوب باشه ..به من چه ؟؟؟!! مهم ا -

 گفت : یبا لحن پر از ابهام یکت

 !!؟؟؟ینیاگه محمد رو بب یشیتو ناراحت نم یعنی -

محمد مخالف بودم و  یبودن خانواده  یبا مذهب نقدریکه ا نایبرام جالب بود که خالم ا مینکرده بودم!!! از طرف نجاشویا فکر

حاضر شدن دختر بدن بهشون .. بعدشم مگه محمد منو نذاشته بود کنار بخاطر  یچجور خورنیما نم یبه سبک خانوادگ گفتنیم

 کنن؟؟؟... یا گهید یرکا تونستنیدل من بد بختم شده بود نم

 خودم اومدم.. به یکت یافکار بودم که با صدا نیهم یتو

 یدونیحسادت .. م یپا ذارنیم میبزن یاگه حرف میدید یول میفکر کرد نی...منو مامانم به هم یکنیفکر م یبه چ دونمیم انایک -

با نوه  نایا گشتهیتو با هم دوست بودن و اون موقع که بابا در به در دنبال محمد م یاز بعد از نامزد نایکه ا نهیا هیجالبش چ

 یراستش پا ایکرده به هر حال دروغ  نکارویمحمد چرا ا دونستهینم ررضامیام گفتیم بایفرخالش مراوده داشتن البته 

 ... میکنیم بتیغ مینیشیباهم م رنیمنم نم یعروس یبر یتونینم یدیاگه د یقدم سر چشم .. ول ایخودشون .. توام ب

 عوض شه ... میتا مثال من روح دیخند بعدم

 نه ..بعدم گفتم : ای هیمصنوع دیفهم دونمی.. نم دمیخند نمم

خودم که  گهیها دامن زدم ... د عهیکنم فقط به شا نکارویکنم .. اگه ا مینداره من خودمو قا یلی.. دل یعروس امینه اتفاقا م -

 نداشتم... یمن مشکل دونمیم

 نیاز ا گهید کمی نکهیباشه واسشون و بعد از ا یزیتا سورپر امیکرد و قرار شد به مامان بابا نگه که دارم م دییحرفمو تا میکت

شرکت و مجد که چهارشنبه پنج شنبرو بهم  موندیوسط م نیرو گذاشتم...ا یگفتن گوش دارید دیام هیبا  میدر اون در حرف زد

گرفتم ..  یشدم نصفشو مرخص یماه نشده رسم هیهنوز  ستیکردم ..کارمند از من پرروتر ن کرنه .. با خودم ف ای دهیم یمرخص

 گمی.. نم دنشینداشتم از د یو محمد ... احساس خاص یو بعدم فکرم رفت سمت عروس دمیخند زیر یفکر با ودم ر نیبا ا

خوب ناخودآگاه استرسم داشتم ..  ی.. ول هکارشو بهم بگ لیدل دنشیبا د دیشا نکهیبود و ا یحس کنجکاو شتریب یول یچیه

نماز قضا رو  یجذابش کل هی.. از صدقه سر مجد و مهمون کردمیتوکل به خدا م دیدم و حرفاشون ... بامر یاسترس نگاه ها

 یبیموثر بود چون واقعا بهم آرامش عج یلیخودم خلوت کنم ... که ابته خ یبا خدا کمیگرفتم اوشب  میدستم مونده بود تصم

 داد...
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گرفتم و پولشم به  رازیش یرفت و برگشت واسه  طیبل هیزنگ زدم و  یآژانس مسافرت هیروز سه شنبه از شکت به  صبح

 ...ارهیبه آدرس شرکت ب طارویبل 12ساعت  کیپرداخت کردم و فرار بود پ ینترنتیصورت ا

گرفتم و پر کردم  ینیبرگه در خواست از کارگز هی نکهیمجد .. بعد از ا یبود و امضا یدادن برگه درخواست مرخص یبعد قدم

 زد و گفت : ابشوینا یدونه ازون لبخندا هی دیشمس تا برگه درخواستمو د شیرفتم پ

 بده ؟؟؟ یمجد بهت مرخص یهفته مرخص هیبعد از اون  یکنیمشفق واقعا فکر م -

  دونمیوا.. چم -

 و ادامه دادم : دمیخند بعدم

 توکل به خدا!!! -

 !!!دیباطلم خند الیبه خ نکهیا ایاز اعتماد به نفس من خوشش اومد  دونمینم دیشمسم خند -

 که گفت : راشیگ یبه در اتاق مجد زدم .. با صدا یو تقه ا دمیکش قینفس عم هیخالصه  -

 یبهم کرد و بعدم سرشو انداخت رو پرونده  ییبرام بلند نشد و نگاه گذرا شیپ ی.. داخل شدم بر خالف دفعه ها دییبفرما - -

 دستش .. ریز

 ...زیم یرو گذاشتم رو یسالم کردم و رفتم سمتش و کاغذ در خواست مرخص یآروم به

 انداخت با اخم رو کرد سمتم و گفت : یرو برداشت و نگاه کاغذ

 ؟؟؟ نیخوایم یواقعا بازم مرخص -

 گفتم : تیو با جد اوردمیخودم ن یبه رو ینبود دلم گرفت ول یمیصم میمثل قد گهیلحنش د نکهیچرا از ا دونمینم

 !!رازیبرم ش دیبله .. با -

 لحظه نگاهش نگران شد و گفت : هیداد باال و  ابروهاشو

 افتاده ؟ یاتفاق -

 خجالت زدم و گفتم : یلبخند با چاشن هی نیهم یگل کرد واسه  طنتمیش

 ...شاایا رهینه امر خ -

 هاشو داد باال و گفت : ابرو

 خواهرتون؟؟؟!! یحتما برا یا؟ به سالمت -

 بود .. با اخم گفتم : دیپل یلیخ

 ؟؟ دیکنیفکر م ینجورینه ... چرا ا -

 کرد و گفت : یمردونه ا یخنده  تک

 و چشم روشن تو بورسه دیروزا پوست سف نیآخه ا -

 گفتم : یزدم و با آرامش ساختگ ی!!!! لبخند یعنیکه  یعنی..حرفش  وارید یزیسرشو بکوبم به ت خواستیم دلم

 ؟؟؟!! ارزهیبگن م یبه سبزه هرچ دیتومن .. حاال که رس صدیو سرخ س دیتومن سف 122 دیسف دیسف گنیم نیدیاتفاقا نشن -

 کرد و گفت : یطونیش نگاه

 سوخته ... اهیاون سبزست... نه س ی... ول دمیبله شن -

 کنترلش کنم گفتم : کردمیم یکه سع یتیکمش بود!!!!!! با عصبان نمیوتیگ یعنی

 ؟؟ نیدیم یحاال بهم مرخص -

 رو لبش بود برگه رو امضا کرد و رو کرد بهم و گفت : مییغرق لذت بود و لبخند موذ شیروزیاز پ کهیحال در

که هنوز احساس  ینیرم بخاطر د ندفعهیشرکت تا االن ورشکسته بود .. ا دادمیم یمرخص ینجوریکارمندا ا یاگه به همه  -

 !! روشنه ؟؟؟!!!ستین یخبر یمرخص گهید یبه گردنمه دادم ول نمیکیم

 ...گفت : زدیموج م طنتیکه توش ش یتکون دادم و بدون تشکر رفتم سمت در که با لحن یسر

 نره!!!!!! ادتیتشکر  یبعد یحسابم باهات صافه دفعه  -

اعتماد به نفسه ..  یخدا رهیبشر کال از رو نم نیقهقهشم اومد ا ی.. در رو که بستم صدا رونیچپ نگاش کردم و زدم ب چپ

 که شمس رو کرد بهم و گفت : کردمیلب غر غر م ریداشتم ز

 نداد؟؟؟! -

 غر غر ... یبا کل یچرا ول -

 نگام کرد و بعدم شونشو انداخت باال و گفت : متعجب

 چه خوش شانس!! -

 نزدم ..  یحرف گهید منم
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برم  نکهیقبل از ا نیهم یاسه و ومدیم کیپ یستیبا 12تا ساعت  ییمایبود و وقت ناهار طبق قول آژانس هواپ 12.5 ساعت

 شمس .. شیسر رفتم پ هیآشپزخونه 

 ؟؟!! اوردین یزیچ کیمن پ یبرا نیبب -

 ابروشو داد باال و گفت :  هی

 دخالت نکردم!!! گهیبود اون پولشو حساب کرد و بسته رو گرفت منم د نجایاومد .. مجدم ا کیپ هیوا..  -

 و گفتم : رونیدادم ب تیبا عصبان نفسمو

 .... گهید زشیپشت م نهیپس؟؟؟!؟! بره بش چرخهیهمش ول م ست؟؟؟؟؟چرایشرکت ن سیمگه رئ کهیمرت نیا -

 !!!!!نییشد و سرشو اندا خت پا واریگچ د نیرنگش ع هویشمس  دمید -

 به من انداخت و رفت سمت راهرو ... یصورتشه ... نگاه بد یرو یقیکه اخم عم یمجد در حال دمید برگشتم

به  یسوخته هفت جدته!!! بعدم نگاه اهی!!!! سیکه گفت یور یاون در یتالف نمیخودم گفتم ا شی... پ ومدیمم نبد راستش

 شده بود کردم و گفتم : ریش نیشمس که ع

 خوب حاال توام ... من گفتم ..اخمشم به من کرد تو چرا رنگت رفت ... -

 ناز کرد و گفت : یچشم پشت

 !!!یدادیسکتم م یمشفق برو ...!!!! داشت -

 .. بعدم رفتم سمت آشپزخونه .. دمیگفتم و خند یشششیا

داشت !! اه ... آخر سر  یچه کرم دونمیاز چنگ مجد درآرم نم طارویبل یموضوع بودم که چجور نیا ریدر گ یآخر وقت ادار تا

 نبود!!! یو مرئوس سی... اونجا الاقل بحث رئ رمیشم و همون رفتم خونه برم ازش بگ الیخ یگرفتم ب میتصم

و چند  یسوغات دیخر یبچه ها ازشون جدا شدم و برا یخوب واسه  التیتعط یو آرزو یحساب یبود که بعد از خداحافظ 5 ساعت

 !!!! شیرفتم سمت تجر یکت یتا از سفارش ها

 7.. فردا ساعت  ادیم یک نکهیخونه گوش به زنگ ا ینبود ... رفتم تو یمجد خبر نیاز ماش یبود ول 9 یطرفا دمیکه رس یموقع

 یکه بپوشم واسه  یعروس یبود رو هم گذاشتم برا دهیکه مجد برام خر یساکمو بستم و لباس نیهم یصبح پروازم بود واسه 

دوازده بود که دلم  یکایو کفش ست برداشتم ... ساعت نزد فیژاکت همرنگش و ک هیلباس قرمز کوتاه دکلته با  هی میپاتخت

شدم و شماره همراهش رو گرفتم ... اما خاموش بود!!!  افهیژست و ق الیخ یخودش... ب یبرا طایبل یبراشور افتاد نه فقط 

دست  نکهینداشتم .. بدون ا یا رهکه بشناسدش شما یچکسیهمراهش .. از ه یدهنم .. جز شماره  یتو ومدیقلبم داشت م

 نکهیا دینشستم و تلفنم گذاشتم بغلم و گه گاه به ام یدر ورود یپله ها روبرو یو رفتم تو دمیژاکت پوش هیخودم باشه 

خواب  واریبود که همونجور که سرمو چسبونده بودم به د یو چه ساعت یک دونمیهمراهش روشن شده باشه زنگ زدم ... نم

 رفتم ... 

سطح نرم دراز  هی یوبعد ا حساس کردم .. رو  نمیبیشدم .. اول فکر کردم خواب م داریاحساس معلق بودن از خواب ب با

 .. چشمامو باز کردم .. دمیکش

 مجد منو به خودش آورد .. یکجام که صدا دادمینم صیتشخ اول

 ..یمن یتو خونه  اناینترس ک -

دورمو نشست کنارم رو کاناپه و ادامه  دیچیپ ییبسته بود .. پتو خیبودم و تنم  جیگ جینگاه خواب آلودم رو انداختم بهش... گ -

 داد :

 ارمتیکرده مجبور شدم بغلت کنم ب خیتنت  دمید ینشد داری؟؟؟ خوابت برده بود صدات کردم ب یکردیکار م یراهرو چ یتو -

 تو ..

 اخمام رفت توهم که گفت : هویافتاد مجد چقدر نگرانم کرده بود  ادمیشدم و  اریکم هوش کم

 طا؟؟؟یبل ای یمن نگران شده بود یواسه  -

 نگاش کردم و گفتم : یعصب

 ... طامیبل یدست خداست .. .. واسه  ومدنتونیشما که کال اومدن و ن -

 و گفتم : دمیاز جا پر هوی

 ساعت چنده ؟ -

 زد و گفت : یخسته ا لبخند

 !! میفتیراه م 6نگران نشو  4.5 -

 با تعجب گفتم : -

 ؟؟؟! میفتیراه م -
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 !!!یوقت صبح تنها بر نیا ذارمیپس م گهیآره د -

کجا بود نخواستمم  دونمیدرب و داغون بود ... نم یلیخ افشیبهش انداختم ق یاقل بهتر از آژانس بود ..نگاهنگفتم .. ال یزیچ

 بپرسم که خودش گفت :

 تموم شده بود .. شیباطر ممیگذشت .. گوش ریالحمدا.. بخ مارستانیبد شده بود برده بودمش ب نتیحال شوهر خاله ز -

 ارضا شده بود گفتم : میکه حس فضول یحال در

 خواستم .. حیگذشت .. بعدم مگه من از شما توض ریخدارو شکر بخ -

 کرد و گفت : یطونیش نگاه

 .. شهیچشمات پر از سوال م یخودتم نپرس -

 بعدم پاشد و گفت : -

 !!!میکن بر دارمیب 5.5ساعت چشم بذارم رو هم  هیمن  انایک - -

و  دمیصبحانه رو چ زی.. ساعت پنج بود که از جام پاشدم م دمیدراز کش گهید کمی منم حرف از پله ها رفت باال نیگفتن ا با

 یبارون هیبا  یسرخاب وریپل هیپام کردم و  یمشک یکفش ورزش هیبا  یمشک یشلوار ورزش هیرفتم سمت خودم و حاضر شدم 

خونرو چک کردم .. در رو قفل کردم و با ساکام  نکهی!!... بعد از اشیسرم کردم .. بدون آرا میمشک یسرخاب یروسر هی یمشک

کنم  دارشیب یچجور دونستمیاز خواب .. نم هوشهیمجد ب دمیشده بود که رفتم باال و د 5.5 یکایرفتم اون سمت .. ساعت نزد

.. و دیرعطسه از خواب پ هیشالم اونقدر دماغشو قلقلک دادم که با  یها شهینشد .. آخر سر با ر داریچند بار صداش زدم ب

 بالفاصله سر جاش نشست و گفت :

 ساعت چنده ؟ -

 نشده ... رینترس د 5.5 -

 .. نییپا امیلباس بپوشم م رمیدوش بگ هیباشه پس من  -

شلوار  هیگرد با  قهی یقهوه ا وریپل هی کهیبعد در حال قهیده دق بایتکون دادم و از در اتاقش رفتم سمت آشپزخونه .. تقر سرمو

و رو کرد بهم و  دیچشماش خند زیم دنیآشپزخونه .. با د یاومد تو زدیبرق م سشیخ یبود و موها  دهیپوش یمخمل قهوه ا

 گفت :

 .. میو باهم صبحانه خورد میچقدر گشنم بود .. بعدم نشست یدونی.. نم انایک یمرس -

 رو جمع کنم که دستمو گرفت و گفت: زیصبحانه تموم شد اومدم م یوقت

 ؟؟.. یرو آورد لتی.. وسا کنمیم سشیاومدم خودم راست ور شهیم رتید -

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 آره دم دره ..  -

 !!! میپس بر -

 راه رو کرد بهم و گفت : ی.. تو نیسمت ماش میخودش برداشت .. منم در رو قفل کردم و رفت لمویوسا تمام

 ؟؟؟!!! یدیخر نایا یسوغات یکم و کسر ندار یزیچ -

 ..شیسر تجر هیبعد از شرکت رفتم  روزیآره د -

 !!؟؟یگردیبر م یخوبه .. ک -

 گفتم : یخندم گرفت .. ابرومو دادم باال و با لحن پررو -

 !!!؟؟یوا... فکر کنم شما بهتر بدون -

 کرد و گفت : یخنده ا -

 شد و ادامه داد : ی.. بعدم جد یدرست فکر کرد -

 فرودگاه باشه ؟؟ امیم 9.5من  شهیم 9.5 ریبا تاخ 9.15تهران  یا برسپروازته ... ت کشنبهی 8ساعت  -

 کردم و گفتم : یاخم

 !!!امی.. خودم م ستین یازین -

 گفت : یلحن آمرانه ا با

 !!! امی!! خودم م یایتک و تنها ب یرو چه حساب یخوای!!!! اون وقت شب از مهر آباد مانایاحمق نشو ک -

 ادهیپ نیتوافق تکون دادم و از ماش یبه نشانه  یسر نیهم یواسه  میبود دهیهم رس بایرنداشت تق دهیکل باهاش فا کل

بهم داد ومنم گذاشتم  طارویبار رو خودش انجام داد ..و بل لیبابا ها مواظب بود تمام کارا از حمل تا تحو نی.. تمام مدت ع میشد

 رو کردم بهش و گفتم : تیرفتم سمت سالن ترانزیکه داشتم م یموقع میدست فیک یتو

 .. نیمنو رسوند نکهیبابت ا یمرس -
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 گفت : دیخند مهربون

 یآدما یتو صفا نداره .. بعدم بدون توجه به همه  ی!!! خونه بایمن بهت عادت کردم .. زود ب یول ادیهر چند تو از من بدت م -

 و گفت : دینگاش کردم که خند یچپ..از تو بغلش در ومدم چپ  دیتو بغلش و سرمو بوس دیفرودگاه منو کش یتو

 ... خورمیکامال برادرانه بود .. قسم م یکی نی.. بعدشم ا ینگام کن دم رفتن یاونجور -

 یحرص یبا همه  نیهم ی... واسه  کنهیسالن دنبالم م یکه برم تو یو مطمئن بودم با نگاش تا موقع دیگرفت ...اونم خند خندم

 ییبایورودم برگشتم و واسش دست تکون دادم که باعث شد لبخند مردونه و ز یلحظه  نیآخر یکه از دستش خورده بودم تو

 خاطرم بود...فصل چهاردهم :  یتو رازیتا ش ریکه کل مس یصورت برام بزنه ... لبخند یبه پهنا

 یو سوار تاکس گرفتم لیبود که باالخره بارامو تحو 9 یکایتنگ شده باشه ساعت نزد رازیش یدلم برا نقدریا شدینم باورم

داشتم ...  یبیحس عج هی یدلتنگ شهرم بودم ول یلیخ نکهی... با ا شهیدربست شدم و با دادن آدرس سرمو چسبوندم به ش

 تو گوشم : دیچیاتصال صداش پ یدکمه  دنزنگ خورد و با ز میفکر مجد بودم که گوش یتو

 !!؟؟یدیرس -

 با خودم گفتم طبق معمول بدون سالم!!! شویگرفت از حالل زادگ خندم

 سالم!!!! بله !! -

 ..  ایندار یمرخص گهیخوبه .. مواظب خودت باش... در ضمن د -

 ؟؟یخوب؟ که چ -

 شد و گفت : طونیش صداش

 !!! یبمون شتریوقت به سرت نرنه ب هیگفتم  -

 !! دوشنبه دانشگاه دارم!!مونمینه نم -

 و گفت : دیخند

 شب!! کشنبهیپس تا  -

 .. فمیک ینگاه کردم و بعدش گذاشتمش تو میچند لحظه با خنده به گوش یرو که قطع کردم برا تماس

.. بابام که به  ادیم 11از قبل گفته بود چهارشنبه صبح دانشگاه کالس داره و ساعت  یدم خونه , کت دمیساعت بعد رس مین حدود

 قشنگش اومد : ی.. زنگ رو فشار دادم که صدا دیچیپ یخنک مینس هیدلم  یمامان تو دنیسر کار بود ... از ذوق د ادیاحتمال ز

 بله ؟ -

 لهجه گفتم : کمیعوض کردم و با  صدامو

 بکن .... یکمک هیخانووم جان  -

 رونیدر ب ی...خندم گرفته بود در که باز شد مامان دستشو از ال زنهینم یا یمتکد چیه ی نهیمامان دست رد به س دونستمیم

 کرد و گفت :

 پول و چند دست لباسه ... کمیخانوم جان  ایب -

 در کردم تو ... یکردم و کلمو از ال یمستانه ا ی خنده

 سالم مامان خوشگلم.. -

 از دستش افتاد گفت : سهیک مامان

 ... فدات شه مادر ... انایک -

 تو بغلش و گفت : دتمیکش بعد

 دل مادر !!! زیگلم .. عزدورت بگردم خانومم .. قربونت برم دختر  -

 مامان تنگ شده بود ..بغضم گرفت و بوش کردم ... یچقدر دلم برا دمیفهم تازه

 با بغض ادامه داد : اونم

 !!!؟؟یخبر اومد یچرا ب -

 و با خنده گفتم : رونیاز بغلش اومدم ب کردمیچشممو پاک م یاشک گوشه  کهیحال در

 شه .. زیگفت نگو سورپر دونستیشد اون م یکت ریتقص -

 و گفت : دیخند مامانم

 ... خانوم مهندسه من !!! نمیکن بب فیتعر ایتو .. ب میبر ایب -

فوق ...  یها یو دانشگاه و سخت یمجرد یاز شرکت تا مشکالت زندگ میحرف زد یبا مامان از هر در انیو بابا ب یظهر که کت تا

بازار قربون  گهیدور د هی می.. به هر حال با اومدن بابا و کتشدیروم نم خواستممیم یعنینگفتم ...  یچیالبته راجع به مجد ه

بابا تکرار کردم و بعد از خوردن ناهار  یمامان گفته بودم برا یکه برا ییه دورم تمام حرفایصدقه ماچ و بوسه داغ شد ..و 
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.. با خودم فکر کردم ... چقدر بودن در کنار  رو بهشون دادم یکت یمامان و بابا و سفارش ها یها یساکمو آوردم و سوغات

 یحرفامون تموم شد بابا برگشت سر کار و مامان برا نکهی.. بعد از ا هیا هیخوب چه دلگرم یخانواده لذت بخشه و خانواده 

 رو کرد بهم و گفت : یکت میاتاق من ... تا وارد شد یتو میرفت میبزنه من و کت یچرت هیاستراحت بعد از ظهر رفت تا 

 .. نمیکن بب فیخووووب حاال تعر -

 و گفتم : دمیخند

 !!!کردمینم فیخوب انگار تا االن تعر یگیم نیهمچ -

 ابروشو داد باال و گفت : هی

 ... پتیخوشت ی هیاز اون همسا یآآآرررره جون عمت!!!! زود بگو از مهمون -

از  نیهم یدوستمم بود واسه  نیکتریبهتر از خواهرم که نزد یحرف بزنم و ک یکیداشتم با  ازی... رفتم تو فکر واقعا ن دمیخند

 روز اول شروع کردم .. 

رو لبش بود ...بعدم رو  یرفته بود تو فکر و لبخند مرموز یوقفه حرف زدم تا باالخره حرفام تموم شد .. کت یب یدو ساعت بایتقر

 کرد بهم و گفت :

 خوش بحالت ها!!!  انایک یول -

 و گفت : دیچپ نگاش کردم که بلند خند چپ

 من اگه تا االن بودم سه تا بچم داشتم ازش ... گهیمجد رو تور کن د نی.. خاک تو سرت ا انایک گمیراست م یجون آبج -

 باشم گفتم : یجد کردمیم یسع کهیدر حال یخندم گرفته بود ول -

 سر داره هزار سودا!!! هیخجالت بکش ...بعدشم اون  یکت -

 !!!!...رونیب دمشیکشیمنجالب فساد م نی...وا... ثوابم داشت .. از ایپیخوشت نیوا چرا ؟؟؟؟ جوون به ا -

 و گفتم : دمیخند

 !!اد؟؟یاز کجا معلوم اون از من خوشش ب ادیمنم ازش خوشم ب رمیحاال گ -

 منم با توهماتت سر کار رفته باشم  یباشتوهم زده  نکهیتوجه بود!!! مگر ا دمیبد بخت شن نیاز ا یوآآآآآ... من که هر چ -

 !!!میرو گفتم که اتفاق افتاده مگه روان ییزای.. توهم کدومه همون چ یگمشو کت -

 و گفت : دیخند

 !!!! یمن از مجد سه تا بچه داشت نیتا االن توام ع ی!!! اگه نبود ینگ ی!!! بگیی.. یی یکه ... ا یروان -

...  یراجع به مجد گوش دادم بحث رو سوق دادم به سمت عروس یکت یها یپرداز هیبه نظر یکاف یبه اندازه  نکهیاز ا بعد

 دست اول گفتن .. یدادن دستش .. شروع کرد با آب و تاب از خبر ها دیموضوع جد هیکه انگار  میکت

 میاهر دارن ما هم خواهر دارمردم خو " گفتیمامان به بابا م دمیشن روزید یایرضا نبوده تو ب یلیخاله خ ایگو انایراستش ک -

به اونم نگفتم  ینگفتم تا بچم ناراحت نشه ول یزیچ اناینباشه حاال من که به ک انایبهتر ک گهیم یزبون یپرو پرو برگشته به زبون ب

حرفا  نیبا ا انایک نکهیخالصه ا "روبروش!!!  یسادیوا یطرف دختر خواهرت باش نکهیا ی؟ به جا یتو خاله ا بگونه  ای ادیم انایکه ک

 ؟؟یآورد نایلباس ا ی!! راستبایو فر رهیبا پس افتادن خاله ن یاومدن تو مساو ادیاونجور که بوش م

 بودم... دهیاون دکلته قرمزه که تازه خودم خر میپاتخت یرو آوردم واسه  دیکه مجد خر یهمون لباس یعروس یآره واسه  -

 .. نمیلباسشو بب اریول مجد!! برو ب یا -

 بذار همون فردا ... گهید نه -

 به مسخره روشو به حالت قهر کرد اونورگفت : یکت

 ... تحفه!!شییییا -

حضور  می.. تقس میحرف زد یاز هر در یبا کت 3ساعت  یکایخنده ..اونروز عالو بر اون چند ساعت شبشم تا نزد ریز میزد هردو

 یلیبابت خ نیقرصه و از میدهن کت دونستمیآرومتر شم .و البته ناگفته نمونه م یباعث شده بود کل یکیو وجود مجد با 

 خوشحال بودم !!!!

 : دمیاز خواب پر یکت یده بود که با تکونا یکایساعت نزد شدیمحسوب م میاونروز که روز عروس یفردا

 !؟؟؟یکنیم دارمیب ینجوریچه خبرته چرا ا ؟؟یهووو -

 و گفت : دیخند

 گرفتم !!! شگاهیوقت آرا 11شد ساعت  ریبدو د -

 و گفتم : دمیکش یا ازهیخم

 .. حاال مگه چه خبره .. یواسه چ شگاهیآرا -
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 نیدر ا میمجد مچهین هیبلکه  میبه خودمون برس کمی میخوایما م نهیمجد داره چشم نداره بب هیپررو!! خودش  دیواسه تو شا -

 خونرو بزنه !!!!

 ومدیخودمم بدم نم شگاهیبره آرا خوادیو صرفا بخاطر مرتب بودن م ستیاز اون سبک دخترا ن یکت دونستمیگرفت م خندم

 !! میشد یبعد از خوردن صبحانه با هم راه عیسر نیهم یبکشم واسه  یدست هیکنم و موهامو  زیابروهامو تم

به  نیهم یحالت دار بود واسه  یعاشق مو دادمیم حیلخت رو ترج یبر خالف من که مو ی... کتشگاهیآرا میدیرس ریربع تاخ هی با

 ریرج از ز هیگفتم  میموهامو مرتب کردم و گفتم لخت برام سشوار کنه از طرف ریز کمی.. منم  چهیگفت موهاشو بپ شگریآرا

 یکت یکار موها نکهیشد... بعد از ا یصورتم و پشت چشمم هم بازترم نکاریبود .. با ا دهپر و کلفت ش یلیابروم برداره که خ

خوب درستش کرد که منم هوس کردم صورتمو بسپرم دستش فقط  شگریاونقدر آرا دیصورتش رس شیتموم شد نوبت به آرا

 یتموم شد کت شگریکه کار آرا یاجق وجقم استفاده نکنه ..موقع یها هیکنه و از خظ چشم و سا حیمل شیکردم آرا دیقبلش تاک

 زد و گقت:  یسوت دنمیبا د

 ... یمحشر شد انایک یوا -

 یلیو مالحت خ یسادگ نیصورتم در ع شیواقعا عوض شده بودم آرا ومدین راهمیبه نظرم ب یحرف کت دمید نهیآ یکه تو خودمو

 ... رونیب میاومد یراض شگاهیداده بود و در کل هردومون از آرا رییچهرمو تغ

 میتو اتاق تا حاضر ش میبالفاصله رفت نیهم یاسه بود و 5جشن عقد ساعت  ایخونه , گو میدیسه بود که رس یکاینزد ساعت

 زد و مامان گفت : یسوت یکت رونیو اومدم از اتاق ب دمیکه لباسمو پوش ی...موقع

 اشپزخونه اسفند دود کنه ... یمادر .. بعدم بدو رفت تو یماشاا... هزار ماشاا... چقدر ناز شد -

بود به تن کرده بود با خنده رو کرد به بابا  کلشیقد و ه یکه واقعا برازنده  یماکس ریحر ییطال رهنیپ هی کهیخودش در حال یکت

 و گفت :

 لباس درد نکنه ... داریاسفند بهر حال دست خر ینه در حد و اندازه ها یول یشد یا کهی... البته خوب ت ریاوووه چه جوگ -

 ادیز شویچاشن نمیمامان نوش یول ومدیلباس بهم م میگذرجوابمو داد .. البته از حق ن یبهش رفتم ... که با چشمک یغره ا چشم

 کرده بود ... 

 یتا اگه کس کردیالزم رو به من م یها هیتمام مدت توص نیراه مامان نوش یتو میاز در راه افتاد 4.5بود ساعت  یبیهر تر ت به

افتاده بود که  ادمیجونم .. انگار تازه زد ناراحت نشم .. اونقدرم گفت و گفت تا کم کم دلشوره افتاد به  یحرف و زخم زبون

 دیبا ایگو یعروس یبود و واسه  نایا رهیخود خاله ن یخونه  ی... عقد تو میدیافکار باالخره رس نی... با انمیقراره محمد رو بب

آسانسور  نکهی...تمام مدت ا میدیرسیم یا قهیدق ستیب باینبود و تقر یبابا راه یشهر که طبق گفته  یباغ حوال هی میرفتیم

با محبتشو  یدونه ازون خنده ها هیآروم گرفت و فشار داد و  تموچون دس دیهم فهم یکت ایداشتم که گو یاسترس هیبرسه باال 

حس تو  نیا یبگم باحضور کت تونمیمن م یول دنیرو چش یچند نفر از آدما طعم داشتن خواهر واقع دونمیبه روم زد.. نم

 .. کردمیبه داشتنش افتخار م شهیارضا شده بود و هم% 22 1وجودم 

بود و داشت قربون  دهیو آخر از همه من وارد شدم ... خاله که تا اونموقع منو ند ی.. مامان و بابا و بعدم کت میدیرس باالخره

سرد  ییو خوش آمد گو یبدون روبوس کیسالم و عل هیو به  دیمن رنگ از صورتش به وضوح پر دنیبا د رفتیم یکت یصدقه 

 ریچون آروم ز دیفهم میبرخورد خاله کل اعتماد به نفسمو گرفت .. انگار کت دهینرس نهمو یچرا ول دونمیبسنده کرد .... نم

 گوشم گفت :

 !!!دیخند زیر زی!!! به مجد فکر کن .. بعدم رایخودتو بباز نمینب -

اقوام  هیداشت .. که ناخودآگاه خنده به لبم آورد و باعث شد از سد بق یریچشم گ ریتاث یزد ول یچ یحرف رو برا نیا دونمینم

 هی یبگذرم...با کت یکردن به راخت کیبا تعجب باهام سالم عل اشونمیو بعض زیترحم انگ یبا نگاه ها یول یبه گرم اشونیکه بعض

حداقل مادر و خواهرش  ایمنتظر ورود محمد و زنش هر لحظه  یچرا ول دونمی...نم میو نشست میسالن رو انتخاب کرد یگوشه 

بود  ومدهین ایکه مادرش بعدشم خواهرشو دختر عموش وارد شدن خوشبتانه خودش گو دیانجامیبه طول ن یلیبودم ...انتظارم خ

 ...  ومدیم یعروس یمطمئنا برا یول

تعجب  شدیباهام کردن به وضوح م یگرم کیم علمن اومدن سمتم و سال دنیخالف انتظار مادر و خواهرش بالفاصله بعد از د بر

و  دیتو بغلش و بوس دیکه مامان محمد منو کش دیبه اوج خودش رس یحالت موقع نی..و ا دید انیاطراف یتک تک نگاه ها یتو

 که فقط خودم بشنوم گفت : یآروم جور

 جون منو حالل کن ...  انایک -

 بهش زدم و گفتم : یلبخند

 ... هیحرفا چ نیا -

 رو کردم به خواهرش و زن محمد و گفتم : بعدم
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 ... دیخوش آمد یلی.. خ دینیبش دییبفرما -

سالم سرد اکتفا کرد بعدم دنبال مادر شوهر و  هینازک کرد و به  یالهام زن محمد پشت چشم یزد ول یلبخند مهربون خواهرش

بود که عروس و  5ساعت  یکایمن نبود...نزد دید ی هیزاو یقسمت سالن که تو هی ینشستن تو یخواهر شوهرش رفت و همگ

با من  یهم مثل مادرش با لحن سرد بایبه ما ... فر دنیکردن تا رس یاحوالپرسداماد وارد شدن .. از دم در شروع به سالم و 

 یبرخورد کردم ... باال خره عاقد اومد و همه  یعاد و …خوشبختانه بر خالف قبل اصال خودومو نباختم یکرد و ل کیسالم عل

 سادهیدر وا یاما تا اومدم وارد شم خالم که جلو میکار رو کرد نیا میمنو کت هیاز بق تیخانوما رفتن به سمت اتاق عقد به تبع

 گفت : یبلند بایتقر یرو کرد بهم و با صدا یبود با لحن بد

 عقد باشه ؟؟  یسفره  ینت نگفته بهت دختره مطلقه شگون نداره پاماما یخاله جون ول دایجون ... ببخش انایک -

شناسنامم  یاسم محمدم تو ی؟؟!من که حت شدمیمن مطلقه محسوب م یعنیچنگ انداخت به گلوم ...  یبغض بد هیچرا  دونمینم

بودن  دهیکه حرف خالرو شن میبزنم برگشتم سر جام ... مامان و کت یحرف نکهیبه خاله انداختم و بدون ا ینرفته بود ... نگاه

 : فترو کرد بهم و گ یاومدن کنارم ... کت

 خونه ؟؟!! میبرگرد یخوای؟ م انایک -

 جواب دادم : دیلرزیکه از بغض م ییصدا با

خندم  یکت یدونی؟؟!!! م نهیدختر خالشو بب یچشم نداشت خوشبخت گنی... م گنیم گهیزدیچ هینه چرا ؟؟!!!! برگردم؟؟ اونوقت  -

راه  یچه قشقرق خورنیو از لحاظ پوشش به ما نم نیمحمد مذهب یخانواده  نکهیمن و ا یخاله سر خواستگار نیهم ادتهی رهیگیم

 ... کنهی!! اونوقت االن خودش داره با همون خانواده وصلت م؟منبر رفت ؟ یانداخت و چقدر باال

اومد و  بایفر یبله  یکارش صدا نی.. همزمان با ا دیکش یقیداد و نفس عم ی..سرشو تکون گمیم یچ کردیکامال درک م یکت

 دست و سوت و هلهله ...رو کردم به مامان که تا اون لحظه اخماش تو هم بود چشماش پر از غم و گفتم :

اون باالست ... شما برو تو اتاق عقد باالخره  کهیآدما دست اون ی.. ولشون کن .. واگذار همه  یناراحت ش خوادیمامان گلم نم -

 .. اونا بدن شما بد نباش .. یخالش

بود که مراسم عقد  7 یکایبگه ... ساعت نزد کیو رفت تا هم کادو هارو بده همم تبر دیزد و آروم گونمو بوس یلبخند مامان

.. موقع  ادیلباس کنه و بعد ب ضیتا تعو موندیسمت باغ البته عروس م میبر یکنون و کادو دادن ها تموم شد و قرار شد همگ

مونده بودم من  نیهم یواسه  نییسوار آسانسور شدن و بابام که از قبل رفته بود پا یکتمامان و  تیجمع ادیرفتن به خاطر ازد

با پله ها برم ... دادم  حیسر و تهشون رو نداشتم ترج یب یکنجکاو و سوال ها ینگاه ها یحوصله  ییو چند تن از اقوام از اونجا

کنم که نگام با نگاه متعجب محمد  یکردم که عذر خواه لندشدم .. سرمو ب ییآقا هی ی نهیبه س نهیپاگرد دوم بودم که س یتو

 کرد ... دایپ یتالق

پامو بد  ایتا برم ...که گو نییسرمو انداختم پا یبالفاصله به خودم اومدم و با اخم یشوکه نگاش کردم ول هیچند صدم ثان یبرا

تعادلم رو تونستم حفظ کنم با اخم  نکهیخوردنم شد ... بعد از ا نیمحمد مانع از زم یقو یخوردم ... اما دستا  زیگذاشتم و ل

عرق شد و  سیخ شیشونیبا همون نگاه پاک آشناش پ هویدستش بود نگاه کردم و بعد به محمد  یبه دستم که هنوز تو یقیعم

 لب گفت ... ریز یآهسته ا دیو ببخش دیدستشو کش عیو سر نییسرشو انداخت پا

با  شدیداشتم ... باورم نم یحس بد هیو  زدی... تمام مدت قلبم تند تند م نییعقب گرد کردم و از پله ها رفتم پا بالفاصله

 یبغض داشتم به اندازه  دونمیبودم .. فقط م یبودم.. چه حال ریدلتنگش بودم ..ازش دلگ دونمینم زمیبهم بر نقدریا دنشید

لحظه از ذهنم  هی.. مهیهنوز تو چشماش همون برق قد نکهیهنوز نگاهش پاکه از دمیدیم نکهیبغض داشتم .. از ایتمام دن

!!!!! هر چند خود دمیدیرفتنش رو طرف مقابلش م لیدل دیاقوام بودم .. شا یگذشت که محمد اونقدر خوب بود که اگه منم جا

 یاونقدر منطق نکارشیداشته ا یلیاگه دل کهخودم خدا خدا کردم  شیعمل کردنش بود ... پ یاز محمد ضربت میریمنم تنها دلگ

 نجات بده ... زنمیتوش دارم دست و پا م یبرزخ نیبوده باشه که منو از ا

 !!!دنیاونام محمد رو د دمیفهم یمامان و کت یگرفته  ی افهیق دنیبا د نییپا دمیکه رس یموقع

 گوشم گفت : ریآهسته ز یکت میشد نیسوار ماش یوقت

 !!ش؟یدید -

 آره !!! -

 باهات حرفم زد؟ -

 نه مهلت ندادم!!! -

 ... ا..اکبر!!!ی.. پسره  یکرد یخوب کار -
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.. نه بخاطر دمیفرصت رو بهش م نیبده ا یحیاگه محمد بخواد توض دونستمیاالن م نیفکر... از هم یرفتم تو ینگفتم ول یزیچ

تو وجودم  رادیدنبال هزارتا ا مستادمیوا نهیآ یمدت هر وقت جلو نیا یاطر خودم ... فقط به خاطر شخص خودم.. تواون بخ

 .. کردمیتمومش م دیاز حدس از گمان .. با یباف ویاز سنار ودمشده بود کابوسم ..خسته ب نیو ا گشتمیم

که سر مختلط بودن  نایمن مختلط بود ...و همون اقوام محمد ا یبر خالف نامزد ی.. عروس میدیافکار بودم که باالخره رس نیا یتو

صد  یحرفا حاال دختراشون راست راست با لباسا نیآخر الزمون شه و ا یدوره  یمن آَشوب راه انداخته بودن که وا ینامزد

 ... کردنی... چقدر آدما زود رنگ عوض م رفتنیمردا راه م جلوداشتن  یبرابر بد تر از من و کت

جمع  یدنج رو تو یجا هیعقد کنون نبودن  یکه تو الیعده از فام هیبا  ینداشتم بعد از سالم و احوالپرس یو دماغ آنچنان دل

افکار خودم بودم  یتو گهیسمت د هیو رفتن  وستندیمامان و بابا م به جمع بزرگتر ها پ مینشست یو با کت میکرد دایجوونترها پ

بود نگاش  سادهیمحمد که کنار خواهرش و الهام وا دنیکردم ... رومو که چرخوندم با د ساساحرو  ینگا ه ینیلحظه سنگ هیکه 

 کردم و رومو برگردندم!!!! باخودم آهسته گفتم : یبه من بود اخم

 کرد و گفت : یبود خنده ا دهیحرفمو شن ایکه گو یاحمق... انگار نه انگار که زن داره !!!! کت -

رفتار محمد  یول انایک دونمی... نمرهیبهش چشم غره م یتلسکوپ هابل روته .... الهامم ه نیع ینشست یاز وقت ؟؟؟یدیتازه د -

 ... ستیکه با تو داشت ن یاون رفتار هیبا الهام اصال شب

 هامو باال انداختم و گفتم : شونه

 واال!!!! فعال که من.. دونمینم -

 ال و هومو عوض نه گفت :ح نکهیا یواسه  یحرفمو خوردم ..کت یبعدم ادامه  -

 حاال کدومشون بهترن ؟؟؟ -

 بهتره ؟!!! یکدوم چ -

 مجد و محمده کدوم بهترن ؟؟!!! نیبابا منظورم ب -

 گفتم : نیهم ی... واسه  دونستمیخودمم نم واقعا

 از چه لحاظ؟؟!!! -

 ؟!! افهیق دونمینم -

 اون بهتره !! -

 !!پیت -

 مجد!! -

 اخالق !! -

 !!!یکرد وونمی.. توام د یکت دونمیاه چه م -

 و گفت : دیبلند خند -

 اووه چته ؟؟!! -

 رو کردم سمتشو گفتم : ارمیدر ب میاز دل کت نکهیا یجرعه آّب فرو دادم و واسه  هیچم بود ؟؟؟!! بغضمو با  واقعا

 !!م؟؟؟یبرقص میبر -

 و گفت : دیخند

 !؟؟!ارنایواست حرف در م -

 ... همش حرفه .. امی.. پاشم... برم ...بنمیندار من بش یبیع -

 وسط ... میحرفم دستمو گرفت و رفت نیا با

داشتم بعد  میدوست نداشت تو جمع برقصم و اونقدر تو گوشم خونده بود تصم ادمهی کنهیفکر م یاالن محمد به چ دونستمینم

 هیمهم نبود ...به هر حال  کیکوچ یزایچ نیا گهیکه واسم د کردیمحجبه شم ...البته انقدر خودش بهم محبت م مونیاز عروس

شده .. چشماش قرمز بود و دستاشو مشت کرده بود تا نگاه من رو  یچه شکل افشیق نمیبرگشتم سمتش تا بب میدور که رقص

 زد ... یروشو کرد اونور رو به الهام و بهش لبخند زورک دید

 خودم گفتم پس هنوزم براش مهمه ...  شی... پ دمیکش یقیعم نفس

گرفتم از  مینداشتم .. تصم یچندان لیگوشه نشستم.. موقع شام از اونجا که م هیدور رقص تا موقع شام  هیاز اون  بعد

.. اونقدر تنم تب  رونیژاکت تنم کردمو از در اومدم ب هیسرد فقط  یبزنم با وجود هوا یباغ قدم یو تو رونیساختمون برم ب

جور فکر  کیسمت ته باغ و با خودم هزار و  رفتمیجور که داشتم م نیروش نداشت .. هم یاثر میسرد نیبه ا یر بود که هوادا

عقب تر از منه  کمیمحمد  میدی... بالفاصله رومو کردم اونور د ادیخش خش برگ از پشت سرم م یاحساس کردم صدا کردمیم

 سالم کرد ... یآروم هاومد سمتم و با فاصله روبروم قرار گرفت و ب گهیچند قدم د سادمیوا دیکه د یموقع
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 کردم که گفت : یجوابش اخم در

 !!!دهینترک یدلم غمه که موندم تا االن چجور نیا ی!!!! اونقدر توانایحرف دارم ک یلیحرف دارم ... خ -

 و رومو کردم اونور و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 ... یاز اول منو انتخاب کردچرا  نکهیاز یمونیحتما پش -

 موهاشو گفت : یال دیکش یدست یعصب

بودم که  دیام نیمدت به ا نی.. تمام ا یسال شب وروزم تو بود4سال دنبالت بودم!!!  4 یدونیندونه.. تو م ی... هر کیهر ک -

 ...  رهیگیازم م یخبر هی.. باالخره  یشناسیتو که منو م

 نیخونتونم بذارم چند یلومتریک 12پامو تو شعاع  ذاشتینم گهیبرات فرستادن .. د لیمیکه با ا ییبعد از داستان عکسا بابات

 پدرت ..آخرشم که ازم دورت کردن؟!!! ایمادرت  ایبهم جواب سر باال داد  یکیهر دفعه  یبار تلفن زدم ...ول نیبار اومدم چند

 زدم و گفتم : یپوزخند

گذشت؟؟!!!  یبه من چ یدونی! تو م؟؟؟یکنیم یرو دار یچ هی!!! توج؟؟یومدیا قبلش نچر ؟؟یمگه زن نداشت ؟؟؟یچرا اومد -

  ؟؟؟یدونیآره؟؟؟ م

 بهم کرد ...و بعد ادامه داد : یقیعم نگاه

 خوامیبگو .. م یفردا پس فردا هرروز که تو راحت بود ی.. ول ستین یدارم .. امشب وقت مناسب ادیگفتن ز یخرف برا -

 خوامیم یمنو ببخش یحت ای یبرگرد خوامیبرگردم نم خوامی.. نم یحرفامو بشنو دیقمار کردم .. با می... من رو زندگ انایک نمتیبب

بد  نیمن از ب انای..ک میمن نابود شدم که باهم نابود نش انای.. ک ینکرد نمینفر گهید دی.. شا یبهم حق داد دی.. شایبدون لمویدل

 و بدتر بد رو انتخاب کردم ....

تو  گهیدروغ نم دونستمیبود ....م یبود ... چ یمحمد ک فتادیم ادمیچشماش پر از غصه بود پر از غم .. تازه تازه انگار داشت  تو

تا  نشیبه س گرفتیداداش مهربون سرمو م هی نیو ع گرفتیاون موقع ها که بغضم م یمرامش نبود... بغض داشتم .. دلم برا

 یلیصبور بود ... خ ؟؟یآروم شد گفتیو م دیخندیآخرش م کردمیم یداشتم سرش خال یدل دقهر  ادمهیکنم تنگ بود ...  هیگر

 نشون بده .... شوینبود که ناراحت یبزرگ وگرنه آدم یلیخ یلیغم تو چشماش خ نیصبور بود و ا

 

 شدم ... رو کردم بهش و گفتم : میتسل

 یحتما واسه  دونمیم یول دمیرو نشن لتی... دل یدار یلیدل هی دونستمینکردم ... خدا شاهده ... م نتیخدا شاهده نفر -

 گذشت ؟؟؟!! یبه من چ یدونیرسمش نبود!!!! م نیمحترم ا یآقا ی... ول یکن یکار نیچن یخودت اونقدر محکم بوده که بخوا

 : نییتکون داد انداخت پا سرشو

 ...  چهیکه به من گذشته ه یزیاون چ شیپ -

 پا رومو کردم سمتش و گفتم : یصدا با

.. به زنتم  نمتیبب میذاریجا قرار م هیبزن smsبهم  یبک لتویدل یخواستیهستم ... اگه م کشنبهینکرده من تا  رییشمارم تغ -

 که بدونه !!! اناستیحقه ک نینباشم!!! اگه مخالف بودم... بهش بگو ا ونشیبگو .. بگو تا مد

 نهیبه س نهیبا الهام س یاز کنارش رد شدم و به دو رفتم سمت ساختمون .. دم در ورود نگاش کنم گهید نکهیبدون ا بعدم

 گفت : یبهم کرد و با لحن عصب یشدم .. نگاه با غضب

 !!!؟یدیمحمد رو ند -

 خودش راجع بهم فکر بد نکنه رو کردم بهش و گفتم : شیپ نکهیا ی واسه

 بود ... اطیچرا اومده بودم قدم بزنم .. اونم تو ح -

بزنه که محمد پشت سر من از پله ها اومد باال و روکرد به  یراحت بهش گفتم ... اومد حرف نقدریکه تعجب کرده بود من ا انگار

 الهام و گفت :

 ؟!!! یگردیدنبال من م -

 تکون داد و گفت : یسر الهام

 کم کم..  میبر گهیزن عمو خستست م -

 هیکردم داشت با  داشیسالن پ یگشتم باالخره گوشه  یاومدم تو وبا چشم دنبال کت نیهم یواسه  دمیند زیجا سادنویوا گهید

 یبه صحبت ها نییسرشو انداخته بود پا کهیبا متانت در حال یلیخ نباریا شیشگیهم طنتی.. بر خالف ش زدیحرف م یپسر جوون

داشت و  یبه پسره کردم .. قد بلند یباالخره توام ...نگاه طونیش یکت یگفتم ا مخود شی..خندم گرفت و پ دادیپسر گوش م

و در کل جوون برازنده  یمشک یداشت و پوست سبزه و چشم و ابرو یو قشنگ فیصورت ظر کلشیچهارشونه بود و بر خالف ه
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ه با محمد داشتم ک یمشغول از بحث یکربپرسم و با ف یکنترل کردم تا به وقتش از خود کت مویبود از لحاظ ظاهر ...کنجکاو یا

 نشستم ... نایمامان ا شیرفتم و پ

 کینزد یالیفام یو بر خالف باق میجمع بلند شد تیدوازده بود که کم کم مهمونا عزم رفتن کردن و ماهم به تبع یکاینزد ساعت

به  نیهم ی... واسه به حضور ما  لیما بایو صد البته نه خاله و فر میبه رفتن بود لیدنبال عروس برن نه ما ما خواستنیکه م

 خونه ... میاومدراست  هیمامان و بابا  شنهادیپ

که داشت  یراجع به اون پسر یاز کت میج نیس ینا یبهم فشار اومده بود که حت یجسم اونقدر از لحاظ روح یبر خستگ عالوه

 شیو با همون آرا دمیپوش یخونه لباس راحت میدیرس نکهیبالفاصله بعد از ا منیه یرو هم نداشتم واسه  زدیباهاش حرف م

 شدم.. هوشیب بایصورتم تقر

اتصال رو زدم و با  یدکمه  هینگاه کنم ک نکهیو اونقدر خوابالو بودم که بدون ا دمیاز خواب پر میزنگ گوش یبعد با صدا روز

 دورگه از خواب گفتم : یصدا

 بله ؟؟؟!! -

 ؟! یسالم. شناخت -

ربع به ظهر مونده بود صدامو صاف کردم  هی بایبه ساعت انداختم تقر یپاشدم و نگاه فنر از جام نیمحمد بود ... ع یصدا صدا

 و گفتم :

 سالم , آره.. -

 گفت : انداختیم مایقد ادیکه منو  یلحن با

 خانوم؟! مزاحمت نباشم؟! نیخواب بود -

 ..شدمیپا م دیبا گهیآره ... نه د -

 ساعت ... نیا کردمیفکر نم دیخالصه ببخش -

 !!!ستین ی... مسئله ا دونمیم -

 سکوت کرد و بعدم گفت : یا هیثان چند

 دونمینزد ... نم یحرف کنهیباهات حرف بزنم ... راستش بر خالف انتظارم که قشقرق به پا م خوامیبا الهام حرف زدم گفتم م -

 ... دونهیم ونیخودشو به تو مد ییجورا هیاونم  دیشا

 و ادامه داد... دیکش یقیعم نفس

 !!!م؟؟یراحته که با هم حرف بزن یشما ک یخواستم بپرسم برا -

فکر  یهمه بود ... با خودم کم یسوا یموضوع با خبر شه البته کت نیاز نامیمامان ا یحت یدوست نداشتم کس یچرا ول دنمینم

 کردم و گفتم :

 عصر... یفکر کنم فردا برام راحت تر باشه ... فردا طرفا -

 .. همون پارک دم دانشگاه ؟؟! میبر شهیباشه .. فقط م -

خودم گفتم  شیپ ی.. ول کردینم یفرق یلی... برا م خ دونمیکرده بود ... نم یبار ازم خواستگار نیرو گفت که اول ییجا همون

 :که رو لحنمم اثر گذاشت  ییداشتم .. سرما یبد یحس سرما هیبودم ...  یحال هیاونجا راحت تر بتونه حرف بزنه ...  دیشا

 ... کنهیمن جاش فرق نم یواسه  -

 گفت : یغم هیعوض شد و با  صداش

 ؟؟؟!! سهیمیقلبم از حرکت وا شهیلحنت که سرد م گفتمیم ادتهی -

 بود.. ادمی

 گفتم : یا یلحن جد با

 خوب ... کو عمل.. ی!!!! ولدیزدیحرفا م یلیخ ادمهی -

 : دیکش یقیعم نفس

با خوشبخت کردنت  خواستمیشرمندت بودم ...تازه م یکه بهم جواب بله داد یشرمندم نکن ... از روز نیاز شتریمن رو ب -

 اونو جبران کنم که ....

 و گفتم : دمیحرفش پر وسط

 کن.. smsفردا ... ساعتشو تا قبل از ظهرش برام  یحرفا باشه برا -

 با شه خانوم ... -

 خداحافظ.. -
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چشمام گذشت ... محبتاش ....  یرو گذاشتم با حرفاش تمام اون صحنه ها تک تک از جلو یمنتظر نشدم جواب بده و گوش -

 ... نییو از تخت اومدم پا دمیکش ی... آه بلند کردیبدون خانوم صدام نم چوقتیه ادمهیخانوم گفتناش ..  انایک

 : رونیاز تو فکر اومدم ب یسر حال کت یبا صدا رونیکه از در اتاق اومدم ب یموقع

 تا شب.. یرفتی.. م یکردیخانوم ..تعارف نم یخانوم!!! ... ساعت خواب آبج انایبه به ک -

 گفتم : ارمیکم ن نکهیا یگرفته بود واسه  خندم

 !!؟؟یکرد دایپ شبیسوار بر اسبتو د ی!!! نکنه شاهزاده ؟؟یسرحال یلیخ هیچ -

 و گفت : دیخند

 نه بابا کو؟؟؟!! کجاست ...؟؟؟!! -

 بازوشو گرفتم و دم گوشش گفتم : ریز

 !!!!!! دمتای!!!!! فکر نکن ند یزدیباهاش حرف م یهمون آقاهه که داشت -

 گوشم گفت : ریکرد و بعدم آروم ز یبلند یخالف انتظارم خنده  بر

 ... کردی.. طرف داشت راجع به خواهرم سوال جواب م یبه کاهدون زد -

 گفتم : هویبعد  یول فتادین میدوزار اول

 !!!؟؟؟یییییچ -

بله خانوم!! راجع به سرکار .. البته اول رفت با مامان حرف زد مامان دل و ماغشو نداشت بعد اومد با من حرف بزنه که مثال کد  -

 ده رو بچاپه!!! نهیخدارو بب

 گرفت از لحنش و گفتم : خندم

 !!؟؟یگفت یتو چ -

 گفت : یطونیلحن ش با

 بره!!! میجنس بنجل رو ما از خدامون هر چه زود تر ردش کن نیوا... گفتم ا -

 از بازوش گرفتم و گفتم : یشگونین

 ... خوادیخواهر مثل تو داشته باشه دشمن نم هیکووفت .. آدم  -

 که دنبالم اومد و با خنده گفت : نییبا قهر از پله ها رفتم پا بعدم

که درسشون  یقصد ازدواح نداه اونم گفت تازمان یلیو به دال خونهیرشد مبهش گفتم خواهرم فعال تهران داره ا یشوخ ینه ب -

 ..میجوابتو به مادرش بد یپاتخت یقرار امروز تو هی... حاال نظرت چ کنمیتموم شه صبر م

 شدم : یعصب

 فکرشم نکن.. جواب رده ... -

 بود گفت : زیکه اصوال ت یکت

 ... رهیگ ییبگو دلم جا -

 که دست به سرشون کنن..  گهیبه مامان م یخود کت دونستمیاش رو نگرفتم م ینزد منم پ یحرف گهیچپ نگاش کردم که د چپ

بود هر چند دل  8تا  5از ساعت  ایگو ی..... پاتخت میکه حاضر ش میاومد یبود که با کت 2.5ساعت  یاز خوردن ناهار طرفا بعد

 میبه خاطر مامان و حرف مردم تصم ینداره به حضورم ول یچندان یصاحب مجلسم عالقه  دونستمیدماغ رفتن نداشتم و م

قرمزمو  یدکلته  رهنیآخر و پ میجمع کردم ...زدم به س یموهامو پشت سرم گوجه ا نکهیگرفتم برم .. رفتم حموم ... بعد از ا

زدم  رهیت ی هیاس کممیو  دمیکش یمداد مشک هیچشمم  رونیقرمز زدم و روش برق لب و داخل و ب ظیغل کیمات هیو  دمیپوش

کرد... خوشم اومده بود از خودم تاحاال  لیآراشمو تکم میرژگونه کمرنگ گلبه هیمژه هامو حالت دادم و  ملمیپشت پلکم , با ر

 و گفت : دیخند دتمیکه د ینکرده بودم ... کت شایآرا نیاز

 و ادامه داد : دی.. بعدم خندیچه با حال شد انایک یوا -

 گذاشته ها!!!! ریتهران روت تاث -

بود وموهاشو پشت سرش ساده  دهیکت شلوار بنفش کمرنگ پوش هیتکون دادم خودشم خوشگل شده بوده ..  یو سر دمیخند

 کامل شده بود .. شییبایز حیمل شیآرا هیجمع کرده بود و با 

که من نبودم  یماه 3-2 نیا یالحقم توروند  یو تا اونجام کت میرفت 425با  ومدیچون بابا نم میبود از خونه راه افتاد 4.5 ساعت

 نکهیآدرس باالخره با ا یپرس و جو  یبا کم نیهم یمادر داماد بود واسه  یخونه  یبهتر شده بود .. پا تخت یلیخ شیرانندگ

 ... میدیسر 5 یکاینبود نزد یدور ریمس

بسنده کرد  یبدون روبوس یسالم و احوال پرس هیشدو به  یجور هی دنمیخاله با د روزیاومده بودن ... مطابق د تیاکثر بایتقر

 بهم خوش آمد گفت ...  دیگونمو بوس یگرم برخورد کرد و با مهربون یلیبر خالف استقبال سرد خاله مادر داماد خ یول
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 هیسکه تمام بود با  هیمامان کادوش رو که  نکهی... بعد از ا شترهیکه صفاشون ب بهیخودم گفتم قربون هفت پشت غر شیپ

داشتن و خوشبختانه بخاطر  یبزرگ و دلباز ی.. خونه  میسالن نشست یگوشه  هی میداد دست خواهر داماد رفت یبرق یترک

 ... کردمبرخورد خوب صاحبخونه ناخودآگاه احساس آرامش 

 ضیمحمد مرمادر  ایکه گو دمیاز نشستنمون نگذشته بود که الهامم اومد البته بدون مادر و خواهر محمد ... بعدم شن یمدت

انداخت اطراف سالن  یدادن کادوها که از طرف خودش و اونا بود نگاه لی.. بعد از تحو ومدهیاحوال بوده خواهرشم بخاطر اون ن

 ینزدم و به خوب یحرف یبود ول بیعج کمیکرد و بعدم نشست کنارم .. خوب  یاحوالپرسمن اومد کنارمو سالم و  دنیو با د

که گذشت الهام رو  کمی..  دیکار به اوج خودش رس نیاز انیاطراف یدر گوش یباهاش برخورد کردم .. البته نگاه ها و پچ پچ ها

 کرد به من و گفت :

 گفت .. یکه تلفن ییهمون جا نیایب 5محمد گفت فردا ساعت  -

 کردم و ادامه دادم : یتشکر

 ..یدرکم کن دوارمیام -

 تکون داد و گفت : یسر

 آرومتر ادامه داد : هیدوست دارم .. درسته اون منو .. بعدم بغض کرد و بعد از چند ثان یلیمن محمد رو خ -

 !!!نشیریتوروخدا ازم نگ -

 و گفتم : دمیکش یقی!!! .نفس عمرم؟؟یگرفته بود!!! با خدم فکر کردم ..من اونو از تو نگ خندم

 ی... اون با ازدواجش تمام راه هارمیکه من اونو از تو بگ شهیباشه باعث نم یمنطق لشمیدل یتمن تموم شده ..ح یمحمد برا -

 راحت باشه ... التیبازگشت رو بسته .. خ

 اقوامشون .. ریسا شیسالن پ ی گهیتشکر ازجاش بلند شد و رفت سمت د هیبهم کرد و با  یقدر شناسانه ا نگاه

کردم و  یرو همراه یچند آهنگ کت یو فکر مشغول من گذشت ... هرچند منم تو انیاطراف یو خنده  یمراسم با شاد یباق

به من نداشته  یمحمد ربط لیبودم دل دواری.. ام کردیم وونمیاسترس فردا داشت د ینشون دادم ول الیخ یخودمو شاد و ب

و  گرانید یر دوست داشتم محمد برارفته به من برگرده ...از همه مهمت تاعتماد به نفسه از دس شدیباعث م نیا دیباشه شا

بود که کم کم همه عزم رفتن کردن و  8ساعت  یبگه .. باالخره طرفا لشویرو من گذاشتن دل رادیو ا بیکه هزار جور ع ییاونا

 سمت خونه ... میو رفت میکرد یبا همه خداحافظ هیاز بق تیمام به تبع

خواب اومدم اتاقم  یجمع رو ترک کردم و به بهانه  12.5- 12از زور استرس ساعت  میخونه و شام خورد میدیرس نکهیاز ا بعد

 آروم کنارم نشست و گفت : یچقدر گذشته بود که در اتاق باز شد و کت دونمی... نم

 !!؟؟یداریب انایک -

 و گفتم : رونیلحاف آورم ب ریاز ز سرمو

 آره ..  -

 ؟؟؟!! یفردا قراره با محمد حرف بزن -

 !!؟یدیاز کجا فهمتو  -

 .. دی... ببخش دمینا خواسته حرفاتو با الهام شن -

باهام حرف بزنه اونا اجازه  خواستهیقبل از رفتنمم م ایبفهمن .. گو نایمامان ا خوامینم یبهت بگم .. ول خواستمینه بابا م -

 ندادن... 

 تکون داد و گفت : سرشو

 ... یداستانو بدون یحقته که بخوا نیراحت باشه ... ا التینه خ -

 فکر کرد و گفت : کمی بعدم

 ..یبخر یهمکارات سوغات یبرا یخوای..بگو م رونیب میریم دیخر یفردا به بهانه  -

 گرفت و گفتم : خندم

 !!!؟ یکنیدودره م دیپل ینقشه ها نینکنه مامانو با هم طونیش -

 و گفت : دیخند

 ها!!!!!! یجون به جونت کنن خواهر بزرگه ا -

 . رونیاز اتاق رفت ب دینگفتم و آروم دسشتو ناز کردم اونم گونمو رو بوس یزیچ

 بود که رو کردم به مامان و گفتم : 4 یکایبعد ساعت نزد روز

 ؟؟!! نیایسوغات بخرم .. شمام م رازیراستش به همکارا قول دادم براشون از ش دیخر میبر میخوایم یمامان منو کت -

 که جوابش نه باشه که خوشبختانه رو کرد بهم و گفت : کردمیخدا م خدا
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 ...  میشام دور هم باش یکه واسه  نیایزود ب یول نیخودتون بر ینه مادر -

دستام از زور  رونیب میبود که از خونه زد 4.5 ی....ساعت طرفا میحاضر شد میو با هم رفت یو اشاره زدم به کت دمیبوس گونشو

متاسفانه از درون داغون  یمضطرب باشم ول نقدرینداشت ا یکه لزوم یچرا ...در صورت دونمیبسته بود .. نم خیاسترس 

 بودم... 

 رو کرد بهم و گفت : یشدم بر خالف انتظارم کت ادهیکه پ یو موقع میدیراس ساعت رس باالخره

 ت !!دنبال امیاطراف کارت تموم شد به من زنگ بزن ب نیهم یاز پاساژ ها یکی رمیمن م انایک -

 ؟!!!  یایمگه تو نم -

 زد و گفت : یلبخند

 فکر نکنم حضور من درست باشه .. -

بار کنار  نیکه اول یمکتیناخودآگاه رفتم سمت همون ن یچرا ول دونمیتکون دادم و وارد پارک شدم ... نم یبود سر یبا کت حق

دستاش گرفته بود .. جلوتر رفتم و سالم کردم که با  می... حدسم درست بود .. اونجا نشسته بود و سرشو ب میهم نشست

 و ادامه داد: ردصدام بالفاصله از جاش بلند شد و سالم ک

 ... نی.. بفرما بش یاومد یببخش مزاحمت شدم ... مرس -

 بعد از نشستنم .. با فاصله اونم نشست و رو کرد سمت من و گفت : -

 !!!؟؟یخوب -

 ؟یممنون...شما چطور یمرس -

 ندم!!! شکر!ز -

 .. شنومیخوب م -

 و شروع کرد : دیکش یقی.... نفس عمکنهیکه تا عمق وجود آدم نفوذ م ینیغمگ یبهم کرد ... ازون نگاهها ینگاه

روز  ادمهیباشه عشق رو تجربه کنم ..درست  ییکه دانشگاه جا کردمیفکر نم چوقتیاومدم دانشگاه ه یوقت شیسال پ5 -

 یشدم که تا سرش رو بلند کرد نگاهم که به نگاهش افتاد حال یدختر ی نهیبه س نهیاه دم در سدانشگ ومدمیبود که م یسوم

رفته رفته  ینگاهش ول مین هی دیدانشگاه فقط به ام امیداشتم هر روز ب دوستبود  یکالفگ هیقابل وصفه ... اول  ریشدم که غ

پسرا سر بسته گفته بودم حق جزوه گرفتن  یبه همه  ادمهی رتیبه غ لیتبد یدلتنگ نیشد و ا یبه دل تنگ لیتبد یکالفگ نیا

متانت و  کردمیم بشیتعق رفتیکه م رو ی ریکل مس ومدیم شیپ یتا فرصت ادمهیاز اونو ندارن حق حرف زدن باهاشو ندارن ...

نداشتم وگرنه  تشوی.... موقع ذاشتمیدلم بهش احترام م یو تو شدمیم فتشیش شیاز پ شیبود که هر روز ب یکردارش جور

 هیباهاش  دادمیدختر پاک بود که به خودم اجازه نم نیاونقدر ا ادمهیسراغش اما محکوم به صبر بودم ...  رفتمیهمون وقت م

وجودم ...  یذره  یبا ذره  خواستمیفراتر بره .. من اونو م یحد هیپام از  دادیخلوت ذهنمم اجازه نم یتو یبزنم .. حت حرفکلمه 

پس در  کردمیخوشبختش م دیهامو کنار گذاشت من با یرفت ... خود خواه زیهمه چ یکرد تا فرا دایشق ادامه پع نیاونقدر ا

گفتم بعد از چند ترم باالخره شدم شاگرد  یعل ایگذشت..  الشیکه به خ یبعد از دو ترم مشروط ادمیاول درسم بود  یدرجه 

مال منه راحت کنم .. با مادرم در  نکهیاز بابت ا المویبود خ نیاال نوبت اتمام در سارو پاس کردم .. ح یعال یاول و با نمره ها

سال انتظار باالخره تمام جراتمو جمع کردم و  4بعد از  رهینم ادمیقبول کرد ...  شناختیکه منو م یگذاشتم و از اونجا ونیم

 یقبول کرد یول یاول شوکه شده بود نکهیپارک تا برات بد نشه ... توام با ا نیا یتو یایاومدم سر وقتت ... ازت خواستم ب

شم ...  رهیتا ابد تو چشمات خ خواستیدلم م انایبار تو چشمات نگاه کردم بغض راه گلومو بست ک نیاول یکه برا ی......موقع

بود تو کلمه بگنجونم  یر چند که کار سختکردم تمام عالقم بهتو ه یسع ادمهیگفتم فقط  یچ ستین ادممیبگم  یچ دونستمینم

رو بهم  جهیو نت یکنیبا پدرت صحبت م ی... فقط گفتیزد ینه حرف یدینه خند یگرفت رنگ آشنا ول گهیرنگ د هیتوام نگات 

 یو شما وضع مال میبود یمتوسط یدل تو دلم نبود ما خانواده  یخواستگار یپدرت بهم اجازه داده برا یکه گفت ی... روز یگیم

 پلمهیپدر و مادر من د یخواهر داشت هیخواهر کوچکترم داشتم و تو فقط  هیمن عالوه بر خودم دو تا دادا ش و  نیداشت یخوب

... تازه تازه بود که داشتم تفاوت  یمن مذهب یو خانواده  نیبود حجاب یکرده و از همه مهمتر شما ب لیبودن و پدر تو تحص

شد... اما من  نمیهم یاول خواستگار یتفاوت ها ...پدرت قبولم نکنه ... که جلسه  نیبه خاطر هم دمیترسیو م دمیدیهارو م

شد ...  یکه باالخره پدرت راض داونقدر حرفام صادقانه بو دیشا دونمیدفعه با پدرت حرف زدم ... نم نیچند ومدمیکوتاه ن

من  دونستیهت گفتم پدرت باالخره کوتاه اومد پدرت مرد بود معشقم ب هیاز پاک یسر بسته از عالقم بهت گفتم وقت یوقت

نصفه شبمو داد وباالخره خانواده  یها ازیکنم ... انگار خدا جواب تمام راز و ن تتیحما ایتا ته دن یاز لحاظ احساس تونمیم یچطور

..اون  انایک یکه بهم بله داد یموقع رهینم ادمی...  میخوند تیمن محرم یو بخاطر احترام به خانواده  میشدن نامزد ش یها راض

مال منه  گهیخنده ها د نیا شدیمحبتات ... باورم نم ینگاهت اون خندت ... از همون جا بود که من شرمندت شدم ..شرمنده 

.. انایروشن بشم ...ک یجفت چشم مشک هیوار عاشق  ووونهید نجوریا یروز هی کردمیفکر نم لیاوا یدونینگاه روشنت ... م نیا
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 یحرفام رنگ نگاهت عوض شد ... از همون موقع دنیپارک با شن یتو یاز همون موقع دیبه وصالت رس شیوقته پ یلیمحمد خ

بارون موندنمون که باعث  ریبار ز نیاز اول یدادکه به عشقم بله  یاز همون روز یکرد یو پدرت رو راض یکه پا به پام اومد

دلت  یو گفت یکرد هیو گر نمیرو س یسرتو گذاشت دویطول نکش قمیدق 5دعوات که قهرت  نیتو بغلم ... از اول یشد آروم بخز

که  یوقتبار احساس مرد بودن کردم ... از همون  نیاول ی...و برا هیخانومم مشکلش چ دمیو من فهم یبود یعصب کردیدرد م

 نیگرفته بود ... از اول گهیو نگات رنگ د دیچکیسرمو بلند کردم از گونه هات خون م یو وقت دمیبار دستتو بوس نیاول یبرا

 محمد جان ...  یکه بهم گفت یبار

 سکوت کرد و بعد ادامه داد ... هیچند ثان ی... برا دیلرزیکرفته بود ... محمدم ... صداش م بغضم

و قرار بود پدرمم کمک کنه  کردمیکار م یبتونه منو ار تو جدا کنه با خوشحال یزیچ ای یکس شدیباورم نم چوقتیاون موقع ه -

وجود  یبا همه  یبه من بهشت رو نشون بده و قت خواستیانگار خدا م ی.. ول مونیسر زنذگ میبر ینقل یخونه  هیتا با گرفتن 

شب بابا اومد ... رنگ به روش نبود ... هر  هینشه  دامیبرم و پ هوی نکهیروز قبل از ا سهحسش کردم منو از بهشت برونه ... 

حرفاش  ونیاز م دیصبحش مامان صدام کرد تو اتاق و تا رفتم بغضش ترک نکهینداد تا ا یشده .. جواب یچ میدیزش پرسا یچ

 شهیامضا به بابام حاضر م دیچک سف هی یفقط در ازا دکه عموم گفته بو خواستهیپول ازعموم م یمقدار هیبابا  ایکه گو دمیفهم

 زیراحت پا رو همه چ یلیعموم خ شهیکه موعد چک م یمتاسفانه موقع یرو قرض بده و بابامم قبول کرده بود ... ول یپول نیهمچ

حجاب درست و  یکه حت یکیاز ما بهترون  هی یپسرت خواستگار یواسه  یو رفت یرو ادا نکرد یتو حق برادر گهیو م ذارهیم

و خالصه  میرو محکم کن یخانوادگ یوندهایپ نکهینبوه جر ا یزیبابام چ تیساله عاشق پسرت و وص 6نداره تک دختر من  میحساب

خدارو خوش  گهیو م زنهیم شیبابا هر چقدرخدشو به آب و آت چارهی... ب دمیمنم دودمانتو به باد م یرو بهم نزن ی... اگه نامزد

..  شهینم یپشتمون عموم راض شهیدختره هم نیکار نفر نیو از همه مهمتر با ا گرویدوتا جوون دوست دارن همد نیا ادینم

 یبود که به فکر خواهر و برادرا نیاونروز تمام حرف مادرم ا ادمهیشم ...  یکه من راض کنهیشرط قبول م هیبه  گهیبابامم م

وار کردن که معتقد بودم غصمم داد..... من که تا اون لجظه تو شوک بودم شروع کردم داد ه ییزایباشم و به تمام چ کترمیکوچ

و رفتم در مغازه  دمیهمون موقع بالفاصله لباس پوش کردیم وونمیتورو از من جدا کنه داشت د هیثان کیبخواد  یکس نکهیفکر ا

خونمون رو  یعنی مونییدارا احکم جلب پدرمو و حکم حراج تنه ی... وقت مردمیو م شکستیکاش قلم پام م یا یعموم ول ی

بود که مطمئن بودم  یکنه لحنش اونقدر جد نکارویاون مدت کم تونسته بود ا یتو یچجور دونمیآه از نهادم بلند شد ..نم دمید

نه تنها  یتا آخر عمر آب خوش از گلو ذارهیو نم ادیکوتاه نم یحرف برادر یرو میاگه محلشم نذار یتو دلشه که حت نهیاونقدر ک

نه  دنتی.. با د دنتیسر اومدم د هیاونروز عصرش  ادمهیکنم  کاریبره ...مونده بودم چ نییاو تو بلکه خواهرمو و داداشام پ نم

حرفم موندن هم توررو همم برادر  یبا رو خواستمیکنم ... نم یخودخواه خواستمیتنها آروم نشدم داغ دلمم تازه شد ... نم

هر کس و ناکس  یتا آخر عمر دستم جلو یزنم باش نکهیا تمیبه ق خواستمیمن ..نم یخودتو بذار جا انایخواهرامو بد بخت کنم ک

تو باشه .. بعدم تو به کنار تا  قهیدرست کنم که ال یا یزندگ تونستمیسر کار نم رفتمیاز همون روزم م یدراز باشه ...من حت

نفس نفس  نقدریچرا ا یبغلت کردم گفت ینه وقت ای ادتهیاونروز  دونمی... نم شدمیبرادر و خواهرم م یآخر عمر شرمنده 

باره که عطر موهات تو مشامم  نیآخر نکهیاز تصور ا دونستمیم یخانوم ...ول دونمی... ومن فقط لبخند زدم و گفتم نم یزنیم

راست  هی رونیب ونرفتم از خونت ی... وقتشدمیم وونهیداشتم د نمیبینازتو م یخنده  نیتنتو و ا هیباره گرم نیو آخر چهیپیم

 انایکه گرفتم نابود شدم ک یمی... من همون شب با تصم دینباشه .. اونقدر داد زدم تا باالخره بغضم ترک چکسیکه ه ییرفتم جا

 شدیتموم شه اگه خورد خورد م هوی زیگرفتم همه چ میروحشو کشت .. تصم شهیهم ی...محمد همون شب مرد .. برا

 یدنبال راه حل بگرد دمی... شایرو درآر هیقض یته وتو یخواستیتوام سخت تر بود و م ی... جونشو نداشتم برا تونستمینم

از کجا معلوم  یبگ دی؟؟؟؟!!! شا رهیبگ تونستیپر و بال خانوادم مادرم .. پدرمم م ریز گرفتیپرو بال منو م ریپدر تو ز رمیگ یول

 هی... من  شدیماحرا نم الیخ یب نیو تن به خواستش نداد نیردنب شیاز پ یشما کار دید یم یبترسونه و وقت خواستیعموت نم

هم داستان شده بود .... فرداش خونمون رو حراج کرد و ما با بغض  طونی.. عموم با ش شناسمیمرد و م هی یمردم ونگاهها

....  ستین یراه چیه دمیماتفاق افتاد فه نیکه ا ی... وقت میو از اون محل نقل مکان کرد میرو بست مونیاسباب و اثاث نیونفر

عموم و گفتم قبوله  شیداستان رو تموم کنم رفتم پ نیا نکهیا یکشد منم برا مارستانیکارش به ب یون روز بابام از ناراحتهم

اونشب با چه  نکهیا انای..... ک رهیانتقام منو بگ یچجور دونهیاون باالست اون خودش م کهیواگذارت تا ابد به دست اون ی...ول

 ادینم ادمی...تا حاال  کردمیپا لهش م ریو ز کندمیاز وجودمو م کهیت هیانگار  فرستادمیکه م یامیزدم بماند هر پ sms یحال

کارتمم که به نام بابا بود از شبکه  میپدرم عموم س یبه خاطر بده دمیکه روز بعد د یباشم ...بخصوص وقت ختهیاشک ر نقدریا

 متحرکم ...  یمرده  هی.. از اونشب من انایتموم شده ... ک یمه چبودم که ه نیرو سرم خراب شد ...تو بهت ا ایخارج کرده ...دن

 .. زدیو با حرص حرف م ختیریبود و اشک م دهیترک بغضش

 یوقت یول شنیمردا عاشق نم انایک یچ یعنیاز عشقت گذشتن  یبفهم یستی.. مرد ن انایکردم ک یزندگ ادتیساله با  5من  انایک -

 ... رهیگیجاشو نم چکسیه گهیبشن تمومه ...د
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 ... دی....منم از هق هقش بغضم ترک کردیهق م هق

 ادامه داد : دهیبر دهیبر

بهوش اومد وگفتم که قبول کردم  یوقت یبود ول میبابام بودم بابام حالش وخ یآدم مسخ شده دنبال کارا هی نیبعد از اون ع-

مرخص شد ... اومدم  مارستانیکن ... درست دوروز بعد بابا از ب بابا ... منو حالل یچه حال دونمیسرم و گفت ...م دی.. دست کش

باال  امیشبا ب دادیکه اجازه م یدید یپرستار بخش تو نگام چ دونهیخدا م یمارستانیکه ب دمیفهم یکت بیدم خونتون و با ...تعق

 گرفتم تا آخر عمر دورادور مواظبت باشم ... میتصم یصبحش مرخص شد دمیشب اومدم و فهم هی میسرت .. وقت

 آرومتر شد اشکاشو پاک کرد و ادامه داد : کمی

و اونا اومدن خونمون .. عمو شرط گذاشته  دیکش شیاز دختر ش رو پ یخواستگار یبا بهتر شدن حال بابا عمو هم زمزمه ها -

 هیمن و الهامم  ی... برا بخشهیبابارم به خودش م یبده یتو ح گردونهیبود که به محض ازدواج با الهام تمام اموالمون و بر م

هم  نکهیا یعقد و بعدشم واسه  یماه مارو نشوند سر سفره  هی یجور کرد و به فاصله  رامشغلم ب هیو  دیخونه به نام من خر

م گرفته بود برات من که پسوردشو از emailعکساشو با  زهیرو رودست منو وتو بر یخودش رو راحت کنه و هم آب پاک الیخ

 یبدم زنگ زدم خونتون ول حیواسشون توض تابابات  شیدفه رفتم پ نیافتاد چند ابیآب ها از آس نکهیفرستاد ..بعد از ا

نشدم گفتم خدا خودش حافظت باشه ...  ریگ یپ گهیجوابمو بدن ...منم د ای ننیمنو بب گهیمتاسفانه .... اوناحق داشتن نخوان د

از گرفته شد و من موندم و  میدلخوش نی.... با رفتنت ا کردمیو نگات م ومدمیهرچند تا قبل از تهران رفتنت گه گاه از دور م

... دلم رمید تر بمکن زو نمی, نفرنمینفر قهی... از من بگذر اگه ال انایمن هنوز نتونستم به الهام دست بزنم ... ک انای... ک مییتنها

 سخته ... یلیکه روح نداره خ یبا مرد یزندگ سوزهیالهامم م یبرا

 

 بهش کردم و با بغض گفتم : ی... نگاه سوختیم هیاز زور گر چشمام

حرف  یدونیم یداشته .. ول یمحکم یلیمحمد حتما دل گفتیبهم م یحس درون هیمدت  نینکردم ... تمام ا نتیباور کن من نفر -

 مردم ... حرف اقوام ...

 شد و گفت : یعصب

 ؟؟؟!! گفتنیم یمگه چ -

کردم بد برخورد کردم  یبینا نج دیدیاز من د یزیچ ایبوده  انایحتما اشکال از ک گفتیکسم بود م نیکتریخالم که نزد -

 که نگفتن ... ایچ هیبق نیحرف خالم باشه بب نی... فکر کن ا دونمی...چم

 و گفت : دسایپاشد وا یعصب

 !!!  رهیپس همه گ -

 پاک کردم و با تعجب گفتم : اشکامو

 ؟؟!! رهیهمه گ یچ -

 تکون داد و گفت : سرشو

دادم تا  حیآدما ... همون موقع که مادرت و پدرت جوابمو ندادن و حاضر نشدن حرفامو بشنون به مهرداد توض یمعرفت یب -

از همون اول خبر داشتن ..من فکر  یهم دوست بودن ... اونا از همه چ با مونیبرسونه آخه از بعد از نامزد بایبگوش فر

 نزده ... یخالت حرف المادر پدرت بهت نگفتن ... نگو....ک کردمیم

 یبغضم گرفت .. نه از حرفا نبارینده بلکه دامنم بزنه ...ا انیها نه تنها پا عهیخاله انقدر پست باشه که به تمام شا شدینم باورم

به محمد که  یضربرو بزنن ... نگاه پر از غم نیشتریبهم پشت کنن و ب الیفام شدیکه باعث م یروزگار... روزگار یمحمد از بد

 کردم و گفتم : شتاز من ندا یاونم دست کم

من بد بودم .. اشکال از من  نکهی..من فقط از فکر ا گمیهمون موقعم نداشتم رک م یبه دل ندارم ... حت یا نهیمن ازت ک -

 ... یهمه دوستم داشت نیکه ا ییداشتم که تو یچه مشکل کردمی..فکر میفهمیه .. ناراحت بودم مبود

 و گفت : دیخند مهربون

باهات حرف  ومدمی.... هر جور شده بود م یکنیفکرارو م نیا دونستمیفکرا رو نکن ... اگه م نی... تو ...ا انایک یتو فرشته ا -

روم حساب  یبرادر تا آخر عمر بتون هیمثل  خوامیم ی..ول شتیبرگردم پ ایباهات باشم  یاجازه بد خوامی... ازت نم انای..ک زدمیم

تا اونجا که در  ندازمینم نیروتو زم یبخوا یاگه تا آخر عمر اگه ازم کمک یول میو آمد داشته باش فتبا هم ر گمی... نم یکن

 ... ریرو ازم نگ یدلخوش هی نیا انایک کنمیبهت کمک کنم ..خواهش م کنمیم یتوانمه سع

حس آرامش  هیبود ...  شی...کوه صبره ....حرفاش مثل آب رو آت هیک گهید نیبود بماند ... با خودم گفتم ا ینگاهش چ یتو

 ومدیم شیپدرم پ یبرا یمشکل نیاون بودم و چن ی.. منم اگه جا دادمیبهم دست داده بود و با تمام وجود بهش حق م یخاص
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 نهیروز بهش بد بگذره و تو چشماش غم بش هی نکهیفکر ا افتادمیم یکت یباد نگاه ها یبخصوص وقت کردمیکار رو م نیقطعا هم

 بود ...  یستودن شی... از خود گذشتگ یبهم نگفت ... ول میمستق ایبود که با خودم حرف نزد ..  نی...ممکن اشتباهش فقط ا

شد تو  رهیخ هیچند ثان یبرا یموقع خداحافظ کندیشدم .. هر چند که اون دل نمبود که باالخره از محمد جدا  7 یکاینزد ساعت

 ادتمیکرد و گفت ..من به  یتلخ یصورت از ذهنم پاک نشه ... بعدم خنده  نینگاه و ا نیا چوقتیه خوادیصورتم و گفت دلم م

به  میزدم و ازش تشکر کردم و هر کدوم راه افتاد یرو لبات ... لبخند نهیفقط خنده بش یآرزومه هر جا هست شهیخوشم ... هم

 .... دهیدوباره مارو سر راه هم قرار م ریزود دست تقد یلیخ دونستمی...اما نمیسمت

 پانزدهم : فصل

 هیمنو رسوند فرودگاه .. و با  یاز مامان و بابا کت یطوالن بایتقر یخداحافظ هیشب شد و وقت رفتن ... بعد از  کشنبهی باالخره

بود  روزید یبلند شده بود تمام فکرم حول و حوش اتفاقا نیاز زم مایکه هواپ شدیم یساعت میازش جدا شدم ....ن یدلتنگ ایند

ورم چشم  یو در ثان میبخر یبچه ها سوغات یتا اوال برا میبود رونیب یبا کت 12کردم تا ساعت  یداحافظبا محمد خ نکهی...بعد از ا

بوده و خوشحال بودم خواهر  یچ هیقض نهیسوالم نکرد تا بب یحت یبود که کت نیا شیمتوجه نشن ... خوب نایمن بخوابه تا مامان ا

بود که اومدم تو  11 یطرفا یو بعد از خوردن شام دور هم میبرگشت رونیبود که داغون از ب 12 یکایدارم .. نزد یا دهیفهم

منو به خودم آورد ... با تعجب  میگوش smsآالرم  یکه صدا کردمیمحمد فکر م یتخت ولو شدم و داشتم به حرفا یاتاقم و رو

 از مجده : امیکه پ دمید

 بپرسه ...  یحال نکهیبازم بدون سالم و بدون ا "نره ... منتظرم ! ادتیفردا شب  انایک "

از مجد  ریغ دمیخر یه سوغاتهم یافتاد برا ادمی... آه از نهادم بلند شد .  دمیفنر از جام پر نیع هویرو خوندم  smsکه  دوباره

 دمیخز دیذهن پل نیشد که با ا نیبخرم ا یداره براش سوغات یلیخودم گفتم ... چه دل شینگذشته بود که پ هی.. اما چند ثان

 لحاف و خواب رفتم ...  ریز

کمربندم  کردیبه مقصد رو اعالم م دنیمهماندار که رس یرو لبم نشست و با صدا یمرموز یناخود آگاه خنده  شبید یآور ادی با

 فرود ...  یرو بستم و آماده شدم برا

 دنیو با د ستادمیا میگوش یراه با صدا نیکه ب یکه از قسمت بار گرفتم بالفاصله حرکت کردم به سمت قسمت خروج بارهامو

 اتصال رو زدم : یرو لبم نشست و دکمه  یمجد ناخودآگاه لبخند یشماره 

 بله ؟ -

 !!؟؟یدیرس -

 بله .. -

 بد جاست بدو .. نیمن دم درم .. ماش ایب -

 اقتیبود بعدم حرکت کردم و با خودم گفتم همون ل یچه لحن نیا ییخوش آمد گو یخودم گفتم وا ؟! جا شیقطع کرد .. پ بعدم

 .. دمیبخرم.. بعدم به فکر خودم خند یواست سوغات ینداشت

گربه  یدلم برا گمیاز برگشتن به تهران داشتم ... رک م یذوق هیاعتراف کنم  دیبا یتنگ شده بود ول رازیش یدلم برا نکهیا با

شده بود  شتریب یلیخ یلیمحمد اعتماد به نفسم خ یبا حرفا نکهیداشتم تنگ شده بود بخصوص ا یکه باهاش سر ناسازکار یا

بود با  دهیروشن پوش نیشلوار ج هیرفت ... ضربان قلبم شدن گ هوی یمجد کنار در خروج دنیافکار بودم که با د نیا ی... تو

لبخند مردونه زد و  هیمن اومد سمتم و  دنیبود دور گردنش.. با د دهیچیپ یشالگردن سرمه ا هیبار  نیاول یو برا دیسف وریپل

 گفت :

 خانوم!!!! انایبه !!! ک -

 گفتم : حمیمل یازون لبخندا یکیسالم شدم و با  الیخ یخودش ب تیتبع به

 تو زحمتااا.. نیافتاد یمرس -

 ابروشو داد باال و گفت : هی

 زحمتا ... نیتا باشه از -

 و گفتم : دمیخند یپوست ریز

 ..!!! نهی؟؟؟! سنگ نیاریساکم ب دیکنیلطف م -

 که ساکامو برداشت رو کرد بهم و گفت : یکردو در حال یبلند ی خنده

 ...نکارارووینکن ا انایک -

 کردم و گفتم : یمصنوع اخم

 مجد؟؟!!! یوا؟؟! کدوم کارارو آقا -

 و گفت : رونیکرد و نفسشو محکم داد ب یمهربون نگاه
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 !!!!!یشر شد نقدریشده ا یچ رازیش دونمیبرو بچه ..نم -

 کردم و گفتم : یخنده ا تک

 قوا کردم!!!! دیتجد دیدونیگربه !!! فقط م یمن شر بودم آقا -

 بهم کرد و گفت : یبیعج نگاه

 حرفاس؟؟؟!!! نیتر از یقو فتیحر یا؟؟!!! پس هنوز قبول ندار -

 شدم و گفتم : یجد

 !!!!!نیدر حد دست گرم ییفایحر نیهمچ -

 بهم انداخت و گفت : ینگاه میعقب ن یصندل یرو ذاشتیو بارام رو م کردیرو باز م تیکه در ماش یحال در

 !!!اعتماد به نفس کاذب بهت دادن!! رازیتو ش نکهیمثل ا -

 و رو کردم بهش و گفتم : نینشستم تو ماش لکسیر یلیخ

 !!!نیبد یافکار به خودتون دلخوش نیبا ا دیتونیشما م -

 گفت : فتادیکه داشت راه م یصحبت رو عوض کرد و در حال ریبهم کرد و بعد از چند لحظه مس ینگاه

 ... ستین یخبر یمرخص گهید دیکه تاع یکن یخداحافظ یحساب یخواستیبهت خوش گذشت؟؟!! م -

 ندم!!! یدر خواست مرخص گهید کنمیم مویتنگ شده بود ... بله ..سع یلیدلم خ یشما خال یجا -

 و گفت : دیخند -

 ..  شهی.. خوب امضا نم میالبته بد -

 نگام کرد و ادامه داد : طونیبعدم ش -

 خواهرت چطور بود؟؟؟!!! -

 چپ نگاش کردم .. چپ

 گفت : دیخندیکه م یحال در

 ... یشیم یشکل نیا یوقت افتیق هیعال یوا -

 انداخت و گفت : شیشونیبه پ یکیکوچ یاخم هیو  ابونیزل زده بود به خ کهیبهم انداخت و در حال ینگاه مین هوی بعد

 ... کردمیدق م یهم صحبت یو ب یی...داشتم از تنهایلیبود خ یجات خال انایک -

 گفتم : طنتیبهم دست و داد با ش یقابل وصف ریلذت غ هیاعترافش  از

 مجد ... پس رامش جون کجا بودن ... یآقا یآخ -

 حرصم بده گفت : خواستیکه معلوم بود م یابروشو داد باال و با لحن هی

 ..!!!یکنیم سهیچون همش خودتو با رامش مقا یتوام دوست دار نکهیتو بغل من ...!!!!مثل ا -

 و گفت : دینگاش کردم ... پررو .. باز شروع کرده بود!!! تا اومدم جواب بدم ..نو حرفم پر یعصب

 باهات حرف بزنه ... نیساعت ها دوست داره بش یآدم دوست نداره بهت دست بزنه ...ول یعروسک رو طاقچه ا نیتو ع -

 و گفت : دیکردم که خند گاشین متعجب

 ف بزنم؟؟؟!!!حر یکیبخوام با  ادیبه من نم هیچ -

 گفتم : ناخودآگاه

 اصال!!! -

 و گفت : دیخند

از امثال رامش ها حرف نزدم .. بعدم سرشو تکون  چکدومیحرف زدم با ه هیهمسا یکه با تو یاونقدر میفکر کنم تو کل زندگ -

 نزدم ... ینگفت و منم حرف یزیبه خونه چ دنیتا رس گهیداد و د

 و آورد و رو کرد بهم وگفت :بارهامو تا دم در  میدیکه رس یموقع

 واست ؟؟!!! ارمیتا باال ب ننیاگه سنگ یخوایتو خونت م امیب یشیاگه ناراحت نم -

 بچه شرا تکون دادم و گفتم : نیبهش کردم و سرمو ع یکرم از خود درخته ... نگاه گنیم راست

 !!شه؟؟یآره!! م -

 و گفت : دیخند

 پس باز کن درو.. -

 بعدم رو کرد بهم و گفت : نییکه باز کردم اومد تو و بالفاصله رفت سمت باال و اسبابام رو گذاشت و اومد پا درو

 ..؟؟؟!!یشام خورده بود یراست -

 !!!مایآره ..تو هواپ -
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 داد باال و گفت : ابروشو

 !!!رهیگیآدمو نم ییاونکه جا -

 به قدش گفتم : یو با اشاره  دمیخند

 ما ...  یشما بله !!!! ول -

 و گفت : دیخند مهربون

 !!!زهیپس تا فردا خاله ر -

و  5.5لباس ساعت رو گذاشتم رو  ضیلبخند بسنده کردم و در رو بستم و بالفاصله بعد از تعو هیبدم به  یجواب نکهیا بدون

 خواب رفتم.. دمیدوباره مجد رو د نکهیخوشحال از

بچه هارو گذاشته بودم  یها  یبد قول نباشم از صبحش سوغات نکهیا یشرکت و برا  دمیه رساز دانشگا 3.5بعدش ساعت  روز

گرم با شمس رفتم تو اتاق با ورودم سحر و آتوسا و  یسالم و حوالپرس هیوارد شرکت شدم بعد  یتا بهشون بدم وقت فمیک یتو

که در دوروز  ییو اتفاقا التیها مشغول صحبت راجع به تعط یو دادن سوغات یحساب یچاق سالمت هیرو سرم و بعد  ختیفاطمه ر

 رانیا یمهندس میاعالم شده بود که مجدد ت یجلسه ا یپنج شنبه ط گفتیاونجور که آتوسا م مینبودم تو شزکت افتاده بود شد

دوتا قسمت  نیکه ب یکم یزمان یاز فاصله  انکارکن یهمه  ایو گو شنیشروع پارت دوم از سه شنبه وارد شرکت ما م یبرا ایپا

 یقسمت ها نیب روین ییجابجا هیشرکت , مجد  سیقرار بود طبق نظر رئ ایگو نیکردن همچن یتیاظهار نارضا یپروژه بوده کل

 نیدسمهن یناظر و خوشحال نیمهندس یخبر باعث ناراحت نیو ا فتهیناظر اتفاق ب نیاز مهندس یاز برخ یتینارضا لیمختلف بدل

محاسبات و اعداد  نیو از شر ا یبرم قسمت مهندس ادیخبر احساس کردم بدم نم نیا دنیبخش ها شده ...منم با شن ریسا

جوجه مهندسم به من نگاه  هیشرکت همه به چشم  نیا یباطل تو الیخ یبا خودم گفتم زه یراحت شم ...ول یارقام تکرار

صحبت ها گذشت و با تموم شدن ساعت  نیفقط به هم یوفت ادار انیاتا پ نروزچه برسه مهندس ناظر!!! به هر حال او کننینم

که در بدو ورود  شویشمس تا سوغات شیکردن و رفتن ..منم از فرصت استفاده کردم و رفتم پ یبچه ها خداحافظ یکار

رو  ییکادو یو بسته  کردم یرفتن بود دوباره سالم یکه در حال آماده شدن برا دنشیفراموش کرده بودم , بهش بدم .. با د

 گرفتم سمتش و گفتم :

 شما!!!! یسوغات نمیا دییخانوم شمس بفرما -

 بهم انداخت و بعد با خنده رو کرد بهم و گفت : یبا تعجب نگاه اول

 .. مال منه ؟؟؟!! ممنونم از لطفت .. یوا -

 : میاومد رونیجد از بغل هم بم یبا صدا نیح نیهم ی!!! تو دیبرخالف انتظار دست انداخت گردنمو من رو بوس و

 چه خبره؟؟! نجایخانوم شمس ا -

 خوشحال بود رو کرد به مجد و گفت : یشمس که هنوز از گرفتن سوغات -

 من از شهرشون سوغات آوردن!!! یو برا دنیخانوم مشفق زحمت کش -

 به من کرد و با باال دادن ابروش گفت : یمجد سرشو تکون داد و نگاه -

 ن درد نکنه ...!!!!ا؟!! دستشو -

 یانداخت رو دوشش و خداحافظ فشویلبخند مجدد تشکر کرد و ک هیمجد معذب بود دوباره رو کرد به من و با  یکه جلو شمس

 کرد و رفت ... 

 خواستم برگردم سمت اتاق کارم که مجد رو کرد بهم و گفت : منم

 !!!؟یآورد یسوغات ایک یواسه  گهید -

 ... گفتم : ارمیبه روم ب نکهیدون اب یول دمیرو فهم منظورش

 و فرهمند!!! یو محمد یریخانوم ام یبجز خانوم شمس برا -

 و گفت : دیخند

 ... میمنش قیاز طر یتونیم یحاال چرا خانوم شمس؟؟؟!! نکنه فکر کرد -

 حرفش اومم و گفتم : وسط

 !!!!هیستودن لتونیفدرت تخ -

 کرد و گفت : یخنده ا تک

 !!!؟!!!خرهیم یسوغات سشیرئ یآدم اول از همه برا دونمیتا اونجا که م -

 نخدم گفتم : کردمیم یکه سع یحال در

 !!!!!ادیبدم م ینیریمن اصوال از خودش -

 و گفت : دیخند بلند
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 ... ییپررو یلیمنم اصوال معتقدم تو خ -

 بله !!!!! -

در اومدم رو کرد بهم و  نشیبه س نهیراهرو س یرو برداشتم تو فمیک نکهینذاشتم و با اخم رفتم سمت اتاقم بعد از ا محلش

 گفت :

 خونه ؟؟!!! میبر یاینم -

 !!رمینه!! خودم م -

 بهت بگم!!! نویا ومدمی.. داشتم م میبر ایلوس نشو ب -

 ینجوریکه نگاش ا یی.قتا یازش نداشتم ول یفیبود تعر ییآشنا زیچ هیتو نگاش  یگاه یچرا ول دونمیبهش کردم .. نم ینگاه

 شم تو چشماش .. با صداش به خودم اومدم : رهیدوست داشتم تا ابد خ شدیم

 میخانوم اگه اسکن چشم من تموم شد بر انایک -

 !می.. بر دی؟!! آهان ببخش یچ -

 رو کرد بهم و گفت : میکه شد نیماش سوار

 کنم؟!! روین ییقراره جابجا یخبر دار -

 !!!!یمهندس رنیکه م ییو خوش بحال اونا شنیمنتقل م یکه از مهندس ییاونا چارهیب ...دمیآره از بچه ها شن -

 زد و گفت : یلبخند

 !!؟یمهندس یبر یتوام دوست داشت -

 ندارم!!! ی!! هر چند من که تاره واردم .. حق آنچناناد؟؟یکه بدش ب هیخوب ک -

 نگام کرد و گفت : مهربون

 !!!یبفرستم مهندس خوامینگو ... دوستت خانوم فرهمند رو م یبه کس گمیم یزیچ هی -

 و گفتم : دمیدستامو بهم کوب یبا خوشجال ناخودآگاه

 مجد!!! یشرو... آقا ی... مرس هیعال یلیآخ جوووون خ -

 زد رو ترمز و روشو کرد سمت و گفت :  هوی

 !!؟؟یچ یبگو مرس االی..  یگفت گهید زیچ هی!! ؟؟یچ یمرس -

 بودم گفتم : یکه داده بودم شاک یکه خودمم از سوت یحال در

 مجد ... یآقا ینگفتم .. گفتم مرس یزیچ -

 نگام کرد و گفت : موشکافانه

 !!!یگفت گهید زیچ هینه اولش  -

 گفتم : یکمال خونسرد در

 !!!یدیالبد شما اشتباه شن -

 و حرکت کرد و گفت : رونیرومو کردم سمت پنجره !!!اونم نفسشو داد ب بعدم

 !!!!!یگیروز دوباره م هیباالخره که  -

 لب گفتم : ریزدم و ز یا انهیموذ یلبخند

 عمرا!!!! -

 رو لبش بود گفت : یدیلبخند پل کهیدر حال مجدم

 !!!یدفعه گفت هیفعال که  -

 شد ... رهیبه جلو خ زدیموج م طنتیکه توش ش ییتوجه به من با چشما یحرص نگاش کردم که ب با

 بر خالف انتظارم دم در نگه داشت و رو کرد بهم و گفت: میدیکه رس ینزدم موقع یحرف گهیخونه د تا

 ..زنمیرو نزن خودم م ریدزدگ نیهم یواسه  امیب ریشب د دیاز دوستام جلسه ... شا یکیبرم شرکت  دیمن با -

 با تعجب نگاش کردم و گفتم : -

 ونه چرا ..سمت خ نیایب دیخواستیشما که نم -

 انگشتشو گذاشت رو لبم و گفت : هوی

و اتوبوس که  یسرما با تاکس نیا یهمکارم تو ادیمن دلم نم ی.. ول یارینم یسوغات ستیرئ ی!!!! درسته تو واسه سییییه -

 ..!!!ادیهزار جور آدم ناجور توشونن بره و ب

 شدم که صدام زد : ادهیپ نیبزنم از ماش یحرف نکهیمعمول معذب بدون ا طبق

 ؟؟!!! انایک -
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 بله؟! -

 کالفه دست کرد تو موهاش و گفت : بعدم

 !!! مواظب خودت باش.. یچیه -

 تک بوق گازشو گرفت و رفت ... هی با

دوست  یو رفته پ ستیدر کار ن یجلسه ا کردمیچرا احساس م دونمیبود ..نم ینجوریچرا ا نیرفته بودم تو فکر!!!! ا بازم

 ینداشتم و محمد از رو یمن مشکل دونستمیم گهیبهش رو داده بودم .. حاال که د یلیداشتم ... خ یحس بد هیدختراش .. 

 نیشده بودن و من مونده بودم ا ریدر گ گهیبا هم د ی... احساس و عقلم بد جور دادم؟؟؟یاجبار رفته بود پس چرا بازم اجازه م

 که : کردیجملرو بهم گوشزد م نیعقلم مدام ا میبودم و از طرف یروح ازیاوج نسالم بود و تو  24وسط به حرف کدومشون برم!!!! 

 "به ترکستان است!!!! یرویره که تو م نیا "

زده بود به سرم  میبیعج هیخواب یبود و ب ریکه ذهنم در گ ییبود که مجد و اومد ومنم از اونجا 12 یکایساعت نزد اونشب

 داریپرده افتاده بود تو چشمم ازخواب ب یکه از ال یزییجون آفتاب پا یبود خواب رفتم ... صبح روز بعد با نور ب 4-3 یکاینزد

فنر  نیشرکت ع یآور ادیبا  هویبه بدنم داد که  یلبخند کش و قوس هیلحظه زمان و مکان رو فراموش کردم با  هی یشدم برا

 میگوش دنیبا د نیآه از نهادم بلند شد ..همچن دادیرو نشون م 9 یکایاعت که نزدکه چشمم افتاد به س یو وقت دمیازجام پر

بودمش ... خالصه بعد از  اوردهیباالم ن یافتاد نه تنها ساعتش رو کوک نکردم بلکه اصال با خودم طبقه  ادمیوسط هال  زیم یرو

زنگ  میبودم که گوش نیاز در خارج شدم ... منتظر ماش عیو حاضر شدم زنگ زدم آژانس و سر دمیتند تند لباسامو پوش نکهیا

 خورد فاطمه بود :

 بله ؟!!  -

 تو دختر؟؟! ییکجا انایسالم ک -

 .. فتمی؟ خواب موندم بابا !! االن دارم راه م یسالم .. چطور -

 یچه ولوله ا یدونیالم کنه نمهارم اع ییقراره مجد آخر جلسه جابجا استیپا رانیبا ا یهیجلسه توج گهیساعت د کی..  ایبدو ب -

 تو شرکت راه افتاده ..

 گفتم : نیهم یواسه  شدیم یسوت یتا خوشحال شه ول گفتمیزده بود رو بهش م روزیرو که مجد د یحرف خواستیدلم م یلیخ

 ...یتو بخش مهندس یریبدجور به دلم افتاده تو م یول شهیفاطمه باورت نم -

 کرد و گفت : یزیر ی خنده

 یزنارو ب یفکر کن نکهیبخش راه نداده نه ا نیا یبدونم مجد تا حاال زن جماعت تو دیبع انایک یقربون اون دلت برم ... ول یآ -

حساسه و خودشم همش اون قسمته  یکه بخش مهندس ستین گهیخوب د ی... ول ستین ینجوریها اتفاقا اصال ا نهیبیسواد م

 حواسش پرت شه ... خوادی...نم شتریب

 در جوابش گفتم : نیهم ی... واسه  دمیکامل فهم شومنظور

 .. یتو تنها زن متاهل با سابقه ا ییبه دلم افتاده تو گمیم نهیهم -

 زده گفت : ذوق

 بده بهم ... یدواریام کمی ای... بدو بدو ب انایک یوا -

 گفتم : شدمیکه داشتم سوار م یاومد و در حال نمیماش نیهمون ح یتو

 اونجام ... گهیساعت د مین تیباشه برو تا نها -

  تینمیبیباشه پس م -

 فعال! -

 شرکت .. دمیرس 12 یطرفا یعنیبعد  قهیدق ستیب بایگذشته بود تقر کیتراف کیشکر از اونجا که ساعت پ خدارو

به حالت دو وارد  بایم و تقرفرستاد یکه برام کارتمو زده ...واسش بوس دمیشمس فهم یکه از در رفتم تو با اشاره ها یموقع

 دنیخوردن بودم که با د نیشدم هنوز تو شوک زم نیبرخورد فوق محکم پخش زم هیاول با  چیپ یراهرو شدم اما متاسفانه تو

 گوشم گفت : ریسمت خودشو ز دیبازومو گرفت و بالفاصله منو کش ریز دیخندیکه م یزبونم بند اومد و اونم در حال بایمجد تقر

 آروم مردونه کرد ادامه داد : یخنده  هی کهی.. بعدم در حال ینیبیم یکه دم شمس رو با سوغات یدار یلیدل هیگفتم تو  یدید -

 وروجکا... یاومد رید دمیفکر نکن نفهم -

ندادم و  یجواب نیهم یواسه  نهیبب تیوضع نیا یاز کارمندا سر برسه مارو تو یکی دمیترسی.. م مردمیاز استرس م داشتم

 قط نگاش کردم..ف

که  ینگاه انداخت و با خنده ا هیبعدم با تعجب سر تا پامو  سادیحرف دلمو چون بالفاصله رهام کرد و عقب وا دیاز نگام فهم ایگو

 کنترل کنه گفت : کردیم یسع
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 .. یهم حاضر شد یعجله ا یلیمثل که خ -

 تکون داد و ادامه داد : یدستاشو آروم تو هوا بصورت افق بعدم

 محکم از من دور شد.. یرو لبش بود با قدم ها یکه لبخند مرموز یآروم تر.. آرومتر و در حال -

رفتم پشت  هیمنم مثل بق کیلب رفتم سمت اتاق .. بعد از سالم عل ریز"!!! شیروان پر "هیهامو انداختم باال و با گفتن  شونه

.. سرشو کرد  یبود که شمس با تقه ا 11ساعت  میبحث کرد یمالکه زمان جلسه برسه در رابطه با نفرات احت یو تا موقع زمیم

پاشدم فاطمه با تعجب به منو بعد به سرتاپام  یکه از پشت م یسالن کنفرانس موقع میبر گهیربع د هیتو اتاق و گفت که تا 

 کرد و گفت : ینگاه

 پات؟؟!! ستین یشلوار راحت نی؟؟! ا انایک -

داشت بعد از چند  یسرمه ا زیر یبا گل ها دیدوبل سف نشییکه پا میشلوار خوابه سرمه ا دنیبه لباسام انداختم و با د ینگاه

خودشون رو کنترل کرده بودن همراه من شدن و  یخنده بچه هام که انگار تا اونموقع مرام ریبلند زدم ز هویشوکه شدن  هیثان

 دهیبر دهیبر کردمیبود پاک م دنیاز خند یداشتم اشک چشممو که ناش کهی.. در حال دنرفته بو سهیاز من ر شتریچه بسا ب

 گفت :

 تو سرم کنم ... یحاال چه خاک -

 که از زور خنده گونش گل افتاده رو کرد بهم و گفت : سحر

 !!!انایشلوار نداره بده ک یکس مینیخوب بب -

 رفت از خنده رو کرد سحر و گفت : سهیکه دوباره ر یدر حال آتوسا

 ... شما فسفر نسوزون ... فشونیتو ک چپوننی.. مردم شلوار اضافه که نم هیمگه دستمال کاغذ -

 خودش گرفته بود رو کرد بهم و گفت : بهیمتفکر یلیخ ی افهیکه ق فاطمه

 طرف بد لباسه... میگیبودنشم م یساده!!! حاال اون خمره ا یسرمه ا شهیکار باز کردن دوبله الاقل م نیبه نطرم بهتر -

صدا  یب کهیسرشو آورد باال و در حال هیپام و بعد از چند ثان نییبرداشت و نشست پا زشیاز رو م یچیق هیآتوسا  بالفاصله

 گفت : دهیبر دهیبر دیخندیم

 !!!!هیممددل دووبله... چسب -

 نیتا ا رنیتا سالن که بچه ها دورمو بگ میبر یرجو هیفاطمه قرار شد  شنهادیخنده و به پ ریز میحرف هر چهارتا دوباره زد نیا با

با وارد شدنمون مجد  میما هم وارد سالن کنفرانس شرکت شد ریتاخ قهیخالصه با پج دق ادیمن کمتر تو چشم ب یشلوار مجلس

راهروا چرا گفت  یافتاد که تو میرو لبش نشست تازه دوزار یمن کرد و لبخند مرموذ یاول به من و بعد به پاها ینگاه مین

 یدادم که همه چ زشیه ینثارش کردم و دوتام فحش به اون چشما مویمفهوم یحاضر شدم .. تو دلم دوتا ازون فحشا یعجله ا

 !!!!! زنهیرو رو هوا م

کنه و خودشم رفت نشست کنار رامش ...  حیهمه سر جاهاشون نشستن .. مجد از حجت خواست که شروع به توض نکهیاز ا بعد

شلوار اومده  یساق بلند که رو یقهوه ا یچکمه  هیتنش بود با  یسرمه ا بیخوش ترک نیشلوار ج هیبه رامش انداختم  ینگاه

چروک البته آبرومند با اون شلوار که  مهین یمانتو هیخودم انداختم  پیبه ت گاهن هیهمرنگ چکمش ... بعدم  یپانچو هیبود و 

 ... خندم گرفته بود!!!یکفش ورزش هیبهتر بود بهش فکر نکنم و 

که رامش تمام مدت دم گوش مجد وز  شیپ یالخصوص االن .. برخالف دفعه  یبودم عل اسیبا رامش قابل ق پمیواقعا ت چقدر

 گهیلحظه اخماش رفت توهم و د هیبهش داد که  یگوش مجد گفت مجد جواب ریز یزیاول که چ یبار همون دفعه  نیا کردیوز م

 ها بودم که فاطمه زد بهم و گفت : یبررس نیهم یلب از لب نگشودند .. تو شونیگرام یتا آخر سخنان گوهر بار ابو

مآبانه  سیاخم رئ هیانداختم به مجد که با  یحرف فاطمه نگاه نی... با ا کنهیرو رامش؟؟؟!!! مجد داره نگات م یزوم کرد هیچ -

بزنه ... با تموم شدن  یلبخند محو هینگاش کردم که باعث شد  یچپ چپ هیاخمش  نی!!! منم در جواب ادییپا یداشت منو م

که  ییایپا رانیا یهمکارا هینوبت به معرف دمیپام نفهم ی ژامهیرامش و مجد و پ لطفبه  شویچیه بایحجت که تقر حاتیتوض

 داشیراد هست که پ نمینگاه انداختم بب هیناخودآگاه  یچرا ول دونمینم دیپارت دوم کنار ما باشند رس انیمجدد قرار بود تا پا

که  یخوند نگاشو انداخت سمت من و با لحن یرو م ایپا رانیا یکه اسم اعضا یشدم ... مجد در حال الیخ یب نینکردم واسه هم

 گفت : دمیفهمیرو م یدیالاقل من از توش پل

و به جاش  کنندیپس با ما کار نم نیرفتن و از ایپا رانین شرکت اجناب حجت به دفتر اصفها دیمتاسفانه مهندس راد با صالحد -

 ... وستنیبه جمع ما پ یخان یموس یآقا

مرد چهل و هفت هشت ساله کوتاه قد با سر  هیچشمم به  دادیرو نشون م یخان یدست مجد که موس ریدنبال کردن مس با

نه  دمییجویخرخرشو م خواستی... دلم م دیرذالت رو کامل فهم شدیاز نگاه مجد م قایافتاد ... دق یپرفسور شیکچل و ر بایتقر

فکر  تونمیجز مجد نم چکسیبه ه یمدت بهم ثابت شده بود تا اطالع ثانو نیا یتوراد رو از من جدا کرده چون  نکهیبه خاطر ا
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 گشتمیم یدیدنبال راه جد دیبهش فکر نکنم با گهیدادم د حیمجد رو چزوند ... ترج شدیحرصم گرفت ... با راد خوب م یکنم ول

 گفتم : دمیمالیکه پهلومو م یآرنج فاطمه به پهلوم به خودم اومدم و در حال ی... با ضزبه 

 ؟؟؟! چته؟؟؟! یهوو -

 اسمارو بخونه !!؟! خوادیچته م یچ -

 شده بود رو کرد به جمع و گفت : یجد کهیمجد در حال بونیانداختم به تر نگاهمو

و  یگانیو با یداخل یطراح یبخش ها یتو یو مهندس ینیمحاسبات و بازب یبخش ها دیجد ستیباشه نوبت اعالم ل مینوبت -

 راتییتغ نیاعالم کنم ا نمی.. امیرو شاهد یجزئ راتییتغ بایسه تا بخش اول تقر یتو یول مینداشت یرییتغ یو مال ینیکارگز

فرصت داده  نیقسمت هام ا ریخوب سا نیبه مهندس خوامیبلکه در واقع مبودم  یضنارا یکه من از کار کس ستین نیبر ا لیدل

 داشته باشن ... یسهم میعظ یپروژه  نیا یاجرا یبشه که تا تو

از  یکی اینکرده بودن البته فاطمه گفت گو یرییتغ هیاز مهندس مصفا بق ریخونده شد که بغ ینیبخش بازب یاز همه اعضا اول

فقط متوجه عدم  نیهم یواسه  شناختمیاون بخش م یکه من فقط مصفارو تو یخوب ازونجا یناظر جاشو گرفته ول نیمهندس

 حضور اون شدم ...

 یکیفاطمه محکم دست من روگرفته بود اسم سحر و آتوسا خونده شد و اسم مصفا و  دینوبت به بخش ما رس ینیاز بازب بعد

پاش بند نبود  یرو یونده شد!!! من موندم و فاطمه ... با تعجب فاطمه رو که از خوشبخش خ نیا یناطرم تو نیاز مهندس گهید

کال اخراج شدم .. با خوندن اسم اون بخش و نبودم  نکهیا ایهس  یتو بخش مهندس مماس نمینگاه کردم ... و منتظر شدم تا بب

افکار خالص  نیا یخودمو از شر همه  نکهیا یواسه  دیبه ذهنم رس الیبسته شد هزارتا فکر و خ میراه تنفس بایاسم من تقر

 کنم بالفاصله پاشدم رو کردم به مجد و گفتم :

 !!!؟؟؟؟ی... اسم من چ دیببخش -

 و رو کرد بهم و گفت : زیم یکاغذها رو گذاشت رو کردیکه کتش رو مرتب م یدرحال مجد

 !!؟؟یاسم شما چ -

 ؟؟؟!!! نیاسم من رو نخوند -

 رفت به پاهام گفت : هیچند صدم ثان ینگاهش برا کهیکرد و در حال زیآم طنتیش لبخند

 ...بعدم رو کرد به جمع و گفت : ایگو دیعجله دار شهیشما هم -

 دمیکه من کش یبودن از نقشه ا دهیند نیاز مهندس چکدومیرو که ه زیر یلیخ رادیا کیپارت اول پروژه  یخانوم مشفق تو -

دست  ریاول از ز کننیم یدوستان طراح ریاعم از من و سا نیکه مهندس یینقشه ها ی هیبه بعد کل نی... از ا نیهم یگرفتن برا

 !!هیبخش مهندس یتو زتونمی...م رهیو بعد به بخش محاسبات م شهیرد م شونیا

چهارم نقشه  کیر بود اگه تا اونروز قرا یعنیبرابر کرده بود  4از نهادم بلند شد!!!! نه تنها بهم لطف نکرده بود بلکه کارمو  آه

 بود چون دستمو گرفت و گفت : دهیشده بودم انگار فاطمه هم فهم یاالن شده بود کلش!!!!عصب کردمیم یهارو بررس

 ناراحت نباش منم هستم ..  -

 بهش انداختم و گفتم : ینگاه -

 داره؟؟!!! یا یبا من چه پدر کشتگ دونمینم -

 بود رو کرد بهم و گفت  دهیما رو شن یکه حرفا آتوسا

 ینجورینگفته االن ا یزیتوام درست بوده که چ رادهیا رهیبگ رادیاز کارش ا یمجد دوست نداره کس نیبهت گفتم ا یدید -

 کرده ... یتالف

شلوارم  یادآوریبا  یول گفتمیبهش م ومدیاز دهنم در م یجلو هرچ رفتمیم خواستیبه اونور سالن انداختم دلم م ینگاه یعصب

سحر آتوسا  میمستقر ش دمونیجدیبه اتاقمون .. قرار بود فردا سر قسمت ها  مینزدم...با اسکورت بچه ها برگشت یحرف گهید

...منم که غم عالم  یدر عوض فاطمه رو پاش بند نبود از خوشحال ی.. ول خورهیم بهم مونیجمع چهارنفر نکهیناراحت بودن از

 بود تو دلم ..  ختهیر

 میتا ببر میجعبه گذاشت یرو تو زامونیم لیو بعدشم من و فاطمه وسا میکه نا تمام بود رو تمام کرد ییتا آخر وقت کارا اونروز

وقت بود منتظرش بود بالفاصله  یلیکه شوهرش خ ییبود که کار فاطمه تموم شد و ازونجا 6 یکای... نزد یبخش مهندس

مجدم از  رونیب ومدمیکه از اتاق م ی.. موقع دمیاتاق جد یتو جعبه بردم تو ختمیر لشویکشومو وسا نیکرد منم آخر یخداحافظ

اومدم از کنارش  فمیاتاق محاسبات و بعد از برداشتن گ یمحلش بذارم رفتم تو نکهیسمتم بدون ا ومدیراهرو داشت م یانتها

 رد شم که گفت :

 خونه ؟؟!! یریم -

 راهرو راهمو سد کرد و گفت : چیمثبت تکون دادم که دنبالم اومدو سر پ ینگاش کنم سرمو به نشانه  ای سمیوا نکهیا بدون
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 ؟؟ یهست یراض تیاز ارتقا شغل -

 آخر : مینگاش کردم وزدم به س یعصب

 محبتات تموم شه .. ترسمیدر حق من محبت نکن ... م نجوریجناب ا نی!!! ببییییییییییییلیآآآآرررررررررررررره !!!... خ -

 داد باال و گفت : ابروشو

 !؟؟!یمهندس یایب یشیمن فکر کردم خوشحال م -

رو با حجم چهار  کردمیم میکه تو بخش قبل یهمون کار نمیبش نکهیبود نه ا یکارم طراح کهیدر صورت شدمیبله!!! خوشحال م -

 برابر بکنم!!!!

 !! ؟؟؟ی! مگه قراره محاسبات کن؟؟؟یگیم یچ -

 !؟؟یپس چ -

 شتش دوتا زد رو دماغم که دستشو با خشونت پس زدم و گفتم :کرد و با انگ خنده

 آدما خنده داره؟؟!!!؟ بعدم دستتو بکش!! یبد بخت نیخندیم ینجوریکوووفت .. چرا ا یول نیسمیکه رئ نیسمیرئ -

 قورت داد و گفت : خندشو

 کوتاه اومدم!! نقدری!! موندم چرا راجع به تو اکنم؟؟؟یم کاریحد چ نیکه مثل تو گستاخ باشن در ا ییمن با دخترا یدونیم -

 نگاش کردم و اومدم برم که جلومو گرفت و گفت : یو عصب کالفه

 بدم؟؟؟!! حیسمت خونه من تو راه برات توض میبر یخوای!!!! م ستین تیکار تو کار قبل ی.. ول میباشه باشه تسل -

 !!!امینه حاضرم با تو تا بهشت ب خوامیم حینه توض رینخ -

 برم که ازپشت سر گفت : اومدم

 !!!یرو تو اتوبوس به رخ جمع بکش پتیت یخوای!!! حتما متیگل گل ی ژامهیمن عاشق اعتماد به نفست با اون پ -

 مجد!!! ادیخندم گرفته بود همم ... ا...اکبر!!! تف به مرامت ب هم

 از فرصت استفاده کرد و اومد و گفت : سادمیوا دید تا

 بردارم اومدم .. قبول!!! فمویمن ک نیاشتو برو دم م -

 کردم و گفتم : زیر کمی چشمامو

 که دخترم ... وگرنه ... فیح -

 !!!؟؟؟یوگرنه چ -

 !!!ختمیریبهم م ونتویکال دکوراس -

 و بدون دادن جواب رفت سمت اتاقش... دیغش خند غش

 رو کرد بهم و گفت : میشد نیکه اومد و سوار ماش یموقع

 !!د؟؟ییفرمایم حیتوض یخوب خانوم اجازه  -

 و گفت : دیتکون دادم که خند سرمو

و اگه  ینیبی... در واقع تو طرح هارو م دادمیکه قبال من خودم انجام م هیبلکه کار ستیمحاسبه ن گهیتو کار االنت د انایک نیبب -

 نیا نیمن از ب شیو بعد که طرح ها اومد پ یکنیاون قسمت رو عوض م نهیشیطرح به دلت نم ایمشکل داره  شییبه نظرت جا

 !!ته؟؟یمثل کار قبل نی؟؟!!! ا هیبزنم .. خوب نظرت چ هیکه انتخاب کردم اصالح یممکنه به اون زمبا ای کنمیر و انتخاب م یکیدو 

 شوکه شده بودم ... با ذوق گفتم : بایکه تقر من

 .. ییجورا هیمن  یعنی -

 و گفت : دیحرفم پر وسط

رو  کردیرو که حسام قبال م یکار یتو دار ییجورا هی نیهم یاصفهانه واسه  یما تو ی ندهیپروژه نما انیتا پا روزیحسام از د -

 !!!!یمعاون من یرسم ری!!!! و در واقع صورت غیکنیم

 گفتم : یبا لحن آروم و مهربون نیهم یمرگ شده بودم و اسه  ذوق

 ندارم!!! یمن که تجربه ا ؟؟یکنیبه من اعتماد م یچجور -

 و گفت : دیخند مهربون

هم فوق العاده  ینشون داد یبه من کرد شیپ یکه دفعه  یخوب... تو با کار دی!!! و د تهی... مهم خالق ستیبحث تجربه ن -

 !!!!یایاز پسش بر ب دوارمی!!! امهیبه طرح ها عال دتیهمم د یخالق

بهم احترام بذاره و واسم ارزش قائل بشه ..  یکار دیحد از د نیمجد تا ا شدیم نمبهم دست داد باور یحس خوب هی..  دونمینم

 گفتم : نیهم یو .اسه 

 .. ای..  تونمی! مثال چون همسان؟؟؟ینکرد یباز یمطمئن باشم پارت -
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 لحظه نفسم بند اومد و بعدم گفت : هی یبهم کرد که برا ینگاه

 نکارویا یوگرنه مادرمم بود الک دمیرو د یکسب کن تیشرکتم موفق یبرا نکهیا ییتو توانا یو تو می... من آدم جاه طلب انایک -

 !!!؟؟؟یا هیهمسا هیاز  شیمن ب یتو واسه  یکنی.. بعدم فکر نم کردمینم

 اخمام رفت تو هم وگفتم : نیهم ی... واسه  زدیحرفا م نیاز میبود که مستق یبار نیاول نیا

 ؟؟!! هیمنظورتون چ -

 گفت : طونیو ش دیکش یقیعم نفس

 که تو ذهن تو اومد نبود!!! یزی!!!! وگرنه منظورم اون چیخوب منم هست یتو دوست کوچولو نهی!! منظورم ایچیه -

 بحث رو عوض کنم گفتم : نکهیا یاز رون رد شم ... واسه  نیماش نیهم یبا چرخ ها خواستیکه دلم م آخ

 !!!شه؟؟؟ینم تونیبهتر از شما بکشم حسود ینقشه ها یزمان هیگرفتم اگه  رادیحاال من که از شما ا گمیم -

 مال خودمه!!! شی.... نصفیکن نکارویکه تو ا ینه!!! اون زمان -

 دختر کشش رو انداخت بهم ... یدونه ازون نگاهها هی بعدم

 کردم و گفتم : زیر چشمامو

 ؟؟؟!!! هیمنظورتون چ -

 کرد و گفت : یخنده ا تک

 !!!! یچیه -

 رو کرد بهم و گفت : نیشدن از ماش ادهیبه سکوت گذشت .. موقع پ ریمس یباق نیهم یحرفش مشغول شد واسه  نیبا ا فکرم

 ؟؟!! یتو شام دار انایک -

 درست کنم!! یزیچ هیبرم  دینه !!! با -

 !!م؟؟؟یبخور یزیچ هی رونیب میبر یلباساتو عوض کن یبر یخوایم -

 !!ارم؟؟یشمام ب یمن درست کردم برا نیاگه شما شام ندار یخوایکار دارم م یلینه خ -

 زد و گفت : یلبخند

 !شه؟؟یزحمتت نم -

 و گفتم : دمیخند

 نه بابا!!! -

 تا رفتم تو و بعدش خودش رفت ... سادیوا اونقدر

 ونیمد یبدم و همشو به نوع دهیاز خودم ا تونستمیم نکهیبکنم از ییکار مهم اجرا هیقراره  نکهیخوشحال بودم از دونمینم

داشت  تیکه اهم یزیو تنها چ دونستیمرد م یزن مخالف نبود ...و زن رو هم ا رونیمجد بودم ... مجد بر خالف محمد با کار ب

لباس  ضیآهنگ شاد بذارم و بعد از تعو هیخوبم باعث شد  ی هینه ... روح ایزن باشه  مال ییتوانا نیا نکهیبود ولو ا ییتوانا

رو نشون  7.5...با نگاه کردن به ساعت که  هیمورد عالقش چ یغذا دونستمیخودم گفتم کاش م شیآشپزخونه .. پ یتو برم

دادم زرشک پلو با مرغ و خالل پسته و  حیجتر نیهم یواسه  یآنچنان یدرست کردن غذا یوقت ندارم برا میلیخ دمید دادیم

و با  دمیبرداشتم و برنج رو کش سید هیو مرغمم آماده شد ..  دیم کشبود برنجم د 9115ساعت  بایبادام درست کنم!! تقر

 یو گذاشتم تو دمیالزم مرغ کش زانیبه م گمیظرفه د هی یکردم ... و تو نشیتزئ یزعفرون یزرشک و خالل پسته و بادوم حساب

 صورتش روبروم ظاهر شد و گفت : یبه پهنا ی...به محض زدن زنگ در باز شد و مجد با خنده ا رونیو رفتم از در ب ینیس

 دستت درد نکنه... انایک یوا -

 رو دادم دستش و خواستم برم که گفت : ینی.. س کنمیخواهش م -

 !!؟؟یخودت چ -

 .. گهیخونه غذامو بخورم د رمیمنم دارم م -

 بهم کرد و گفت : ینگاه

 به خدا!!! چسبهینم یی! تنها میخوریتو با هم م ایب ادهیز نیا -

 پسر بچه ها تنها شده بود ... دو به شک بودم که گفت : نیا هیبازم نگاش شب یچرا ول دونمینم

 !!!!دهیبهم مزه نم ییواقعا تنها ی!! ولکنمیاصرار نم -

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 باشه .. -

 در کنار رفت تا من برم تو .. یبرق زد و از جلو چشماش
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دانشگاه ما سرگرم شدم جالبش  یتو شییرو خوردم و با حر ف ها و خاطره هاش از زمان دانشجو یکنار مجد شام آروم اونشب

 یرو هم به خوب دیجد دیشدنش از اون دانشگاه گذشته بود اما اسات لیاز فارغ التحص یده سال نکهیبود با وجود ا نجایا

که خودش زحمت دم کردن و  ییچا هیبعد از خوردن  بود که 11 یکایساعت نزد ل.. بهر حا دادیو راجع بهشون نظر م شناختیم

 دخترونه به خواب رفتم ...فصل شانزدهم : یاهایاومدم خونه ...و با هزار جور رو دیکش شویرایپذ

 

آخر ترم  یالیکار و تحو ریمدت اونقدر درگ نیا ی, توگذشتیم دیبخش جد یاز حضورم تو یاواخر آذر بود و دو هفته ا بایتقر

 ییجورا هیکه براش شام درست کرده بودم انگار  یدانشگاه بودم که وقت سر خاروندن نداشتم مجدم خدارو شکر ازون شب

 دیفهم شدیچشماش م یپا یبود از گود ادیز شمیکار یالبته مشغله  دیچیپینم مبه پروپا یلیخ نیهم یشده بود برا رمینمک گ

و  دادیدخالت نم یبه رامش اجازه  میمثل قد گهیت روابطش با رامش کمتر شده و بود دمد نیا یکه کمبود خواب داره .. تو

 یاز خود راض یدختره  نیاز دست ا مکارش باعث شده بود کارمندا نیاونو تحت کنترلش در آورده بود .. با ا یبه نحو ایگو

 یهایکار زهیکارامو انجام بدم ... پارت دوم پروژه بر خالف پارت اول ر یشتریبکشن ...و البته منم با آرامش خاطر ب ینفس راحت

 تونستمیو م دادیترممو پوشش م انیپا یالیدوتا از تحو یبود که نقشه ها و پالناش به راحت نیا شیخوب یداشت .. ول یادیز

 ومدمیاگه خوب از پسش بر مبود  یتئور شترشیاز درسام که ب یکی موندیراحت کنم و م یواحد 4از دوتا درس  المویخ

کار کنم  یشتریب ی زهیشرکت با انگ یها باعث شده بود تو نیا ی.. همه  ارمیدر ب یخوب یمقاله  هی قاشیتحق یاز تو تونستمیم

 مجد بدونم ... یمحبت ها ونیخودمو مد میمستق ریو بطور غ

 یشتریب ی زهیشرکت با درسم مرتبط شده بود با انگ یکارم تو یصبح ساعتم زنگ زد... از وقت 6 گهید یمثل روزا اونروزم

آهنگ شاد گذاشتم و موهامو خشک کردم و  هیدوش آب گرم  هیبعد از خوردن صبحانه و گرفتن  نیهم یسر کار واسه  رفتمیم

 بایم ... تقرافتاده بود به جونم شروع به انتخاب لباس کرد ژامهیاز داستان پ ددو هفته و بع نیا یکه تو یبیوسواس عج هیبا 

که شب قبل اومده بود افتتاحش  یگرفتم اونروز به خاطر برف میبودم که تصم دهیخر یمشک کیش یپالتو هی ششیسه روز پ

انداختم  میشال سبز پشم هیو  وارشل یپاشنه تخت رو  یمشک یچکمه  هیتنم کردم با  میلوله تفنگ یشلوار مشک هیکنم .. 

 اطیکوچه داشتم با احت ی.. تو رونیکردم از خونه اومدم ب یکرم صورت حیمل شیآرا هی کهیستش و بعد از ا یسرم با دستکشا

 یتا بناگوش باز شده  شیکه با ن هیک نمیبرگشتم که بب تیبه پشتم .. با عصبان یبرف یگلوله  هیکه با خوردن  داشتمیقذم بر م

 فحش نوک زبونم رو قورت دادم ... مجد

تنش بود و موهاش  یخاکستر یو شالگردن دو رنگ مشک یکوتاه مشک یپالتو هیو  یخاکستر وریلپ هیبا  یشلوار مخمل مشک هی

 ..... شیشونیبود رو پ ختهیبلند شده بود نامرتب ر کمیکه 

 داد و گفت : یسالم تکون یزد و سرشو به نشانه  یلبخند

 شرکت .. میامروز نر ایب نیکبانا !!! جون شرو -

 تعجب نگاش کردم و گفتم : ای

 شما؟؟؟!! نیسالم!!! خوب -

 تو موهاش و گفت : دیکش یدست

 شرکت .. مینر اینه خستم!! ب -

 ابرومو دادم باال و گفتم : هیکرده بود ..  یقاط نکهیمردم مثل ا جوون

 من ... ینداره ول تیکار یکس ینر یسیشما رئ -

 کرد و گفت : یاخم

 !!!یبرف باز یایب ستیسر کار و با رئ یز نرامرو دمیمن بهت دستور م -

 عیخوب ضا ی....ول نهیمحال بود بش ومدیاگرم م ای ادیب یبرف ومدیم شیکم پ یلیخ رازی... ما تو ش ومدیگرفت ... بدم نم خندم

 گفتم : نیهم یبود واسه 

 آخه ... کارا ... !! -

 بهت خوش بگذره..!!! دمی.. بگو چشم!!! قول م انایک -

 تکون دادم ...و گفتم : یسر

 ندارم ..  یباشه .. من حرف -

 پالتوشو گفت : بیزد و دستاشو کرد تو ج یمردونه ا لبخند

 ... ارمیب نویتا ماش سایپس وا -

ازش  یلیخوب خ یکه من تاحاال نرفته بودم ول ییسمت شمشک جا میرفتیم میداشت نیبعد من و مجد سوار ماش قهیسه دق دو

 گفتم : میدوباره سوار شد ی.. وقت دیخر یبزرگ خوراک ی سهیسوپز دوتا ک هیو از  سادیراه وا یم ... وسطابود دهیشن فیتعر
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 !!ن؟؟یکرد دیهمه خر نیچرا ا یبرف باز نیمگه اومد یانگور لیبا گور -

 !!م؟؟؟ییخوب مگه فقط منو تو -

 تجب گفتم : با

 هست ؟؟؟!!!! یمگه بازم کس -

 ینیبیاونارو م الیخ یهام!!! حاال ب یاز هم دوره ا یسر هی!!! میی؟؟!! با بچه ها دهیدونفره مزه م یآره بابا !!! مگه برف باز -

 !!دی!!! بعدم بلند خندممیمنم که با همسا داشونیبا ز یسر هیشون با زناشون  یسر هی شهیباهاشون آشنا م

هم  ریکه با سا ومدیبدم نم میخودممو خودش و از طرف کردمیم چون فکر متعجب کرده بود یطرف ناراحت که نه ول هی از

افکار  نیا ی.. تو ستین تیبر امن ینیتضم یلیاون مدت بهم ثابت شده بود تنها بودن باهاشم خ یآشنا بشم البته ..تو ناشینش

 بودم که رو کرد بهم و گفت :

 !!!؟؟؟یشیدوست دارم و بذارم و بلند کنم!! ناراحت نم یلیآهنگ که خ هی خوامیم -

 ضبط و بلند کرد ... یاز تو داشبورد برداشت و گذاشت تو ید یس هیتکون دادم که  یسر

 

 واسم ...  ایدن نیکلّ ا ینباآآآآش

 تابوته ... هی قد

 و دلم ... تیمثل کبر نبودت

 باروته ... انبار

***** 

 ... شهیآت انوسیاق هی کمیروز تار ینباش

 .. ایدن یغصه  تموم

 ... شهیم نیقلبم ته نش تو

***** 

 زدینم یشده بود و حرف رهیاخم مردونه به جلو خ هیرو فرمون با  زدیصداش رو بلند کرد و با انگشتاش م دیکه رس آهنگی نجایا

 حبس شده بود ...  نمیچرا نفسم تو س دونمی.. نم

 تووو .. یرو ب ااااایدن

 ظه ....لح هی خوامینم

 چشماآآآآت ...  یب ایدن

 دروغ محضه .... هی

****** 

 هر شب و هرروز .. ینباش

 و آوارم ... لونیو همش

 .. مونمیفکرت زنده م با

 که نفس دارم ... یوقت تا

 که نبود تو .. یوقت تا

 بده دستم .. یروز کار هی

 .. ایتا آخر دن بمون

 تا تهش هستم ... یبمون

******* 

 تووو .. یرو ب ااااایدن

 لحظه .... هی خوامینم

 چشماآآآآت ...  یب ایدن

 دروغ محضه .... هی

.... 

 کرد و گفت : یکه تموم شد خنده ا آهنگ

 بلند آهنگ .. یسرت که درد نگرفت از صدا -
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بودم ..  ریگونه هام گل انداخته با خودم بد جور درگ کردمیادکلنش مستم کرده بود و احساس م یچم شده بود .. بو دونمینم

 رهیگیم شیداره تنم آت کردمیتو گلوم بود ... احساس م یبغض هیمال من نبوده باشه  نکهیبود .. از ا یآهنگ مال ک نیا یعنی

 ... رونیو سرم و کردم ب نییرو دادم پا شهیآروم ش نیهم یواسه 

 ..یخوری!!! سر ما م؟؟یکنیکار م ی؟؟؟! چ انایک -

 نگاش کنم .. گفتم : نکهی.. بدون ا دونستمیتب دار بود م نگام

 خوبه ..گرممه... -

تو  دیو با تموم شدن حرفش نرم بازومو و گرفت و منو کش یشیم ضیمر شهی.. گرما سرما م گمیم نیهم یمنم واسه  دونمیم -

 رو از سمت خودش داد باال.. شهیو ش

 و گفت : ذیخند بعدم

 وقتاستا ... نیقفل کودک مال هم -

 سر داد و گفت : ی..قهقه ا ومدیکه ن نییبدم پا شرویشدم و اومدم ش یحرص

 بود حرفم ... یشوخس نکردما .. جد -

 کردم و گفتم : یاخم

 ... نییپا نیبد شرویش کنمیبد خواهش م یخوبه چ یمن اونقدر بزرگ شدم که بدونم چ -

 ... ختیریبهم کرد .. ازونا که دلم م ینگاه

 !!؟؟یای!!! اونقدر هست که از پس من بر ب؟؟یا؟؟!!! چقدر بزرگ شد -

 کردم و گفتم : یاخم

 شما؟؟!! هیاز پس چ -

 کال از پس من !! مگه من آقا گربه نبودم؟؟؟!!! -

 و بعدم رو کرد سمت من و گفت :رفت تو  یراه فرع هیدندرو و عوض کرد و از  لکسیر یلیبهش انداختم که خ ینگاه

 !!!! ؟؟؟!! ارمیسرت ب ییمن بال یگی.. نم ستین چکسیه نجای!! نگاه کن ؟؟؟! ا؟؟یبا من اومد یرو چه حساب انایک -

ساختمون پارک کرد و روشو کرد سمت من و  هی کیرو نزد نیبگم ... اونقدر نگاش کردم تا ماش یچ دونستمیکردم .. نم یاخم

 گفت :

 !!!!؟؟؟یچرا با من اومد یدونینم یعنی؟؟!! ؟ هیچ -

 خوب شما .. -

 !؟!!؟؟یمن چ -

 !!!؟؟ینر دهیدستور م سیرئ نیمگه نگفت -

 زد و گفت : یمحو لبخند

 نداشته!!!؟؟؟ یا گهید لیدل ی... مطمئن یآهان!! چه کارمنده حرف گوش کن -

 گفتم : یدوستانه ا ریکردم و با لحن غ ی!!!! اخم بدرهیاعتراف بگ خواستیپست بود!!! نگاش...حرفاش .. م یلیخ

 مجد!!!! ی!! آقادیبریو به گور م دیگردیکه دنبالش م یلیاون دل یارزو دیمطمئن باش -

 بعدم گفت : سادیبه سر تا پام کرد و رو لبام وا ینگاه

 !!!! دید میخواه -

 که گفت : دمیکش یقیعم نفس

 بچه ها منتظرن !!! نییبپر پا -

 ی گهیمن که هنوز نشسته بودم اومد سمت د دنیها رو برداره که با د یسد و در پست رو باز کرد تا خوراک ادهیخودش پ بعدم

 در من رو باز کرد و سر خم کرد و گفت : نیماش

 مادمازل !!!!!! دییبفرما -

 بازومو گرفت و رومو کرد سمت خودش و گفت : هویشدم که  ادهیحرف پ بدون

تو  یاومد یتهران نداشت یاقوام چیو چون ه یکردیم یزندگ رازیکه ش یپدرم هیمیقد یلیدختر دوست خ تو نایا یجلو -

 !!؟؟یدیمن!!!! فهم تیسوئ

 ... نهی.. نه ع نیترم بگ یعاد نیتونستیم نویا -

 زد و گفت : یمعنا دار لبخند

 ...!!!! پسندمیم شتریب یانجور -

 نگام کرد وآروم بازومو ول کرد و پاتومو مرتب!!!! هیچند ثان یبرا بعدم
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راه افتاد  میپارک کرده بود کشیکه نزد ییالیرو قفل کرد به سمت و نیرو برداشت و در ماش یها خوراک سهیمجد ک نکهیاز عد

متش دم در که تکون دادم و رفتم س ی!!سرگهید ای؟؟! ب یی!! کجاانا؟؟؟یک -نرفته بود که رو کرد سمت من و گفت : کمی... 

به به  -داشت در رو باز کرد و با گفتن : یکه قد متوسط یمو مشک یزنگ پسر سبزه  ادن.. با فشار دامیتا منم ب سادیوا دیرس

معرفت ...مجد رو مردونه بغل کرد و دو تا زد پشتش و بعدم رو  یخان ... آقا مخلصم ... پارسال دوست امسال آشنا ب نیشرو

...همون دختر دوست بابام که گفتم باهاش  انایک -رو کرد بهش و گفت : نیسالم..شرو -سالم خانوم ..... -کرد به من و گفت :

 یکه مجد از قبل گفته بوده که همراه کس دمی..تازه فهم نیشرو رستانیدوران دب یخوشبختم منم بهزادم .. از رفقا -!!!!امیم

راهرو روبرومون بود که سمت چپش کمد لباس بود و  هی میکه وارد شد یبوده .. موقع ینوع باز هیصبح  یو تمام اون کارا ادیم

بگذار کمکت کنم  -مجد گفت : ارمیکنم و تا اومدم در ب زونیمن تا آو نیپالتوتونو بد -همون جا بهزاد رو کرد به من و گفت :

 هیکمرنگ و  ییمویلبوز ل هیپالتوم  ری.. خدارو شکر ز کرد زونیو از از پشت پالتومو درآورد و بعدشم شالمو ازم گرفت و آو -..

تنم بود ..و موهامم جمع کرده بودم باالس سرم و مرتب بود ...بعد از گذشتن از  ومدیکه به شلوارمم م یمشک فیژاکت لط

شدن مجد که ... و با ورودمون چند نفر خانوم آقا به احتراممون بلند  میحال نسبتا بزرگ شد هیراهرو از سمت چپ وارد 

حضور من نا  بایو ...تقر دیتا از خانوم هارم بوس یکی یگونه  یو حت دگرم با تک تک افراد کر یکیبالفاصله شروع به سالم عل

نفر برادر  نیکرد اول یرو به من معرف نیمودب دونه دونه حاضر یلیدر عوض بهزاد خ یآشنا به اون جمع رو فراموش کرد ...ول

 بایگفت تقر شدی! مدهیورز کلیبراق و ه یلیخ یمشک یسبزه رو با موها پی, بهروز بود .پسر فوق العاده خوشت هزادیکوچکتر 

بهزاد بود و پوست روشن و  یچهارشونه تر ... نفر بعد پژمان دوست بهروز بود که هم قدها کمی دمیمجد بود و شا یهم قد ها

, دینداشت ...بعد از اون نوبت به پگاه خواهر پژمان رس یمردونه ا یجذبه و  ییرایگ چیداشت و بر خالف بهروز ه یقهوه ا یمو

کوتاه و قد  بایپسر تقر هیمجد بود که  یها یاز هم کالس گهید یکیهم  دیقهوه حم هیفرفر یبا موها دیو سف فیدختر ظر هی

و  دیمش کوتاه داشت و صورت گرد سف یبود و موها دیحم یهم قد ها بایتپل بود به همراه همسرش نسترن... که تقر کمیو

 -شوکه شدم و با خنده گفت : دنشیلحظه از د هیحسام بود که با خنده رو کرد به من که  نهایبود.. بعد از ا نیریدر کل ش

 تونییبه هر حال مجدد از آشنا -لبخند گفتم : هیتکون دادم با  یبودم ...سر انیخانوم مشفق من از اول در جر دینترس

مهربون برادرش  یچهره  الفداشت و بر خ یمشک زیر یاومده بود که چشم ها رایم!!!حسام هم همراه خواهرش حمخوشبخت

کرده  یبلندشو دنب اسب یو موها یشلوار چرم مشک هیتنش بود با  یتاپ زرشک هیاون سرما  یاصال دوستانه نبود و تو افشیق

 هیمجد بود که سنش به خاطر موهاش که  یاز دوستا گهید یکیبعد رضا  بزور به من سالم داد ...نفر بایسرش و تقر یبود باال

متشخص بود و البته خانومش ماهرخم که  یلیقد بلند و خ ومدیاز همه بنظر م شتریکه به چشم داشت ب ینکیبود و ع ختهیذره ر

حاضر در جمع  یخانوم ها هیبود ... و مشخص بود سنن از باق یو با وقار کیزن ش یلیخ دشیبود که مجد از در اومد بوس یهمون

 رایفوق العاده گ یچشم ها یپسر قد بلند و فوق العاده خوش لباس بود با صورت نه چندان جذاب ول هیبزرگتره .. آخر از همم 

 یتو نکهیلو و بعد از اآقا دستشو آورد ج نیکرد ا شونیکه بهزاد معرف نیری.. بر خالف ساکردیکه آدم رو معذب م یو نگاه

داشتم با شما آشنا بشم..تو دلم  وسعادت ر نیسروش هستم .. خوشحالم ا -زد و گفت : یبهش دست دادم لبخند یستیرودربا

ممنون!!!بعد از اتمام معارفه  -تکون دادم و گفتم : یبزنم سر یلبخند نکهی!!! بعدم بدون ایزبوون باز ... خر خودت یگفت ا

 ینگاه کردنیبا هم خوش و بش م یو به نوع ذاشتنیو رضا که داشتن سر به سر هم م دیستم و به مجد و حمسالن نش یگوشه 

..  دینکن یبیخانوم تو جمع ما غر انایک -زد و گفت : یبهم تعارف کرد لبخند نکهیاومد بعد از ا وهیآب م وانیل هیکردم که بهزاد با 

... البته امسال  میتا باهم باش نجایا میرسونیخودمون رو م میقافم که باش یقله  زنهیکه م یبرف نیما هممون سالهاست اول

نفر  هی ی هیکه سا دادمیبهزاد گوش م یاومدن با ما هستن!!! داشتم به حرف ها کایاز آمر زهرضا هم که تا یسروش پسر عمو

 -رو شونش گفت : ذاشتیدستشو م کهیالمجده .. رو کرد به بهزاد و در ح دمیسر بلند کردم د نکهیافتاد رومون و بعد از ا

چشم  یول یپا صابخونه ا هیتو که  وونهید -و گفت : دیخند!!بهزاد ؟؟؟یبد وهیآبم یخوایبه من نم گهیمهمونته د انایفقط ک یعنی

وقتشه ها!!! بهروز تک  گهیبهزاد د -بود از اون سر سالن رو کرد به بهزاد و گفت : دهیدوتا روشن نیا یکه حرفا دیالساعه !!!حم

 نیح نیهم یبره!!!تو میبد امونهبفرست .. ما از خد یخواستگار نداره بابا!! شما اگه سرغ دار -کرد و گفت : یمردونه ا یخنده 

 ی!! اخم؟؟؟یراحت -مجد رو کرد سمت من و آروم گفت : خندوندنیراجع به بهزاد داشتن جمع رو م اشونیبا شوخ دیکه بهزوز حم

بهم کرد  یآدم مهمونش رو بذاره بره ...نگاه ستیدرست ن -؟؟؟!! جرا سگرمه هات تو همه؟؟؟!! هیچ -ممنون!!! -گفتم :کردم و 

منو  شونیداره؟؟؟!! مگه من گفتم بدن!! درست نبود ا یچه ربط -!!!هیبهزاد پسر خوب -زد ...سرشو تکون داد و گفت : یلبخندو 

 -.. االنم اخماتو واکن زشته .. رو مو کردم اونور که گفت :دیباشه ببخش -تکون داد و گفت : یکنه!!!سر یمعرف هیبه بق

 ایب -بهش تعارف کرد و با خنده گفت : وهیبله؟؟؟!تا اومد حرف بزنه بهزاد اومد و آبم -نگاش کنم گفتم : نکهی!!بدون اانا؟؟؟یک

و منم لبخند زدم ... بعدش  دنیحرفش همه خند نی!! با اگهیمن د یواسه  فتنیبه فکر شوهر ب نایا یکوفت کن!!! تو باعث شد

 میبر میگرفت یدو ساعت بعد از نهار که قشنگ انرژ یکی میما با بچه ها قرار گذاشت -بهزاد رو کرد به مجد و دوباره گفت :

سترن و ماهرخ و پگاه خانوم ن میخوریم 1 ی... ناهارم طرفا نیکن ییرایتا اونموقع همه جوره از خودتون پذ یبرف باز رونیب
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نزد ..  یپگاه گونه هاش سرخ شد و حرف یزدن به تشکر من و مجد ول یحرفش نسترن و ماهرخ لبخند نی..با ا دنیزحمتشو کش

فکرا بودم که  نیهم یآقا بود!!!تو یلیاومد البته نا گفته نماند برادرشم خ یبیخوب و نج یلیبه نظرم دختر خ یچرا ول دونمینم

بهم  یحس بد هیو نوش  شیبساط ع دنیبا د یول کردمیم یبهزاد بساط مشروبم آورد ... راستش تا اونموقع احساس راحت

 یخوایقرارا نبودا .. مگه نم نیاووه چه خبره داداشاز -نبود چون رو کرد به بهزاد و گفت : یراض یلیدست داد!!! انگار مجدم خ

؟؟؟! تو  نیشرو -رو کرد به مجد و گفت : کردیخودش آماده م یبرا وانیل هیکه داشت  یدر حال رایاد حمبهز ی..بجایکن یبرف باز

 -زد و گفت : یرفت ...مجد پوزخند سهیکنه ...خودش از حرف خودش ر نتبه ماما تویآشناتون چغل یترسیچرا ؟؟؟! نکنه م گهید

نازک کرد و  یپشت چشم رایحسنت اضافه شد؟؟؟!!حم یاخالقا ستیبه ل نمی... ا یخوردیالاقل مشروب نم مایقد ادمهی رایحم

...  ستین دنیآب کش جانمازبحث  -گفت : رونینفسشو داد ب ی!!مجد عصب؟؟یکشیجا نمار آب م نقدریشده ا یحاال تو چ -گفت :

 نمیبگم منم طرف شرو دیبا یول یخواهرم نکهیبا ا -و گفت : رایحرف مجد حسام رو کرد به حم نیداره ...با ا ییجا یزیهر چ

سالن  یگوشه  هیپر کرد و رفت  وانشویبزنه ل یحرف گهید نکهیسکوت کرد و بدون ا ومدیدر نم رایخون حم یزدی!!کارد م

 هیخودش  یبار و واسه  زیگذاشته بود بالفاصله رفت سمت م ریروش تاث یحساب کایآمر یانگار آب و هوا هنشست!!!سروشم ک

 کهیمرت نیا -گفت : یشربت مارو ببره مجد روکرد بهش و به آروم یوانایکه بهزاد اومد ل یو مشغول شد ...موقع ختیر وانیل

 کیاومده ... االن  کایبوده از آمر کینزد هیچون ژانو گفتی...م هیخود رضام شاک دونمیچم -!!کنه؟؟؟یم کاریچ نجایسروش ا

 یتنه لش!!!بهزاد سر نیمنم از ا ادیخدا از من بدش م یهرچ -!!!چوننشیبپخونشونه اونام نتونسته بودن  ایهفته ام هست گو

 یدهن به دهن نذار!!!اخم وشسر کهیمرت نیبا ا یلیخ -موافقت نشون داد و با رفتنش مجد رو کرد به من و گفت : یبه نشانه 

 زیحرفش چشمامو ر نی!!!با ایکه هست به نفعته گوش کن یهر چ -امر و نهاتون دور از ادبه ؟؟؟! یلیخ دیدونیم -کردم و گفتم :

 تزد و گف ی!!!!!!لبخدومدمیبود که اصال با شما نم نیدر ا -!ه؟؟؟یا؟؟! در چ -!!!هیدر چ دونمیمن خودم نفعمو م -کردم و گفتم :

که  یباشه!! نه وقت یاقیکه قبلش اشت شهیم مونیآدم پش یموقع -گفتم : لکسیر یلی!!!!خیمونیاز کنار من بودن پش یعنی -:

 !!!!!!!یباش ییجا ستینبوده باشه و به زور رئ یاقیاشت چیه

نگام کرد و  یحرفم عصب نی...با ا دیو بلند شد رفت سمت رضا و حم دیبه موهاش کش ینگام کرد و دست یحرفم عصب نیا با

نگذشته بود که پگاه اومد کنارم نشست و  یا قهی...هنوز چند دق دیو بلند شد رفت سمت رضا و حم دیبه موهاش کش یدست

کرد و  یاخم هیخانومم که مجردن!! رایحم -زدم و گفتم : یجمع ...لبخند وخانوم مجرد اومد ت هیخوشحال شدم  یلیخ -گفت :

 -شما چند سالتونه ؟ -و ادامه داد : دیزدم اونم خند یو چشمک دمیمنظورش رو فهم خورهیمن نم هیاون سبکش  یول -گفت :

منم فط  -زد و گفت : یدارم!!لبخند رخواه هیآره فقط  -!!د؟یخواهر دار هیا؟  -... دیهم سن خواهر من بایتقر -21 -و شما؟ 24

و  رهیم ایاز دن یرانندگ یسانحه  هی یسه سالش بوده مادرش ط یداد که وقت حیپژمان رو دارم ..با تعجب من توض ایتو دن

 15که پگاه  ینبوده و موقع ی.. متاسفانه زن پدرش آدم جالب کنهیازدواج م وهیزن ب هیسال بعد از فوت مادرش با  2پدرش 

.. از اون  انیب دیبچه ها نبا ذارهیمهاجرت کنن و شرطم م رانیاز ا کنهیسال که پدرش رو وادار م 22بوده و برادرش  هسال

 نکهیا ی....برازنهیبهشون سر م ادیم یهفته ا 2ها  دیبار ع هی یو پدرشم سال کنندیم یموقع به بعد پگاه با برادرش تنها زندگ

جمع  نیارضا کنم رو کردم سمتش و گفتم ا مویحس کنجکاو میو از طرف ارمشیدر ب اشتکه د یپدرش و غصه ا یاز حال و هوا

آخر هفته ها جمع  یو برف باز یاسک یآقا بهزاد با دوستاش هرسال برا ادمهی یاز وقت -؟رو کرد بهم و گفت : هیداستانش چ

بعد از تموم شدن  نکهی!! تا امیومدیم اشونبهروز برادر آقا بهزاده گه گاه باه یمیماهم چون پژمان دوست صم نجایا شدنیم

و  سیرفت پار یدونیکه همونطور که م نیآقا شرو یسمت هیرفتن  لیتحص یادامه  یدوستاشون هر کدوم برا سانسیل یدوره 

قرار گذاشتن هر سال دوهفته  ایگو یپخش و پال شد ول یبه نوع یو آقا رضام رفت اصفهان و هر ک ایتالیخان هم رفت ا دیحم

برنامه  نی.. البته اانیب سمسیکر التیبتونن بخاطر تعط ستنین رانیهم که ا یی.. تا کسا نجایهمه جمع بشن ا هیبه ژانو مونده

بودن...  یخوب پیجالب بود .. چه اک یلیپگاه برام خ ی!!!حرف هانایا نیشمال آقا شرو یالیو یمنتها تو فتهیتابستونم اتفاق م یتو

بچه ها سرشون  گفتیدفعه آقا بهزاد م هیآره !!!  -همه هستن؟؟؟!!سرشو تکون داد و گفت : شهیهم -رو کردم به پگاه و گفتم :

 چیه ییدوستا نیمن همچ نکهیبخصوص اخوشم اومده بود ... 1باشه!! یبیغا چی... واقعا هم هر سال محال هرهیبره قولشون نم

رو فراموش  یگرید یبه نوع سانسیو ل رستانیاز دوران دب دبع هیبود ...و بق یدوستم فقط کت نیبهتر دیوقت نداشتم و شا

که کنار مردا بود ... نسترن و  رایخودش شده بود ...کم کم جمع زنونه تر شد بجز حم یروزمرگ ریدرگ یکرده و بودند و هرک

زبان  یمترجم سانسیماهرخم اومدن کنار من و پگاه نشستن و سر صحبت رو باز کردن و از خودشون گفتن ... نسترن فوق ل

ازدواج کرده بود... ماهرخم  دیکه با حم شدیم یدوسال بایبود و تقر رستانمیدارالترجمه , معلم زبان دب هی یبود عالوه بر کار تو

که  ییمشغله ها لیبه دل یظفر داشت و پنج سال بود که با رضا ازدواج کرده بود ول ابونیخ یمطب تو هیکتر دندانپزشک بود و د

خوب بود و الحقم رشتش به طرز  یاز دانشگاهها یکیاز  یدر کار نبود ... پگاهم که سال سوم نقاش یفعال بچه ا تنهر دو داش

گرفته بود که بهزاد رو کرد  دنیبود و برفم دوباره شروع به بار کی یکایساعت نزد بای.تقر.. ومدیمهربونش م هیبرخورد و روح

بله آقا بهزاد چرا که نه ...  -و گفت : دی؟؟؟!!نسترن خند نیندازیناهارو راه م ساطخانوما ب ستین یاگه زحمت -سمت ما و گفت :
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آره بهزاد قرار بود  -!!بهروز در ادامه گفت :؟؟؟یمحفل به رخ بکش نیا یتو تتویبهزاد؟؟!! مگه قرار نبود زن -ماهرخ ادامه داد :

آشپزخونه  یکارا با خودم!!!بعدم رفت تو ی!! من غلط کردم!! همه میباشه بابا تسل -و گفت : دیکننا!!!بهزاد خند دایبرات شوهر پ

پسر گله  نیبس که ا چارهیآره.. ب -گفت :و  دیکمکش..ماهرخ خند میگناه داره بابا بر -... نسترن رو کرد به ماهرخ و گفت :

آشپزخونه که درست  یتو میرفت ییا!!با موافقت ما چهار تن؟یایشمام م -بعدم رو کرد به ما و گفت : اوردیحرف رو حرف منم نه ن

ارو غذاه گهیبا کمک همد ونیآقا ریسا شیو کرد برگشت پ یتشکر دیقرار داشت .. بهزاد که مارو د یورود یسمت چپ راهرو

 هیکه اونور سالن بودن با  ونیآماده شد نسترن رو کرد به جمع آقا یهمه چ کهیبعد ازا زیسر م میو برد میدیظرف ها کش یتو

نگاه نافذش  ریسروش قرار گرفتم و ز یغذا من درست رو برو زیصرف نهار بر حسب اتفاق سر م یدعوتشون کرد برا دییبفرما

غافل نموند و رو کرد  دشینکته از د نینرفت البته ا نییغذا از گلوم پا بایتب دار شده بود تقر کممیکه در اثر خوردن مشروب 

نه  -بهش انداختم و گفتم : ی... نگاه نیدوست ندار هیبذازم انگار ساالد الو تخانوم؟!! براتون کتل انایک -سمتم و گفت :

دونفر از  یمن و به فاصله  ی..مجد که روبرو دیکنیم یون بازآخه فقط با غذات -زد و گفت : یدوست دارم .. ممنونم..لبخند

 نیبه کارش نداشته باش...با ا یکال کم غذاست ... کار انایک -سروش کنار بهزاد نشسته بود رو کرد سمت سروش و گفت :

من با  کهنیاحساس کردم از ا زدیم یبه سرخ کمیکه  ییبهش انداختم که از فک منقبض شده و جشم ها یحرف مجد نگاخ

خانوم  نیا نیشرو -رو کرد سمت مجد و گفت : ی..سروش بر عکس در کما لذ خونسرد ستین یسروش هم صحبت شدم راض

دلم مبخواست  یچرا ول دونمی!!!نمیاریرو به جا ب یرسم مهمون نواز دیبا کمی کنمیبار که تو جمع ما هستن فکر م نیاول یبرا

 یبا لحن یول ادیبه خودش م کمیمجد با حرف سروش  کردمیفکر م نکهیحرفش .. بر خالف ا نیبا ا رمیدهن سروش رو جواهر بگ

... تو  کنمیم نکارویکارا نداره .. الزم باشه ا نیبه ا یازی.. ن هزود جوش انایک -که توش تمسخر بود رو کرد به سروش و گفت :

بده بهش  یررو ئه و منتظر بودم سروش جواب دندون شکنچقدر پ گهید نی.!!!به خودم گفتم ایکن یادآوریبه من  ستین یازین

مجد دور نموند چون  دیاز د دلبخن نیتکون داد و دوباره مشغول خوردن شد .. ا یبه من زد و سر یکه بر عکس .. لبخند موقر

دستش در آورد ...بعد از  یبا اخم اول سروش و بعدم من رو نگاه کرد حرصشو سر چنگال تو دمیکه سرمو بلند کردم د یموقع

ساعت  مین بایو ماهرخ و پگاهم ظرف ها رو شستن و خوش کردن تقر میکرد یتموم شدن غذا من و نسترن شروع به جمع آور

و  یبرف باز میچرت بعد از نهارمون بپره قرار شد بر نکهیا یبهروز برا شنهادیتو آشپزخونه تموم شد و به پ یکارا یبعد همه 

...  میحرکت کرد الیپشت و یبه سمت تپه ها میدیهمه لباس پوش نکهی.. بعد از ا میگرم بخور یدنینوش هیو  میایبعد از اون ب

 رفتنیو رضا و ماهرخم که عقب تر ازونا راه م کردندیپرت م یگوله برف بهمو بهزاد و بهروز و مجد  دیراه تمام مدت حم یتو

حرف  یو از هر در میرفتیگاهم با چند قدم فاصله با ماهرخ و رضا راه م.. من و نسترن و پ کردنیم قیرو تشو یکیهرکدوم 

!! ومدنیاز ما داشتن م یادینسبتا ز یو حسام و سروشم با فاصله  رامیو حم کردیپژمانم کنار پگاه به حرفامون گوش م میزدیم

.. منتظر  میکن یکه قرار بود باز یبه محل دنی!!!بعد از رسومدینداشت و آروم راه م یحال خوب ادیبه خاطر مشروب ز رایحم ایگو

مارو  وجا  هی نهیخوب نبود بش رایکه حال حم مییو ازونجا میبش ییچهارتا یشد سه دسته  نیام برسن و قرار بر هیتا بق میشد

زاد و گروه به یمن و پگاه و سروش تو میکه کرد یا یو بهزاد ... طبق قرعه کش دینگاه کنه ... سر گروهها شدن مجد و حم

بهزاد رو کرد به  یگروه مجد افتادن.. با انجام قرعه کش یو ماهرخ و رضا و پژمانم تو دیگروه حم ینسترن و حسام و بهروز تو

پژمان  ایرضا  یخوایم -...مجد که انگار منتظر فرصت بود گفت : فهی.. ما گروهمون ضع ستین ولا قب -و با خنده گفت : هیبق

خانوم  انایک ای یبهزاد فیضع میشما نگران ت -زد و رو کرد به مجد و گفت : یبفرست با ما ...سروش لبخند انارویبا شما ک ادیب

 انایمگه نه ک ادیبر م یخانوم خوب از پس باز انایتره !!! و ک یمن مطمئنم گروه ما از همه قو -؟؟؟... بعدم رو کرد به من و گفت :

 ی!!ولومدیبدم ن سادیمجدم وا یجلو نکهیبهم اعتماد به نفس داد و از ییجورا هیخانوم؟؟!!از حرفش خوشم اومد و ذوق کردم 

فکر کردم و بعد  کمی؟؟؟!! نجایا یایم هینظر خودت چ انایک -رو کرد به من و گفت : دیبه موش کش یدست یبر خالف من مجد عصب

بله .. بهتره گروهها همون  -زد و گفت : یکمتر ه..پگاه لبخند مونینه به نظرم حق با آقا سروشه مگه ما زنا چ -گفت : یعاد یلیخ

حاال  -زد و گفت : ی!!مجد لبخند عصبرزننیگروه ما ش ی.. خانوما نینگفتم شرو -بمونه ..سروش رو کرد به مجد و گفت : یجور

..  یاز گلوله هام در امان باش .. تا نجایا یومدی... بهتر بود مکنمایم ی.. مواظب خودت باش من خشن باز انای.. ک شهیمشخص م

 مونیآخرش از حرفات پش ترسمیو تو آقا سروش ... م -به سروش کرد و ادامه داد : ی... بعدم نگاه ینگفت یخالصه بعدن نگ

جا سنگر گرفت و شروع کرد به  هی یشروع شد و هر گروه یحرفشون باز نی!!!با ادید میخواه -و گفت : دی!!!سروش خندیش

شما گوله  -سروش رو کرد به من و پگاه و گفت : میکه ما پشت سنگرمون رفت یرست کردن و نشونه رفتن موقعد یگوله برف

 ینبود شونه ا یراض مشیت یحضور سروش تو زبا من و بهزاد .. بهزادم که انگار چندان ا یرینشونه گ نیدرست کن یبرف

طعم  یدفعه ا هیخوب بود که همه  یری.. بر خالف انتظار همه سروش اونقدر تو نشونه گ ستین یفکر بد -انداخت باال و گفت :

 جدصبح رو سر م یو دار منم هوس کردم تالف ریگ نیهم ی.. تو کردیبودن البته مجدم تالششو م دهیمحکمش رو چش یضربه ها

به  یگوله برف هیکنم  دایچشم بندازم مجد رو پ امیتا ب رونیبزرگ از سنگرم اومدم ب یگوله برف هیبا  نیهم یواسه  ارمیدرب

کرده  نکارویکه ا یشدم .. سروش که انگار حواسش به من بود رو کرد به کس نیسرم و با صورت پخش زم یخورد تو یچه بزرگ
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آروم بازومو گرفت و بلندم کرد  دیتو سر و صورتا ...سروش که بهم رس میقرار نبود بزن -سمت من گفت : ومدیکه م یو در حال

از  شدیتوش احساس م تیمجد که به وضوح عصبان یخانوم؟؟!! صدا یخوب -بهم کرد و گفت : یتب دارش نگاه یو با چشما

بچه ها  یهمون موقع همه  یباشه ...تو جدکار م شدی!!!!ناراحت شدم .. باورم نمگهیاشکنک داره د یباز -پشت اومد و گفت :

خون چندشم شد و  دنیو با د مینیرو ب دمی..دستمو کش ادیخون داره م تینیاز ب انایک یوا -نسترن گفت : هویو دورمو گرفتن 

دنبال دستمال که زودتر از همه مجد رو زانو  باشونیرفت همزمان با حرف نسترن همه شروع کردن تو ج جیگ شتریسرم ب

بهش  ی...نگاه گهید هیخوب باز یول خوامیمعذرت م -گفت :اخم کرده بود  کهیدستمال گرفت سمتم و در حال هیو  ستنش

 نکهیا یشال گردنم هست ...برا یمن دستمال ندارم ول -انداختم و دستمال رو پس زدم و از جام پاشدم که سروش گفت :

 نکارمی... با ا دیچیمشامم پ یادکلن تلخش تو یبو مینیشال گردن سروش رو گرفتم و فشار دادم رو ب ارمیحرص مجد رو در ب

!!!!!!همه با مجد موافقت کردن و میبهتر بر گهیبسه د -از جاش پاشد رو کرد به بچه ها و گفت : عیو سر دیکش یقیمجد نفس عم

 هیبه من تک یدار جهیاگه سر گ یخوای! م؟؟؟یخوب انایک -پگاه و نسترن اومدن سمتم و پگاه گفت : نیح نیهم یراه افتادن ...تو

سر و صورت  یوقت تو چیبود!!ه دیخان بع نینخورد از شرو یزیچ یباز خوبه خداروشکر سرت به سنگ !!!حاال؟؟یکن

 هیمجد که جلوتر از همه بود  هیدنبال بق میداره!!!همراشون راه افتاد یحتما با من پدر کشتگ -زدم و گفتم : ی!!!لبخند تلخزدینم

 ینشون بده واسه  خواستیانقدر خودخواه بود که نم یبود ول یمونینگاهش پش یبهم انداخت ... تو یگشت و نگاه برلحظه 

جلوتر بود چند لحظه  یراه سروش که از ما کم یباهاش حرف نزنم ..تو گهیگرفتم د میرومو کردم اونور و تصم یبا نارحت نیهم

..  یبله مرس -ادم و گفتم :تکون د ی!!سر؟یبهتر -و رو کرد بهم و گفت : میبهش برس میومدیتا ما که کند راه م سادیوا یا

انداخت بهم که تا مغز استخونم  یبود ...بعدم نگاه یافتخار -زد و گفت : یشد ..لبخند فیشالگردنتونم کث دیتوروخدا ببخش

 یمجد بود گستاخ بودول ینگاهها هیشب... نگاش  شدیآدم معذب م یلیبود .. خ یجور هینگاش  یچرا ول دونمی...نم دیسوت کش

 ییبود و داستانا یشنونده باشم ..سروش آدم حراف شتریکردم کمتر حرف بزنم و ب یراه سع هی!!!باقفیاون کث یبرخالف نگاهها

 دنیسرگرم شن الیادامش بود .. تا و دنیکه آدم مشتاق شن کردیم فیبودن اونقدر با آب و تاب تعر یکه به نظر معمول

 سهیکه .. داشتم ر یخنده در حال ریز میحرفش من و پگاه و نسترن زد هیه با بود ک الیو یکایو نزد میبود سروشیبحرفها

به  ارمیدر ب شتریحرصش رو ب نکهیا یبود ... برا سادهیمنتظرمون وا الیچشمم افتاد به مجد که با غضب دم در و رفتمیم

 -رو کردم سمت سروش و گفتم : شنوهیکش و مطمئن بودم صدامو مینزد میدیکه رس یادامه دادم و درست موقع دنیخند

 نیهمچن -خم کرد و گفت : یزد و سر یمسافت حس نشه .. ممنونم ...سروش لبخند نیواقعا مصاحبت باهاتون باعث شد ا

زده بودم..  وهمت دیشا دونمیتکون دادم و از کنار مجد رد و شدم و بعد از نسترن و پگاه داخل شدم ...نم یمن ... سر یبرا

 نهیهمه دور شوم میوارد سالن شد ی...وقترونیداد ب تیاحساس کردم نفسشو با عصبان گذشتمیکنار مجد ماز  یموقع یول

منم بعد  دیباریسرد بود و برف با شدت هرچه تمام تر م یلیواقعا هم هوا خ کردنیجمع شده بودن و داشتن خودشون رو گرم م

آره بابا خوبم  -؟؟یبهتر شد -.. پگاه رو کرد بهم و گفت: سادمیه واو کنار پگا نهیسمت شوم دمییدوپالتومو در اوردم  نکهیاز ا

و  دیاز قصد بود ...مرض داره ..خند دونمیم -... ازش ناراحت نباش! گهیبود د یخوب باز یدرست نبود ول نیکارآقا شرو -..

بود  یلی... اون ظرف ل زمینه عز -!!!ادیاز تو خوشش م دی... شایلیچرا ظرف مرا بشکست ل یلیم چیاگر با من نبودش ه -گفت :

مام  نیخانوما بگ -ما همه رو کردن سمتمون و بهروز گفت : یخنده که با خنده  ریز میحرف هر دو زد نینه کله اش!!!!با ا

رو اگه  یحتما بعد مچش یبود ول یخصوص نیا -رو کردم بهش و گفتم : دمیخندیم کهیدلمون باز شه!!!!من در حال میبخند

بهم  یبا جرف من نگاه خوردیمشروب دستش بود و داشت م وانیل هیجز مجد که  دنی!!!همه خند میدیبود فراخوان م یعموم

کرد و بعد از اون نسترن  ییرایاز همه پذ کیو ک ییبود که بهزاد با چا 5ساعت  بایرو تو دستش فشار داد.. تقر وانیانداخت و ل

موضوع  نیعزم رفتن کردن ... با رفتن اونا مجلس ساکت شد و بخاطر ا هیزود تر از بق دیحم یعقب افتاده  یرابخاطر کا دیو حم

آرا قرار شد  تیبگه ...آخرم با اکثر میکن یچه باز نکهینظرشو راجع به ا هی ی...و قرار شد هرک میکن یداد که باز شنهادیبهروز پ

..  میبه دوتا گروه پنج نفره شد میکردن و تقس یاعالم آمادگ یباز ی!!!!همه بجز مجدبرا میکن یپوچ باز ایو گل  میدو گروه بش

خانوما  میقرار شد ت یو پژمان در مقابل سروش و رضا و بهزاد و بهروز و حسام ...در واقع به نوع رایمن و پگاه و ماهرخ و حم

گل دست حسامه... و  میبفهم میما تموم شد و تونست دنکنه دور اول ... با برنده ش یباز ونیآقا میپژمان در مقابل ت یمنها

دست من و  یلحظه ماهرخ که کنار من نشسته بود از پشت گل رو انداخت تو نیگل تو آخر می.. موقع تقس دینوبت به ما رس

نازک  یچشم شتپ رای!!!! دست بزن!!!حمیتو که کال پوچ -و گفت : رایشروع شد ..اول از همه حسام با خنده رو کرد به حم یباز

دونه ازون کف قشنگارو  هیکرد و گفت :پژمان جون شما  زیبهزاد چشماشو ر -... رونیرفت ب یت زد و از بازکرد و دس

 گرویهمه زن همد نیآخه ا خوادینم یزیخره ت -کرد و گفت : یبهزاد!!!!بهزاد خنده ا یشد زیت -زد و گفت : یبزن!!!پژمان لبخند

خنده .... من مونده بودم و پگاه و ماهرخ ...رضا رو کرد به  ریزدن ز مشیش تحرف نیآخه ؟؟؟!!با ا وبه ت دنیگل رو م کننیول م

منم  -و گفت : دیگل دست خودشه ...بهروز خند شناسمی... من زنمو خوب م زنهیم یموذ نیا ی افهیبچه ها ق -ماهرخ و گفت :

..  نییبدو -زد و گفت : یحرف بهروز پگاه لبخند نیمشکوکه ..با ا تمیمظلوم نیبه پگاهم شک دارم .. ا یبا رضا موافقم ... ول
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ماهرخ و پگاه دست  -زل زد به من و گفت : هویسروش  نیح نیهم ی..تو میما چه زود گفت نیدیند شهیداره زمانتون تموم م

ن با من .. پوچ نبود نایا گها -..سروش رو کرد بهش و گفت : یمشورت هیاااا... سروش بابا  -!!!بهزاد با اعتراض گفت :نیبزن

 نیا مینیبگذار بب -؟بهروز و رضا همزمان گفتن : میکار کن یباالخره چ -تکون داد و ماهرخ گفت : یتینارضا یاز رو یبهزاد سر

به سر و پشت  یگفتن و دست یی!!!با پوچ شدن پگاه و ماهرخ اون گروه حورانینه ... دست بزن ایسروش خان حدسش درسته 

 یبگن گل تو خواستنیو دار که م ریگ نیهم ی..تو یبابا دمت گرم!!!! گل کاشت -به سروش و گفت :سروش زدن و بهزاد رو کرد 

من  -خم شد و رو کرد به سروش و گفت : یسرمون و کم یکه دوباره پر کرده بود .. اومد باال یوانیکدوم دسته منه مجدم با ل

بهشون انداختم و همون  یراسته !!!نگاه گمیمن م یول -کرد و گفت : دبه من و بعد به مج یدست چپ!!سروش نگاه گمیم

شرط  یسر چ انایک -ها...مجد رو کرد سمت منو و گفت : شهی... باحال م نیکن یشرط بند هی -موقع پگاه گفت :

 رطش یسر چ نی...شما بگ نیشرو گهیراست م -کردم و رومو کردم اونور که بهزاد گفت : زی!!!چشممو رم؟؟؟یببند

مجد رو پارو کنه ...بچه ها زدن  یآقا نیدر تا دم ماش یاز جلو دیباخت با یهرک -به مجد انداختم و گفتم : ینگاه میببندن؟؟؟!!ن

مجد  ایکردن سروش  قی.. همه شروع کردن تشو شهینم نی!!!! بود!!! بهتر ازیییییعال -خنده و بهزاد رو کرد به من و گفت : ریز

رو لبم نشست و تماشاشون  یبازندست لبخند بد جنس یک دونستمیموافق بود منم که خوب م یکی دسبا ح یبه نوع یو هرک

کنم دست  شتریب جانشویه نکهیا ی...برا گهیجون نشون بده گل رو د انایک -باالخره ماهرخ رو کرد به من و گفت : نکهیکردم تا ا

 کهیزدم به مجد و دست چپمو در حال یداداش...!!!پوزخند یبرد وفکر کنم ت -چپم رو بردم باال .. بهزاد زد پشت مجد و گفت :

لبخند مردونه اکتفا کرد و از جاش پاشد و رفت  هی.. فقط به  شهیبود باز کردم ... سروش بر خالف تصورم که خوشحال م یخال

و  دیکش یقینفس عم هودتو چهرش کامال مش تی...مجدم که عصبان نهیکنار شوم سادیو وا ختیخودش مشروب ر یبرا وانیل هی

اون گوله  هیخانوم تالف انایخوشم اومد ک -و رو کرد به مجد و گفت : دیبهروز خند شتریکارم از همه ب نیرفت اونور نشست با ا

اومد  یآشپزخونه م یبزرگ از تو یپارو هیبا  کهیو بهزاد در حال دندیحرف بهروز همه خند نیقشنگ درآورد!!با ا یلیرو خ یبرف

با  کهی.. مجد رو کرد به من و در حالدنی... همه دست زدن و خند بوسهیجون دستتو م نیشرو -..رو کرد به مجد و گفت : رونیب

برو .. برو بلکه  -زد و گفت : یبهزاد جون ...بهزاد قهقه ا یترسونیم یخال یرو از تاکس رزنیپ -گفت : دیباریاز چشماش خون م

 دیپوشیمبل برداشت و داشت م یشد و بهروز رفت در رو باز کنه مجدم کتش رو از رو زنگ در خونه زده نیح نی..در هم دیپر

 -رو کرد به جمع و گفت : کیکالفه بعد از سالم عل دیوارد شدن همه با تعجب نگاشون کردن که حم دیکه بهروز با نسترن و حم

کرده و حداقل تا فردا ظهر راهها  زشیر کوهگفتن  نکهیتا ا میبود کیتراف یتو یساعت و خورده ا کیراهها بسته شده مام 

حرف مجد  نیا دنیکارشم مونده بود!!!با شن چارهیب -زد و اومد سمت ما و رو کرد به ماهرخ و گفت : یبستست!!!نسترنم لبخند

از  هبهتره ک یول کشهیطول م میدور بزن می!! سمت چالوس هم بستست الاقل ازون ور بر؟؟یمظمئن -و گفت : دیرو کرد به حم

با مادر  هیبد برف یلیآره بابا از دوطرف بستست.. خ -مثبت تکون داد و گفت : یبه نشونه  یسر دی!!حمفتم؟؟یب یکارو زندگ

و گفت  دیبه موهاش کش یخود داره!!!مجد دست یجا گهیکه د نجایسانت نشسته ... ا 42 کیگفت تهرانم نزد میخانومم حرف زد

نداره آخرش  یبیع -شونه انداخت باال و گفت : الیخ یبرم تا دوازده تهران باشم !!!بعدم ب ده خواستمیبابا من و باش م یا -:

موضوع بود که فردا هر  نیا یلحظه فکرم رو نیکرد!!من که تمام ا شهی..چه م کنمیشرکت با مهندسا هماهنگ م زنمیزنگ م نهیا

 دیآقا حم یعنی -و گفتم : دیرو کردم به حم نیهم ی سهباشه وا زیممکن شک بر انگ نیو ا میستیسه نفر من و حسام و مجد ن

 ینامه  اناخانومینداره ک یبیع -و گفت : دیحرف من حسام خند نیشرکت ..با ا رفتمیم دی؟؟؟! من فردا با ستین یراه چیه

رفتن و  سهیر هامضا کنه!!!با حرفش همه از خند سیرئ نیبد کردیبادست به مجد اشاره م کهیو در حا نیسیدرخواستتون رو بنو

سر جاش نشست و مشغول حرف زدن  یحرفا دوباره هرکس نیزد ....بعد از ا یلبخند یو نه حت دیمجد نه خند نیریبر خالف سا

نرفته  ادمونیهنوز شرط رو  نیشرو نیبب -نشسته بود رو کرد و گفت : دیشد که بهزاد به مجد که رفته بود کنار حم یگریبا د

و رضا و بهزاد هر سه به مجد  دیکرد و حاال حم فیشرط؟!؟!بالفاصله ماهرخ براش داستان رو تعر ومکد -گفت : دیحم -ها .. 

بابا بد بخت رو  دیول کن -سروش رو کرد به بهزاد و گفت : نیح نیهم یکه زود تر بره و مشغول شه تو انداختنیمتلک م

 یچشم ریموافقت خودشون رو اعالم کردن... ومجد ز همهبایبعد از شام بره تا صبح سرگرم باشه..تقر میشام که خورد نیبذار

نشد ...ساعت  هیقض نیراجع به ا یتا بعد از شام موقع خواب بحث گهیبه سروش زد و د یبه من و بعدم پوزخند ینگاه غضبناک

 ی.. وقت ستراحتا یرفته بود برا هیکه به خاطر حال بدش زودتر از بق رایها شروع شد حم ازهیخم بایبود که تقر 11 یکاینزد

خانوما راحت باشن بهتره  نکهیا یواسه  ستین شتریدو خوا ب ب نجایا -رو کرد بهمون و گفت : ادیهمه خوابشون م دیبهزاد د

قدم  شینفر پ نیو کرد و به عنوان اول ی.. ماهرخ تشکر میخوابیم ییرایپذ یجا تو نیباال ما مردام هم یاتاق خوابها یتو نیبر

 دهیخواب رایکه حم یاتاق یو نسترن و ماهرخم رفتن تو میاتاق رفت هی ینسترنم پشت سرش.. من و پگاه تو وشد و من و پگاه 

دنده به اون  نیخوابم عوض شده بود و فقط داشتم از ا یباز جا دونمیچند ساعت گذشته بود فقط م دومیبود و بزرگتر بود ...نم

... همه خواب خواب  نییاز پله ها پا یواشیزدم و رفتم  ایرو به در لد نیهم یو به شدتم تشنم بود .. واسه  شدمیدنده م

مطمئنا  کلشونیبودن که با توجه به ه گهیبدم .. اونورم دونفر  صیتونستم رضا و سروش و بهروز رو تشخ یکیتار یبودن و تو
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 دهیو من ند ودیمن  پشتکه درست  دیخرو پف حم یدرشت تر ازونا بود .. با صدا یلیبهزاد و پژمان بودن چون مجد خ

خش خش پشت  یبود که مجد کجاست که با صدا نیا ریآشپزخونه ذهنم درگ یو بدو رفتم تو دمیلحظه از جام پر هیبودمش.. 

 زیخش خش اومد .. گوشمو ت یکه آب خوردم دوباره صدا گهید کمینبود ...  یزیبرگشتم...اما چ عیو سر ختیر هویسرم قلبم 

نبود  یانداختم ...کس یدزد باشه رفتم دم در و آروم در رو باز کردم و نگاه دیشا نکهیرونه و با فکر ایصدا از ب دمیکردم د

 نیهم یذاتا!!! واسه  دهی.. منم که برف ند ومدیم یبرف تند و خوشگل هیبه آُسمون انداختم...  ی... و نگاه دمیکش ینفس راحت

 هی!! آُسمون سرخ سرخ بود و عالوه بر برف  بایز تینها یب یسرد بود ... ول یلیخ.. هوا  رونیآروم پالتومو برداشتم و زدم از در ب

 یپشت سرم زود یپا یکه با صدا کردمی.. نگاه میدیبرف بود و سف کردی... داشتم بهاطراف که تا چشم کار م دیوزیم میباد تند

 انایبه به!!! ک -که راهمو سد کرد و گفت : ونهکردم و اومدم برم سمت خ یپارو دستش بود اخم هیمجد که  دنیبرگشتم و با د

تفاوت راهمو کج کردم که از  یبهش کردم و ب ییگرگ بخوردت؟؟؟!!!نگاه گذارا رونیب یوقت شب .. اومد نیا یگیخانوم!!!! نم

همه  اون -!!چشماش سرخ سرخ بود!!!رو کردم بهش و گفتم :؟؟؟؟یجوابمو نداد -اونورش برم که دوباره جلومو گرفت و گفت :

 یپس بهتره بر ستی..موندم شما ... بعدم.. االن شما حالت خوب ن ندازهیرو از پا م لیف یکه شما امشب خورد یمشروب

 -.. آرو م سرشو خم کرد سمت صورتومو گفت : دمیبود که تا حاال د یتر از هر آدم اریبهم کرد ... نگاهش هوش یکنار...نگاه

 -شدم و گفتم : ی!!!عصبانزدمیرو مخم لب نم یرفتی!!! نگفتم؟؟؟؟!!! امشبم اگه تو نم!دونمیبهت گفته بودم من حدم رو م

حولش دادم و خواستم رد شم که  تیحرفمو نگفتم و با عصبان هیبق -... ایوحش نیدارم .. شما ع کاریمن؟؟؟!! من به شما چ

که محکمتر گرفتتم .. رو کردم  ارمیدستش در ب تو!!!!با حرص.. تقال کردم بازومو از دیبهت گفتم ببخش -بازومو گرفت و گفت :

 ادیاز من بدتون م نقدریبود!!! اگرم ا یسهوا انجام بشه نه عمدا ...کار شمام عمد یکه کار یمال زمان دیببخش -بهش و گفتم :

بازوم محکم  دنهمزمان با ول کر ی!!! عصبمینزن یبا هم حرف گهی.. بهتره د دیکنیم یرو سر من خال تونیزندگ یکه عقده ها

به خودش  ینجورینفر ا هیلحظه احساس حقارت کردم که  هی یهولم داد ... در اثر شدت حرکتش .. پخش شدم رو برفها ...برا

پسش زدم و خواستم بلند  تیبا هام رفتار کنه ...بغضم گرفت ... دستشو سمتم دراز کرد تا بلندم کنه با عصبان دمیاجازه م

 هی یدونم نزده بود بعدم تو هیکرد ازون مهربونا .. ازونا که از صبح تا حاال  یدوباره افتاذم . خنده ا مخورد زیل نباریشم اما ا

ناخودآگاه اشک اومد به چشمام و اومدم برم که حصار دورمو تنگر تر  یچرا ول دونمیحرکت بازوهامو گرفت و بلندم کرد ... نم

رو صورتم که چونمو با دستش گرفت و  دیشتر شد و چند قطره اشک چکیب غضمیاز سروش خوشت اومده ؟؟؟!! -کرد و گفت :

نگاش کردم که  یعصب هوی... یکنیم هیکه به خاطرش گر یدوستش دار نقدریا یعنی -صورتمو گرفت سمت خودش و گفت :

و ... کار  یحشدختره خوشگل و هیسرد و  یو هوا ینگام نکنا...!!!!!! شب برف ینجوریا انایک یوا -و گفت : دیغش غش خند

 یدنبالم فقط موقع ادینکرد تا ب یرفتم سمت خونه ... اونم تالش یحرف چیه ی!!! آروم دساشو از خودم جدا کردم و بایدیدستم م

..نفسمو  کنهیصدام م ینجوریچرا ا نیخدا !!! ا ی!! واانا؟؟؟یک -گفت : ختیفرور نهیس یکه دلم تو یدم در با لحن دمیکه رس

 رهیدا هی -پارو کنم!!!خندم گرفت ...  دیتا کجا با یبگ شهیم -بله؟؟!!! -جوابشو بدم : تفاوتیکردم که ب یو سع رونیدادم ب

کردم ..  یبشه!!!اخم یبرف یجبران اون ضربه  دوارمیچشم!!! ام -گفت : دیرو نشون دادم که خند الیو یجلو یبزرگ از محوطه 

 دمیخواب یشب به راحت یبود باق نیا شیو از در اومدم تو و جالب چندان به اخم شباهت نداشت دونمیکه خودمم م یاخم

که تا اون ساعت  دمیاز خودم خجالت کش یلی... خ دمیبود که از خواب پر 11 یکاینزد بای....فصل هفدهم :فردا صبح ساعت تقر

کجا  یعنینبود ..  یسالن کس ی... تو نییدست و صورتم رو شستم و لباسم رو مرتب کردم رفتم پا نکهیخواب بودم و بعد از ا

 کهیت هی ییچا هی ختنیکه داشتم رفتم سمت آشپزخونه و بعد از ر یرفته بودن؟؟؟!!!شونه هامو باال انداختم و بخاطر دل ضعفه ا

نامه ام ننوشته  هی یگذشت نگران شدم حت یا قهیدق ستیب بایبرداشتم و مشغول خوردن شدم .. تقر زیاز رو م تییسکویب

خوب  یتماس شدم ... ول یمجد منتظر برقرار یبرداشتم و با گرفتن شماره  مویفالن جا بالفاصله گوش میریم میدار مثالبودن که 

 هی بایهال منتظر .. تقر ینشسم تو نیهم یام نداشتم واسه  گهیکس د یبود آنتن نداد شماره  یو برف یچون منطقه کوهستان

 دنیزنگ در اومد و بدو رفتم در رو باز کردم ... با د یکه صدا شدمیم فهداشتم کال گهیوضع گذشت د نیبه هم گهیربع د

نبود!! شما  یشدم کس دارینه من ب -!!ستن؟؟؟ین هیبق -دادم ..رو کرد بهم و گفت : یسروش پشت در وارفتم و سالم آروم

بهش انداختم  ینشد!!! نگاه برف ؟! خوب شد کله ملق ی!!!خندم گرفت توکمینه من رفته بودم بدوام  -کجان؟؟! نیدونینم

و کاپشن  وریپل هی دهیز حمت کش کلشیه یکه برا دادینشون م نیبود ا کیداشت و بر خالف مجد که فابر یا دهیورز کلیه

 یخواینم -زد و گفت : یبله؟؟؟!!لبخند -سرفش به خودم اومدم و گفتم : ی.. با صدا یمشک یتنش بود با شلوار ورزش یمشک

که وارد هال شدم ... سروش  یدر رفتم کنار ..موقع یو از جلو دیآهان .. ببخش -.. با خجالت گفتم :  نارک یدر بر یاز جلو

بهش کردم بدم  ی...نگاهیجالباس یتو یبذار نارویا یکنیلطف م -کاپشنش و کالهش رو در آورد و گرفت سمت من و گفت :

هال که رو کردبهم و  یکردم .. دوباره اومدم تو زونیو آو تمتو رو موندم و ازش گرف گهیخوب د یول یبگم مگه چالغ ومدینم

بار ابرومو دادم باال و با خودم گفتم بچه  نی!!ا؟؟؟یزیدونه بر هی یکنیلطف م -بله هستش.. -خانوم؟؟؟!! میدار ییچا -گفت :

زد و  یلبخند دمید صورم!!!بر خالف تنیآشپزخونست خودتون زحمتشو بکش یتو -پررو!!!!!! و رو کردم به سروش و گفتم ...
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نه  -؟؟!! نیخوریخانوم شمام م انایک -گفت : یآشپزخونه با لحن آقا منشانه ا یخم کرد و رفت سمت آشپزخونه و از تو یسر

 یشتریموقع حضورش آرامش ب دمیتو خونم...شا ومدیچرا معذب بودم باهاش بر خالف مجد که راحت م دونمی..نم یمرس

 ی نهیبه س نهیراهرو و دم آپزخونه س یاطراف بزنم که تو یگشت هیکجا رفتن و  هیبق نمیبرم بب تافکر پاشدم  نیداشتم با ا

 -کرد وگفت : یاطراف بزنم!!!اخم یچرخ هی رمیدارم م یچیه -؟!! نیریم نیکجا دار -زد و گفت : یسروش در آمدم ... لبخند

 شمینه مزاحم شما نم -بهش انداختم و گفتم : ی...نگاه میریهم م بعد با نیرو بخور تونییچا دیی..بفرما ییخطر ناکه تنها نجایا

..  رونیو همراه با من از در خونه اومد ب دی...بالفاصله لباسش رو پوش امیمنم م سایپس وا -مواظبم .. اومدم برم که گفت :

 هیخوب از  یول کنهیفکر م یچ نهیبب نیبود اگه مجد منو تنها با ا نیذهنم ا یحس گناه داشتم تمام مدت تو یچرا ول دونمینم

افکار بودم که سروش  نیهم یتو شهیم یرتیرو که بهش عالقه منده بخاطرش غ یمرد نهیدوست داره بب یهر دختر گمیطرف د

.. سال  نینیشرو یآ؟ پس هم رشته  -..یمعمار -1؟؟؟! دیخونیم یخانوم شما چه رشته ا انایخوب ک -رو کرد بهم و گفت :

 -.. نیپگاه یمن فکر کردم هم سن ها ادیاصال بهتون نم -ابروش رو داد باال و گفت : یتا هیاول ارشد .. لسا -؟ نیچندم

از  یکردم .. ول ادیسرعتم رو ز کمی یشد و من از خوشحال انیمجد نما یاز سمت جاده پاجرو نیح نیهم یتو نیلطف دار یمرس

.. تو  نیگذاشتم اونجا که اگه سروش نبود با مغز خورده بودم زم روپام  قیبسته بود و منم دق خی نیقسمت زم هیشانس بدم 

 نیا یمن رو تو نکهیواسترس ا شدیم کتریمجد هر لحظه نزد نیماش میو هوا معلق بودم ... از طرف نیزم ونیبغل سروش م

پر کاه جابجا شدم  مثل شیقو یدستا یسمت خودشو تو دی.. سروش محکم بالفاصله منو کش کردیم وونمیداشت د نهیحالت بب

خوردن  زیل یمتاسفانه مجد به جز صحنه  یول دیطول نکش هیثان 3از  شتریب دیشا نایبغلش...تمام ا یافتادم تو یهولو پ بایو تقر

چه خبره  نجایا -گفت : تیکه با عصبان یاز صداش موقع نیو ا دیصحنه هارو به وضوح د ریبود سا دنشونیچیمن که همزمان با پ

 یو حرف نییو به شدت معذب بودم سرمو انداختم پا رونیمشخص بود ..من که از بغل سروش اومده بودم ب یراحت به؟؟؟؟!!!! 

از  انایبنده خدا ک نییبابا شما ها کجا -رو کرد به مجد و بهزاد که با مجد بود و گفت : لکسیر یلینزدم .. در عوض سروش خ

نداد و احساس کردم اونقدر  ی...مجد جوابیباال برف باز یتپه  دیباش تهرف دیشا میخونه تنهاست االنم گفت یتو 11ساعت 

 یجاده ک مینیبب میرفت دیبا نسترن و حم 9ساعت  نیمن و شرو -بهزاد رو کرد به سروش وگفت : یول ادیکه حرفش نم هیعصبان

چون کار داشتن رفتن ...  یعجله ا و میکن یخداحافظ هیگفتن از بق دیباز شد نسترن و حم شمیساعت پ مین بای.. تقر شهیباز م

چون رو کرد  دیانگار بهزاد حال مجد رو فهم یول دونمیبزنن ...نم یدور هی.. اونام البد رفتن  میخبر بد هیبه بق میماهم برگشت

 کونت یموافقت سر ی..سروش به نشانه  الیرو ببره و انایک نمیدنبال بچه ها شرو میمن و تو بر یخوایم -به سروش و گفت :

نبود بگه بد بخت توکه از  یکیکلشو بکنم ... آخه  خواستینداره من برم؟؟؟!!دلم م یمورد انایک -داد و رو کرد به من و گفت :

... با دور  فتنی.. بعدم منتظر شدم تا بهزاد و سروش راه ب یرادینه چه ا -نگاش کنم گفتم : نکهی..بدون ا یشد شیاول سر

کجا؟؟؟؟!!!! سوار  -شدم : خکوبیمجد م یدورگه  یبرم که با صدا ادهیشم اومدم پ نیماش سوار شدیشدن اونا منم که روم نم

بار  نی!!!اشمیمزاحم نم رمینه خودم م -زدم و گفتم : یبه چشماش نگاه کنم لبخند نکهیشو !!!رو مو کردم سمتش و بدون ا

که سوار شدم آروم گاز داد ورو کرد  ی.!!!!!!!!!!!!!!موقع...... سوار شو .گمیبهت.... م -لحنش آمرانه بود شمرده شمرده گفت :

خودم گفتم  شیشد پ داریلحظه اون حس سرکشم ب هی یچرا ول دونمیکن !!!نم فیخوووب ؟؟؟!! تعر -گفت : یقیبهم و با اخم عم

از تک و تا بندازم!!!  دموداشت خو یلیمنه!! بعدشم چه دل ی کارهیبدم؟؟!! چ حیتوض نیا یذاره برا یلیاتفاق بوده افتاده چه دل

 یقصه  -داد زد : بایدونه زد رو فرمون و تقر هی یکنم ...؟؟؟عصب فیتعر ویچ -گفتم : یلکسیبا لحن آروم و ر نیهم یواسه 

شدم و  ادهیمعطل نکردم و پ نیهم یرو نگه داشت واسه  نیماش بایو تقر الیدم و میدیلحظه رس نیهم یکرد رو .. تو نیحس

برم گردوند سمت خودش .. تقال کردم  دادیکه فشار م یراه مجد مچمو محکم گرفت و ر حال یکه وسطا الیسمت و تند تند رفتم

 پرسمیازت م گهیبار د هیسوال ازت کردم ..اون جواب من نبود ...  هی -که داد زد سرمو گفت : ارمیکه دستمو از دستش در ب

ندارم که  یفیتعر چیه یبپرس گمیبار د ستیب -شد و داد زدم : یعصبان.. یکردیم یکن تو بغل اون آشغال چه غلط فی... تعر

ااا؟؟؟ اون رو  -گفت : زدینفس نفس م تیاز زور عصبان کهیابروشو داد باال و در حال هی... ومدهیبکنم.. ولم کن تا اون روم باال ن

رو کرد بهم و گفت  الیسمت و بردیکشون کشون م من رو کهیدر حال ؟؟؟؟؟بعدمیکنیم یچه غلط ادی.. ؟؟؟؟ مثال ب ومدهیتو باال ن ی

زدم و گفتم  غیج یهولم دادتو عصب بایانداخت و در رو باز کرد و تقر دیکل الیدم و میدیرس -دارم واست خانوم مشفق ...  -:

 یدرازتر نذار متیگل جا به بعد پاتو از نینگفتم .. بهتره از یچیه یکرد یمجد تا االن احترامتو نگه داشتم هر غلط یآقا  نیبب -:

روز  هیروز با سروش  هی یریگیقلوه م یدیشب با من دل م هی!!! پس کارته م؟؟؟یا؟ گل -نگام کرد و گفت : یلبخند عصب هی...با 

واقعا راجع بهم  یعنی...  گفتیم یچ نیا اینه ...شوکه نگاش کردم ... خدا یکه دم دستته رو دار یو خالصه هرک ایبا پور

برام  -باشم گفتم : یعاد کردمیم یکه سع یدر حال نیهم یاالن وقتش نبود واسه  ی.. بغضم گرفته بود ول کردیم فکر ینجوریا

؟؟!!!بعدم  نی؟ برادرم نی! بابامد؟؟؟یمن ی کارهی!!!.. چیگی... اصال حق با شما!!!! شما راست م دیکنیم یشما چه فکر ستیمهم ن

درست  نیدر آر یبامبول هیکه هر ساعتش  نجایا نیمجد... به زور منو آورد یآقا مرد نیفرد -تر و با لحن بلندتر گفتم : یعصب

 یمن رو متهم به کثافت کار نجوریشما ا شهینم لیدل نیا یول ستمیگربه کوره ن نیدر حق من کرد ادیمدت لطف ز نیا یشما تو
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دستا شو حائل کرده بود دو  کهیمنو در حال بغل واریو محکم مشت زد به د دیبه موهاش کش یاومد سمتمو دست ی...عصب دیکن

 دمی.. خودم د یلعنت هینبود پس چ یاگه کثافت کار -رو کنترل کنه گفت : ادشیخشونت و فر کردیم یکه سع یطرفم با لحن

 نیهمه وقاحت و از ا نی...از ا گذشتی... بد که نم گهید یموندی.. خوب م رونیب یدیخودتو کش یدیرو د نیتا ماش یبغلش یتو

زدم تو گوشش و رو کردم و گفتم  یمحکم یلیناخوآگاه س نیهم یخسته شدم ... بغض گلومو گرفته بود ... واسه  نیهمه توه

 چینه من ... منم نه از شما نه از ه دیبریمختلف لذت م یها یکه از هم آغوش دییخود پندارد ... شما شیکافر همه را به ک -:

شما ساخته و پرداخته  فیکه ذهن کث یلینه به اون دل یآغوش سروش خان بودم ول یوبله .. من ت ترسمیجز خدا نم یاحد

منتظر  ایبزنم  یحرف گهید نکهیجام شکسته بود!!! بعدم بدون ا هینبود االن کمه کم  شونیو خورد و اگه ا زی!!! فقط پام لکنهیم

 یافتاد یبه چه روز نیبب انایخودم گفتم .. ک شی... پ دیرکبگه از پله ها رفتم باال وارد اتاق که شدم .. بغضم ت یزیبمونم اون چ

مجد بغضم شدت گرفت و بعد از  یحرف ها یآور ادیکه دوست داره بهت بزنه ... با  یهر حرف دهیبه خودش اجازه م یکه هرکس

بره و  نیاز ب مامچش یتا سرخ سادمیوا کمیبچه ها که امده بودن دست رومو شستم و  یکردم با صدا هیگر ریدل س هی نکهیا

 .نییرفتم پا

 اومد سمتم و گفت : دنمیبا د پگاه

 ... یتنبل تا االن خواب بود یا -

 نه بابا .. -

 برو چشمات پف داره ... -

 زدم و گفتم : یکردنم معلوم نشه لبخند هیگر نکهیا یبرا

 ؟؟؟!!! دیحاال تو آبرومو نبر ... شما کجا بود -

 ومدیدلم ن یخواب میدید یکنم ول دارتیب امیاول ب خواستمیمن م یبرف باز میگفت بر یرو هبهروز کشت ما نیبابا ا یچیه -

 یایب یتا اگه خواست ییبهت ما کجا گهیاونم م یزنیحتما به به همراه اون زنگ م ستین یکس ینیبب یخانم گفت پاشد نیشرو

 ... گهیبود د یجات خال یو خالصه حساب یبرف باز یاومده بودن برا گمید پی... دو سه تا اک میبود کاینزد نیهم شمونیپ

 زدم و گفتم : یلبخند

 ما ... یدوستان به جا -

 ... میبچه ها بود بخور میرستوران شناس که پاتوق قد هی یسمت تهران و ناهارم سر راه تو میفتیهمه راه ب 1شد ساعت  قرار

دم همون  میگم کرد گرویخودش بره و اگرم همد نیبا ماش یشد هرک نیهمه حاضر شدن و قرار بر ا 1تا ساعت  خالصه

... سروش  انیلباس بپوشن و ب می... منتظر شدم تا بق رونیلباسامو پوشدم رفتم ب هیرستوران قرارمون باشه ... زود تر از بق

بود اومد سمتم و  صبحش تنش یایرو دوشش بود و لباس ورزش یمشک یکوله  هی کهینفر بود که به من ملحق شد در حال نیاول

 شد و گفت : رهیبه صورتم خ کهی

 !!ن؟؟؟یکرد هیخانوم؟؟؟! گر انایک -

 نه تکون دادم که گفت : یکردم و سرمو به نشانه  یاخم

 ... نیکرد هیگر فهممیراحت م دمتونیمن که د یبذارن به حساب خواب ول هیممکنه بق -

 نگفت ... یزیچ گهینزدم و رومو کردم اونور ... اونم د یحرف

 بعد همه جمع شدن و پگاه رو کرد به من و گفت : قهیدق 2-3

 الاقل تا دم رستوران .. ایتو با ما ب انایک -

 گفتم : نیهم یکه پگاه داده واسه  یشنهادینبود از پ یاصال راض افشیبه مجد انداختم ... ق ینگاه مین

 !! د؟؟؟یهست یشما با ک -

 !!!گهید ای! بمن و پژمان و بهروز و بهزاد!! -

 !ستم؟؟یمزاحم ن -

 و گفت : دیخند بهروز

 ...ی.. مراحم انایک هیحرفا چ نیا -

 !!!!رفتیم یکیمکز تیمیشد .. کال مجد و دوستاشون توشون صم یمیصم یک نیخودم گفتم ا شیپ

 رو کرد به حسام و گفت : رای... حم نیح نیهم یتو

 ؟؟؟ گهید میبر نیبا شرو هیخال نیشرو نی, االن ماش میاومد نایا دیما که اومدن با حم -

 به مجد انداخت و گفت : یحسام نگاه -

 ؟؟؟!! نینداره شرو یرادیا -

 و گفت : رایبود رو کرد به حم یحرص هیصداش  یتو کهیدر حال مجد
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 !!! هیعال میلی.. خ هیچ رادیا -

مجد رد  نیکه از کنار ماش یو پزمان جلو ... موقع میقب نشستبود و من و پگاه و بهزاد ع دیسف یسانتافه  هیبهروز  نیماش

منحرف کنم ... تا  گهیسمت د هیدادم فکرمو به  حیزدم و ترج یجلو ... پوزخند رایحسام عقب نشسته و حم دمید میشد

و تمام مدت  می.. موجه گذر زمان نشد هاشیو واقعا با بهروز و شوخ دیکش ولط یساعت 2 ریبودن مس یرستوران به خاطر بر ف

که با بهروز داشت بهزاد که  یتیمیراه احساس کردم پگاه به بهزاد تعلق خاطر داره چون بر خالف صم ی... تو میدیخندیم میداشت

 زبونش بکشم .. ریزمان مناسب از ز هی ی.. خودم از کشفم ذوق زده شدم و گذاشتم تو نداختیگونه هاش گل م زدیحرف م

شد رو کرد به مجد  ادهیپ نیاز ماش رایکه حم ی.. موقع یشد ادهیو همه پ مینگه داشت یمیقد یرگ ولرستوران نسبتا بز هی دن

 و گفت :

 سردمه ...  نیشرو -

 بهش انداخت و گفت : یمجد نگاه -

 ؟؟! نیبدم از ماش یخوایکاپشنتو م -

 اوند و گفت : یا عشوه

 ...  ستیاون گرم ن -

 انداخت و گفت : ینگاه رای... حم رایداد و کتشو در آورد و داد دست حم رونینفسشو ب مجد

 رو دوشم ؟؟؟!! یندازیم -

درشت کت رو انداخت رو  کمی یاز من نداشت چون با چشما یمونده بودم اگار مجدم دست کم ییهمه پرروو نیکف ا یتو -

 حلقه شد دورا بازوش .. رایدوشش و اومد که بره دست حم

زدم و رومو کردم  یحرصش بدم پوزخند نکهیا یکرد واسه  دایپ یلحظه سرشو بلند کرد و نگاهش با نگاه من تالق نیهم یتو

 اونور و رفتم!! 

به  دهیبود و اونم درست چسب یجا خال هی.. از شانس بده من  زیدستمو شستم رفتم سر م نکهیبعد از ا ییرفتم دستشو اول

... خالصه  ادیجا تا چشمش در ب نیهم نمیشیمنم م نهیمجد بش یکم مونده بود رو پا رایحم یسروش.. هر چند بدم نبود وقت

نگذشته بود  کمیکردم و نشستم ..  یواشیداد عقب و منم تشکر  مویکه سروش متوجهم شد و بلند شد و صندل نمیاومدم بش

گرفتم همونو سفارش  میچنجه بودم تصمعاشق  یمشغول انتخاب غذا شد من که از بچگ یکه گارسون منو ها رو آورد و هر ک

 دم گوشم گفت : هویبدم که سروش 

 سفارش دادم ... یحدس بزن من چ -

 !!ه؟؟یباز -

 آره .. -

 همممم.... برگ!؟؟!! -

 زد گفت : یلبخند

 پلو با گوشت!!! ی... باقال ینه !! سوخت -

 سفارش دادم .. یآ؟ خوب شما بگو من چ -

 فکر کرد و گفت : کمی

 !!! چنجه -

 و گفتم : دمیفکم وا مونده بود خند ییخدا

 ... نیدیاز کجا فهم -

 انداخت باال و گفت : شونشو

 که ... دنیفن استاده !! لو نم -

عکس  نکهی... بدون ا شدیتو دستش که داشت فشره م یمجد و منو یخنده چشمم افتاد به چشما یو تو دمیحرفش خند نیا با

 خودم گفتم حقته!!!!! شینشون بدم رومو کردم اون سمت و پ یالعمل

 بهزاد رو کرد به من و گفت : هوی میسفارش داد نکهیاز ا بعد

 من با سروش کار دارم ... دیکنیزحمت جاتون رو با من عوض م یخانوم ب انایک -

با  دمیبه مجد نگاه کردم د ید نشسته و وقتبهزاد درست کنار مج دمی... از جام که بلند شدم تازه فهم ستین یباشه مسئله ا -

 و صرفا به دستور مجد جاشو با من عوض کرد ه... یهست بهزاد الک یهرچ دمیآسود ه روشوکرد اونور .. فهم الیخ

 رو کردم به پژمان و گفتم : نیهم یبدم اومد ... واسه  یدیهمه پل نیا از

 پگاه ..؟؟! شیمن برم پ نینیبش نجایا نیایب شهیپس آقا پژمان زحمتتون نم -
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 دادیخشن مجد که قشنگ نشون م یزئم به چشما یپوست ریمن لبخند ز نباریخم کرد و بالفاصله رفت کنار مجد .. ا یسر پژمان

حرص  شتریمجد ب نکهیاز ییجورا هیسروشم و  یدرست روبرو دمیکه کنار پگاه نشستم تازه فهم یسوخته !!! موقع شییجا هی

 یلیکال معلوم بود خ یبود ممکن بود نگاش پاک نبود و یا دهید ایقلب نشست ... سروش آدم دن یتو یذوق زائد الوصف خوردیم

...  کردیم یا گهیتصور د ایخوب ... مجد گو یول ستین رایجمع مثل پگاه و حم یحاضر تو یاز خانوما چکدومیخط نه من ه یتو

 نیسمت ماش میرو مهمون کرد را ه افتاد مهبه هر حال بعد از خوردن ناهار که مجد ه شتاختیاون مرد بود هم نوعاشو م دمیشا

 یبعد از خداحافظ دادمیاز خودم ضعف نشون م دیخوب نبا یبودم ول یحال هیقرار بود با مجد تنها باشم ..  نکهیها ... از تصور ا

منم خبر بدن تا  هبود ب یبه بعد هر برنامه ا نیشد از نیا با بچه ها و رد و بدل کردن شماره با ماهرخ و پگاه قرار بر یطوالن

ساختمون  یمن تو دونستنیبودن و از همه مهم تر م یخوب یدخترا ومدی.. منم بدم نم میو دور هم باش میباهم آشنا بش شتریب

شد که حسام  نیقرار بر ا رایحم یباهاشون راحت بودم .. با غر غر ها نیهم یپنهان کردن نداشتم ... واسه  یبرا یزیمجدم و چ

کم  یالزم نبود با مجد تنها باشم و از استرسم کل گهیاز حضورش خوشحالم شدم چون د شهیو من بر خالف هم انیو اونم با ما ب

جلو و من و حسام مجبور  دیپر یزود رایتو هم بود ... موقع سوار شدن حم یمجد بد جور یدرست بر عکس من اخما یشد... ول

 دمیساعت نگذشته بود که نفهم میشده بود ن میبود و سرما باعثکرخت هبهم مزه کرد یلی... من که ناهار خ مینیعقب بش میشد

 خواب رفتم ... نیماش ی شهیطور که سرمو چسبونده بودم به ش نیشد و هم یچ

شدم با  اریکه هوش کمی...  دمیرو از خواب پ شهیخورد به ش یدست انداز سرم گرومپ هی یبودم که تو دهیچقدر خواب دونمینم

مجبور نشدم تا اون لحظه مجد  نکهیو خوشحال از میدیرس بایحدس زدم که تقر کیتار یو هوا رایحسام و حم یخال یجا دنید

.. صداش نکاریبه محض ا یخودمو زدم بخواب دوباره .. ول عیسر فتهیاتفاق ن نیبه بعدم ا نیاز نکهیا یرو تنها تحمل کنم , برا

 : گفتیاومد که م

 !!!میدیرس گهیدوباره نخواب د -

بهش محل بذارم دوباره چشمامو که ناخودآگاه با حرفش باز  نکهی.. پشتشم چشم داره . بدون ا هیک گهید نیخودم گفتم ا شیپ

صله چشمامو باز بالفا میدیکه رس دمیدر فهم یمتوقف شد و از صدا نینگذشته بود که ماش قهیشده بود بستم ... چند دق

 پله ها باال برم .. مجد از پشت سر گفت : ازشدم ... اومدم که  ادهیپ نیکردم و از ماش

 !!!انایکارت دارم ک -

انداختم و در رو باز کردم  دی.. بدون توجه بهش کل دیکه بهم رس کردمیندادم و بدو رفتم باال داشتم قفل حفاظ رو باز م محلش

 راحت اومد تو!!! یلیزور هم در رو باز کرد همم خ هیببندم دستشو حائل کرد و با  و رفتم تو تا اومدم در رو

 کرم و گفتم : یاخم

 !!!رونیب نیبر -

 و گفت : دیکش قینفس عم هی

 باهات حرف بزنم!!! خوامیندارم!!! م تیکار -

 1....!!!! نیحرفاتون رو زد یندارم ... همه  یمن با شما حرف -

 شد و گفت : نیغمگ نگاش

.. چطور  شهیسال اختالف سن ... باعث م 9-8قبول کن  یدست خودم نبود!!!! درست !!! من نه برادرتم نه پدرت ... ول انایک -

 ترم ... دهید ایبگم .. من مردم .. دن

 نگاش کردم و گفت : یعصبان

!!!! د؟؟؟؟یکن نیبه من توه نیدیه خودتون اجازه م؟؟؟؟!! ب دیبکن یهر قضاوت نیدیبه خودتون اجازه م دهید ایو دن نیچون مرد -

بازم بهتون  نیکرد میخصوص میکه به حر یبعد از اون تعرض مونمیمجد پش یآقا مونمیمردم؟؟؟!!!!! پش هیمن هربار تو بغل 

 اعتماد کردم .. ازتون گذشتم!!!!!

 لبخند محو ... رو کرد سمتم و گفت : هیلبخند زد  هوی

 بود؟؟؟!! یچ لتی!!! دل؟؟؟؟یچرا باز اعتماد کرد -

 کردم و گفتم : یکه مد نظرشه زل زد به صورتم ...اخم هیجواب دنیکه منتظر شن یکس نیع بعدم

 !!!نیبود سمیچون... چون رئ -

 نگام کرد وگفت : یجد هوی

 آره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بود واست ؟؟؟؟!! یاک کردیم نکارویبود ا ستیمن رئ یجا یا گهیتو هرکس د یعنی -

 نه!!! -

 !! ؟؟؟یپس چ -

 !!!یچیه -
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 .. جوابمو بده!!!!! انایک ستیجوابم ن یچیه -

 ن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یدی... جوابتونه فهمدونمیجوابتونه ...نم یچیچرا ... چرا !! ه -

 خم کرد و زل زد بهم .... کمی سرشو

و  می.. دختر بد گفتمیم ایدوست داشتم؟؟!!  گفتمی؟؟؟؟ م گفتمیم یباز بود .. چ یچم شده بود .. مچم بد جور دونمینم

قدم  هیو  دیبه موهاش کش یفقط نگا ش کردم کالفه دست نیهم یبود واسه  یمعن یدو ب نیجز ا ی...!!!! هر جواب خواستمیم

 اومد جلو و درست روبروم قرار گرفت و گفت :

 ....ی...حرف بزن لعنت انای... بگو کاد؟؟یوشت مبگو ... از من خ انای؟؟!! ک ادیاز من خوشت م نکهیجز ا -

قبول  خواستمینم یعنی...  تونستمیچشمم گذشت .. من نم یاز جلو لمیف هی نیمدت ع نیتمام ا دیلرزیگرفت ...تنم م بغضم

.. روبرو شدم .. بر خالف محمد که اومد  انیعر تهیبار واقع نیاول یشده و برا یتک تک سلوالم جار یکنم عشق مجد ذره ذره تو

ازم اعتراف  خواستیبود که م سادهیروبروم وا یکی نباریدوستش داشته باشم ا تونمیمنم م دینپرس یاز عشقش گفت و حت

 نی... با ا دمیخوابیاون م یایتوذهنم و شبا با رو ومدیاسم اون م کردمیکه مدت ها بود صبح ها که چشم باز م ی...کس رهیبگ

قطره اشکم. پاک  گشیدست د هیو با  شدست ی... مجد آروم دستمو گرفت تو دیقطره اشک از چشمم چک هیفکرا ناخود آگاه 

 کرد و با لبخند گفت :

 از حضورم؟؟؟ رهیگیم تیبدم که گر نقدریترسناکم ؟؟؟؟!! ا نقدری؟؟؟!! ا یکرد خیچرا  -

دستم رو نشه رومو کردم  نیاز شتریب نکهیا ینگفتم و واسه  یزیچ ی... ول کردمیو خودمو خالص م زدمیداد م خواستیم دلم

 صورتمو برگردوند سمت خودش و گفت : یاونور .. ول

 بگو... یزیچ هیخانوم موشه حرف بزن!!!! حرف بزن .. من داغونم...  -

... نگاش .. نگاش  دید شدیچشمش ... چشاش تب دار شده بود و برق اشک رو به وضوح م یلحظه چشم انداختم تو هی یبرا

اومدن سرش  نییلحظه باپا هی یمهربون بود و منتظر... نفسام به شماره افتاده بود و به زور بغض تو گلوم رو فرو دادم ... و تو

 ...ستادیگونم ... زمان وا یو قرار گرفتن لبش رو

 

***** 

 سوختیگونم جز جز م یرو یبود ... مجد رفته بود ول دهیچیعطرش همه جا پ یدر به خودم اومدم ... مجد رفته بود ول یصدا با

پاهام  گهیتو چشمام و د دییاشک دو لیلحظه نفسم باال اومد و س هی ی... مجد رفته بود و من .... داغوووون شده بودم ... برا

... من  یجونم انداخت بود به یشیچه آت نیا ایکردن ... خدا هیزدم و هق هق شروع کردم گر نوزا نیزم یوزنمو تحمل نکرد و رو

چرا  ایکجا و اون کجا .. خدا نیا یبود ول دهیدست از سرم بر نداشت .. محمدم گونمو چند بار بوس اسیق نجامیچم شده بود ... ا

بعد از درون  یشدم ... چطور بهش اجازه دادم ول یلحظه عصبان هی یمجد ... برا یعنی..  شدی... باورم نم زدیم ینجوریقلبم ا

بوسرو .. چرا دوست داشتم  نیشدت گرفت چرا من دوست داشتم ا می؟؟؟ ....گر یهست یعصبان یمطمئن زدیم بیهم نهب یکی

 .. شدیتکرار م

من  دونستمیرو م نیفقط ا دونستمینه رو نم ایبازم با مجد روبروشم  تونستمیم نکهیاونشب چه بر من گذشت بماند ... ا نکهیا

خدا از ته  دونستمیته تهش م یکه نجابتم لکه دار شده ول کردمیفکر م نیکرده بودم ... تمام مدت به ا ریدوتا احساس گ نیب

 زیمجد اونقدر برام عز دمیرس جهینت نیخوبه خبر داره ... اونشب با خودم به ا ی خاطره هیبوسه برام  نیا نکهیدل من و ا

نه ..  ایداشت ؟؟؟؟  اقتشویواقعا مجد ل نکهیا ی... ول نمیبه پاش بشکه رو گونم گذاشت  یمهر هی نیبا هم ایهست که تا ته دن

 هوامو داشته باشه... دشبودم خدا خو دواریبه زمان ... وام سپردمیم دیبود که با یزیچ نیا

 هجدهم : فصل

 

پرت شده بودم  یبلند هیاتاق از خواب پاشدم .. تمام تنم کوفته بود و انگار از  یآفتاب پهن بود تو کهیروز بعد در حال صبح

چشمم رد شد .. نفس  یاز جلو یینمایس لمیپتو ... و دوباره اون صحنه مثل ف ری.. سرمو کردم ز شبید یآور ادی.. با  نییپا

 دهیژول یورم کرده موها یشوکه شدم .. چشما افمیق دنیزدم و با د یچرخ هیاتاق  ی... و از جام پاشدم ... تو دمیکش یقیعم

ساعت  میشرکت رفتن شدم.. از طرف الیخ یب نیهم یبدم .. واسه  افمیق یتو یرییتغ هیگرفتم  میتصم یچرا ول دونمی... نم

 مویتماس کوتاه با خونه گوش هیاومدم و بعد از  نییبرم مسخره بود ... از پله ها پا خواستمیصبح بود و اگرم م 12 یکاینزد

 یلی.. هوا خ رونیو زدم ب دمیبوت پوش میو ن نیگرم با شلوار ج یکسترخا یپالتو هیخاموش کردم و بعد از خوردن صبحانه 

حسم رو  یچجور دونمی.. نم یبود .. از همه چ ی..مغزم خال بردمیپام لذت م ریزده ز خی یاز خرت خرت برفا یسرد بود ول

که از ساختمون و  شگاهیآرا هیدم  دمیرس یچجور دمیفکر بودم که نفهم یاونقدر تو دونمی... فقط م هیکنم ... کار سخت فیتوص

 رو کرد بهم و گفت : ی... شونه هامو باال انداختم و رفتم تو .. وارد که شدم منش ستیمعلوم بود بد ن ناشیتابلو و ا
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 ؟؟؟!!! یداشت یکار زمیعز -

 بهش کردم و گفتم : یمنگ نگاه بایتقر

 عوض شم ...  کمی خوامیم -

کنار  زدیم مویروسر کهیزد و در حال یسالن لبخند ریداد.. مد حیسالن بود و براش توض ریمد ایخانوم مسن که گو هیکرد به  رو

 گفت :

 کوپ محشرم برات بکنم !!! هی تونمی! م؟ی؟؟؟! رنگ ؟؟؟! کدوم رو دوست دار تیمش ال زمیعز -

 .. گفتم : دمید نهیآ یتو افمویلحظه ق هینگاش کردم ...  منگ

 !!نیرو مرتب هم رشیز کممیموهامو رنگ کنم و  خوامیاول ابرو و اصالح بعدم م -

بود که نازک نکن!! و مشغول شد  نیکه از دهنم در اومد ا یزیرو کرد به ابرو بردارش و منو سپرد دستش .. تنها چ بالفاصله

صورتمو اصالح کرد  گهیدختر جوون د هینشستم  گهید یصندل هیخودمو نگاه کنم رفتم و رو  نکهی..بعد از ابرو برداشتن بدون ا

و هزار مدل آلبوم مدل و رنگ مو گذاشت جلوم تا انتخاب کنم .. دلم  گهیقسمت د هی یبعد از اون همون خانوم مسن بردتم تو

نظرمو به اون خانوم گفتم  یروش بکنم وقت یبلوط تیال هیگرفتم فقط  میتصم نیهم یبود و براق . واسه  یموهام مشک ومدینم

کوتاه کرد  یسانت کیموهام  ریو آخرم از ز دیطول کش یدوساعت بایو گفت به نظرش خوبه ومشغول شد تقر بالفاصله قبول کرد

کرده بودم واقعا ابرومو قشنگ برداشته بود  رییتغ یلی!!! خنمیتا خودمو بب نهیچرخوندتم سمت آ دیسشوار کش نکهیو بعد ا ا

 ی... واسه  بود بایفر یعروس یکه ابروهامو مرتب کرده بودم واسه  یبار نی.. صورتمم باز شده بود تا آخر یهالل کمیکلفت و 

و  ومدیبه نظر م یراض شگرمیآرا دادیموهامم صورتمو روشن تر نشون م تیال یها یکرده بودم از طرف رییتغ نقدریا نیهم

کارمو حساب و  ی نهیبستم و هز رهیمو هام با گ نکهیعوض شدم .. بعد از ا یلیخ گفتیو م زدیلبخند م نهیآ یمدام از تو

 ییداشتم و دوست نداشتم برم خونه ... تحمل تنها یحس بهتر یچرا ول دونمی.. نم رونیسر کردم و از اونجا اومدم ب مویروسر

شدم سر  یتاکس الیخ ینبود واسب یچندان راه ادهیکه پ ییو از اونجا شیراه افتادم سمت تجر نیهم ینداشتم ... واسه 

به قائم زدم و  یسر هیاول  شیتجر دمیبود رس 4 یکایگرفتم و خوردم ساعت نزد چیساندو هیضعف نکنم  نکهیا ی راهم واسه

دو تا شلوار  دیگرفتم ... بعدم با خر یبارون هیپالتو  هیمغازه  هیو در جا از  سیو بعدم رفتم سمت تند دمیژاکت قرمز خر هی

 4... ؟؟؟!!! فقط  هخون رفتمیم یچجور دیهمه خر نیرو هم خرج کردم .. خندم گرفته بود ... حاال با ا بمیپول تو ج یتتمه  نیج

مبلغ منو برسونه خونه ... ...  نیکردم با ا شیو چک وچونه زدن باالخره راض یدربست هیهزار تومن برام مونده بود و با گرفتن 

هارو با هن هن از پله  سهیجا که دستم بند بود چراغ رو روشن نکردم و کبود که داخل ساختمون شدم .. ازون 9 یکایساعت نزد

خوشحال بودم  نیهم یمعلوم نبودم واسه  یکیتار یمجددر اومدم... تو ی نهیبه س نهیپله س نیآخر یدرست رو االهل بردم ب

 لب گفت : ریز نهیبینم دمویجد ی افهیق

 !!!؟؟؟یکجا بود -

 جواب دادم : نشد نگاش کنم ...منم آروم روم

 .. رونیب -

نفساش از پشت سرم  یصدا کردمیهامو گرفت .. منم بدون مقاومت دادمشون دستش .. داشتم در رو باز م سهیشد و ک خم

رو گذاشت تو منم چراغ ها رو زدم .. سرش رو که بلند  دمیخر یها سهیرفتم تو و در رو باز گذاشتم .. از همون جا ک ومدیم

چم شده بود از  دونمینگاهم کرد .. نم نیصورت زد و با تحس یبه پهنا یبخندنگاش رو موها و صورتم ثابت موند و ل هویکرد 

 که گفت : نییو سرمو انداختم پا اوردمینگاهش گرمم شد ... تاب ن

 مهربون ... یخنده  هی..  دی..... بعدم خندی.. نگو رفت یریگینم لیتحو دمید -

 که آوردم باال درست روبروم بود ...آّب دهنمو قورت دادم که گفت :ضعف رفت و سرمو  دلم

 مهمونت باشم؟؟؟!!  ییچا هیامشب  شهیم -

تنم کردم و ناخودآگاه  ادیموهام ب تیسوخته که به ال یشلوار و بلوز قهوه ا هیمثبت تکون دادم و رفتم باال  یبه نشانه  سرمو

زد و  یرو گذاشتم و اومدم کنارش .. لبخند ی.. و رفتم سمت آشپزخونه و کتر. نییعطر زدم به خودم و بدو اومدم پا کممی

 گفت :

 !!؟؟؟یاینم یبگ یزنگ بزن هی دی!!نباگه؟؟؟یکشکه د سی؟؟؟! رئ انایک -

 خواب موندم!!! -

 !!دمیتا صبح نخواب شبیخوش بحالت من د -

 آگاه گفتم : ناخود

 چرا؟؟؟!!! -

 و گفت : دیکش یقیعم نفس
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 از خودت بپرس!!!!! -

 نگفتم ... یزیچ گهیهامو دادم باال و د ابرو

 کاناپه ... یرو دم کردم و دوباره اومد نشستم رو ییرفتم و چا یسوت کتر یصدا با

و  ختمیر ییمنم چا دنیفوتبال و مشغول شد به د 3رو روشن کرد و زد کانال  ونیزیخودشه تلو یراحت انگار که خونه  یلیخ

 رفتن نداره .. رو کردم بهش و گفتم : الیخ دمیگذشت و د یساعت مین بایش ... تقرگذاشتم جلو

 !!؟؟یمونیشامم م نیشرو -

 و  سادیفشنگ پاشد وا نیگرفت ... بعدم ع شیبهم نداخت که تا ته قلبم آت ینگاه هوی

 : گفت

 ..  ییاز چا ینه ... مرس -

 رفت!!!! رونیبهم کرد و از در ب یلحظه برگشت و نگاه هی یرفت سمت در و برا بعدم

که انگار ناراحت شد هر چند  دادیعکس العملش نشون م ینه ول ایکار درست بود  دونمیبه در بسته کردم ... نم یبهت نگاه با

کردم و  مرویتخم مرغ ن هیو شستنشون  وانایشدم و بعد از جمع کردن ل الیخ ینبود .. اونقدر منگ بودم که ب نینگاهش ا یتو

 شدم ...  هوشیب دهیخسته بودم که تا رفتم تو اتاق سرم به بالشت نرس یرو ادهیوردم و اونفدر از پخ

 یواسه  دمیکشیتا طرح م 3فردا دانشگام  یبرا دیقد مرگ کار داشتم با دونمیم یپاشدم ول یچه ساعت ستین ادمی فرداش

نهار افتادم و زنگ زدم  ادیغر غر شکمم  یبا صدا 1.5ساعت  یسر بلند کنم مشغول شدم طرفا نکهیاز صبح بدون ا بایتقر نیهم

سر  یرستورانه روپوش روسر کیپ اروی نکهیا الیکه زنگ آپارتمان زده شد و به خ ودچقدر گذشته ب دونمی.. نم ارنیبرام غذا ب

ونم با لبخند جوابمو داد و زدم و ا یکه دستش بود ناخودآگاه لبخند ییغذا ی سهیمجد و ک دنیکردم و در رو باز کردم .. با د

 گرفت سمتم ...: سرویک

 دم در گرفتم ... کهیغذاتم از پ ومدمیم رونیداشتم از ب ایب -

 ؟؟؟!! شهیچقدر م یمرس -

 عقب گفتم : دادمیم مویروسر کهی... در حال دیرو صورتم و خند دیکش مویکرد و روسر یاخم

 ؟؟؟!!! هیچه کار نیلوس ا -

 جواب بده گفت : نکهیا بدون

 توام!!!؟؟؟  یایبا بچه هاست .. م یشب دورهم -

 داغونم... یلی... خ دمیکش شویکیتا طرح دارم تازه  3نه  یواا -

 زد ...  یطونی.. بعدم لبخند ش یکمکت کنم؟؟؟؟! البته اگه منو قبول داشته باش یخوایم -

 و اومد تو و رو کرد بهم گفت : دید تیو از رضاخوب ... دو به شک بودم .. سکوتم ر یاز خدام بود ول راستش

 طرحت .. هیتو برو ناهارتو بخور فقط به من بگو چ -

 وریتنش بود با پل یسرمه ا نیج هیباال اتاق کارم ..  یدادم کاپشنش رو درآورد و رفت سمت طبقه  حیبراش توض نکهیاز ا بعد

 ادمیغذا.. تازه  یکنار و رفتم آشپزخونه و با بو ختمیفکارو با تکون دادن سرم ر نیبود!!!! ا پیخوشت یادیز یهفت زرشک قهی

 یتو یسرک هیخمار از ناهار رفتم باال و  یو چشما ریس یربع بعد با شکم هیخردن شدم ...  لاومد چقدر گشنمه و با ولع مشغو

ساس کرد حضورمو و سرش رو باال و آورد با خنده اح هی... بعد از چند ثان دیکشیخم شده بود رو نقشه و داشت م دمیاتاق کش

 گفت :

 !!!یشیخاله سوسکه م نهیع یجغله؟؟؟!! با روسر یاریدر ب تویمانتو روسر یخواینم -

 ادامه داد : بعدم

 استراحت کن ...  کمی.. تو برو  کشمیرو م یرو گذاشتم کنار االن دارم دوم یدیکشیم یکه خودت داشت یاون -

 خودمم ناشناخته بود گفتم : یکه واسه  یلحن هیزدم و با  یلبخند

 و ادامه دادم : دمی.. بعدم خند یتشکر کنم .. مرس یچجور دونمینم -

 !!!؟؟یخوریم یزیچ یقهوه ا ییچا -

 برق زد وگفت : چشماش

با  ختمیقهوه ر هیو  نییدرآوردم رفتم پا مویمانتو روسر نکهیاتاقم بعد ازا یبدو رفتم تو ستین ی.. اگه زحمت هیقهوه عال یوا -

لحظه گذاشتش رو لپش ... بعدم  هیظرف شکالت براش بردم باال . گذاشتم کنار دستش اومدم برم که دستمو گرفت و  هی

 و گفت : دیخند

 خنکه ... دوست دارم.. شهیدستات هم -

 ول کرد و گفت : که دستمو آروم نییسرمو انداختم پا گرفتیم شیکه گونه هام داشت آت من
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 .. یکه خورد یلیچرب و چ یجوجو برو بخواب چشمات خماره خوابه بعد از اون غذا -

 و رفتم سمت در که دوباره گفت : اوردمیبه روم ن یگرفت ول خندم

... من دوست  یشی؟؟!؟ بعدشم چاق م ستیخودت ن هییدست پخته به اون عال فیرو نخور ح رونیآت و آشغال ب نقدریا -

 ندارم!!!

 زد وگفت : یو ابروهامو با تعجب دادم باال که قهقه ا برگشتم

 رو دستمون!!! یمونیکال مردا منظورم بود!! اونوقت م -

 حرفش حرصم گرفت و گفتم : از

 ... مونمینم ینترس رو دست کس -

 ابروش رو برد باال و گفت : یتا هی

 !!!یمونیچرا رو دست من م -

 یمهربونش دوست داشتن ینگاهها نیبودم برام .. چقدر ا زی... چقدر عز رونیگرفتم و از اتاق اومدم ب دیرو ند جملش هامیا

 بود!!!

وتلخ هجوم آورد  نیریش الیعالمه فکر و خ هی...  شدمیسقف باشم خسته نم هی ریباهاش تا ابد ز نکهیاز ا کردمیاعتراف م دیبا

بود ...  یباز کردم ... امتحان خوب هویدورشون کنم چشمامو محکم بستم و روهم فشار دادم و بعد  نکهیا یبه ذهنم ... برا

اتاقم و  یصدا وضو گرفتم و رفتم تو یافتاد نمازم مونده ب ادمی هویدم اتاق که  دمبو دهی.. رس دنیهمشون از ذهنم پر

 مشغول شدم ...

داده به چهار چوب و  هیمجد تک دمیپشت سرمه برگشتم و د یکیس کردم که احسا گفتمیدومم که تموم شد داشتم ذکر م نماز

 زد و اومد سمتم و زانو زد روبروم و گفت : یلبخند دنمیبا د کنهیداره نگام م نشیدستاشو جمع کرده تو س کهیدر حال

 !!؟؟؟یخونیتو نمازم م یخال قز -

 گفت : یبیلحن عج هیو بو کرد و با  شینیبرد دم ب چادرمو گرفت تو دستشو نیینگفتم که پا یزیدادم باال چ ابرومو

 بود ... مثل تو ... زیبرام عز یلی... خ دهیچادر نماز خانوم جون , مادر بابامو م یبو -

 که آروم دست برد چونمو گرفت و داد باال و گفت : نییحبس کردم و سرمو انداختم پا نمیتو س نفسمو

 نیالخصوص با ا ی.. علیمعصوم ینجوریشد .. چقدر ا بمیازون قشنگ تر نص یول نمیخواب بب یاومدم صورتتو تو انایک -

 !!دتیجد هیکمون یابروها

 ادمیواسش مهم باشه مدل ابروت عوض شده  نکهیا یکرد ییچه کارا قایمرد بفهمه دق هی نکهیبود ا یحس خوب یول دونمینم

مامانم از  دمیفهمی..و حاال م شدیمتوجه نم چوقتیبابام ه یهمه ولبف کردیرو که م یراتییآرزوش بود بابا تغ شهیاومد مامانم هم

داغم که مطمئن بودم قرمز شده باعث شد که مجد از جاش پاشه و رو کنه  یو گونها تممحروم بوده ....سکو ینیریچه لذت ش

 بگه :

که نصفست رو تموم  تیاول ایب ادیشروع کنم توام اگه خوابت نم خوامیرو م ی... طرح دوم تموم شد سوم ایب یهر وقت خواست -

 !!!انیم 8.5-8بچه ها  میبخر زیم زیچند تا چ هی میباهم بر 6کن تا 

و بلند بود و گل  دیچادرم سف نهیآ یجلو دمیبختک پر نیع هویرفتن نگاش کردم بعدشم  رونیتکون دادم و تا موقع ب سرمو

 دهید ینجوریمنو ا نکهیاز یچرا ول دونمی.. نم شدیصوم تر ممع افمیبا چادر ق گفتیو درشت بنفش داشت و راست م زیر یها

 بود ...و ذوق داشتم دهیچیتوش پ یخنک مینس هیبود  یحال هیبود دلم 

 مجد .. رو کرد بهم و گفت : شیو از اتاق رفتم بپ دمیبه موهام کش یجا نمازمو جمع کردم دست نکهیاز ا بعد

 ؟؟؟!! نیخوبه ا نیبب -

 اخمام رفت توهم و گفتم : هویبود ... بعد  یطرح دوم ذوق زده نگاش کرد عال دنید با

 1استادمون باور مبکنه ابن کار منه ؟؟!! یعنی -

 زد و گفت : یلبخند

 از کار خودت نداره ... یچرا نکنه ؟؟؟! دست کم -

 زدم و طرح خودم که نصفه کار بود رو برداشتم و گفتم : یراحت شد لبخند المیمجد خ دیبا تاک انگار

 تمو کنم ... نویا نییپا رمیمن م -

 ... میدیبا هم انجام م مینیشیجمع و جور م کمی ای... ب اینه ب -

 زدم و گفتم : ی!!! لبخند؟؟یذاریحواس برام نم یول نمیاز خدامه کنارت بش گفتمیم یچجور

 راحت ترم ..  نییپا ینه مرس -

 که گفت : رفتمیم رونیاز در ب داشتم
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 !!!؟؟؟یذاریآهنگ م هی انایک -

 زدم و گفت : یلبخند

 ؟؟؟ یخارج ؟؟یرانی! ا؟؟؟یچه سبک -

 .... یخودت دوست داشت یدوست دارم .. هر چ شتریب یرانیا -

با  دونستمیم میرو کرده بودم از طرف یاب یاز آهنگ ها یکیچرا بد جور هوس  دونمینم رونیتکون دادم از اتاق اومدم ب سرمو

 رو گذاشتم و بلند کردم : شید یس عیمعطل نکردم و سر نیهم یواسه  زهیواسش خاطره انگ یاب یتوجه به سن مجد آهنگها

 

 بال و پر من  یا تو

 سفر من  قیرف

  تیاگه سا رمیمیم

 رو سر من  نباشه

----- 

 خود خود عشق یا تو

  ستیتو نفسم ن یب که

 ؟؟  یو خونه دارت کجا

 ستین رسمیهر جا م که

 

----- 

 

  یاریکدوم د اهل

 یتو خونه دار کجا

 قبله گاه همون جا  که

  یذاریجا که پا م هر

----- 

 دلبر یدلبرم آ یآ

  زتریاز همه عز یا

 تو مرا همه کس یا

 تو مرا بس داشتن

 

----- 

 

 .... کردمیلبم آهنگ رو هم زمزمه م ریکه مشغول انجام دادن کارم بودم ز نطوریهم

 هیمجد دم در که داشت با  دنیبکشم که با د یا ازهیبه خودم بدم و خم یتموم شدن آهنگ سرمو بلند کردم که کش و قوس با

 بود که یکس نینگاش ع شتری... ب یبود ول ینگاش چ یتو دونمی... بزور قورتش دادم ... نم کردینگام م طونیلبخند با نمک و ش

 و تا نندازم گفتم : تکخودم رو از  نکهیا یمچ گرفته واسه 

 تموم شد؟؟؟!! -

 تکون داد و گفت : سرشو

 بود !!!! پلمیفوق د یبود؟؟؟؟!!! در حد دانشجو یچ هیسوم نیا -

 .. رهیبگ ینمره ا هی نیمشکل داشت الاقل از گهید یکه تو دوتا یکیبدن که  دیرو با نیباالخره ا -

 انداخت باال و گفت : شونشو

 مونده ..  کمیتموم نشد ؟؟؟!! چرا  -

 گذاشت رو شونم و گفت : دست

 ..بدو ... کشمیمن م یتا تو حاضر ش نمی.. ا شهیم رید میجوجو برو حاضر شو بر -

 هیو بارون یمشک نیبا شلوار ج دمیبلند پوش ییمویل وریپل هیرفتم باال تا لباش بپوشم ...  دمییکردم و دو یقدر شناسانه ا نگاه

تو صورتم ..  ختمیر کمیام انداختم سرم و موهامم  ییمویل هیشال پشم هیباز گذاشتم و  ممیبارون یجلو ی.. دکمه ها یمشک
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 ادیطرحمو لوله کرده و داد وداره م دمیکه د نیی.. بدو رفتم پا انیب خواستنیو مهمونا م میمداو یوقت یگذاشتم واسه  شمیآرا

که داشتم  ی... موقع نییگوله اومدم پا گهیدو تا طرحه د یگذاشتم رو نکهیسمت پله ها .. همون دم ازش گرفتم و بعد از ا

 گفت : یجد یبا صدا دمیپوشیکفش م

 !!!؟؟؟یرسیبه خودت م نقدریسر کوچ ا هیبقال یریم شهیشما هم -

 رو کردم و گفتم : نیمه ی.. واسه  هیک گهید نیخودم گفتم .. ا شیوارفتم ... پ هوی

 مرتب باشم ... کنمیم یمن همشه سع -

 ابروشو داد باال و گفت : هی

 بودن فرق داره ... یمرتب بودن با قرت -

 از نطر خودم من مرتبم!!! -

 صورتمو و گفت : یو زد و سرشو آورد و جلو یلبخند

 !!!!یشد یاز نظر من تو قرت -

 ابرومو دادم باال و گفتم : هی

 !!!کنهیم بایهاست که جهان رو ز قهیاختالف سل نیهم -

 کرد و گفت : یبلند ی خنده

 !!!ییکال بچه پررو -

 کردم که باعث شد بلندتر بخنده .. یاخم هی یبهش نگفتم ول یزیبود واسم ... چ دهیاونجا که زحمت کش از

 .. رو کرد بهم و گفت : میشد نیکه سوار ماش یموقع

 ... یبود گذاشت یچ یاب آهنگ عهد بوق نیا ی هیقض -

 گفتم : یعاد یلیحرصش بدم خ نکهیا یبرا نیهم یواسه  ادیخوشش م کردمیباطل منو باش فکر م الیخ یرفتم زه وا

 ازش خاطره داشتم !!!!! -

 کرد و گفت : یبلند ی خنده

جوجه  ی.. حاال موندم تو ینبود شتریالف بچه ب هی هیکه تو بورس بود سرکارعل یآهنگ زمان نیا ادیم ادمیوا.. تا اونجا که من  -

و عشق و  طنتیو ش یاون موقع تازه اول جوون یزیچ هی ی؟؟؟!! حاال باز منو بگ یآهنگ داشته باش نیاز ا یتونیم یچه خاطره ا

 بوده ... زامونیچ نجوریو هال و هول و ا یعاشق

 ا حرص گفتم :ب نیهم یواسه  دآآیباریشرارت از چشماش م یعنیبهش انداختم ...  ینگاه

 و هال و هول شما که اول و وسط نداره ... طنتیوا.. ش -

 گفت : یآروم یزد و با صدا یلبخند

 حتما آخر داره .... یول دیشا -

 ... دیکش ریبهم کرد که تا مغز استخوونم ت ینگاه بعدم

 و رو رد بهم و گفت : میشد ادهیپ نیخونه از ماش کیبه فروشگاه نزد دنیرس با

 ..ریخوبه بگ یکنیکه فکر م یبا تو هر خوراک دیخر انایک -

 !!؟؟؟یشام چ یراست -

 !!!رمیگیم رونیاز ب -

 ؟؟!! دینه نه !! اصال حرفشو نزن -

 تعجب نگام کرد و گفت : با

 وا چرا ؟؟؟!!! -

 و گفتم : دمیخند طونیش

 فتم :بمونم رو دستتون!!! ... بعدم شونه هامو انداختم باال و گ خوامیا؟؟ خوب نم -

 والُا!!! -

 بهم رخت ... مویبا دستش موها و روسر شهیکرد و مثل هم یبلند ی خنده

 برداشتم و با ذوق گفتم : یچرخ دست هیو منم بدو رفتم  میوارد فروشگاه شد نیح نیهم ی تو

 !!!میحاال بر -

 زد و با تعجب گفت : یلبخند

 !!!؟؟؟؟یکن دیبور بور خر لیواسه ا یخوایدختر مگه م هیچ یچ نیا -

 حرفش خندم گرفت و گفتم : از
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 کردم سمت قفسه ها ... تشیچرخام بعدم هدا نیمن عاشق ا ینه!!! و -

دم هر قفسه  نقدریمن ا نکهیکالفست از ا کرئمیوقتا احساس م یگاه نکهیبا ا دیطول کش مونیخرد یا قهیدق 45 بایتقر

 ... دادیم لمیتحو یلبخند مهربون کنمیدارم نگاش م دیفهمیهر بار که م یول کنمیمعطلش م

 .. بالفاصله رو کرد بهم و گفت : میدیبود که رس 7115 یکایکه تموم شد گوله رفت طرف خونه و ساعت نزد کارمون

ساعت  هیزمان به نفعمونه ... بچه ها تا  یکل ینجوریباال ... ا برمیم دارمیاونور ... منم خر ایب یتو برو باال حاضر شو زود انایک -

 .. انیم گهید

 خونه ... یباال و رفتم تو دمییفعال دو هیمثبت تکون دادم با  یبه نشانه  سرمو

معقول به  افمیق یامشب ر اوج سادگ خواستیحموم رفتن شدم دلم م الیح یب نیهم یو مرتب بود واسه  زیتم زوریازد موهام

 قهیچسبون  وریپل هیو  دمیکفش پاشنه بلند همرنگش پوش هیپاچه گشاذکرم و  یشلوار پارچه ا هی نیهم یواسه  ادینظر ب

رژگونه  کمیانداختم به گوشم و با  کییداره طال زیآو یگوشواره  هیهم به پوستم ..  ومدیهم به رنگ موهام م یقهوه ا هیاسک

 ی... از تو دادینشون مکردم .. خوب شده بودم . تازه موهام داشت خودشو  لیتکم شمویآرا یریالهوه ا ملیو ر رهیت هیصورت ی

 یشماره  دنیبر ندارم که با د استمسمت در که همزمان تلفن زنگ خورد خو دمییخودم فستادم و دو یواسه  یبوس نهیآ

 گفتم : یذوق کردم و باشاد هیهمراه کت

 سالااااام!!!!! -

 .. یآبج خونهیسالم!!! به به کبکت خروس م -

 گفتم : یکردم و به شوخ یسرخوشانه ا ی خنده

 !!!!ینیخواهرتو بب دونهی هیشاد یتونینم یعنی!!!؟؟؟ اد؟؟؟ی؟؟؟!! به ما نم هیچ -

 کرد و گفت : یا خنده

 !! پالکت چنده ؟؟؟!! سمیبرات نامه بنو خوامیم انایک نی!!! ببمیخواهر دونهی نیبابا .. ما مخلص ا یا -

 اه اه!!! چه غلطا!!!!! نامه؟؟؟ -

 !!!گهیآره بابا .. بگو د -

 حاال؟؟!! یچرا زنگ زد لی!!!! با موبارمیچطورن قطع کن من خونرو بگ نایمامان ا ی... خوب خودت چطور میقد 37 دیجد 24 -

 !! کار دارم..شمیبرو مزاحمت نم گهید خوادینه نم -

بالفاصله شماره  نیهم یقطع کرده راستش نگران شدم واسه  یکه کت دادیبوق بوق تلفن نشون م یاومدم جوابشو بدم صدا تا

و بدو رفتم سمت  دمیمتر از جام پر 52 نییزنگ در پا یهول و وال بودم که با صدا یجواب نداد تو یخونرو گرفتم که کس ی

 رو برداشتم و گفتم : فونی... آ ومدیخانوم م هیبه نظر  یمعلوم نبود ... ول یلیچون شب بود خ فونیآ

 !!!دیی!! بفرماه؟؟یک -

 و گفتم : دمیکش یکوتاه غیج یکت دنیبا د فونیت سمت آِصورت زن برگش هوی

 !!!؟؟یکنیکار م یچ نجایقربونت برم تو ا -

 درآورد و گفت : یشکلک

 بر گردم؟؟؟! یناراحت -

و  گریو همد میزد یکوتاه غیج میدید دمشید یراه پله ها ..وفت یتو دمییکردم و در رو باز کردم دو یسر خوشانه ا یخنده  -

 در اومدم رو به من گفت : یکت یو دماآآچ .. آخر سرم صدا میبغل کرد

 !!!یجنبه ..گونمو کند یبسه بابا ب -

 باز و گفتم : دمیخند

 ؟؟!! یمن کرد ادی هویشد  یچ -

 !!!گهیتعارف بزن تو د هی.. خوب المصب  یکن کیدالون تار نیا یتو دیسوال هارو با نیحاال تمام ا -

راهرو روشن شد و مجد با  یسمت در آپارتمان من که چراغ ها میرفتیم میپله ها باال داشت گرفتم و بدو بردمش از دستشو

 یلیلبش نشست و خ یرو یلبخند هویبود  یکه آدم باهوش ییانداخت .. از اونجا ینگاه یتعجب دم در اول به من و بعد به کت

 و گفت : یمردونه و متشخص رو کرد به کت

 سالم عرض کردم خانوم مشفق کوچک!!! -

 به من کرد و رو کرد مجد و گفت : یبود نگاه بانمک زیکه ت میکت

 و گفت : دیسالم ... بعدم خند -

 ؟؟؟!! تهیگیتو همسا یگفتیمقدار کنجکاون که م هیمهربون  رمردیآقا همون پ نیجون ا انایک -

 رو گرفتم رو کردم بهش و گفتم : یکه حرف کت من
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 !!کنمیکه توش کار م هیشرکت سیو رئ هیمجد همسا یآقا نی!!! انیخونه بغل شونیه ان -

 ابرو ها شو داد باال و گفت : یکت -

 آهان!!!! خوشوقتم جناب!!! -

 بهم کرد و گفت : ینگاه دیلرزیکه از زور خنده شونه هاش م مجد

 و گفت : ی!! بعدم رو کرد به کترسنیزود باش دختر االن مهمونا م -

 .. دیبنده امشب تو جشن کوچک ما حضور داشته باش یبرا هیخانوم افتخار -

 زد و گفت : ینیلبخند نمک یکت

 کدوم جشن ؟؟!! -

 تکون داد و روکرد به مجد و گفت : یو منم دعوتم .. سر انیمجد دارن م یاز دوستا یسر هیدادم که  حیبراش توض من

 خدمتتون!!! رسمی.. حتما م دیلطف دار -

 از بازوم گرفت و گفت : یشگونین یکت میکه وارد آپارتمان شد یخم کرد و رفت تو ... موقع یسر مجد

به  یمن اومده و با ذوق نگاه یخونه  یباره تو نیاول یافتاد که برا ادشیتازه  هوی!!!بعدم هیا کهیعجججب ت انایتو روووحت ک -

 سرتا سر خونه انداخت و با ذوق گفت :

 ..)اشاره به خودش!(یناز نیاز خواهر به ا نی... ا هیاز خونه .. اون از همسا نی. اسعادتت . هیخوش  -

 ی فهیمدام راجع به خونه و سل دیکشیبه همه جا سرک م کهیکردم و ساکش رو گرفتم و بردم باال .. دنبالم اومد در حال یا خنده

 رو کردم بهش و گفتم : قهیدق 6- 5.. بعد از  کردیخونه اظهار نظر م ناتیبابا و تزئ

 حرکتت!!! نیبا ا یدادیسکتم م ی.. داشت ؟؟یشد که اومد یمامان ؟؟ بابا؟؟ چ ؟؟؟یچطور نمیبگو بب گهیبسه د -

ترمام  انیجوون از ماه عسل برگشتن پاگشا بود!!! اومدنمم ... راستش م بایخاله بودن فر یخوبم .. اونام خوبن ..امشب خونه  -

رو  یهفته درس و زندگ نیا نیهم یواسه  مردمیم یداشتم از کنجکاو امیب تونمیتا اسفند نم امیالن ناگه ا دمیتموم شد د

ام  گهید یامشب اومدم و تا جمعه  نیهم ی!! واسه ومدین رمیگ طیبل امیب خواستمیم شبیهم د یبخوا قتشویکردم و حق لیتعط

 در خدمتتونم!!! 

 کردم و رو کرد بهم و گفت : گشیبوس د هیذوق  با

 ؟؟!! هیچ یمهمون نیا -

 زدم تو صورتم و گفتم : هوی

 با چند تا از دوستاش!! هیدور هم هیمنتظره ..  چارهیبدو ب یکت یوا -

 بهم کرد و گفت : ینگاه یکت

 !!؟؟؟ی؟؟! تو با مجد دوست شد انایک -

 نه بابا... -

 داد باال و گفت : ابروهاشو

 اصال از چشمات معلومه!!! یخوایخاطرشو م یبد جوور یجون آبج یول -

 شدم و با اخم گفتم : ناراحت

 منو بازو خواست نکن ... من خواهر بزرگما!!! یا؟ کت -

 منم بودم... یاتفاقا حق دار یحق ندار گممیتابلوئه!!! نم شناسمتیکه م یمن ی... خوب واسه  کنمیبازخواست نم یجون آبج -

 و گفتم : دمیخند

 !!کنمیم فیرو تعر یشب برات همه چ میحاال برو حاضر شو بر -

 یبلوز قهوه ا هیبود و  دهیشلوار پوش یتا سر زانو که رو یبوت قهوه ا هیو  رهیت نیشلوار ج هیربع بعد با  هیو  دتمیبوس مهربون

به روش زدم و  ی.. لبخند ییبایمجسمه ها شده بود از ز نیع یی...و خدا نییبود اومد پا دهیپوش یکه روش ژاکت سرمه ا

کوتاه  نیآست یبلوز مردونه  هیو  یمشک هیتیشلوار مخمل کبر هیزنگ در باز شد و مجد با  نیولسمت آپارتمان مجد .. با ا میرفت

 ینیری) شیا وخهی یجعبه  میدست داد .. کت یلبخند به من زد و بعدم با کت هیظاهر شد جلو در ... یمشک یبا راه راه ها دیسف

 !( رو که آورده بود بهش داد و گفت :یرازیش

 خالصه!! دیفرصت کم .. ببخش نیا ی...تو ستیقابل دار ن -

 خم کرد و گفت : یسر مجد

 .. ممنونتونم .. دیکرد یلطف بزرگ دیاریب فیتشر دیکه قابل دونست نیشما هم -

 ییرو راهنما ی.. مجد من و کت نییسرش رو انداخت پازد و با خجالت  یهمه تواضع و ادب به وجد اومده بود لبخند نیکه از یکت

 و گفت : یرو کرد به کت مینشست یکرد سمت هال و بعدشم وقت
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 خانوم؟!! نیدار لیم یچ یدنینوش -

 به من کرد و گفت : ینگاه یکت

 یخم کرد و رفت سمت آشپزخونه با رفتنش کت یتشنم .. مجد سر یلیتا االن همش بدو بدو کردم خ رازیآب از ش وانیل هی -

 رو کرد به من و گفت :

 .. هی؟؟؟! چقدرر آقاست .. از نظر من که اک گهیم یچ نی.. ا انایک -

 کردم و گفتم : یا خنده

 ...میانگار باطبق طبق نقل و نبات اومده خواستگار یگیم نیچرت نگو.. همچ -

 بهم کرد و گفت : ینگاه یکت

 !!!انایمادام ک یرو نشناخت یتو هنوز کارآگاه کت ساینه!!وا ایدوستت داره  فهممیز نگاهاش منترس امشب ا -

 یّآ ب به کت وانیل هی نکهیزد و بعد از ا یمن لبخند یخنده  دنیرفتم از خنده که همزمان مجدم اومد و با د سهیحرفش ر نیا با

 و گفت : یآب پرتقالم به من تعارف کرد رو کرد به کت وانمیل هیو 

 !!!مینیبب انایک یلبا یخنده رو .. رو نیما ا دییایخانوم مگه شما ب -

 زد و گفت : یلبخند یکت

 !!! گذرهیکه نخنده اموراتش نم انایک دیدار اریاخت -

و  یاز چشم مجد دور نموند و رو کرد به کت ینگاه من به کت نیا اینگاش کردم که باعث شد خندشو قورت بده که گو یچپ چپ

 گفت :

 نگاه خصمانه!!! نیخانومه و ا انایعرض نکردم ... ک -

با اجازه رفت سمت  هیشد و مجد با  یکیزنگ در  یخنده هامون با صدا یخنده که صدا ریز میهرسه زد نباریحرف ا نیا با

 ..  فونیآ

ما دچار سوتفاهم نشن بهشون  یمجد راجع به رابطه  یدوستا نکهیا یدادم برا حیتوض یکت یفرصت استفاده کردم و واسه  از

گروه  نیو نسترن که اول دیلبخند رو به حم هیزد و با  یبود چشمک زیکه اصوال ت میپدرشم .. کت میگفته که من دختر دوست قد

باره زنگ به صدا در مجد تازه صحبتامون گل انداخته بود که دو یاز سو یکت هیو معرف کیلاز مهمونا بودن کرد و بعد از سالم ع

به دلم  یسروش و رضا و ماهرخ و بالفاصله بعدشونم بهزاد و بهروز با پژمان و پگاه اومن ..من که مهر پگاه بد جور نباریاومد و ا

حرف زدن ... کم کم  میشروع کرد یکت هیو بعد از معرف یکت وخودم  نی, آوردمش ب ینشسته بود با ذوق رفتم و بعد از روبوس

 نیو هم میلبخند همراه هیو با  کردیبهم م یوسط گه گاه مجد نگاه نینه مردونه شد و صحبت ها گل انداخت ... اجمع زنو

بود که بهروز رو کرد به جمع و  9 یکایساعت نزد بایو دلگرم شم .. تقر نهیتو دلم بش یذوق هی شدیباعث م کیکوچ یلبخندا

 گفت :

هاشون بود با ذوق دست زدن و بهروز  یدورهم نفکیقسمت جز ال نیکه انگار ا هی!!!بقست؟؟یساز و آواز ن هیپا یکس نمیبب -

 نیح نیهم یرو در آورد و همه دور نشستن.. مجدم دونه دونه چراغارو خاموش کرد و فقط آباژورا روشن موندن ...تو تارشیگ

 و گفت : یتعجب من بهروز رو کرد به کت مالآهنگ رو داد اما در ک هی شنهادیپ یهرک

 !!!د؟؟؟یدوست دار ی... شما چه آهنگ ونیخانوم کتا -

 زد و با وقار گفت : یلبخند یکت

 ...!! نیرو بزن یسفر فرامرز اصالن یروز بر هیبگم ...اگه  ی.. چ دونمینم -

 و گفت : دیخند بهروز

 ... شنهادیپ نی!!! بهترنیدید -

 .. کردنیم شیهمراه دمیماهرخ و حم ییجاها هیشروع کرد هم زمان زدن و خوندن البته  بعدم

 

 سفر  یروز بر هی اگه

 خبر  یب شمیزپ یبر

  شمیم اهایرو ریاس

  شمیباز تنها م دوباره

 بمونه  شمیپ گمیشب م به

 تا صبح بخونه  گنیباد م به

 یاری اریاز د بخونه

 !!!یذاریتنهام م یریم چرا
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  یفراموشم کن اگه

 یآغوشم کن ترک

 شمیم ایدر ی پرنده

 شمیچنگ موج رها م تو

 خاموش بمونه  گمیدل م به

 بدونه یکه هر کس رمیم

 یاریاون د یبه سو رمیم

 یتوش من رو تنها نذار که

 

 

 نوم )نام!!( تو  یروز هی اگه

 گوش من صدا کنه  توو

  ادیباز غمت ب دوباره

 منو مبتال کنه  که

 نباشه شیکار گمیدل م به

 درد تو دوا شه  بذار

 تموم جونم  یتو بره

 باز برات آواز بخونم که

 

هم قفل شد  یلحظه نگاهامون تو هی یبهم زد و من ناخودآگاه رو کردم سمت مجد که برا یسقلمه ا یکت دیآهنگ که رس ینجایا

که تا به اونروز  اتشویاز درون یلیخ تونمیاون نور کم م یبرداشته شده و تو زایچ یلینگاهش پرده از خ یتو کردمی... احساس م

بعد شروع به  تیب یچه بد که زود پلک زد و چشم ازم برداشت ودر عوض تو یول نمرو خوب تماشا ک نمویآرزوم بود بب

 بود .. رایواقعا گ ممیمن دلنواز بود .. هرچند که از حقم نگذر یبچه ها کرد الحق صداشم برا هیهمراه

 بازم دلت مبخواد  اگه

 میباش گریکدی اری

  میقد ومیا مثال

 میو سحر پاش مینیبش

 رهیبگ یدلت رنگ دیبا

  رهیبگ یآهنگ دوباره

  یاریرنگ اون د رهیبگ

 یتوش منو تنها نذار که

 

 یبمون شمیپ یخوایم اگه

 هست!( یباق ی) تا جوان یجوون هیتا باق ایب

 تا پوست به استخوونه ایب

 دلم تنها بمونه نذار

  رهیبگ یشبم رنگ بذار

 رهیبگ یآهنگ دوباره

  یاریرنگ اون د رهیبگ

 یتوش منو تنها نذار که
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باعث شده  نیرو لباش و ا نهیشیم یلبخند کمرنگ کردمیحس م فتادیکه نگاهش به من م یقسمت ها گه گاه نیخوندن ا موقع

ملموس بود  یادیبرام ز شیحرفا که معن نیچرا تاب نگاشو نداشتم و تاب ا دونمیبزنه نم یعیبود ضربان قلبم تند تر از حد طب

دخترونه  الیخ هینه .. منم و  ای..  کنمیکه من م هیاون رشیرفتارا تعب نیتموم ا ایآ کهدلم بود  یاز همه بد تر اون شکه آخر تو

که زود پاکش کردم و بعد برا  ادیقطره اشک از چشمم ب هیتو گلوم نشست و سوز آهنگ ناخودآگاه باعث شد  یفکربغض نی.. با ا

که  یهمه حواسشون به آهنگ بود و تنها کس ختانهجمع چرخوندم خوشب ینه نگاهمو تو ای دهیضعفمو د یکس نمیبب نکهیا ی

باشه ... و  دهیند یزیکه چ کردمی.. خدا خدا م دیرومو کردم سمتش نگاهشو دزد دینگاهش رو منه خود مجده که تا د دمید

سوت  ابوذم که فکرم راجع به احساسش به خودم همون باشه که تمام و کمال طالبشم! بعد از تموم شدتن آنگ همه ب دوارمیام

آهنگ رضا  نیکرد با تموم شدن آخر لیکردن و بعد از اونم با خوندن چند تا آهنگ شاد کارشو رو تکم قیدست و بهروز رو تشو

 : که تا اون لحظه ساکت بود رو کرد به مجد و گفت

 !!!؟؟؟یببر انوتیبه پ یدست یخواینم میامشب که مهمونت نیشرو نمیبب -

 گفت : یجد یلیکرد و خ یاخم نیشرو

 بهت بگم !!! دینه !چند بار با -

 رو کرد به رضا و گفت : ماهرخ

 پا داره!!! هیمرغش  یشناسیکه م نویولش کن رضا ا -

 دوتا زد پشتش و گفت : دیخندیم کهیدر حال بهزاد

 !!! هیکیمرد!!! حرفش  گنیما م نیداداش شرو نیا به -

 که بهروز رو کرد به بهزاد و گفت : دادنیبا خنده سراشون رو تکون م همه

 !!؟؟!گنیم یمواقع چ نجوریبهزاد ا یدونیم -

 تکون داد که بهروز گفت : ینف یسرشو به نشانه  بهزاد

 !! بعدم رو کرد سمت پژمان و گفت : کنهیباز م قشیرف یواسه  یدمم!!! چه نوشابه ا گهیم هیشاهدت ک گنیبه روباه م -

 !!!!!ریبگ ادی یپژ -

مجد از  نیح نیهم یرد درخواست از طرف مجد بودم ... تو لیو دل انوی...جز من که تو فکر پ میدیحرکت بهروز خند نیبه ا همه

 اخم مردونه رو کرد به من و آروم گفت : هیجاش بلند شد و با 

 !!ایزحمت چند لحظه ب یب انایک -

شلوارمو مرتب کردم  نکهیرفت سمت آشپز خونه!!! منم از تو فکر دراومدم و از خدا خواسته از جام بلند شدم و بعد از ا بعدم

 !!ششیرفتم پ

 که وارد شدم رو کرد به من و گفت : یموقع

 سفارش بدم؟؟! یبه نظرت غذا چ -

 باال انداختم و گفتم : شونمو

 !!! ارنیب یرانیا یمدل غذا 4جا  هی نیزنگ بزن گمی!!!! من منیش الیخ یب تزارویم تزایپ -

 کرد به من و گفت : رو

 !!؟؟؟یچ ینیچ -

 !! از همه بهتره!! نیری!!! چند مدل کباب بگشنیرو اونرو م نیمونده بود ا هوینه بابا  -

 رو کرد به من و گفت : رونیخندش بره ب یصدا خواستینم کهیحال در

 ؟؟؟..باشه خودمم هوس کردم!!  یاریاصطالحات رو از کجات در م نیا -

 دادم پشت گوشمو گفتم : موهامو

 شد!! 12.5 نی... زنگ بزن ارمیحاال از هرجا که در م -

 زدویحرف م هیکه داشت با رستوران نطوریشد بعدم هم رهیصورتم خ یبهم نداخت و رو ینگاه گرفتیشماره م کهیحال در

عقب که همزمان شد با قطع تلفن و  دمیسرمو کش کمیدست برد و با انگشتاش گوشم رو لمس کرد  هویآروم  دادیسفارش م

 گفتم :

 ! ن؟؟یکنیکار م یچ -

 زد و گفت : لخند

 جلو!!!!  ایب نیجون شرو -

 یمور شد واسه کارش مور  نی!! تنم ازکنیشده به گوشامو آروم با نوک انگشت لمسشون م رهیخ دمیسرمو بردم جلو که د کمی

 عقب و گفتم : دمیدوباره سرمو کش نیهم
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 منو!!!؟؟؟ نیاسکل کرد -

 لبخند نگام کرد و گفت : هیبا  -

 چقدر گوشات خوشگله و کوچولوئه!!!!! اناینه...نه به خدا!! ک -

 داشت!!! خندم گرفت ...رو کردم و گفتم : کاریو دار به گوشه من چ ریگ نیا یتو هیک گهید نیوامونده بود!! ا دهنم

 باشه ؟؟!! لیف نیجثه گوشاش ع نیا نیخوایپس م -

 زد و رو کرد بهم و گفت : یلبخند

 بگم .. منتها!...هممم خوامیم یزیچ هی -

 کردم و گفتم : اخم

 !!؟؟؟یمنتها چ -

 شد و سرشو آورد دم گوشم و گفت : طونینگاش ش هوی

 !!!رهیزش بگآدم گا دهیگوشات جون م -

 زیقدم رفتم عقب و محکم خوردم به م هیبست  خیو تنم  دنیحرفش.. قلبم ناخودآگاه شروع کرد به کوب نیاز یچرا ول دونمینم

 شه!!!! کهیو صد ت فتهیبود ب زیم یکه لبه  یوانیکه باعث شد در اثر ضربه ل

لحظه چشم  هیرو از من گرفت  ادینفس آدم بند ب شدیکه باعث م ییشکستن مجدم به خودش و اومد و اون نگاه کذا یصدا با

 و بعدم با خنده گفت : نیدوخت به زم

 داشت!!! یاه اه !!!چه شدت اثر -

بودن اومدن حرفمو  دهیشکستن ترس یکه از صدا هیبق دنیبارش کنم که با سر رس یور یبهش کردم و اومدم دوتا در یاخم

 !!میجارو زد هارو شهیو پگاه ش یقورت دادم بعدم با کمک کت

و پگاه با  یکه غذارو آوردنم منو کت یموقع یکردم طرف مجد نرم و باهاش دهن به دهن نذارم حت یسع یلیخ گهیاونشب د تمام

بود که باالخره  12.5 یساعت طرفا بایآشپزخونه .. بعد از شام تقر یتو میو مجد رو راه نداد میدیچ زیکمک هم غذاهارو رو م

واقعا  میشه وبر الیخ یکه ظرفارو جمع کنه اشاره زدم که ب کردیداشت به مجد تعارف م هک یمنم به کت همه عزم رفتن کردن و

منم از  هی.. البته خستگ کردمیبود کمکش م دهیکه اونروز واسم کش یینمونده بود وگرنه به جبران تمام زحمتا یهم برام جون

 فرصت مناسب دم گوشم گفت : هی یجناب مجد دور نموند چون تو نیزبیچشم ت

 اونوقت مجبورم ببرمت تو تخت!!! یریاز حال م یوگرنه از خستگ انایک یبهتره زودتر بر -

!!! و من!!! ... هر جور که فکر دهیپرروئه در طونیدوباره شده بود همون مجد ش ینه .. ول ایداشت  هامیکالمش ا دونمینم

 مجد بودم!!!! نی.... عاشقه ا کردمیم

 

 نوزدهم : فصل

 کردمیفکر نم تمیاون مدت اونقدر سرم شلوغ بود که به مجد که سهله به براد پ یاز اون شب گذشت ... تو یماه هی بایتقر

شرکت بودم .. البته جور من  ایدانشگام بود و  یپروژه ها یسرم تو ایمن  یول نهیکه اومده بود من رو بب یوسط کت نیطفلک ا

گذشت  ریاونور بودن و خالصه بخ نوریباهم جور شده بودند و مدام ا یبود حساب میتو چون هم سن ک دیرو اون مدت پگاه کش

شده بود  لیسه ینا گفته نماند مجدم کال ستاره  نمیبه کارام برسم.....البته ا ذاشتیو نم کندیکلمو م یوگرنه اگه پگاه نبود کت

 یشرکت کارا ینبود بعد از اون هم اونقدر تو یهفته ا هی بایفهان تقررفت اص یکار اورژانس هی یواسه  یروز مهمون ی.. فردا

قرض گرفته  گمید یتا دست داشتن دو تا  2بود که هر کدوم از کارکنان  ایپا رانیا یپروژه  2عقب افتاده .. مربوط به پارت 

 انیکنم .. امتحانات پا تا اومدم استراحهمه کارم .. ت نیبالفاصله بعد از ا بایشد و تقر یسپر یشیقاراشم یبودن و خالصه روزا

 ماه گذشت... کیها و چشم بهم زدم  لیترم و تحو

اتاق  یهمون درس تو یپروژه  حیسر توض یساعت کیصبحش داده بودم و بعدشم  مویامتحان تئور نیآخر ادمهیخوب  اونروز

 یدر اصل یروبرو یبودم داغونه و له داشتم از پله ها دهیکه شب قبلش اصال نخواب ییبودم و از اونجا زونیاستادش آو

 ومدیبه سمت دانشکده م اطیح یو داشت از تو ومدیآشنا م یلیآقا که به نظر خ هی یهاله  دنیکه با د نییپا ومدمیدانشکده م

 یشتریو با دقت بکردم  زیبود چشمامو ر ادیکه فاصله ز ییاز اونجا یشروع کردم به وارس اریو هوش دیخواب از سرم پر هوی

رفتم و  نییمرد بدو از پله ها پا نشد کتریاز رونم گرفتم و با نزد یشگونیشوکه ن دمیدیکه م یزیچ دنینگاه کردم ... با د

و  کیسالم عل هیوقت بود که مکالماتمون در حد  یلی!!!؟؟ خکردیم کاریچ نجایمن مجد ا یشدم... خدا میستون قا هیپشت 

کم  مونیقبل تیمیدو طرف از اون صم یمشغله  کردمیاحساس م ییجورا هیمربوط به کار بود و  یدوستانه و حرفا یاحوالپرس

 دونمیرفت سمت دفتر آموزش دانشکده ... نم نهیمن رو بب نکهیافکار بودم که مجد از کنارم رد شد و بدون ا نیهم یوکرد .. ت

و چرا اومده بود و ... از همه مهتر از  کردیم کاریچ نجایا نکهیا دادیکم مبدددد جوور !!! داشت قلقل میحس کنجکاو یچرا ول
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دختر باشه ... به  هیذهن  ی دهییزا تونهیجور فکر که فقط م هیو جو و کنه هزار و  شنکنه اومده باشه راجع من پر نکهیتصور ا

 ری.. همونطور که با خودم درگ ارمیبشر در ب یبن نیسر از کار ا شهیم یچجور نمیتا بب گشتمیم یراه هیدنبال  دیخاطر شد نیهم

 به خودم اومدم ... حانهیبه اسم ر امیاز هم کالس یکی یبودم با صدا

 !انایسالم ک -

 سالم ... -

 !!؟؟یخوب داد -

 !! بد نبود!یا -

 )استاد درس!(؟ یسبحان شیپ یرفت -

 !؟یرفت یبودم .. توچ ششیپ یساعت کی هیآره ..  -

برو  نیهم یواسه  شهیکه به حد نصاب نرسه ارائه نم یاریآموزش ؟؟! دروس اخت ی!!! رفت؟؟ینه االن وقت داده برم! راست -

 !!یعوضش کن دینه .. اگه نه با ای دهیثبت نام درست به حئ نصاب رس شیتو پ نیآموزش بب

داده بود دستم..  یماچ کنم که خوب بهانه ا صورتش رو خواستیهوا دلم م دمیشش متر پر یاز خوشحال حانهیحرف ر نیا با

 هی نکهیاز حد معمول ازش تشکر کردم و راه افتادم سمت دفتر آموزشد م در بعد ا ا شیب نیهم یواسه  دنیسرک کش یبرا

که مجد  یدر زدم و وارد شدم ... بالفاصله نگاهم افتاد به صندل لکسیر یلیتا به خودم مسلط باشم خ دمیکش یقینفس عم

آموزش .. منم مخصوصا  سیاتاق رئ یمنتظربود که بره تو ایاومدن من نشد گو یبود و متوجه  نییروش نشسته بود ..سرش پا

 گفتم : ییرسا یمسئول انتخاب واحد ها و با صدا شیتجهش رو جلب کنم رفتم پ نکهیا یواسه 

به  ینگاه نکهی.. خانومه بعد ا ا دهیبه حد نصاب رس هیاریمصالح و مواد که جز دروس اخت تیریمد نمیبب خواستمیم دیببخش -

 چارتش انداخت رو کرد به من و گفت :

 عوض کنن.. انیبرداشته بودن بو ب نیاز ا ریغ یزیچ یدی.. اگه دوستاتو د دهیکه به حد نصاب رس هیآره تنها درس -

 زدم و تشکر کردم ... یلبخند

چرا  دونمینم یباشم ول یکردم که نخندم و عاد مویسع تیم تو چشم شدم و نهاکه برگشتم برم سمت در با مجد چش همزمان

 ... گهیسمت د هیروشو از من گرفت و کرد  یعکس العمل چیبر خالف تصور مجد بدون ه یلبخند نشست رو لبم!!! ول هی هوی

فحش بلد  یبستمش... هر چ یکردم و گرومپ یبهم بر خورد .. اونقدر که ناخودآگاه تمام حرصمو سر در دفتر آموزش خال یییلیخ

شرکت رفتنم شدم و  الیخ یبودم که ب یبودم نثار اول مجد و بعدشم به خودم که اون لبخند احمقانه رو زدم!!!!! اونقدر عصبان

 راست برم خونه ... هیگرفتم با گرفتن در بست  میتصم

بعد از قطع کردن زنگ  نیهم یواسه  دیترکیاشت از درد مد یخوابیگذشته بود و سرم از ب کیخونه ساعت از  دمیرس یوقت

بود  کیساعت چند بود فقط هواتار یطرفا دونمیشدم ... نم هوشیلحاف و با فکر حرکت زشت مجد ب ریز دمیخز لمیتلفن و موبا

رفتم سمت در و باز کردم .. مجد پشت در بود  زدمیم جیگ کهی... و خوابالو در حال دمیزنگ در آپارتمان از خواب پر یکه با صدا

 کردم که گفت : ی...اخم

 !؟؟یا یشکل نی!! چرا ا؟؟؟یخوب انایک -

 دورگه از خواب گفتم : یصدا با

 خواب بودم!!! کنمیفکر م -

 کرد و گفت : یا خنده

 !!!!!داید دیبا شهیکه از خخواب پا م یدختر و دست رو شسته موقع گنیراست م -

 و با اخم گفتم : دمیشاک ازهیخم

 خوب .. امرتون!!!!!!!!؟؟! -

 ..!!! شدیخودت بد م یواسه  یعنیبدم ..  ییآشنا خواستمیدانشگاهتون شرمنده نم یبگم بابت امروز تو خواستمیبابا م یچیه -

 و گفتم : دمیمال چشمامو

 !!!ستین یباشه مسئله ا -

 بره چون رو کرد و گفت : خواستینم انگار

 امتحات بود؟؟!! نیامروز آخر -

 تکون دادم که گفت : یسر

 شرکت .. یومدیپس چرا امروز ن -

 نگاه مهربون گفت : هیو با  بشویندادم که دست کرد تو ج یجواب

 از من دلخور بود خاله سوسکه؟؟!!! -
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آره تکون دادم که باعث شد بلند بخنده و آروم با  یغصه دادم جلو و سرمو به نشونه  یچم شده بود لبامو به نشونه  دونمینم

 ... زهیبهم بر شتریاز خوابمو ب دهیژول یدستش موها

 حس نتقابل بود چون همون موقع گفت : ی... انگار یلیتنگش بود خ دلم

 !!!!؟؟؟یکنیقبول م کیستوران درجه  هی یرو تو الیشام اسپش هیبه  هیهمسا هیامشب دعوت  انایک -

 گقتم :و  دمیخند

 !!؟؟؟یشکل نیا -

 کرد و گفت : یاخم

.. خوبه ؟؟؟!!! سرمو به  میدنبالت بر امیم 8.5... ساعت  رمیدوش بگ هیخونه  رمیوار .. منم از شرکت اومدم م یدی!! لگهینه د -

 زدم و گفتم : یبود .. لبخند 6 کیعقب برگردوندم ساعت نزد

 باشه قبول .. همم فقط .. -

 !!؟؟یفقط چ -

 مهمون من باشه !!! -

 کرد و گفت : یمردونه ا اخم

 !! !!!سسسسسییییییییییییییییییه -

 و گفت : دی.. اونم خند دمیخند

 مادمازل!!! 8.5پس تا  -

خندم گرفت ... چقدر زشت بودم با خودم گفتم ماشاا... اعتماد به نفس  افمیق دنیکردم و با د یذوق هیدر رو بستم  یوقت

 .رفتم سمت حموم ..

حوله  هیخودم گذاشتم مشغول شدم.. اول  یآهنگ شاد واسه  هی نکهیو بعد از ا رونیساعت بعد از حموم اومدم ب مین بایتقر

الک دبش زدم و تا خوش شه شروع کردم واسه  هیالک قرمز خوشرنگ برداشتم و بعد از مدت ها  هیبستم به سرم و بعد م 

دورم و  ختمیو موهامو لخت ر دمیسشوار توپم کش هی!!! آب موهام که گرفته شد قر دادن و با آهنگ خوندن! نهییخودم جلو آ

پالتو ها و  یهمه  بایمحو در کمدم رو باز کردم و با دقت شروع کردم لباس انتخاب کردن تا اونروز تقر شیآرا هیبعد از 

 یول ومدیرونم م یتا وسطا بایبود و تقر وتاهک کمیقرمز .. هرچند  یبا راهها  یژاکت بافت طوس کیبود .. جز  دهیمجد د امویبارون

 یروسر هیو با  یمشک یکوچولو فیک هیو  یچکمه  هیو  یطوس نیشلوار ج هیبا  دمیپوش رشیقرمز ز وریپل هیخوب بانمک بود 

ضبط رو  نکهیبود و به محض ا قهیدق 8.25ساعت  نییکردم .. از پله ها که اومدم پا لیتکم پمویدر هم ت هیمشک یقرمز طوس

لحظه حبس شد  هیمجد نفسم  دنیبار خودمو برانداز کردم و در رو باز کردم با د نیآخر یخاموش کردم زنگ در زده شده و برا

ام تنش بود  یسرمه ا یشلوار مردونه  هیبود و  دهیبا خطوط قرمز پوش یاسکاچ سرمه ا ی لهیژ هیبلند با  نیآست دیبلوز سف هی

 هی.. بعد از  کردینگام م رهیخ رهیادکلنشم که نگو .. البته ناگفته نمونه اونم خ ی!!! بودستش رمیس یکت اسپرت سرمه ا هیو 

 و رو کرد بهم و گفت : میمدت که به خودمون اومد

 خانوم خوشگله ؟؟؟!!! میبر -

 و با خنده گفت : خم کرد یرو برام باز کرد و سر نیدر ماش نکهیبعد از ا نگیپارک یزدم و سمو تکون دادم .. تو یلبخند

 !!!دییخانوم مشفق بفرما -

 گفت : یهم زد و با لحن شوخ یلبخند میراه افتاد یحرکتش خوشم اومد .. وقت نیا از

 

 

 من در رو براش باز کنم؟؟!!! شهیم بشیافتخار نص نیکه ا یدختر نیاول یدونیم -

 دادم باال و گفتم : ابرومو

 رو داشته؟؟؟!! نجانبیا یکه افتخار باز کردن در برا دیهست یپسر نیاول دیدونیشمام م -

 گفت : یبیلحن عج هیو با  دیخند

 و گفت : دی.. بعدم خندیاریو ..کمم نم یزنی.. رک حرفت رو م ی!!! خودتاد؟؟یخوشم م تیاز چ یدونیم انایک -

 جوجو!!!! یا لهیپ یا لهیش یب -

 بودم .. یهر چند منم فقط به در کنارش بودن راض میهر دو ساکت بود دنینگفتم .. تا موقع رس یزیزدم و چ یلبخند

 یبودم .. ول یهر چند منم فقط به در کنارش بودن راض میهر دو ساکت بود دنینگفتم .. تا موقع رس یزیزدم و چ یلبخند

.. با خودم فکر کردم ید چمرد بود؟.. مسلما نه .. پس محم نیبود که بهش زدم . واقعا مجد اول یمشغول حرف یفکرم بد جور

مرد بود ... اونوقت  نیو آخر نینبود و مجد اول یکاش محمد میاز زندگ سمتبه جون اون ق فتادمیبا پاک کن م شدیکاش م
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کردم که خوب مجدم قبل از من با ده نفر بوده ...  هیتوج ینجوریکنم .. بعدم ا مشیاونقدر دوستش داشتم که روحمم .. تقد

عمر تو گوشمون فرو کرده  هی... چرا  فتادیبود که به جون ما زن ها م یشیچه آت نی.. ا داشتمیب وجدان معذا دیپس چرا با

انداختم  یدادم و به مجد نگاه یافکار مزخرف رو از خودم دور کنم سرمو آروم تکون نیا نکهیا ی!!!!! برایکی اری یکیبودن خدا 

 به محل مورد نظر ... میدیرس بایاونم با لبخند جوابمو داد ..تقر

بود .. مجد  یقشنگ یو کباب ها رو داشت جا یکه انواع غذاها شمال میقشنگ شد یلیخ هیرستوران با سبک سنت هیوارد  باهم

 گوشم گفت : ریبالفاصله ز

 جاهاست .. ی هی؟؟؟! دنج تر از بق مینیاون گوشه بش میبر -

 دیکش شویروبروم صندل یو نشستم خودشم به جا دیعقب کش مویندلص نکهیموافقت تکون دادم بعد از ا یبه نشانه  سرمو

رو نخورده  شیزیجز مرغ ترش چ یکنارم نشست...چند لحظه بعد گارسون اومد و من که از غذاهاش شمال بایسمت من و تقر

 بر خالف من مجد انگار وارد بود و رو به من گفت : یولگرفتم همون رو سفارش بدم  میتصم نیهم یبودم واسه 

 !!؟؟یخوریم یچ انایک -

 (ییپلو یبا مغز ران مرغ و لپه و آبغوره و سبز یشمال یغذا کیمرغ ترش!!!)-

و مغز گردو درست  ریاست که از بادنجان، آب انار ترش، سبزى، س یاشتها آور شمال یغذا کیکال کبابم خوبه ها !!)کال کباب  -

 شود( یم

 نه دوست ندارم!! -

 ابروش و برد باال و گفت : هوی

 !!ش؟؟؟یتا حاال خورد نیجون شرو -

 دونه با انگشت بزنه رو دماغم و بگه : هیتچ گفتم که باعث شد  هیو  دمیخند

خصوص ال یعل فیکه کال از جنس لط ییمن خودمم ازون جا ادیبدت ب ارهیبگم ب یزیچ هی ترسمیهمون مرغ ترش رو بخور م -

 ( یخوش طعم با مغز ران و بادمجون و سبز یشمال ی!!!)غذاخورمیناز خاتون م هی.. ادیهاش خوشم م زهیم زهیر

شد و با اشاره به گارسون سفارشارو داد و رو کرد  یجد هویبه من کرد و لبخند زد ... بعدشم  یجمله نگاه معنا دار نیگفتن ا با

 به من و گفت :

 ؟؟؟! یلیچند روز تعط دتیتا شروع ترم جد انایک -

 روز! ستیب بایتقر -

 ..یتونیخوب خوبه!! پس م -

 !!!؟؟یچ تونمیم -

پروژه هستند روند کارشون رو  یکه تو ییاصفهان برگزار بشه و تمام شرکت ها یتو یهفته ا کی یجلسه  هیراستش قراره  -

نقشه ها  یهمه  یکه رو میهست یه بعد از من تو تنها کس.. از اونجام ک یهماهنگ جادینوع ا هیبدن .. درواقع  حیهم توض یبرا

سرکار!!  یایب یخوایاصفهان!!!! فردام که پنج شنبست و نصفه روزه نم میریمن و تو جمعه م یلیاشراف کامل داره و توام تعط

 !!! میهفته بکوب کار دار هیاستراحت کن که 

 تعجب نگاش کردم و گفتم : با

 !!!رازیبرم ش خواستمیمن م یول -

 زد و گفت : یلبخند

..  میگردیبا خانوادت تازه و کن بر م یدارید هیو تو  رازیسمت ش میریاگه اونجا کارمون زود تموم شد م ستین یمسئله ا -

 ... یخوایم یچرا تو که مرخص دونمینم یول میجد یادیکار ز یدادم .. من تو یاز حد بهت مرخص شیب گهیچون واقعا د

 خم کرد و گفت : کمیبهم کرد و سرشرو  ینگاه هی بعدم

 از خودم دورش کنم!! روشنه!!!؟ خوامی!!!! نمشهیتنگ م طونمیش ی هیهمسا نیا یبعدم من دلم برا -

 کردم و گفتم : یاخم -

 !!؟؟؟یچ یعنیوا  -

 و گفت : دی.. بعدم خند نیهم یعنی -

 !!! ادیکه توام بدت م ستین -

ابراز  ای یبمون شمیپ ییجا یرو که عاشقشه بگه دوست دارم نر یمرد نکهیاز ا یکدوم دخترواقعا  یچپ نگاش کردم ... ول چپ

 نبود و دلم از ذوق غنج رفت!!!!!  نی!! جز ااد؟؟یکنه بدش م یدلتنگ

و خالصه  " ارهیبازم بگم ب یخوایم " "بخور":  گفتیم یه ای ذاشتیداشت برام گوشت م ایرو که آوردن .. مجد تمام مدت  شام

 و گفت : دیبود رو خورد وبعدم خند وانیل ینوشابمو که تو یمونده  یراحت باق یلیکالفم کرده بود .. آخرشم که تموم شد خ
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 بود!!! ی!!!!؟؟؟! .... به به !! عجب نوشابه ایکه ندار دزی!!! اه؟؟؟یچ -

 ندارم؟؟!!! دزیا یدونیاز کجا م -

 و گفت : دیخند بلند

 !!!ستیحرفا ن نیراه که اونم ... مااال ا هی مونهیکنن ...م قیخون بد بهت تزر ی... تصادفم نکرد یستیمعتاد ناز اونجا که  -

 قورتش دادم وگفتم : یگرفت ول خندم

 پرررو!!!!! خجالت بکش!!!! -

 خمار شد و گفت : چشماش

 !!!! گهید ازهین هی!!! ؟؟؟یاز چ -

 کردم و گفتم : یاخم هیحرفش بدم اومد ...  نیاز

 ..  ای؟؟  ازهین هیواقعا که!!!! فقط  -

صاف  نیهم یواسه  دمیکش عیو دستش رو گذاشت رو دستم و من دستمو سر دیخند هویروم نشد حرفمو ادامه بدم که  -

 شد و گفت : رهینشست و تو شمام خ

..  شهیم ییبایز زیابراز احساسات!!! و اونموقع چ جور هی..  شهیم یطرفتو بپرست یوقت یآره!!!! ول ینش یکیکه عاشق  یتا زمان -

 اون دونفر!!! یفقط واسه  یول

 و گفت : دیمهربون خند بعدم

 بشکافم واست ... رویقض شمیوگرنه مجبور م گهید میپاشو بر -

نگام کرد  یلبخند مرموذ هیدونه با مشت ناخودآگاه زدم به بازوش که با  هی رمیخندم رو بگ ینتونستم جلو نباریگرفت .. ا خندم

 .. رونیب مینکردم و از رستوران اومد یبار مقاومت نیدست گرفت و ا یسوم دستاش بود تو کی بایو آروم دستامو که تقر

 گوشم گفت : ریرو داد دستم و ز چیسوئ میدیرس نیکه به ماش یموقع

 !!!؟؟؟یدور دور هست هی ی هیپا -

سمت سعادت آباد .. شلوغ بود  میکرد تا رفت مییباال و شروع کردم روندن ...راهنما دمیو سرمو با ذوق تکون دادم و پر دمیخند

پاتوق بود اشاره کرد که بزنم کنار .. منم که بد جور هوس آب  ایکه گو یفروش وهیآب م هی... دم  یدنیدختر پسرام د ی افهیو ق

 کردم کانار کرده بودم با ذوق پار

اومد  ظیغل شیو آرا یکوتاه مشک یپالتو هیو  یده سانت یدختر قد بلد با پاشنه ها هی هویکه  می... منتظر سفارشمون بود

 مجد و گفت : یشونه  یسمتمون و زد رو

 !!!! ززمی... عزززز نییییشرو -

 زد و گفت : یلبخند زورک مجد

 !!!!!!یملود -

 عشششقم؟؟؟!!! یخوب -

 ممنون!!! -

 به من کرد و بعد دوباره با لبخند رو به مجد گفت : ینگاه گذرا و خشن دختره

 معرفت؟؟؟!!! یتو ب یی... کجا کردمیم ادتی شیچقققدر چند وقت پ یدونینم -

لحظه دستاشو دور شونم حلقه کرد و من رو چسبوند به خودش و گفت  هی یزد و از فرصت استفاده کرد تو یلبخند تمسخر مجد

: 

 مراسمامون بودم .. ریهمسرمه... درگ زیعز یانایخانوم ک نیجان ا یملود -

 نگاه عاشقانه بهم کرد و رو به دختر گفت : هی بعدم

 دور!!! زمیرو بر میو خانوم هست که کامل دوران مجرد زیاونقدر عز انایبعدم ک -

 خودش رو از تک و تا ننداخت و رو کرد به من و با اکراه گفت : یدو پهلو بود و دخترم کامال متوجه شد ول یادیز حرفش

 !!!!!!!!!!!گمیم کیتبر -

 کرد و گفت : یبه مجد نگاه بعدم

 برم .. .. بچه ها منتظرن!!! گهیمن د -

 و تا رفت من خودم از تو بغل مجد در آوردم و گفتم : میتکون داد یسر هردو

 بود!!! یه اچه عجوب گهید نیتوام.. ا یاه لهم کرد -

 گرفته بود رو کرد بهم و گفت : کمی یچرا ول دونمیکه نم مجد

 !!!شهینم دایعجوبه که لنگش پ هی -
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 1باشه که بزنه تو حالم!!! یزیچ هی دیبا شهیخودم گفتم هم شیچرا غمم گرفته بود پ دونمینم

 لب ادامه دادم : ریبا حرص ز ناخوآگاه

 !!!گهید ازنیرفع ن یازون عجوبه ها که برا -

 و گفت : دنیغش غش شروع کرد خند هوی

 !!! ااااااااااایتوام وارد انایک -

اشتهام کور شده  رهیهامون رو بگ وهیپرررو نثارش کردم که همزمان شد با صدا کردن شمارمون و مجد رفت تا آبم هیلب  ریز

هر  نباریا نیسمت ماش میخورد و رفت شوویپر خور نبود نصفه آب م ینداشتم مجدم ازونجا که ازون مردا یلیبود چندان م

و تا  ارهیبروش ب خواستیاونقدر غد بود که نم یبود ازش دلخورم ول دهیفهم ییاجور هینشستم ..  نمیچقدر اصرار کرد من بش

 یبودم واسه  ی... حرص فتادیم میچم شده بود ... انگار تازه تازه داشت دوزار دونمیبه خونه تو سکوت گذشت .. نم دنیرس

رفتم سمت پله ها و بهش  یخداحافظ یبشدم و  ادهیپ عیپارک کرد سر نگیپارک یرو تو نیو ماش میدیرس نکهیبه محض ا نیهم

پاگرد پله ها بودم که شونمو گرفت و با خنده  ینکردم تو یشد ؟؟! توجه ؟؟؟چتیری!کجا م سایوا گفتیو م زدیصدام م یکه ه

 گفت :

 !!هو؟؟؟یدختر تو چت شد  سایوا -

 بهش کردم و گفتم : یاخم نگاه با

 برم بخوابم!!! خوامیخستم!!! م یچیه -

 !!شنومیهست بگو م ی!! اگه حرفست؟؟ین تیچیه یعنیآهان  -

اون دختر  دنیمن بگم .. بگم که با د خواستیبده .. م حیبذار و توض هیاون لحظم حاضر نبود از خودش ما یگرفته بود حت لجم

وگرنه اگه برام مهم نبود که ... با حرص رومو  گهیبود به دوست داشتنش د میمستق رینوع اعتراف غ هی نمیناراحت شدم .. و ا

 برگردوندم و گفتم :

 .. ستین دنیشن یبرا یزینه چ -

.. در رو که  کردیخم شده بود داشت نگاه م کردمیکه داشتم در رو باز م منطوریرفتم سمت آپارتمان که دنبالم اومد و ه بعدم

 که دستشو حائل کرد و گفت : ندمیتند گفتم و اومدم در رو بب ریشب بخ هیرفتم تو و  عیردم .. سرباز ک

 !!؟؟یاز حضور اون دختره ناراحت شد -

 هامو انداختم باال و گفتم : شونه

 نه !! به من چه!! -

 گفت : یجد یلیخ

 داشتم؟!!! ییهایطونیش هیمن قبال باهاش  ستیواست مهم ن یعنی -

 و گفتم : رونیادم بد نفسمو

 دخترم!!!؟ ایشما  یمثال بابا ای گرانمید ینه مگه من مفتش کارا -

 رو کردم و گفتم : رمیرو بگ شیدست پ نکهیا یو سکوت کرد منم واسه  رونیبار اون نفسشو داد ب نیا

... خوب منم ناراحت  نیاز آشناهامون باهاش بگم و بخندم شما ناراحت ش نمیبب ابونیپسر رو تو خ هیکه من  نهیا نهیوا .. ع -

 !!گمینشدم د

 در رو هول داد و در با ضرب باز شد و گفت : یعصب هوی

 !!! تیبه خر یخودتو زد ایبدونم ..  دیواقعا...که بع یخر ای -

 کردم و گفتم : یاخم

 !!د؟؟یجون مرور خاطرات کن یبا ملود نیمن بودم ...نتونست نیچتونه ..!!! ا نکنه ناراحت -

 شد و با حرص گفت : یعصبان

!!! واقعا ؟؟؟یتو زنم گفتمیبه طاق و م زدمیم کرویسر اون زن یخاطره کنم اونجور دیتجد خواستمی!!! من اگه مشعوریآخه ب -

 !!!!یخر

 نگاش کردم و گفتم : یعصب منم

امتحانا رو از تنم  هی!! خوب خستگهیهمسا میکه با هم داشت ییبای!! ممنون از شب ز نیکرد نیخواست نیبسه .. هر چقدر توه -

 !!!دیدرآورد

 نشست رو لبم!!!!  انهیموذ یخنده  هیگرومپ در ناخودآگاه  یمحکم در رو بستم و با صدا بعدم
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ع به عالقش به من رو روشن کنه راج تمینقطه از ذهن هی... و از همه مهمتر تونسته بود  دادیم یخوب یبودم حرفاش بو یراض

مهم دست  یدوستش دارم .. ول دونستمیخودم رو بود و م شیوجود داشت ... من که دستم پ یادیز یالبته هنوز نقاط ابهام

 بکنم!! یاعتراف ششیباشم به عالقم پ مجبورمن  نکهیمن رو شه بدون ا شیاون بود که پ

 یسفر با مجد بد جور جانیه یول رازیو برم ش چونمیو مجد رو بپ طیگرفتم که فردا برم دنبال بل میاول با خودم تصم اونشب

حرصش  یو حساب ارمیشدم فقط با خودم قرار گذاشتم سر رفتن نرفتنم بامبول درب الیخ یب نیهم یافتاده بود به جونم واسه 

 م ...ذهنم اونشب خواب رفت یتوبا هزاران نقشه  نیهم یبدم ... واسه 

رو  زیشرکت .. پر یشماره  دنیکه تلفن زنگ زد و با د دمیدیم لمیبودم و داشتم ف دهیبود دراز کش 12ساعت  یش طرفا فردا

زنگ خورد و  گمیزنگ خورد مجد بود .. جوابش رو ندام ..دو سه بار د لمیربع بعد موبا هی بایتقر دمیخند انهیو موذ دمیکش

خانوم کارت دام به م زنگ  انایک "مضمون زد  نیام به ا sms هی یدر دسترسم.. حت شهیه همفکر نکن خواستمیجواب ندادم.. م

داد  یغامیپ یواجب بود تو یلیشدم و گفتم اگه خ الیخ یبعد ب یخودم گفتم نکنه کار واجب داشته باشه !!! ول شیپ "بزن!!!

بود که چشمم گرم شد و  3ساعت  یرفاط دنیرو د لممیف هیراحت نشستم و بق الیبا خ نیهم یواسه  کردیبهش اشاره م

انداختم و موهامو مرتب  نهیآ ینگاه تو هیو بدو اول  دمیزنگ درآپارتمان .. از خواب پر یخوابم برد که با صدا یچجور دونمینم

 کردم بعدم در رو باز کردم ...

 استرس نگام کرد و گفت : با

 !!؟؟ی!! پس چرا جواب نداد؟؟؟؟یتو خونه ا -

 بود لنتیسا لممیرو کشده بودم موبا زیخواب بودم!!!!پر -

 نگرانت شدم دختر!!! -

 ؟؟!! یداشت کاریحاال چ -

 هاشو انداخت باال و گفت : شونه

دنبالت  ادیب فرستمیاصفهان نصفه بود .. زنگ زدم بگم راننده م میبفرست 3از نقشه ها که قرار بود تا  یکینبود  یخاص زیچ -

 شانس آوردم فرهمند به نقشه اشراف داشت!! یکه کاملش کن

 شده بود ...رو کردم و گفتم : ادیشدم به خاطر من فاطمه کارش ز ناراحت

 !!دیکشی!! وگرنه فاطمه جور من رو نم گهید نیدیم یشماست مرخص ریهمش تقص -

 و گفت : دیخند

 بهتون!! دمینم یمرخص گهیخانوم .. د دیببخش -

 خندم رو کرد بهم و گفت : دنیلحنش خندم گرفت با د از

 !!گهیشب راحت ترم ! حاضر باش د یسمت اصفهان !! من تو میفتیشب را م 9 یفردا طرفا یراست -

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 !!ام؟؟؟یب دیمن با یحاال واقعن -

 !!!یایب دیآره با -

 انداختم باال و گفتم : شونمو

 باشه!! -

 کرد و گفت : یا خنده

 دختر!!! یبا انرژ یباش ینجوریا ستی!!!!! قرار نایتنبل شد انایک -

 تکون دادن و گفتم : سرمو

 باشم !!! دل و دماغ ندارم... خستم!!! یبا انرژِ خوامیبه خدا م -

 کرد و گفت : طونیش یو ازون نگاه ها دیخند

 !!ارم؟؟؟یب فتیسر ک یخوایم -

 : تکون داد و گفت یو دست دینگاش کرم که خند یچپ چپ

تا  نیهم یواسه  سیرو ببرم سرو نیماش دی.. فردام با امیم ریباز شرکت با حسام کار دارم.. شب د گردمیمن امشب بر م -

 !! مواظب خودت باش..!نمتینب دیفردا شب شا

 باشه .. تا فردا !!! -

ظهر پاشدم از خواب و اسبابمو رو  بایحرف زدم .. فرداشم تقر نایو تخمه شکستم و با مامان ا دمید میتا آخر شب ف اونشب

بود که به مجد زنگ  7ساعت  یطرفا میبر میتوراه .. رفتم حموم و بعدشم شامم درست کردم که بخور یبرا دیبستم و رفتم خر

 گقتم : دیچیپ یگوش یقشنگش تو ی ردونهم یصدا نکهیزدم و نا خودآگاه بعد از ا
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 ؟؟؟!! نجایا یایشام پختم م نیشرو -

 ...باالخره گفت : یسکوت طوالن هیاز  بعد

 !!!گهیربع د هیآره!! تا  -

 قطع کردم!!! رویزدم و گوش یلبخند

ساده بستم پشت سرم ... درست راس  سممیخ یتنم کردم و موها نیج هیساده با  دیبلوز سف هیو خودمم  دمیرو قشنگ چ زیم

 بهم انداخت و گفت : یاومد تو .. نگاه یشرت مشک یو ت یگرمکن طوس هیربع زنگ زده شد و با  هی

 جوجو چطوره!!؟؟! -

 خوبه !!! -

 ..!!؟؟ یشما چطور -

 خانوم خوشگل!! هی!!! بخصوص که دعوت شدم به صرف شام با  یعال -

 دنب موهامو گرفت تو دستشو گفت : هویکه  نییو سرمو انداختم پا دمیکش خجالت

 سرده! هوا مایبعد بر یخشک کن سهیموهات خ انایک -

 و گفتم : دمیخند

 باشه!!! -

 قول؟؟؟! -

 !!دمیقول نم -

 راه گفت : یو گرفت و بردتم باال و تو هویبود تنبلم دستمو  دهیکه فهم انگار

 ندارم!!! نانی!!! من به تو اطمایب ایب -

 توالت و رو کرد و گفت : زیم یصندل یاتاقمو نشوندتم رو یتو بردتم

 کجاست سشوارت؟؟!! -

 اول دادم دستش .. یو از کشوکرد دست

و گونه  زدیچم شده بود قلبم تند م دونمیبه موهام ... نم دیکشیبه برق و شروع کرد به خشک کردن موهام و آروم دست م زد

 و گفت : دیداره آروم خند یبرق هیاونم چشماش  دمیبهش نگاه نداختم که د نهیآ یلحظه از تو هیهام داغ شده بود 

 کوتاه نکن ... باشه؟؟!! چوقتیداره!!!... ه ی.. چه برقشمیابر هیموهات شب -

 هیو با  دیبستم ... آروم سرمو بوس خیمجسمه  نیموهام .. ع یسشوار رو خاوش کرد و سرشو کرد تو هویسرمو تکون دادم ..  -

 ...  رونیرفت از اتاق ب دیببخش

رو  کردیمحبت م ینجوریکه ا یتاب مقاومت موقع یچرا ول دونمیبود!!! چقدر دوستش داشتم... نم نیریتوجهاش ش چقدر

سرخم زدم و موهامو با کش جمع کردم باال ورفتم  یبه گونه ها نهیتو آ ی!! لبخندایر یب یادیبود!!! ز ایر ینداشتم .. چشماش ب

 !!!نییپا

 رمق گفت : یلبخند ب هیدستاش ..با حس حضورم سرش رو بلند کرد و با  یمبل نشسته بود و سرشو گرفته بود تو یرو

 !!؟؟؟یپخت یشام چ -

 و گفتم : دمیخند

 !!؟؟یکتلت .. دوست دار -

 و گفت : دیخند مهربون

 آره!!! -

بشقابم ... الحقم  یگوشه  ذاشتیو م گرفتیمنم لقمه م یواسه  یفقط گاه زدینم ی!! اونم حرفمیو خورد میصدا نشست یب

 به تنم!!! شدیلقمه هاش گوشت م

 که تموم شد پاشد ظرفارو بشوره که رو کردم بهش و گفتم : غذا

 !!شورمیمن خودم م نیبرو بش یتو مهمون نیشرو -

 تعجب ابروشو داد باال و همون جا نشست و تا آخر ظرف شستنم زل زد به من!! ظرفا که تموم شد رو کردم و گفتم : با

 دم کنم؟؟!! ییچا -

 ببند!! نارمیگاز و ا ریر شم توام حاضر شو ش!!!! من برم حاض گهید میبر دینه با -

 باشه بابا بلدم !!  -

 در رو کرد بهم و گفت : دم

 بابت شام!! یمرس -



Roman-City.ir 
 همسایه منن رما

 

https://telegram.me/romancity 123 

 

 کردم و گفتم : یاخم

 نبود که !! یزیوا چ -

 زد و آروم با پشت دست گونمو ناز کرد!!! یبیعج لبخند

دوسم داشت؟؟؟! با ذوق ساکمو بر  یعنیبه حضورش حرفاش محبتاش!!  ازین یروح ازیبود!! ن ازیرو بستم .. تمام وجودم ن در

که  رونیب ومدمیرو هم برداشتم داشتم از در م چیو چندتا ساندو یفالسک چا ویداشتم همه جارو چک کردم و سبد خوراک

 و ازش تشکر کردم ...  دمی.. خند ارمیم نارویمن ا ومجد دمه دره .. رو کرد بهم وگفت تو بر دمید

 هیلب بسم ا.. گفت و بعدم  ریآروم ز رونیکه اومد ب نگیبر خالف تصورم از در پارک میکه سوار شد و حرکت کرد یوقعم

جاده راجع به  یکایبود .. پس واقعا من مجد رو هنوز نشناخته بودم تا نزد بیداشبورد .. برام عج یگذاشت تو یدوهزارتومن

 رو کرد بهم و گفت : میجاده شد دکه وار یموقع میاصفهان حرف زد یکارمون تو

 !!!شنیاون پشت قشنگ جا م نهیا زهیم زیر یدخترا هیبرو عقب قشنگ بخواب خوب ادیخانوم خوابت م انایک -

 م و گفتم : دیخند

 !!!میدیقد کوتاه رو هم د نیحسن ا هیو  مینمرد -

 و گفت : دیخند

 .. نیشیکه تو بغل جا م نهیا گشید یکی..  ادهینه محاسنش ز -

 و گفت : دیخند بعدم

 بازم بگم!! -

 آوردم باال و گفتم : دستمو

 ..ینه نه ... مرس -

 خواب رفتم... نیگهواره وار ماش یبا تکون ها دمیتا رفتم و دراز کش ومدیو زد کنار تا برم عقب منم که بد جور خوابم م دیخند

محمد و مجد  نکهیبودم ... خواب ا دهید یخواب بد کردمیخواب هق هق م یداشتم تو ادمهیبود .. فقط  یچه ساعت دونمینم

!!! که با ختمیریخواب اشک م یوجودم تو یاژدها شد و مجد رو خورد و من با همه  هیلحظه محمد  هی یهم بودن و تو یروبرو

گوشم  ریز کردویو اشکامو پاک م کردیمنو تو بغلش گرفته بود و آروم نوازش م د.... مج دمیآغوش گرم از خواب پر هیاحساس 

 : گفتیم

 خانوم.. آروم خوشگلم!! آروم!!! یدی.. عروسکم آروم .. خواب د سییه -

و چشمامو باز کردم!! با باز  اوردمیتنم داغ شد طاقت ن کردیموها و گونه هام م یکه رو  ییشده بودم با نوازشا اریهوش تازه

 صورت زد و گفت : یبه پهنا یشدن چشمام لبخند

 اومدم آرومت کنم .. از جام پاشدو نشستم که رو کرد بهم و گفت : دمیترس یدیم غیج ی!!! داشت یدیب بد دکوچولو خوا -

 !!؟؟؟یدیدیم یخواب چ -

 نبود.. یزیچ -

 نگام کرد و گفت : طونیش

 !! معلوم نبود تو خوابت چه خبر بود!!!یکردیآخه همش منو صدا م -

 و گفت : دیافتاد و چپ چپ نگاش کردم اونم خند میبعد دوزار یول گهیم یچ دمینفهم اولش

 !!؟؟یبخواب یخوای.. م میرسیم گهیتا دوساعت د -

 دورگه گفتم : یصدا با

 ساعت چنده؟! -

 شش!! یکاینزد -

 بساط صبحونه ام آوردم!! میدار نایا یچا ست؟؟؟یگشنت ن ادی.. خوابم نم گهینه د -

 گفت : دیباریم یخستگ افشیاز ق کهیزد و در حال یمهربون لبخند

 و پرسش .. یکین -

 اصفهان... میدیرس 8طرفا  بایمضاعف دوباره پشت فرمون نشست و تقر یاز خوردن صبحانه با انرژ بعد

 

 سمت هتل ... مجد رو کرد به من و گفت : میراست رفت هیبه مقصد  دنیرس با

 !!گه؟؟ید یاج میبر ای؟؟  یجا رزرو شده دوست دار یبرامون هتل عباس انایک -

 ..یخوب نینه بابا جا به ا -

 زد و بالفاصله به سمت هتل روند!! یلبخند
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منتظر بودم  یالب یسمت قسمت رزرو هتل .. تو میرو پارک کرد و ساک هارو برداشت و راه افتاد نیماش میدیکه رس یموقع

 آشنا به خودم اومد.. یصدا هیبا  هویکه  ادیتامجد ب

 خانوم!!! یسالم آبج -

.. دمی.. از مجد ترسزایچ نیاز ایدل تنگش بودم  نکهیا یمحمد خندون قلبم شروع کرد تند زدن!!! نه برا دنیو با د برگشتم

 بفهمه من .. دست و پام رو گم کردم و با لکنت گفتم : نکهیاز

 

 !!؟؟؟یکنیم کاریچ نجایسالم! تو ا -

 !!!دمتید نجایا شهیدارم!!! باورم نم تیکار از طرف شرکتمون مامور یواسه  -

 آرومتر بود ..گفتم : یلیخ شیپ یبهش انداختم چشماش از دفهعه  ی!!!! نگاهدیخند بعدم

 !!نمتیبب کردمیاومدم!!!! فکر نم تیمامور یمنم برا -

محکم اومد سمتمون و ضربان قلب من شدت گرفت  ییکه به وضوح معلوم بودبا گام ها یو دار مجد از دور با اخم ریگ نیهم یتو

 بزنه رو کردم به مجد و گفتم : یمحمد حرف نکهی... قبل از ا

 ناطق از اقواممون!!! یآقا -

 رو کردم به محمد و گفتم : بعدم

 شرکتمون!! سیجناب مجد رئ -

 به من کرد و گفت : یبالفاصله نگاه محمد

 !!!شناسمشونی.. م دونمیم -

 کردن!!!! یسرد ..دو طرف با هم احوالپرس یلیبه مجد دست داد وخ بعدم

 بهم انداخت و گفت : ینگاه یجد یلیبا اخم و خ مجد

 گرفتم ..دم آسانسور منتظرم!!! دارویکل انایک -

 که رفت محمد رو کرد به من و گفت : مجد

 !! ؟؟؟یکنیکار م هیآت یتو تو -

 آره چطور!!! -

 هیمشکل داره ... اونم با  یاز لحاظ اخالق گنیهمه م یول هیدرسته که کاراشون عال هییاونجا چه جا یدونیخانوم... م انایبابا ک -

 !!کشهی.. خجالت نم انایک گهی.. آشغال به تو م نییپا ارمیبود فکشو ب کینزد کروی!!!!! مرتیسیرئ نیهمچ

 شدم و رو کردم بهش و گفتم : یعصب

 یدونی.. میگیم ینجوریکه ا یدیشرکت مارو د یچه طرز قضاوت راجع به آدماست ... مگه تو اومد نیا د؟؟یباش یشما ک قایدق -

 !!؟؟یو نشناخته به چند نفر تهمت زد دهیند

 گفت : یرو ماست مال دشیحرف نسنج ییجورا هیمجابم کنه و  خواستیم کهیدر حال محمد

به مجد  ینگاه طیدر اومد ... بعدم با غ ایپا رانیا سهیقا با دختر رئآ نیهم یگنده رابطه  شیکه دوماه پ یدونیبابا آخه تو نم -

 انداخت و ادامه داد :

 توئه روحت آلوده بشه!! فینخور ... ح نارویخانوم حواست باشه ها .. گول امثال ا انایک -

 گفتم : یبا لحن بد بایشدم و تقر یحرفاش عصب از

 !!! نه اون!! یزد تو آدم خوبه بود بیکه به روح من آس یاون یاون آدم بد!!! درست ول -

مطلب  یدار یجور هیتو  ی!!!! ولنمیبیوقتا اشکال رو از هم جنسام م یراجع به آدما بد قضاوت نکن .. من که زنم گاه نقدرمیا

 !!!طونیبابا ش نیبود و ا سهیقد ایپا رانیا سیکه انگار دختره رئ یکنیرو ادا م

به مجد تهمت اغقال  یدوست نداشتم کس نیهم ی.. واسه  هیچه جور آدم دونستمیو م شناختمیرو خووب م الاقل رامش ییخدا

 نبود رو کرد به من و با لبخند گفت : یمزخرفات رو بزنه!!محمدم که اصوال ذاتا آدم بد نیو ا

 نگرانت شدم !!! ستیدست خودم ن 1کنم! نیتوه ینخواستم به کس یبه خدا آبج -

 انتیمحمد و گوش دادن به حرفاش دار به الهام خ یهمون لحظه با حضورم روبرو یبهش کردم!!!! احساس کردم تو ینگاه

 فکر رو کردم به محمد و گفتم : نیاون ... با ا نهیع شدمیکه م کردمیخوب اگه منم همون کار رو م ی...درست اون .... ول کنمیم

 الهام چطوره ؟؟!چطورن  نایحرفا مامان ا نیاز میحاال بگذر -

 زد و گفت : ینیغمگ لبخند

 !!رسوننیخوبن!! سالم م -

 برم!!!  گهیسالمت باشن .. من د -
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.. شاایطرفه قسمت از پروژه ام دست ماست ا هیاومدم ..  رازیش یسازه تو نیآره منم از طرف شرکت نو یباشه .. راست -

 بازم! نمتیبیم

 زدم و گفت : یلبخند

 !! باشه !تا بعد !یبه سال مت -

 رو کرد به من و گفت : میکه وار شد یبود موقع سادهیدم در آسانسور وا قیعم یاخم هیحرف راه افتادم سمت مجد که با  نیا با

 از اقوام بودن ؟؟!! شونیا -

 و گفتم : نییسرمو انداخم پا دهیرنگم پر کردمیم احساس

 آره گفتم که!! -

 !!!؟؟؟یبا چه نسبت قایدق -

 شوهر دختر خالم!!! هیینوه دا -

 بود گفت : یصداش عصب کهیدر حال مجد

 با هم؟؟!! دیبود یلینسبت فام نیتر از ا یمیصم کمی یکنی!!!!!!! احساس نمیکیآهان واقعا هم چه نسبت نزد -

 کنترل کردم و گفتم : خودمو

 !!!هینه!! بعدشم پسر خوب -

با باز شدن در سکوت کرد و ساک بدست رفت سمت راهرو اتاقامون درست  بگه که یزیو اومد چ دیبه موهاش کش یدست مجد

هم بود اول در اتق من رو باز کرد و ساکمو گذاشت تو بعدم بدون حرف اضافه رفت سمت اتاق خودش که طاقت  یروبرو

 و گفتم : اوردمین

 !!ن؟؟یشرو -

 اخماش باز شد و گفت : هیکرد سمت و بعد از چند ثان رو

 جانم؟؟؟!! -

 که اومد سمتمو و چونمو گرفت تو دستش و گفت : نییحرفش سرمو انداختم پا نیا با

 آدما ... % 92باور کن  ی!!! ولکنمیم ی.. من رو باز انایذهنت رو نسبت بهم مسموم کنه.. ک یکس دمی.. ترس نیاخممو نب -

 گفت : طنتیشبه صورتم بکشه و بعدشم با  یزدم که باعث شد آروم دست یلبخند -

 !!!ستین ی!!!!! به من اعتبارگهیبرو تو د -

حاضر باش  1خودش هولم داد تو و با گفتن ساعت  بایحرفش با تعجب نگاش کردم که باعث شد بلند بخنده ... بعدش تقر نیا با

 ناهار در رو بست و رفت!!! یواسه 

دا کردم زودتر به عشقش اعتراف کنه وگرنه به خودم بود تا در رو بست دلم تنگش شد!!! با خودم خدا خ یچه سر دونمینم

 نبود.. یاعتبار

 کمی 1تا ساعت  میدراز کش تختیکمد .. رو یلباسام تو دنیتکون دادن سرم به خودم اومد و بعد از باز کردن ساکم و چ با

و  یرو راست نیبود و هم یآدم روراست گفتی.. راست م دیچرخیحرفش م نیا یتمام مدت ذهنم رو یاستراحت کنم .. ول

..  کردمیم میبر عکس اون من بودم که محمد رو ازش قا یول اشهب یدوست داشتن شدیصداقتش تو حرفا و عملش باعث م

 به خواب رفتم.. یآسوده ا الیگول زدم و با خ گمیفکر که به موقع بهش م نی.. طبق معمول خودمو با ا گفتمیبهش م یچجور

 

 :ستمیب فصل

اون لحظه خواب  یول ومدیکردم به نظر آشنا م ی.. به شماره نگاه دمیاز خواب پر میزنگ گوش یبود با صدا 12.5 ساعت یطرفا

 اتصال رو زدم : یصدامو صاف کردم دکمه  نکهیبعد از ا هیآلود بودم و حضور ذهن نداشتم که ک

 بله!! -

 خانوم انایسالم ک -

 نیهم یتماسام پاک کرده بودم واسه  ستیل یاش حرف زدم شمارمو از توکه باه یآخر یاومد که دفعه  ادمیبود ..  محمد

 بود گفتم : افتادهیاسمش ن

 !ن؟یداشت یسالم کار -

 !!م؟؟یامروز ناهارو باهم بخور نیدیافتخار م نمیبب خواستمینه ! راستش م -

 گفتم : نیهم یبشکنم برا خواستمی.. دلشم نم کردمیم کارشیمجد رو چ میدوست نداشتم باهاش تنها باشم از طرف راستش

 با ما!!! ایشمام ب یقرار ناهار گذاشته اگه دوست داشت 1ساعت  یبرا سمیراستش رئ -
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ساعت  یکه موافقت کرد و گفت که برا میدیدر کمال تعجب د یول شهیکه اون از مجد بد گفت مطمئن بودم که منصرف م اونجور

 منتظرمه!!! یسالن غذاخور یتو 1

شدم  الیخ ی!! بکردیم یقاط ای شدی... نکنه ناراحت م گفتیم یتماس رو قطع کردم دلم تازه به شور افتاد!!! مجد چ کهنیاز ا بعد

 و با گفتن هر جه بادا باد پاشدم تا حاضر شم!!

بهش بگم که محمد هم با  یدل تو دلم نبود و نمبدونستم چجور نییپا میمجد رفت یزنگ اتاقم اومد و با همراه یصدا کی راس

..  ومدین شیپ یتیعنوان موقع چیبه ه نی.. هم یآسانسورم تا اومدم بگم همراهش زنگ خورد مشغول شد واسه  ی!!! توادیما م

فحش بلد بودم نثار خودم کردم!! مجدم  یدلم هرچ یقلبم چند برابر شد و تو ربانمحمد ض دنیبا باز شدن در آسانسور و د

اخم به محمد که داشت  هیهم آورد و با  رمیگیبعدا من با شما تماس م هیالفاصله سر و ته صحبتش رو هم با تعجب کرد چون ب

 شد!!  رهیخ ومدیسمتمون م

 به مجد کرد و بعدش رو به من گفت : ییسالم گذارا دیتا رس محمد

 دمون جا گرفتم !!خو یزود تر اومدم و برا کمی نیهمیشلوغ شده واسه  کمی ییگردهما ی هیبه خاطر قض -

 من گفت : ریراه مجد ز یزدم و از ش تشکر کردم!! محمد جلو راه افتاد من و مجدم پشتش تو یزورک لبخند

 !!؟؟یدعوت کرد کرویمرت نیتو ا -

 ناهار منم گفتم قراره با شما برم ... میزنگ زد گفت بر لمینه به موبا -

حرفمو خوردم اونم نفسشو  یمنم باق نیهم یواسه  کردیشمر داشتن نگام م نیصورتش چشماش ع یلحظه نگام افتاد تو هی

 ما نشست و گفت : یمن و مجد کنار هم و محمد درست روبرو میکه نشست زیسر م رونیمحکم داد ب

 !!ارمیمن براتون ب دیخوریم یچ نیبگ نیخوایم سهیخانوم سلف سرو انایک -

 : بزنم که مجد رو کرد بهش و گفت یحرف اومدم

 خودش بهتره بره!!!! یهرکس -

 حرف محمد رو کرد بهم و گفت : نیبا ا یعنیکه  یعنی

 زد !!! یو لبخند یاز گرسنگ رمیمیچون من دارم م میبر ایپس ب -

 رو به مجد کردم و گفتم : منم

 گوشم گفت: ریکه مجد ز دمیکشیداشتم غذا م زی؟؟! مجد م از جاش بلند شد .. دور م دیاریم فیشمام تشر -

 یبدون تالف یداشت یو قصد یکارو کرد نیمن ا تیاذ یاگه برا یکار احمقانت !!!!!!!!! ول نیتو ذهنت بود با ا یچ دونمینم -

 کارت رو!!! ذارمینم

رو  اشیدو تا نمونه از تالف یکیو الاقل من  ومدیر م یدر صدد تالف خواستیبود م لشیخالف م یزیبود!! هر وقت که چ عادتش

 رو کردم بهش و گفتم : نیهم یبودم!!! واسه  دهید

 !!!گفتم؟؟؟یبهش م یشما ذهنت مسمومه به من چه؟؟!!! بعدشم محمد آشنامونه زنگ زده چ -

و بر خالف ما  میکرد یبا غذامون باز بای..تمام مدت نهار هم من و همن مجد تقرزیکرد و بدون حرف برگشت سر م یعصب نگاه

 آروم کنم رو کردم و گفتم : کمیجو رو  نکهیا یمنم برا کردیبا لبخند به من نگاه م یمحمد قشنگ غذاش رو خورد و گه گدار

 بگو .. از الهام!!! نایاز مامان ا -

 زد و گفت: یلبخند

خبر  هی!!! تازه میبا هم کنار اومد..  ستیگوشش گذشت!! الهامم بد ن خیبهترو بقول معروف خطر از ب یلیشکر خدا مامان خ -

 پوزخند بود ادامه داد : هیشب شتریخنده که ب هیدارم!!!بعدم با  گمید

 !!شمیدارم بابا م -

 و خنده گفتم : یذوق کردم ... با شاد ییییییییییلیخ یچرا ول دونمینم

 !!!! یعاشق بچه بود شهی... تو هم ی.. به سالمتشایمبارک باشه!!!! ا یوا -

 که فقط من بشنوم گفت : یلب جور ریزد و ز یلبخند

 !!!!یهر کس ینه بچه  یآره .. ول -

نگاش کردم  ی!!!! و وقتدهیحرف رو بر خالف تصورم شن نیحرکت شک نکردم که ا نیو با ا زیّآب رو کوبوند رو م وانیمجد ل هوی

 به خون نشسته گفت : یبا چشما

 از دستم ول شد!!!! دیببخش -

 به محمد نگاه کرد!!!با اخم  و

 دادیو نگاها و کالمش رنگ محبت داشت نشون م کردیفکر م زایچ نیهنوز به ا نکهیشدم .. ا یحال هیازحرف محمد  راستش

سخت تر از منه .. چون من  یلیاون خ یکه برا دمیرسیحرفش م نیالزمه تا من رو فراموش کنه ...تازه داشتم به ا یادیزمان ز
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رو کال فراموش کنم ... هرچند که  میو چه بسا دوست داشتم اون زمان از زندگ کردمیبهش فکر نم گهیوقت بود که د یلیخ

رو اعصاب .. خودش تا  رفتیداشت م گهیمجدم رفتارش د یاز ذهن پاک کرد!!!از طرف ایمنکر شد  شدیمحمد رو نم یمحبت ها

حق با اون  یتا حدود دی... قبول داشتم سر سروش شا شدیتا نوبت من م ی...ول گرفتیبا دخترا دل مبداد و قلوه م شیماه پ هی

که  یآدما بود با تمام ضربه ا رینه رفتارش مثل سا پشیمحمد .. اون نه ت یحرفا ول نیو از ا شناختیبود و سروش رو م

 !!!دونستمشی...م مدیکه تا حاال د ییمردا نیتر بیو نج نیاز بهتر یکیناخواسته به من زده بود هنوزم به عنوان 

 لحن نه چندان جالب گفت : هیو رو کرد به من و با  سادیپاشد وا هویفکرا بودم که مجد  نیهم یتو

 !!د؟؟؟یارینم فیشما تشر -

 رو کردم بهش و گفتم : یتالف یلحن و حرکتش ناپسند بود که بهم بر خورد و برا اونقدر

 !!دینه!!! شما بر -

 اضافه رفت .. یبدون کالم رونیرو داد ب نفسش

 زد و رو به من گفت : یلبخند محمد

 سواستفاده کنم!! خوانیم ینرم باش کمیجور حرف زد وگرنه  نیهم دیبا نایبا امثال ا یخوب حالش رو گرفت -

 محمد با تعجب گفت : هویشد که  ینگاهم چه شکل ایحرفش صورتم  نیبا ا دونمینم

 که ؟!! ادیخوشتون نم کهیمرت نیخانوم شما که از انایک -

 !!گفتم؟؟؟یم یندادم!!!! چ جواب

 گفت : یناراحت هیکرد و با  زیمحمد چشماشو ر هوی

 !!انا؟؟یک -

 گفتم : تیعصبان با

 حق ندارم عاشق بشم!!! گهی؟؟!! نکنه من د هیچ -

 زد و گفت : یلبخند یشد و ل نینگاهش غمگ رنگ

 

 .. یرو داشته باش یزندگ نیآرزوم بوده بهتر شهینزدم!!! هم یحرف نینه!! من همچ -

 عشقت رو داره!؟؟؟؟!! اقتی.. اون لیکنی... فکر مفقط

 شدم و گفتم : یعصب

 نه؟؟؟!!  ایعشقت رو دارم  اقتیمن ل یکردیفکر م یمنو دوست داشت ی!! وقت؟؟؟یتو چ -

 نگام کرد و سرش تکون داد و گفت : صامت

 ...یکه دار کردمیواسم مهم نبود!!! هر چند حس م -

کنم ... محمد اونقدر مناعت طبع داشت و بزرگ بود که  هینداشتم جلوش گر یواهمه ا چیبود ه نجایا شیگرفت ... جالب بغضم

 و گفتم : دیدو قطره اشک از چشمام چک نهیهم ینداشته باشم واسه  یکردن جلوش هراس هیوقت از گر چیه

که رفتارش و  دمید نویبهش عالقه مند شدم!! ا ی...ول دمیرو د نیشرو یایبد ستیمحمد !!من داغونم!!من دست خودم ن -

از من بدش  فهممیم ینگفته دوستم داره ول میبا همه فرق داره ... درسته مستق ذارهیبه من م یواشکی یکه گاه گدار یاحترام

 مغرور.. یلیمغروره .. خ ادینم

 پدرونش رو زد و گفت : یازون لبخندا دونه هی ی... ول نیغمگ یلیبود ... خ نیغمگ محمد

 یتوام مغرور انایک ی!!! ولمیجونش رو ندارم... هنوزم ناخودآگاه روت ...بگذر یعنیروابطتون بشم ..  اتیوارد جزئ خوامینم -

هست  ینشکنش!!!! بگذار اگه عشق کنمی... خواهش میاونو از پا درآر یتونیتوام با غرورت م ری..خودت رو دست کم نگ

 بره!!! شیراهش پ ازهست اون اول زبون باز کنه و  یخواسته ا

 بغض نگاش کردم و گفتم : با

 ...ترسمیبهش بگم!!!!م یموندم تورو چجور -

 فکر کرد و بعدش گفت : کمی محمد

من و تو  یسر داشته و هزار سودا که نامزد هی... اون حودش اونقدر قبل از تو ...  یداشته باشه بگ یفکر نکنم لزوم -

 ما که ... چطور.. نیبعدشم ب چهیه ششونیپ

 با تکون دادن سر نشون دادم و اون در ادامه گفت : دمیرو فهم منظورش

 !!! یبگ نمیبینم یلیدل نیهم یواسه  -

 فکر کردم و گفتم : کمی

 !!؟؟؟یشدیناراحت م یدیفهمیو بعدا م کردمیم میاز تو قا نویا مینامزد کن میخواستیکه م یاگه من موقع -
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 فکر کرد و گفت : کمی

مال  شدمیکه ناراحت م میذره ا هیاونقدر دوست داشتم که برام مهم نباشه!!! بعدشم!!! اون  ی!!! صد در صد!!! ولگمیرک م -

امثال مجد که ماشاا.........!!!  یرو تجربه نکرده بودم!!ول ینوع چیاز ه یرابطه ا چیبود که منم خودم قبل ازدواج ه نیا

 اگه ناراحت شن!! ستبودن کال مسخر ینجوریتغفرا... ااس

نفر  هینفر فقط  هی هی... کاف یترسیم یزیکه از گفتن چ یکرده بود!!!راستش موقع جادیتوم ا یبد هیدوگانگ هیمحمد  ی حرفا

...منم از  یزنیباشه که قانعت کنه ... تو رو هوا م یجور انشینوع ب ای لشیاون لحظه دل یو تو یکه اون حرف رو نزن ارهیب یلیدل

مجد  شیپ میقبل یرابطه  انیب یبرا یلیمحمد رو رو هوازدم و مطمئن تز از فبل دل فنبدم و حر یقاعده مستثن نیا

 یخترا ... ولد ی هیبده مثل بق یمن رو باز خواستیبه مجد برگشته بود .. از کجا معلوم ... م تمی!!بعدشم .. دوباره ذهندمیدینم

اتاقامون از  مسمتیشد یکردم بعدم با هم راه کرو از محمد بابت حرفاش تش دمیکش یقی.. مونده بودم نفس عمینگاهاش چ

هتل بود ... و آسانسور جدا داشت رفت همون سمت و منم سوار آسانسور قسمت  ی گهیاونجا که محمد اتاقش سمت د

من  هرو ب رونیلحظه مجد از اتاق اومد ب هی یانداختم تا برم تو تو  دیکه کل ی.. موقعرفتم باال . ریدرگ یخودمون شدم و با ذهن

 گفت : یکرد با لحن زننده ا

 خوش گذشت؟؟؟!!! -

 کردم و گفتم : یشدم!!! اخم یعصب

ولو شدم رو تخت ...  ارمیلباسام رو در ب نکهیخسته وارد اتاقم شدم و بدون ا یو تن ریدر گ یبود که با ذهن 12 یکاینزد بایتقر

 ای دمیرس نهیبب خواستیمحمد بود که م شیداشتم اول smsتا  6...  فمیحال دست کردم تو ک ی... ب میگوش امیزنگ پ یبا صدا

رو  مینیبش دیبا انایک "!!!!یوقت گل ن -"!!!؟؟؟یایم یک "....مجد .. بود!!!از اول به آخر شروع کردم خوندن!! گشید یتا 5 ینه ول

خانم مشفق!!! نقشه  نیبب "چوب زدن کارم داره!! اهیافتاد جز زاغ س ادشی!!!! کالیاه !!! بار -!! جواب بده!!!میها صحبت کننقشه 

اتاق من بودن و  ینقشه ها تو گفتی... راست م دمیاز جام پر بایتقر دمیکه رس امیپ ینجایاتاق توان !!! وگرنه ....به ا یها تو

نفس  هی... دم در  رونینقشه هارو برداشتم و بدو رفتم از اتاق ب عی!!!! سرسهیشرح عملکرد بنو هیقرار بود مجد از روشون 

بعد مجد در  هیثان یس بایزدم به در ... تفر یا قهمرتبه ضربان قلبم باال رفته بود!!آروم ت هی یچرا ول دونمی... نم دمیکش قیعم

 یاوردیفردا م یذاشتیم -تنش بود در رو باز کرد و با اخم گفت : یشرت مشک یدر هم بود و گرمکن و ت کمیموهاش  کهیحال

واقعا  -: تبهم انداخت و گف ینگاه یجواب موند و بعدم نقشه ها رو گرفتم سمتش!!عصب ی!!!!با استرس سالم کردم که بنارویا

نوشتن  -زد گفت : یکدوم کار؟؟؟!کالفه پوزخند -کار شماست!!! نیانجام بدم؟؟؟!!! نه خانوم ا دیکار رو من با نیا یکنیفکر م

کنترل کنه  کردیم یکه سع یشد و با لحن ی!!!عصب؟؟؟؟یییییییییچ -با داد گفتم : بایتقر ومدیشرح عملکرد!!!شاخام داشت در م

 -رد شدم و تا در رو بست گفتم :وا یحرف چیه یتو !!! ب ایب -در کنا رفت و گفت : ی!بعدم از جلو؟؟؟یزنیچرا داد م -... گفت :

کرد به اخم و  لشیابروشو داد باال و بعدم تبد هی هوی!!م؟؟؟یسیاصال شرح عملکرد بنو تونمیمن م یواقعا تو فکر کرد نیشرو

!!!!!نفسمو محکم دادم فتونهیکار جز وظا نی!! بعدم اکی نیا کنهیصدا م لیامرو با ف سشیآدم رئ دونمیتا اونجا که من م -گفت :

تفاوت در  یب هوی!!!امتونیپ یباهم!!! تو نیدونه شرح عملکردم ننوشتن بعدم مگه نگفته بود هیمن تاحاال  -و گفتم : رونیب

کردم و  زیمال قبل از اون بود که ...چشمامو ر نیا -شد و گفت : رهیبهم خ تیته چشمش طوفان به پا بود از عصبان یتو کهیحال

!!! یدونینه!!! شروع کنم به باز کردن چشمام!!م -زد و گفت : یپوزخند هویکردنم؟؟؟!! بیبه تعق دی!! شروع کن؟؟؟یه چک -گفتم :

پرسه زدن  ابونایخ یتو یفتیدم دستت باشه راه م ی.... توام با هرکیبا رامش و امثالش ندار یفرق چیمن تو ه دیاز امشب از د

 گفتیم یبسته بود ..... چ خی!!!تنم ست؟؟؟؟؟ین نطوری!!... ایگرام لیمحمد آقا فام .. حاال من باشم.... راد.... سروش...

 رونیگرفتم برم از اتاقش ب می...تصمدادیداشت فشار م یکی... گلوم رو انگار  پرهیمواقع رنگم م نجوریا دونستمی!!!!!من؟؟؟؟یا

محلم نذاره و منم واسش  گهیمجد د نکهی... از خودم و از محمد متنفر شده بودم ... از فکر ا هیرگریبزنم ز هوی دمی.. چون ترس

منو نگاه  -خونسرد گفت : یلیجلو مو گرفت و خ هویکه  رونی...اشک تو چشمام جمع شد اومدم از در برم ب هیبق نیبشم ع یکی

چونمو و سرمو گرفت  ریز دیآروم دستش خز نباری...ا نمیه سچونم حورد ب بایرکه تق یجور نییانداختم پا شتریکن ...سرم رو ب

!!!همونجور که صورتم ؟؟؟؟یامثال رامش باش نیع یدوست دار -گفت : واشینبود ... یعصب گهیباال ...نگاش بر خالف تصور د

که آدم فکر کنه  یکنیم یرفتار هی چرا.. پس  یتو که دوست ندار -...مهربون ادامه داد : نییروبروش بود نگامو انداختم پا

 یلیارزش تو خ -کردم؟؟؟!!لبخند زد و گفت : یمگه چه رفتار -گفتم : دیلرزیاز بغض م دونمیکه م یی!!!با صدا؟؟؟یمثل اون

 نیامشب به عنوان اول خواستیم ستیرئ دی... بعدشم شایباهاش بر یبپر رونیب میبر ایبهت گفت ب یکه هر ک نهیاز ا شتریب

اون لحظه  یحالم رو تو تونمیبده...نم بیمفرح تر ت یبرنامه  هیهمکارش  نیتر یدوست داشتن یه واس یشب مسافرت کار

 قهیبر خالف چند دق دونستمی....نفسم به شماره افتاده بود و م میبار بود که مجد داشت ...مستق نیاول نیا دیکنم شا فیتوص

وجودم بود غلبه کنم  یکه تو یجانیبه ه یجور هیرو از تک و تا نندازم و  خودم نکهیا یواسه  دهیخون به صورتم دو شیپ

تو  کهیفاصله گرفت .. در حال کمیکرد و از من  یبلند ی...خنده  گهیمفرح همون .. شرح عملکرده د یحتما برنامه  -جواب دادم :
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دختر  هی... تو واقعا  انایک -گفت : ونگام کرد  رهیکرده بود خ باترشیز نیچشماش از زور خنده اشک جمع شده بود و هم

نقشه هارو از دستم گرفت و انداختشون  دیخندیکه هنوز با خودش م ی!!!!بعدم در حالیهست یطونیش ییییییییلیکوچولوئه خ

مگه  -معذب بودم گفتم : طونشیاز نگاه ش کهیبهش انداخم و در حال یکنارش لم داد ... نگاه یصندل یخودشوم رو زیم یرو

 -االن ...لبش رو تر کرد و گفت : یعنی -بودم!!! یبود که عصبان یاون مال وقت -: دیزد و وسط حرفم پر ینبود ...لبخند قرار

!!!!!؟؟!با تعجب نگاش یک یبهتره بگ -... دیزد و نگاهشو دزد ی!!لبخند؟؟یدلتنگ چ -آره!!! -دلتنگ؟؟!! -نه!!! االن دلتنگم!!!

 -سمتم ... ادیکردم که باعث شد از جاش بلند شه و ب یناخودآگاه اخم -!!! ستین بهینترس غر -و گفت : دیکردم که خند

من  یخوایم -و گفت : نییآورد پا کمی!!!سرشو یچیه -خانوم؟؟؟؟!!!با همون اخم گفتم : انایاون فکر نازته ک یتو ی!! جه؟؟یچ

 یینه !!! دلتنک رامش و سارا و اون خرا -و گفت : دش رهیتکون دادم که آروم تو چشمام خ یتفاوت یب یبگم!!!!سرمو به نشانه 

خندم .. که آدم دوست داره چال گوشه لپش رو ببوسه  هی... دلتنگه  امی.. دلتنگه دو تا چشم س ستمین یکنیکه تو فکر م

تب  یتو نگاربا حرفاش تمام تنم ا نباریزد .. ا شیبوسه اش لپمو آت هی... اگه اوندفعه فقط  سادهی...مطمئن بودم قلبم وا

شرح  -کدوم کارا؟؟؟!! -و گفت : دیاز کارا مونده ....خند یلیبرم خ شهیم -گفتم : یگرفته ا یو با صدا اوردمی... تاب نسوختیم

باشه توام پس فردا قرار شرکت خودت رو  یبدم!!!! هرچ ادینترس نوشتم!!!! تهران نوشتم .. امشبم فقط مسخواستم بهت  -...

نگاه  دنیبا د یلحظه نگاش کردم ول هیلبم نشست و  یلبخند رو هیحرفش  نی...؟؟ناخودآگاه ازیباش بلد دی!!! نبایبگردون

!!! وگرنه طونیبرو ش -و گفت : دیکار من خند نیبرم!!!از ا گهیمن د -خندم رو قورت دادم و گفتم : عیبه چال گونم سر رشیخ

و فکر و  یدلگرم ایدن هیو با  رونی!با گفتن باشه از در اومدم بحاضر باش که بعد از صبحانه جلسست! 8...بعدشم صبح  یدید

 یفکر کردم .. از جمله مشکالت محمد ول زایچ یلیبه خ دمیتخت دراز کش یتو یاتاق خودم..اونشب وقت ی... اومدم تو الیخ

کنه  یتالف یجور هی کردمیرفتن با محمد بود که بر خالف تصور من که فکر م رونیرفتار مجد و عکس العملش از ب نشونیمهمتر

کار کشتست ..  یادیکه مجد ز دادینشون م نیا ی... ول دونمینشونم داد ... نم شترینشد و فقط محبتش رو ب یشه ول یو عصبان

 ییکنه تا جا دایعمل و عکس العمل ادامه پ نیا شهیکنه ... ذات لجباز من باعث م یتالف گهید یجور هیکه اگه اونم  دونستیم

کردنش  عیکه گفت باعث شد من نه تنها از ضا یپر مهر یبا اون چند تا جمله  ینشه جلوش رو گرفت ... اونشب براحت گهیکه د

مرد بود و البته باعث  هی یاوج تجربه  نی....و ا رونیاون با محمد رفتم ب یبشم که چرا به جا مونیشم بلکه کال پش مونیپش

 یکای:روز دوم سفر نزد کمیو  ستیارضا بشه...فصل ب ممیداره تا حد ماکز ردم هیزن نسبت به  هیکه  یا یروح ازین شدیم

بود و  نیکه تو فکرم اومد شرو یزیچ نیشدم اول داری.. تا ب دمیکه تو چشمم افتاده بود از خواب پر یبا نور آفتاب 7ساعت 

که من  یاونقدر یتا حاال دختر یعنی...  تمخودم گف شیباعث شد بالفاصله ناخودآگاه لحاف رو بکشم تو بغلم و تنم گرم شه!!! پ

نه  خواستمیاز همه بخاطر خودش م شیرو ب نیمن شرو یکنم ول انیب یچجور دونمیدوستش داشتم .. دوستش داشته ... نم

 یبا لفظ عام دونستمیم نکهیرو دوست داشتم ... با ا تشیچشمم رو پول و مقامش گرفته بود نه ژست و دک و پزش .. شخص

کردم  لیدوش حال خوب صبحم رو تکم هیکنار زدم زمزمه کنان حولم رو برداشتم و با  االرویبوده ... فکر و خ یرون سآدم هو

... بعد از حموم با حوله بردیم نیها رو از ب یرگیو تمام ت ومدیم نیبه محمد فکر کنم ... فکر شرو ومدمیتا م یچرا ول دونمی...نم

و  ختیری!!با تکرار اسمش دلم فرو منی!!شرونیشرو -لب چند بار گفتم : ریو آروم ز دمستایاتاقم ا یتو یقد نهیآ یروبرو

با خودم  یادی..لباس ز یمرد واقع هیو اون و  دمیدیخودم رو زن م یا گهیاز هر وقت د شتریو ب گرفتیقلبم ضربانش شدت م

 هیسرم کردم و با  ییو قرمز و طال یمخلوط مشک یبا رنگ ها شمیابر هیروسر هیبا  یمشک یبارون هی نشیاز ب یبودم ول اوردهین

 نیهم یبود ... دلم بد جئر هوس رژ قرمز کرده بود .. اسه  زیبودن تر تم یرسم نیدر ع پمیت یشلوار و کفش پاشنه بلند مشک

حالت دادم ..  یمشک ملیر هیلبم باشه!!! و بعدم مظه هامو با  یرو شیقرمز یزدم و بعدم با دستمال پاکر کردم تا هاله  هیال هی

 یبه خودم نگاه گهیبار د هیزنگ در اتاق با  یبه هشت بود که با صدا قهیدق 3-2.. ساعت  دمیند زیرو جا شیآرا نیاز ا شیب

مجد فرمودن ... بعد از صبحانع  یآقا -بله؟؟؟! -وارفتم .. بایمستخدم .. تقر دنیانداختم و با لبخند در رو باز کردم که با د

شده بود تا  بیکجا غ یعنیبود  بیکردم ودر رو بستم!! برام عج یجلسه..تشکر یدنبالتون ...برا انیم دیباش رحاض 9ساعت 

اومده شونه هامو باال انداختم و از در زدم  شیپ یکار فور نکهی... با فکر ا میگفته بود صبحانه با هم شبید ادمبودیاونجا که 

داد  یزد و سالم یمحمد در اومد .. لبخند ی نهیبه س نهیسرو صبحانه س لنو دم درسا یالب ی... از شانس بدم تو رونیب

.. جواب سالمش رو  شدیحال خنده از رئ لبش پاک نم نیبا ا ی.. ول دهینخواب شبیکل د دادیچشماش پف آلود بود و نشون م

تنها  نکهیا ینداره واسه  یبیع یلا؟ من خوردم و -نه!! تازه اومدم ... -!!؟؟؟یصبحانه خورد -دادم که رو کرد بهم و گفت :

قبول کردم!!بعد از  نیهم یبزنم .. وسه  یبهش حرف ومدیراستش واقعا دلم نم ینبودم ول لیما یلی!!!خکنمیم تیهمراه ینباش

برگزار  تیخود سا یجلسه تو یدیفهم -مشغول شدم .. محمد رو کرد بهم و گفت : زیبساط صبحانمو آوردم سر م نکهیا

 -گفت : یلحن هیآره جلسه ساعت دهه!!بعدم با  -دنبالم!! انیم 9مستخدم اومد گفت  ومدمیداشتم م ی.. ول نه -!!شه؟؟؟یم

دختر حجت اومده  ایگو -رفت فرودگاه !!!!با تعجب نگاش کردم که ادامه داد : مهیسراس یلیخ یشرکتتون صبح سیرئ

بود آروم  دهی..محمد که ترس رونیاز تو دماغم زد ب یمفتضحانه ا رزتو گلوم و به ط دیپر ییناخودآگاه چا یچرا ول دونمیبوده!!!نم
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 دهیپر ییکه چا ستین نیا یهمش واسه  دونستمیم یزد پشتم تا سرفم بند اومد چشمام پر از اشک شده بود ول کمیبا دست 

!!!نتونستم و ارمیدر ب کاسهسرزنش بار بود رو از  ییجورا هیدار و  یمحمد که نگاهاش معن یچشما خواستیگلوم ... دلم م یتو

من خراب  یمجد رو جلو شهیتو م بینص یحاال چ -گفتم : یخودم رو کنترل کنم وناخودآگاه با لحن نه چندان دوستانه ا

بزنه که با اشاره دست هش فهموندم ساکت باشه و بالفاصله از جام پاشدم و رفتم  ی!!!با تعجب نگام کرد و اومد حرف؟؟؟یکن

 ی.... وقت یعصب یلیبودم خ یسوار آسانسور شدم و رفتم باال عصب عیسر یبزنه ول یتا حرف دییدنبالم دو مدسمت آسانسور مح

بزنم  غیج خواستیشد!!!! دلم م کهیو چند ت نیگلدون بغل در رو پرت کردم زم یعنیکه دستم بود  یزیچ نیاتاقم اول یرفتم تو

 دمیآروم شدم با خو دم گفتم شا یکه گذشت و تا حدود کمیبود ..  قشیال بود که یتنها کلمه ا نی....کثافت زبون باز!!!!! ا

شدم ..  مونیبه مجد بد بش ... از رفتارم پش دمیکرده که من د انیب یجور هی... محمد  دمینبود که محمد گفته شا یاونجور

گلدون  یها کهینوسان داشتم!!! ت نیشرومجد و  نیب نکهیو دار خندم گرفت!! از ا ریگ نیا یبده!!! تو حیمجد توض ذاشتمیم دیبا

رژ قرمز رو زدم و پاک کردم لبام از  نهیآ یبه خودم انداختم تو یبود دوباره نگاه 9ساعت  یکایجمع کردم نزد نیزم یرو از رو

خروج  حضدنبالم .. به م انیتا منتظر بمونم ب یالب یخونسرد رفتم تو یلیرو برداشتم و خ فمیقبل خوشرنگ تر شد .. ک یدفعه 

کت  هیبا  یخوش دوخت طوس یلیخ یشلوار مردونه  هی... مجد  دمیاطالعات مجد و حجت و رامش رو د زیم یاز آسانسور جلو

بار بود  نیاول یبرا دیشا دونمیبود ...و نم یاور کت خاکستر هی.. دستشم یآّب یبلوز مردونه  هی رشیتنش بود و ز یسرمه 

و  دادیم حیتوض یزیبود و حجت انگار داشت براش چ یبه نظرم عصب ی.... عول ومدیم بهشموهاش و ژل زده بود و واقعا هم 

خودم  هیرو لبم نشست و بالفاصله بدش از بد ذات یا انهیموذ یلبخند هیدر هم رامش  ی افهیرامش بد فرم پکر بود .. از ق

بهتره بگم  اینگاه سرمو چرخوندم .. مجد  ینیگافکار بودم که با سن نیهم یواقعا دست خودم نبود ... تو یبدم اومد .. ول

لبخند بهم سالم داد .. بعدم  هیزل زد به من و با تکون آروم و  زدیداشت حرف م ویراد نیبدون توجه به حجت که ع نیشرو

و  داومد سمت من ... با هر قدمش قلبم تن دیببخش هیشونه حجت به سکوت دعوتش کرد و با  یبالفاصله با دست گذاشتن رو 

حبس کردم و ناخودآگاه لبخند زدم ... با لبخند جوابمو داد و بعدش آروم  نهیس ی.. نفسمو تو دیبهم رس ی... وقت زدیتندتر م

زدم که باعث  یبد قول شدم ؟؟؟!!لبخند آروک کهیا یواسه  -!!؟؟؟یچ یواسه  -!!با تعجب نگاش کردم ..م؟؟؟یبخشیم -گفت :

 یتو ندازهیم ادمیتازه  ییجورا هیدختر .. کنهیم وونمیخانومانت د یلبخندا نیا -گوشم بگه ... ریجلو ز ارهیشد آروم سرشو رو ب

 میبا هم بر امیرامش رو از سرم باز کنم م -روشو کرد اونور و گفت : ی...بعدم با مهربون یستین طونیدختر کوچولوئه ش هیفقظ 

بهش گفت که باعث شد حجت پکر  یزیچ یبر گشت سمت حجت و جد ندلبخ هی.. بعدم با  امی... تا ب نی.. تو برو بش تیسمت سا

سمت من  رفتیم کهیحجت تکون داد و در حال یبرا یسر نمیساکش رو برداره بره سمت آسانسور ..شرو یبشه و رامشم عصب

ببرمش  تحجت خراب شده بود!!! صبح از من خواس نیماش -زد و گفت : یکه شدم لبخند نی..سوار ماش امیاشاره زد که ب

شدن رو بهونه  ریمن حاضر نبود رامش و د یول انیبا ما ب خواستنیقبول کردم ... االنم م یفرودگاه دنبال رامش!! منم مجبور

 نیهم یبهش دادم واسه  حیتوض یعاقالنه رفتار کردم و اجازه  نکهی..خوشحال بودم از ایکردم ... دوست نداشتم معذب باش

من  یواسه  یول -و گفت : دینبود!!!بلند خند یمسئله ا یول ادیدرسته از رامش خوشم نم ی!! ولممنون -زدم و گفتم : یلبخند

لبخند  هیکرد و با  زینگه داشت و کامل برگشت سمتم!!!چشماشو ر ابونیخ یبهم کرد و گوشه  یقیمسئله بود ... بعدم نگاه عم

 یلب هیشب -شده؟؟؟!!با تعجب نگاش کردم که ادامه داد : یوراالن لبات چج یدونیم -گفت : یبراندازم کرد .. بد با لحن آروم

و ناخود آگاه دستم رفت به  نیی...سرمو انداختم پا زدیپرده حرف م یب یادیوقتا ز یشده که با بوسه رژش رو خوردن ...بعض

...بعد  نییپا انداختکرد و سرش رو  یآروم ی!!نگاش کردم که خنده انا؟؟؟یک -لبم که آوم دستم رو گرفت تو دستش و گفت :

...  رهیبا خجالت رو از من بگ ینجوریمجد .. ا نیروز شرو هی شهیراه به سکوت گذشت ...باورم نم یدوباره راه افتاد و باق

ه گونم رو  یشب یبودم حت دهیرو ازش ند ینگاه ملتهب نیمدت چن نیا یوقت تو چیه دونمیچش شده بود ...فقط م دونمینم

از اون  یتونیکه م یزمان متوقف بشه و تا اونجا یهست که دوست دار یها تیموقع هی... کردیفرار نم هگید نی...شرو دیبوس

تموم نشه و من  چوقتیبود دوست داشتم اون جاده ه ینجوریهم هم نیماش یاونروز تو یلذت ببر یکه توش هست یلحظه ا

بزرگ که تا چشم  یلیخ یمحوطه  هی...  تیسا میدیرس بعدربع  هی بای...تقر مییاون سکوت پر از حرف تا ابد بمون یتو نیشرو

ما  یسمت راست محوطه و درست روبرو یبودن و فقط کوشه  یپ یزیو بتن ر یکاره در حد خاکبردار مهین یپالن ها کردیکار م

رو  نی.. شروبود . یکه بزرگ روش نوشته شده بود ساختمان مرکز یمشک تیگران یبا نما کیساختمون کامل فوق العاده ش هی

ساختمون رو ساختن تا  نیاول ا نیهم یواسه  کننیم یزیپروژه دارن برنامه ر نیا یساله که برا 5 بایتقر -به من کرد و گفت :

 یمعمار یاز شاهکارها یکیساختمون خودش  نیزدن!!! در ضمن ا نجارویبه کار داشته باشن و بعد کلنگ ا میبتونن نظارت مستق

 نیواقعا داخلشم ع دمیرس نیشرو ی.. به صحت حرف ها میخوب توش اجرا شده..وارد که شد یبنا هی روز یارهایو تمام مع

سمت سالن کنفراس همراه با ما چند نفر  میریم میدار دمیبود فهم وارهاید یکه رو یظبق عالئم میبود ... بگذر کیش رونشیب

عقاب چشم دوخته بود به لب  نیع نیکه شرو ییاز اونجا هک دمیاون سمت موقع ورود دم در راد رو هم د رفتنیداشتن م گمید

سخن کوتاه کرد  بردیحساب م نی.. البته رادم انگار که از شرو ومدیاز دهنم در ن نیروت کیاضافه تر از سالم و عل یمن حرف
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 فیو درست رد منم بود یحواسش به جا یسن ... ول یمخصوصش رو گاهیجا رفتیم دیبا هیشرکت آت سیبه عنوان رئ نی...شرو

اعضا اومدن و جلسه شروع شد ... تمام طول جلسه  یهمه  قهیدق 32 بایخودش من رو نشوند و رفت ...بعد از تقر یاول روبرو

باعث شده بود کالفه بشم ... گرمم شده بود .. منم دوست داشتم  نیو هم کردمیخودم احساس م ینگاهش رو رو ینیسنگ

.. باالخره با خوندن اسمش  دادیبهم م یو واقعا لذت بخش بود ... و حس خوب کردمیرو نم کار نیمخصوصا ا ینگاش کنم .. ول

رومو کردم سمتش  یکرد و وقت یبده سرفه ا حیخودشون رو توض یقسمت کار شرفتیتا نقشه ها و پ دینوبت به اون رس

دروغ نگفتم تمام مدت محو  دمینفهم اشاز حرف یچیبه من شروع کرد ... اگه بگم ه یداد و با لبخند یسرشو نا محسوس تکون

 نکهیشونش... راستش از ا یبغلش و سر بذارم رو یصورتش و صداش بودم ... دلم تنگ بود ... دوست داشتم بخزم تو

بود  کی یکایگذشت و ساعت نزد گمیساعت د کی بایواقعا دست خودم نبود ... تقر یول دمیکشیداشتم خجالت م یافکار ینیچن

 شدمیبرن ... داشتم از جام بلند م یو صرف نهار به سالن غذاخور ییریپذ یشد و از مهندس ها تقاضا کردن برا که جلسه تمام

 یعنینبود!!!  یکنیکه تو فکر م یباور کن اونجور خوامیمن معذرت م -که محمد اومد سمتم و بعد از سالم رو کرد بهم و گفت :

بهش کردم ... غم چشماش  یهمه صداقت ...نگاه نی... دلم گرفت .. از ابخشاگه بود دست خودم نبود!!! من هنوزم ... منو ب

 ریاز تو دلگ چوقتیمن ه -گفتم : کنهیآرومش م دونستمیکه م یبود ..نا خود آگاه دست گذاشتم رو بازوشو با لبخند انیپا یب

سکو داشت با اخم  یبه مجد که باال دچشمم افتا نیح نیهم یراحت ..چهره اش باز شد و ازم تشکر کرد ..تو التی... خ شمینم

محمد  یبازو ی.. ناخودآگاه نگاه جفتمون رفت سمت دست من رو دادیهم گوش م ییآقا هی یحال به حرفا نیو در ع کردینگام م

شرکتشون رفت  نیاز مهندس گهید یکیو محمدم سخن رو کوتاه کرد و بعد از تشکر دوباره به همراه  دمیو .. آروم دستمو کش

بود ... تمام  شیشونیرو پ یقیاخم عم یول کردیبه من نگاه نم گهیبه مجد انداختم د یتو وجودم بود ... نگاه یاضطراب بد هی...

 هیکنم و  فیتعر نیشرو یتر داستان محمد رو برا عیسر یهرچ نکهیاونم ا کردمیموضوع فکر م هیمدت ناهار با خودم فقط به 

هتل شدن ... منم منتظر  یبود که همه راه 3 یکایساعت نزد بایبگذارم!!!تقر نیزمدوشم رو  یرو نیبار سنگ نیا ییجورا

و گفتم مطمئنن اگه  نیرفتم سمتم ماش نیهم ینکردم ... واسه  داشیچشم انداختم پ یهر چ یول میشدم تا با هم بر نیشرو

با  نیبا هم دست دادن شرو نکهیاز ا عدو ب رونیهمراه محمد اومدن ب دمیمنتظر موندم که د یا قهیده دق نجایا ادیآخرش م

سالم کرد و اشاره کرد سوار  یجد یلیسالم!!خ -گفتم : عیبهم ناخودآگاه از اخمش سر دیرس ی... وقت نیاخم اومد سمت ماش

گاز داد و بالفاصله رو کرد سمتم و  یعصب هویکنم تا داستان محمد رو بگم که  ینیشم .. به محض سوار شدن خواستم مقدمه چ

 -و گفت : دیوسط حرفم پر هویدوره؟؟!!!اومدم حرف بزنم که  لیفقط فام ی!!! مطمئنه؟؟؟یچ کهیمرت نیبا ا تیتو قض -: گفت

!! بعدم برگشت سمتم و بازوم رو گرفت تو یکنیتو بد تر م گمینم یزیچ امیکوتاه م یندارم ... من هرچ یباهات شوخ انایک

چرا  شمیم مونی!!! اونوقت پش؟؟؟؟یدیوتو فهم دونمیباشه من م لیفام هیاز  شیب کهیمرت نیاگه ا انایبه خدا ک -دستشو گفت :

تا حاال نتونسته  چکسیفرمون و ادامه داد ....ه ینکردم .....بعدم محکم کوبوند رو  یخونت .... کار یکه اومدم تو یهمون شب

و  نیکنم... من شرو کاریچ دونستمیبود ... نم تهحرفاش دهنمو بس نی!!بغضم گرفته بود ... با ا؟؟یفهمیمنو دور بزنه ...م

طاقتشو  دونستمی.. م زنهیرو م دمیبهش بزنم ق یحرف نیکوچکتر دادیرفتار نشون م نیا تیدوست داشتم .. اون عصبان

 نهینب اشکم رو نکهیناخودآگاه بغض کردم و نتونستم کنترل کنم .. برا ا یچرا ول دونمیسکوت کردم .. نم نیهم یندارم!!!واسه 

 ی!موقعانا؟؟یک -لب صدام کرد و گفت : ریو آروم ز ابونیخ یگوشه  دیرو کش نیماش نیح نیهم یرومو کردم سمت پنجره .. تو

و بعد آروم با نوک  سمیخ یشد به چشما رهیچند لحظه خ ی.. آروم برم گردوند سمت خودش و برا دمیجواب نم دیکه د

اون  یدستت رو بازو دمید ی... امروز وقتیدفعه مهربون بهت تذکر دادم ...ول هی -گفت : یانگشتاش اشکام رو پاک کرد و جد

... من  ستیباور کن دست خودم ن ی...ول یتو پاک دونمی.. م ستین نتونیب یزیچ دونمی... م ستی.. دست خودم ن اروئهی

 کمی یصندل یدادم به پشت هیآروم تک نزدم یحرفش رو خورد و رو کرد سمت جاده ...منم حرف یکه ...باق یمردم!!! من رو کس

 هی یدیامشب افتخار م -هتل ... دم در اتاقمون رو کرد بهم و گفت : میدیساعت بعد رس مین بایکه گذشت راه افتاد و تقر

 ینکن!!! ول هیگر گهید -زدم سرمو تکون دادم ... که دوباره رو کرد بهم و گفت : ی!!لبخندم؟؟؟یشهر بزن یباهم تو یگشت

 نیبود که شرو 6 ی... و رفتم تو!!!ساعت طرفا دمینزدم باز خند یچال گونم!! حرف یرو دیبخند بعدم آروم دست کش هشیهم

 هیبارون هیبا  یسبز سرباز یشلوار ورزش هیخوردم  ییچا هی نکهی.. منم بعد از ا میحاضر باشم تا بر 7داد و گفت که  امیپ

زنگ در اتاقم رو زد و  7کردم و منتظر شدم ... راس  حیمل شیآرا هیسرم و  وانداختم ر دمیشال سف هیهمرنگش تنم کردم و 

خبر  هیاول  -رو کرد بهم و گفت : میشد نیکه سوار ماش ی...موقع میشد یبالفاصله در رو باز کردم و بعد از حال و احوال راه

 یچ یوا؟؟!! پس من رو واسه  -: گفتم!!!با تعجب نگاش کردم  ستیدر کار ن یجلسه ا گهی.. د نکهیخوب بهت بدم اونم ا

!!ابروهامو ؟؟؟؟یومدی!!! میومدیکه باهام نم گفتمینم نویخوب آخه ا -گفت : دوی؟؟! مگه قرار نبود من ..وسط حرفم پر نیآورد

 گمیم ک!!!! ... راناینگو ک یچیه -بود ... اومدم حرف بزنم که انگشتش رو گذاشت رو لبم و گفت : یک گهید نیدادم باال !!! ا

 میریم می.. فردارم اصفهان گهیخبر د هیحاال  -که گفت : نییازت دور باشم!!! لبخند زدم و سرمو انداختم پا تونستمینم

 یآخ جووون مرس -ذوق کردم و با خنده دستامو زدم بهم و و گفتم : هوی... رازیش برمتیپس فردا صبح م ی... ول میگردیم



Roman-City.ir 
 همسایه منن رما

 

https://telegram.me/romancity 132 

 

ذوق  نقدریخونتون ا برمتیتحملم سخته که دارم م نقدریا یعنی -و گفت : گونمبه  دیو دست کش دی!!!!خندنییییشرو

گوشم  ریکه محکم تر بغلم کرد و ز امیتو بغلش... تنم داغ شد ...اومدم ب دیمنو کش هویو  دینه نه نه بخدا!!!! خند -!!؟؟یکنیم

به نامت  زنمیسندشو م ایزود نی... به هم آخه ی.. آخه ب سیییه -آخه .. -؟؟!!  نجاستیکجا؟؟؟!! مگه نگفتم جات ا -گفت :

 -گوشم گفت : ری!!! انگار ذهنم رو خوند ... زکردم؟؟؟؟یبود که من فکر م یبود .. اون یجوجو!!!قلبم تپش گرفت .. منظورش چ

افکار بودم  نیهم یبود .. تو بیعج زشیبشر همه چ نیبودم ... خندم گرفته بود ...ا یحال خوب هیتو ذهنته درسته ... کهیاون

گونه هام سرخ  کهیدلت قند ّآب شد؟!!!!در حال یتو هیچ -نگام کرد و با خنده گفت : طونیکه آروم از تو بغلم درش آورد و ش

 -و گفت : دی!! غش غش خندالیچه خوش خ -ابرومو دادم باال و گفتم : نیهم یکردم خونسرد باشم واسه  یسع یشده بود ول

که از زبون شما اومده  ستیآخه ن -!!!!رونیب کشمیرو م یدو حرف یزبون تو اون جمله  ریز ازروزم  هیباشه!!!! باالخره 

 یبهتره بگ -نگام کرد و گفت : انهی!!!!موذینیتو خواب بب -خانوم ها مقدمن!!!خندم گرفت و گفتم : -شد وگفت : طونی!!!شرونیب

بود ...  یجور هی..  دمیکشی.. خجالت مومدیبدم م گمینم..  شدیکه م ینجورینگاش کنم! ا گهیقبل از خواب ...روم نشد د

نقش  دونیم میمردونه باالخره راه افتاد اول از همه رفت یخنده  هی...با بیحس ناشناخته ..گنگ و عج هیملموس نبود!!! مثل 

 یبود که پول همه  نجایا شیبخرم و جالب یسوغات نایمامان ا یکه برا کردیم یادآوریداشت تمام مدت بهم  یجهان ... اخالق خوب

 یو حت چهیلذت بخش بود برام که پول براش در مقابل من ه ینبودم ول ی... ماد  کردیبا اصرار حساب م دمیام که خر ییزایچ

 نیاز ا دونیم یتو 12ساعت  یکایارزون رو حساب کنه ... اونشب تا نزد ایولو انتکه گرون باشن  هیتموم سوغات شهیحاضر م

کردم که از  ینگاه پر حسرت هیاز کالسکه ها  یکینمونده بود برام با رد شدن  یینا بای..من که تقر میرفتیم متسمت به اون س

با مبلغ  یول یکنیخونه و کار نم رهیاول گفت که داره م ارویدست بلند کرد و  یکالسکه چ یدور نموند و بالفاصله برا نیشرو دید

رو کردم بهش و  میسوار شد یخندم گرفته بود وقت نیماش کیشد تا مارو ببره نزد داد قرار شنهادیپ نیکه شرو یادینسبتا ز

اصفهان سوار کالسکه  ارمیجوجورو ب ادیآخه من دلم م -و گفت : دی..خند گهید میرفتیراه بود م کهیت هی یا وونهیتو د -گفتم :

ته دل .. همون  یدونه ازون خنده ها هی...  مدی!!خندخورد؟؟؟؟یبود که داشت کالسکه رو با چشماش م ینکنمش؟؟؟!! بعدشم ک

شدم  رهیلحظه خندمو قورت دادم و بهش خ هی یتو یچرا ول دونمی... نم دیو چال گونمو بوس نییموقع آروم سرش رو آورد پا

 یوقرمز ...آروم آروم لبخند مح ومدیم کهینوک دماغش از سوز زدیم یبرق خاص هیشب  ی...چشماش پر از اشک شده بود و تو

با نور  شهیودوم :اونروزم مثل هم ستیمن ...فصل ب یانایگوشم گفت :دوست دارم ... ک ریلبش نشست و سرشو آورد ز یرو

 ینور به تاللو یداشتم تو ریاخ یهفته  هی نیشدم به عادت ا داریاتاقم از خواب ب یبود تو دهیکه آروم آروم خز یدیخورش

... به  مینامزد شد نیمن و شرو شدیماه مثل برق گذشت ... هنوزم باورم نم کی کی... نزد کردمیدستم نگاه م یتو یحلقه 

و رفتن  نیماش یکالسکه تا فرداش تو ینظرم گذشت از اونشب تو یاز جلو لمیف هی نیچند وقت ع نی... تمام ا یسادگ نیهم

گذاشته  دیع یشه تمام قرار مدارا برایبا مادرش .. هنوزم باورم نم یاز من ...و صحبت تلفن نیشرو یو خواستگار رازیبه ش

بعد  میشب خواستگار ادمهی...هنوز  ومدیرو نزدم ... اونقدر تو بهت بودم که حرفم نم زدمیم دیکه با ییشده و من هنوز حرفا

شدست .. سخاوت هم از  دییپسر کامال تا نیمن ا دیاز د -: دیاتاق خواست و ازم پرس یبابا محسن منو تو نیاز رفتن شرو

رو  تینامزد ی هیبابا ... قض انای... فقط ک یکارم که آدم سرشناس و موفق یکرد ...تو فیتعر یلیو هم از خانوادش خ خودش

چرا  دونمیبسته بود .. نم خیکردن ... بدنم  یگردنم شروع کردم باز یو با گردنبند تو نییبهش ؟؟؟!!!سرم رو انداختم پا یگفت

 شناختمشیرو گونم ... بابا مغموم بود ... م دیاشک چک یسرمو آوردم باال قطره ها یو وقت بغض گلومو نتونستم کنترل کنم ..

نه  -شدت گرفت و گفتم : میمن بگم!!!با هول گر یخوایکنه ... م هیقشنگه بابا گر نمینب -بغلش و گفت : یتو دتمیآروم کش

بابا  نیهم ینگفتم ... روم نشد... واسه  یزینه؟؟؟!!چ یدار ستشبابا دو انایک -...پشتم رو ناز کرد و گفت : ترسمیبابا!!! نه ... م

آورد و اشکام رو پاک کرد ... از در که  رونمی...بعدم از بغلش ب میدوران رو گذروند نیبابا ... ما هم ا دونمیم -ادامه داد :

با  دونستمیبابا موافق بودم ...و م باتو دلم بونه !!! یحرف ذاشتمیتو بودم نم یمن جا -رو کرد بهم گفت : رونیب رفتیداشتم م

من ... من واقعا  یرو بگم ... ول یهمه چ نینشده به شرو ریتا د عتریبهم بفهمونه که هر چه سر خواستیجملش م هی نیا

...  ومدیو نفسم باال نم گرفتیبغض گلومو و م کردمیلحظه به نبودش فکر م هی ی.. از از دست دادنش ... وقت دمیترسیم

و  میخودمون بکن هیجمع خانوادگ یتو یرسم ریغ ینامزد هی ادیاز فرانسه ب نیکه مادر شرو دیشد تا ع نی... قرار بر ا میبگذر

ماه حلقه  کیاصفهان بعد از  میهفته رفته بود کی ی... و ما که برا میکن نییرو تع یزمان عقد و عروس نیبا حضور مادر شرو دیع

برگشته  رازیبود از ش 3ساعت  یطرفا شبیصبح بود ..د 12 یکایشدم ... ساعت نزد تختم جابجا ی...تو میبه دست برگشت

بود و شبش  میینوبت انتخاب واحد نها 1دوش حاضر شدم و رفتم سمت دانشگاه ساعت  هیاز جام پاشدم و بعد از  میبود

مسکوت  یفعال تا اومدن خانوم فرخ نموینامزد یبود که ماجرا  نیبخاطر کارم بهم گفته بود که نرم شرکت , قرار بر ا نیشرو

و  دی!!!خندسیسالم رئ -برداشتم و گفتم : ویسرحال گوش نیشماره شرو دنیزنگ خورد با د میراه بودم که گوش یبمونه ... تو

منم  -ممنون خوبم!!!! شما!؟؟! -رو لبم نشست ... ینیریعروسک؟؟؟!!لبخند محو و ش یچطور -طبق معمول بدون سالم گفت :

دو  یکایفعال!!!ساعت نزد -!! فعال!!سییه -!!!شمیبد عادت م -دنبالت!! امیم سای!!! زنگ زدم بگم بعد از انتخاب واحدت واخوبم 
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 دمیو سوار شدم سالم کردم که د دمییدم در دانشگاه منتظرم بود با ذوق دو نیشرو رونیداشگاه اومدم ب تیبود که از سا

 -و گفت : دی!!!!خندینیتو خواب بب -بوس من کو؟؟؟!!!ابروهامو دادم باال و گفتم : -: اخم کرده .. با تعجب نگاش کردم که گفت

جوجه به وقتش!!!!خندم گرفت.. راستش  سایوا -!!!!با حرص گاز داد و گفت :قایدق -!!ست؟؟؟یجمله دو حرف نیع نمیآهان ا

..  مینزده بود یاصال حرف یعنیبزنم . ....  یبهش حرف شدیهنوز روم نم یزود اتفاق افتاده بود که من حت یاونقدر همه چ

از چشماش  شتریو به پدرم قول داده بود از من ب شناسهیراجع من حرف زد که انگار سالها منو م یهمون شب اول جور نیشرو

باال  یاولش با محمد که فقط شونه ا دارینخواسته بود مامان بر خالف د یکس ار من نظر چیوسط ه نیمراقبت کنه .. جالبه ا

که  می.. کت دادینم هیکه مهلت به بق کردیم فیتعر نیاونقدر با آب و تاب از شرو نباریا هیتفاوت گفته بود پسر خوب یانداخت و ب

من  موندمی..م هی.. نشون داده بود تا چه حد راض عشیبود و بابا م که با موافقت سر دهیرو پسند نیاول شرو یاز همون دفعه 

 نیشرو یاز خانواده  یچیاز داستان محمد من ه یگرفته بود!!! جدا یبد یوجودم رو دلشوره  متما تیکه تو اوج رضا

بود ...اونقدر تو  اوردهین ونیازشون به م میحرف یحت ایبودم  دهیاز اقوامشون رو ند چکدومیمدت ه نیا ی.. تو دونستمینم

چند  یدونیم 1؟؟؟یخوب انایک -شدم بهش : رهیگنگ خ اه.. با نگ کنهیوقته صدام م یلیخ نیفکر بودم که متوجه نشده ام شرو

شده؟؟؟!!سرمو  یزی!! خانوم؟؟؟؟! چانا؟؟؟یک -کرد و گفت : زیچشماشو ر هویربط تکون دادم که  یبار صدات کردم!!!!؟؟؟!سرمو ب

 نی!! شرودونمینم تاز تو از گذشتت از خانواد یچیمن ه یعنی!!! شناسمیمن تورو نم نیشرو -کج کردم و با دقت نگاش کردم :

مدت  نیا -دستش و گفت : ی! مهربون نگام کرد ... آروم دستم رو گرفت توست؟؟؟یزود ن یلیخ -1جانم؟؟؟! -.. ...

ناراحت نباش االن  1!!سیییه -نه!!! نشناختمت!!!! باورکن ...انگشت گذاشت رو لبم و گفت : -!!با ترس گفتم :م؟؟؟ینشناخت

 می.. آروم تا دم درخونش همراه میدیرس نکهیداشتم ... به محض ا یبغض بد هی...تمام راه  میزنیخونه باهم حرف م میریم

لباسام رو  نکهیسکوت کردم .. که در رو باز کرد و بعد از ا کردینم یسمت تو!!!برام فرق میبر ای یراحت تر نجایا -کرد و گفت :

اشک  یبغلم کرد گرم نکهیبه محض ا یداشتم ول یچه حس ونمدیمن رو گرفت تو بغلش... نم میکاناپه نشست یدر آوردم .. رو

از کجا  دونمینم -گوشم گفت : ریز یواشیبه سرمو و  دینگغت فقط آروم دست کش یزیرو رو گونه هام حس کردم ... اونم چ

 یتو انایک دونمی..تم یباش میزندگ یشروع دوباره  دی.. چون شا شهیکه به تو مربوط م کنمیشروع م ییاز جا یشروع کنم ...ول

روح و جسم و وجودم رو فدات نکنم  یلحظه دوست نداشته باشم .. همه  هی یبرا یبشه من تورو حت اعثی تونهیم یچ ایدن نیا

جز وجود ناز خودت نداره ... من  یلیچند ماه دل نیا یتو یمن به تو حت یعالقه  نیا دونمی... من اونقدر ... تجربه دارم که م

.. تو به من  یمنظورمو نفهم دی.. شا دمیوجودت رو د یمن مهر و عشق تو انای.. کیکنیکه فکر م میتر از اون دهید ایدن یلیخ

بتونم  دوارمیشه ..و من ام ختهیر یکه عاشقانه دوستش دار یمرد یاز وجودته و فقط منتظره به پا یجزئ نیا یول ینشون نداد

 بایز یکنیاونقدرا که خودت فکر م ای...  یسانت از من کوتاه تر یمهم بود تو س مالک بود نه افهیمن نه ق یاون مرد باشم ... برا

 اتشونیوقته آدما چشماشون غبار گرفته و درون یلی. خ دمیچشمات د یتو قلبته .. .. و من همه رو از تو نجایتو ا ییبایز یستین

!! همون ؟؟؟یک یدونی... م یکرد ووونهی.. منو د گاهت... با اون ن تیروشن مشک یتو .. تو با اون چشما ی.. ول کننیم یرو مخف

که صدام  ی... همون شب چشمات.... صدات وقت یحائل تنم کرد فتویظر یکه دستا  یاتاقت همون شب یکه اومدم تو یشب

تا آخر عمر  که ییهمون صدا نیخودش کنه ...ا ریمن رو تا ابد اس تونهیکه م هیاون نگاه نیا دمی!!!... تازه فهم انای... ک یکرد

عاشق شم اهلش نبودم ... مادرم عاشق  خواستمی... نم دمیجنگیآروم جونم باشه ...بعد از اون تا مدت ها با خودم م تونهیم

ببندم و اون بره ... طاقت نداشتم ...  یدل به کس دمیترسیبابا رفت انگار روح اونم با خودش برد... م یپدرم بود ... وقت

دلم رو باز کنم ... اومدم حرف بزنم  یهمون موقع سفره  خواستی!!!!! اشکام شدت گرفته بود ... دلم ماانیطاقتش رو ندارم ک

سالم بود ...  22دختر رابطه برقرار کردم هیکه با  یبار نیاول -گفت : یخفه ا یکه آروم دستش رو گذاشت رو لبم و با صدا

...اونقدر که همه  یلیبودم ..خ نیتنها و غمگ یلیتموم شده بود و خ م.. درس نیسال بعد از فوت بابا بود و رفتن شاه هیدرست 

سال بزرگتر  هیدختر از خودم  هیمدت  هیبا اکراه ...  ییجورا هیاز دوستام بود و  یکی شنهادینگرانم بودم ... به پ انیاطراف ی

شغلش و  نیکه ا دمیفهم یقتو یدوستش دارم ول کردمیفکر م لیکردم ... اوا غهیرو که از شوهرش جدا شده بود ص

کرد  کوتمیبا ییجورا هیاز کارم مطلع شد  یطالقش داده حالم از خودم و خودش بهم خورد ... مادرم وقت انتیشوهرشم بخاطر خ

اول به  دادیم شنهادیرو پ یهر دختر نکهینداشتم از ا یدختر چیبه ه یا یحس عاطف چیمن واقعا ه یو قصد کرد زنم بده ... ول

 هیاگه باهاشم ازدواج کنم بعداز  دونستمیم گمیرک م خوردیحالم از خودم بهم م کردمیزنونش نگاه م یجاذبه ها ابروچشم و 

رو داشته باشه بدبخت  یزندگ نیبهتر تونستیکه م یبود دختر یعروسک خودخواه هی نیع شهیمدت برام خسته کننده م

 نیو از اون جالب تر ا ادیاز من خوششون م افمیو ق پیبخاطر ت ترامدخ شترینصف ب دمیهمون موقع ها بود که فهم یکنم!!! تو

و  رفتنیو اونقدر م دادنیبلکه بهم درخواست م دادمیم یمن نبودم که درخواست دوست نیا گهیبود که بعد از اون زن د

 کردمینم حیتفر یلیخ صوالهرچند ا حیشده بود تفر ییجورا هیکار  نیتا باالخره .. من مرد بودم... جوون بودم ... ا ومدنیم

و  یدیکه اول د یبدتر ... و خالصه شدم اون نجایاز ا ییجورا هیفوق و دکترا رفتم فرانسه و انجام  ی...ب... بعد از اونم که برا

 هیرو دوست نداشتم وباور کن  چکدومشونیدروغ نگفتم دله نبودم ... من ه یول یدیپشتم شن یادیز یحرفها دونمیم
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 یوقت خواستمیمن نبودم که م نیندادم ...ا یدونشون قول هیبه  یآّبرو نکردم ... همشون از قبل ... حت یکدومشون رو ب

اهلش  دیمامان د یکرد ... وقت دایبرگشتم ... دوباره داستان زن گرفتن ادامه پ سیاز پار نکهی.. بعد از ا میخودشون ...بگذر

مدت از کارش  هیبعد از  یول تیسوئ یبرو تو یبکن یخوایم میغلط هرکرد و گفت  رونی... اولش من رو از خونه ب ستمین

خودم  دیرو بخوام با یاگرم کس ستمیبرو ن یگفتم که من خواستگار یازدواج داد و وقت یشد و بهم اخطار آخر رو برا مونیپش

و  ستمیمن مادرت ن ینگرفت شهمن با دییکه زن خوب و در شان خانواده که مورد تا یاونم لج کرد و گفت تازمان کنمیم داشیپ

نگفته بودن  یول ادیبه من گفته بود که م نیکه من رفتم سفر خونرو فروخت و رفت فرانسه!!! البته شاه یمدت یبعدشم که تو

 یدونیاول فکر کردم که م دمیراهرو تورو با اون سر و وضع د یبار تو نیاول یدختر .. .. وقت هیرو فروخته ... اونم به  تمیسوئ

شک کردم ... چون  یو در رفت نییپا یسرتو انداخت یبهت طعنه لباست رو زدم و تو اونجور یوقت یو مخصوصا .... ول نجامیا نم

که سخاوت ازت  ییفایو با توجه به تعر یهست یتو ک دمیو فهم دیزنگ زدم به شهاب و اون ازش پرس زدیمامان با من حرف نم

با  ی.. ول امیاز سفر م یوگرنه روحتم خبر نداشته که من ک یاومد یاونجور دنیترسکرده بود .. مطمئن شدم تو اونشب صرف 

مورد توجه  شهیکه هم یمن یسر به سرت بذارم برا کمی ومدیحال اونقدر اونشب چشمات مصمم و گشتاخ بود که بدم نم نیا

و سرم داد  سادهیجلوم وا یاونجور خترد هی نمیکنن سخت بود بب یدلبر کردنیم یسع یدخترا بودم و هر کدوم به نوع تیاکثر

که اگه  کردمیبه خودم حق دادم ... راستش احساس م ییجورا هیبود ..  ریذهنم درگ یآروم شده بود ... ول می...گر دهیکش

رو  شیبق یخوای!!! نم؟؟؟ییکجا -و گفت : دیبه صورتم کش ی.. دست دونمی... نم افتهینم یاتفاق خاص چینزنم ه میبهش حرف

 یبه دخترا  تیچیتو ه -و گفت : دیداره از اوجا به بعد که من خودم بودم!!!خند میمگه بق -!!!لبخند زدم و گفتم :؟؟؟یوبشن

من رو دوست داشته  شتریب کمیتوام خوب  یجفتمون بسه!!!! ول یکه من تورو دوست دارم برا یاونقدر دونمی!!!! مرهینم گهید

بوسه رو رو گونش  نیخندم گرفت ... ناخودآگاه دست انداختم دور گردنش و اول فشایها!!!از ق رهیگی!!! دلم م گهیباش د

 یداره که بدون یچه لذت انایک یدونینم -منو بغلش و فشارم داد و گفت : دیشد ... محکم کش ینشوندم ... چشماش چراغون

بود ...  دهیمحمد رو هم بوس یگونه  منبسته شد !!!!  میحرفش راه تنفس نی!!!!!با ابوسدشیدختر م هیکه  یهست یمرد نیاول

... و زود  رونیچم شده بود .. از بغلش اومدم ب دونمی... نم ی..ول میفراتر نرفته بود نیبودم ... درسته از دهیبوس یکم!!!ول

رو انتخاب  ؟؟؟!!! چرا من نیشرو -!!!با من من گفتم :انا؟؟یک یشد ؟؟؟!! ناراحت شد یچ -باز شد و گفت : زشینگاه ت یمچم جلو

اول از همه  -تو بغلش و ادامه داد : دتمیزد و دوباره کش یچرا من؟؟!لبخند نکهیجز ا یگفت یحرفات از همه چ ی!!! تویکرد

 هیاونشب تا صبحش  گمی... رک م دارمونید نیبه همون اول گردهیبر م نکهی!!!! دوم اخوادینم لیدوست داشتن دل نکهیا

.. ظرافتتم که جا خودش رو داره  ی... با نمک بود افتیق پتیاول ازت خوشم اومده بود!!! از ت نگاه یبهت فکر کردم تو ییجورا

 دونمینه ... م ایاهلش هست  نمیدختر رو بزنم و بب هیبار محک  نیاول یگرفتم برا میاول تصم یدر درجه  نیهم ی... واسه 

اول  یرو که ذهنشون رو مشغول کرده در درجه  یترپسراست دوست دارن دخ عتیطب نیا یول یممکنه از حرفم ناراحت بش

!! اما امان از کنهیفروکش م هویکشش  نیتمام ا ییجورا هی دونمیاگه پا بده ... نم نهیا شینه ... و جالب ای دهیمحک بزنن که پا م

 یامتحانت کردم و وقت ه!!!! همه جورکننیعشق رو حس م نهیریتا طعم ش کنهیم دایکشش اونقدر ادامه پ نیکه پا نده ا یاونروز

حس حسادت تورو  کیکردم با تحر یچند دفعه سع ی.. حت ی... لذ ت بخش بود ... تو اهلش نبود دمیدیعکس العمالت رو م

...دوست داشتم یبود بینج یآزاد نی.. در ع ی... تو خانوم بود دمیخونت و رفتارت رو د یاومدم تو یسمت خودم بکشم!!!! حت

 نی... و من عاشق هم یداشت یخوشگل یها طنتیش یبود یدختر خوب نکهیجالب بود که تو در کنار ا امبر نمیرو ... ا نیا

 کردمیاکثر روزا تا شرکت دنبالت م یبگم ول دینبا نویا دیچند ماه همه جوره تحت نظرت داشتم شا نیا یشدم. .... تو طنتاتیش

... داستان رادم  ی...به دانشگاهتم سر زدم ... تو اهلش نبود دمدا کیو تا صبح دم در کش امیچند شب بهت گفتم نم ی.... حت

...  دمیپرستیگاه چشمات رو م یلو دادن گاه و ب نیرو لو داد ... من ا یرقص... چشمات از اون دور همه چ ی... همون موقعه 

... راستش اونروز  دمید تیموقع نیشمشک رو بهتر نیهم یرفتارت رو بسنجم واسه  میمیجمع صم هی یفقط مونده بود تو

رو  میرفتار کردم .... بعدشم تصم یدرصد باشه اونجور 122 نانمیاطم نکهیا یبرا یو سروش گرفتت ول یسر خورد دمید

عروسک  یبش خواستمی... م خواستمیگرفتم .. با تمام وجود روح و جسمت رو م دمیخونت گونت رو بوس یکه تو یهمون موقع

پا گذاشتم و  ریبار غرورم رو ز نیاول یذهنم رو مشغول کرد که اونم برا کمیاصفهان محمد  یتو فقط!! ؟؟؟یفهمیناز خودم!!!! م

راحت شد .. و  المی... خ نیشد لیبوده و بعدشم باهم دورادور فام تیهم کالس یزمان هیگفت که  یباهاش حرف زدم و وقت

.. راستش بهت  یکرد شیچند روز همراه نیا یهمدرد اطرداره و توام بخ یماریب هی.. گفت که  دمیپرس متیصم نیاز ا یوقت

 خواستی... دلم م دیچرخی...اتاق دور سرم م دمیخجالت کش نتیمشکوک شده بودم به وجود نازن یخودیب نکهیحق دادم و از ا

چه بسا فکر  ومحبت زده  یحرف رو از رو نیاون ا دونمی.. ر چند م کردمیم یرو سرش خال رویبود و تمام حرص دن نجایمحمد ا

حرف رو عوض کنم  ریمس نکهیا یزدم و برا یدر اومدم لبخند زورک نیبغل شرو یکار رو انجام داده !!!از تو نیدرست تر کردیم

محکم  -واست بپزم؟؟؟!!! یدوست دار ینه چ -!!رون؟؟یب میبر کموویش یا -و گفت : دی؟؟؟!!بلند خند ستیتو گشنت ن -گفتم :

 یبا آشپز دیوسف اهیس -بزنه؟؟؟!! دیو سف اهیزنم دست به س ادیمن دلم م -داد و با خنده گفت : مبغلش و و قلقلک دتمیکش
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 کنهیم یزیشوهرش کم بذار ه یکنه و به شوهرش برسه و اگه واسه  یخانوم دیداره ... زن من فقط با یچه فرق -فرق داره !!! 

 -...  دمیترس هوی یچرا ول دونمیشد و بردتم سمت پله ها .. نم لندو رو دستش منو بغل کرد و از جا ب دیها!!!!اخم کردم که خند

 هیچ یعشق باز -کنم!!!گنگ نگاش کردم : یباهم عشق باز کمی خوامیم -شد و گفت : طونیش1!!؟؟؟یکنیم کاری؟؟ ج نیشرو

ازش جدا شم قلبم  ونستمتقال کردم نت ی...بدون توجه به حرفام رو دست بردتم باال و هر چ نیمن رو بذار زم نی؟؟؟!!! شرو

رو تخت گذاشتتم بالفاصله بغلم کرد  نکهیگرفت ...آروم منو سمت اتاقش برد و بعد از ا میهق هق گر هویو  زدیگنجشک م نیع

به من اعتماد  -و گفت : دی..مهربون خند یکن کاریچ یخوایم -!!؟؟؟؟یکنیم هیچرا گر -و اشکام رو پاک کردوگفت :

بعد از بابا محسن ..  ایدن یگاهم تو هیکه حس کنم تنها تک شدیچشماش بود باعث م یکه تو یزی... چ!!!نگاش کردم ؟؟؟یندار

ناهار همه  میبر میاگه بخوا 5االن ساعت  -مثبت تکون دادم ...مهربون گونم رو ناز کرد و گفت : یاونه ... سرمو آروم به نشانه 

 3تا  شبی.. بعدم من د کیش یلیرستوران خ هی برمتیواسه شام م یفست فودها بستن .. پس اگه دوساعت صبر کن نیجا جز ا

!!!نگاش کردم ؟؟یبخواب کمیبغلم  یتو یدی.. افتخار م شمیم هوشیپاشدم رفتم شرکت دارم ب 7کردم صبحم  یرانندگ

اون سمت تخت  دیلخت دراز کش یرو در آورد و با باال تنه  ورشی.. آروم از جاش بند شد و پل دید ینگام چ یتو دونمی...نم

 نجوریبار ا نیاول یرو تخت .. چشماش بسته بود ... برا دمی... دلمم براش تنگ بود ... آروم خز زنهیبهم نم یبیآس دونستمی...م

 نهیگرفتم .. با طمان میلحظه تصم هی یچم شده بود تمام تنم داغ بود .. برا دونمینم رفتیم نییباال پا واشی نشی..سدمشیدیم

 دونمی... بعد از چند لحظه دستش آروم دورم حلقه شد ومن نمنشیو خم شدم و سرمو گذاشتم رو س دمیکش کنارش دراز

 نیرو کردم ... شرو میخواب زندگ نیتر نیریاونروز عصر ش دیشدم ...شا هوشیضربان قلبش ب یبا صدا یول دیچقدر طول کش

 یکیبه وجود  واشی واشی نکهی.. ا زهیکم کم ترست بر نکهی.. الذت بخش بود . یلی.. خ نیو ا رفتیم شیبلد بود ... ذره ذره پ

بود که مرد بود .... نه نگاهش نه  نیتر بشه ... از همه بهتر ا قیو عم قیعادت عم نیا شدیباعث م نی... و هم یعادت کن

من پاک  یواسه  یول بوده یادیز یبا دخترا  دونستمیم نکهینبود ... با ا فیهاش کث یاون موقع ها با تمام شوخ یرفتارش حت

 رو از ته قلب دوست داشتم!!! نیپاک بود و ا

بود و آروم داشت گونم رو ناز  دهی... به پهلو دراز کش دمیاز خواب پر نیشرو یساعت چند بود که با ناز و نواشها دونمینم

و خواب آلو  ختمشیبهم ر شتریصورتش .. آروم دستم رو بردم سمت موهاش و ب یبود تو ختیر شونیو موهاش پر کردیم

 گفتم :

 ... ادیبهت م ینجوریا یموها -

 و گفت : ختیو اونم موهام رو بهم ر دیخند مهربون

 دوست دارم ... شتریشلختت رو ب یمنم موها -

حکم لپمو ببوسه ... تنم گر گرفت .. و بالفاصله از جام پا شدم که م ی... که باعث شد سرش رو خم کنه و آروم چال رو دمیخند

 گفت : ینیریبغلش ... بعدم با اخم ش یتو دیکمرمو گرفت و من رو کش

...  ارمیدوست دارم به چنگش ب شتریب دوئهیآهو تند تر م یگرسنم که هرچ ریش هی نیکجا؟؟؟!! در نرو!!! بد تره!!!! من ع -

 و گوشم رو کاز کرفت ... دیبعدم خد

رو کردم  نیهم یواسه  دمیکشی...و بد جور خجالت م دمیدی. درست نم. ی... منم آدم بودم ... ول گمیرک م ومدینم بدم

 سمتش و گفتم :

 باشه به وقتش... یهمه چ شهیمن.... م نیشرو -

 موهامو از صورتم زد کنار و بعدم وبازوم رو ول کرد و گفت : دیخند مهربون

 !!!!کنمینم ینیتضم چیبرو وگرنه ه شمرمیپس تا سه م -

 .. بعدم از همون باال داد زد : ادیخندش تا راه پله ها ب یکه باعث شد صدا رونیاز در رفتم ب شمردیم کهیدر حال عیسر

 

 شام !!! باشه جوجو؟؟؟!! میحاضر شو بر گهیساعت د میبرو خونه تا ن -

زنگ در  یساعت بعد با صدا میو ن دمیپوش یدست و روم رو شست لباس مناسب نکهیگفتن باشه رفتم سمت خودم و بعد از ا با

 درو باز کردم ...

تنش  ریس یسرمه ا نیشلورا ج هیبا  هیآسمان وریصورتش... به پل یبودشون تو ختهیر کممیرو شلوغ ژل زده بود و  موهاش

 ماه حرف دلم رو زدم : 5بود با خنده نگاش کردم و بعد از 

 !!؟؟؟یخریم یک ناروی!؟؟! ایتو چقدددرر لباس دار -

 و گفت : دیخند

!! خرمیخودم م نارویفقط کت و شلوار ا فرستهیاون م قمویسل دونهی!!! مکنهی... اکثرشو شهاب پست میکه تو ندار ستین -

 اضافه کرد : طنتیبعدم با ش
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 ؟؟؟!! پمی؟؟؟!! خوشت هیچ -

 نه!! لباسات قشنگن!!!!وگرنه خودت .... -

 راه گفت : یو تو نیو برد سمت ماش دیو محکم دستم رو کش دیخند

 !!! کنمیم یتالف نارویبه وقتش دستم بهت برسه تمام ا سایوا -

 حاال کو تا وقتش ... -

 و رو کرد سمتم و گفت : سادیوا هوی

 رو مخ من نرو باشه؟؟؟!! یبخت ها!!!!!!! ه یخونه  انینذار زنم با بچش با هم ب انایک نیبب -

 و گفتم : دمیخند -

 داداش ...  یستیحرفا ن نیبار گفتم ..مال ا هی -

 کرد و گفت : یطونیش نگاه

 ... یدیکشش م یه ادیتوهم بدت نم نکهیمثل ا -

 گفتم : تیو با عصبان دیخند شتریب افمیق دنیبزنمش که با د خورهیتا م خواستیجمع کردم ودلم م لبامو

 .همش تو!!!دو ساعت وگرنه خونه و ..شرکت .. هیمن از شر تو راحت بشم  شهیدانشگاه شروع م یخدا .. ک -

 و گاز داد رو کرد سمتم و گفت : رونیاومد ب نگیاز در پارک نکهیو بعد از ا دیغش خند غش

 یپوست ریلبخند ز هیبعدم ابروهاشو انداخت باال و به  یشیدانشگام از شر من خالص م یو تو یگیکه توم هی.. همونجورشاایا -

 به راهش ادامه داد ... 

با دقت شروع کردم موشکافامه صورتش رو  نیهم ی.... بد جور مشکوک بود واسه  کردیم میرو داشت از من قا یزیچ هی انگار

 برانداز کردن ...که باعث شد با خنده برگرده سمتم و بگه :

 هنرا ندارن!!! نی.. همه که مثل من از هیکلم چ یتو یفهمینم یش رهیبهم خ ینجوریسالم ا یزور نزن!! س -

 انداختم باال و گفتم : هامو شونه

 !!!!یهنرت بناز هی نیمگه به ا -

 و گفت : دیخند

 دارم منتها به وقتش!!!! گمید ینترس هنرا -

 خندش شدت گرفت و گفت : تیترب یچپ نگاش کردم و با گفتن ب چپ

 بلدم!!! میبود بابا!!! تازه قالب باف نایو بشور بساب و ا یتو ذهنت منحرفه ... منظورم هنر خانه دار -

 من مهربون نگام کرد و گفت : یخنده که با نده  رینتونستم خودم رو کنترل کنم زدم ز گهید

 بخند ..جانم!!! شهیآهان حاال شد هم -

خلوت  یراستش من خودم به شخصه از رستوران ها میشلوغ خورد کمیحال  نیو در ع کیش یلیرستوران خ هی یرو تو شام

 ی... تمام مدت غذا خوردن نگاه ها شهیباز م شتریآدم اشتهاش ب ینجوریا گفتیبا من موافق بود و م نمیو شرو ومدیخوشم نم

ظاهرش حرف نداشت و از ظاهر گذشته فوق  نی..شرو کردمیاحساس م مو خود نیشرو یجوون رو رو یدخترا یپر حسرت بعض

ترس از دست  شدیم شتریمحبتاش به من ب یتاسفانه هر چ.. م دمیبالیلحاظ بهش م نیداشت و از ا ییرایگ یالعاده رفتار و صدا

 سکیر خواستمیمصمم تر باشم... من نم میقبل یکردن رابطه  میقا یتو شدیو باعث م کردیدامیپ شیدادن ونبودنشهم افزا

اگه به خاطر  گهیسال د 3بفهمه حداقل تا اون روز از حضورش لذت بردم .. چه االن چه  میروز هیخودم گفتم اگه  شیکنم .. پ

..  بردمیاز حضورش لذت م شتریبود سه سال ب نیبه ا گهیسه سال د تی.... مز کردمیکنار من دق م ذاشتمیموضوع م نیا

نکنه ... هر چند  ریبدشم ذهن من رو درگ یبشه ازش گذشت .. اونقدر خوب بود که کارنامه  ینبود که به آسون یمرد نیشرو

 بهش بود ... میزندگ نگفتن تنها راز یبرا یمشوق خوب

 

و  چرخهیپاشنه نم کی یدر رو شهیدر هم نکهیشد .. غافل از ا لیتبد میخوب زندگ یبرگ از خاطره ها هیهر حال اونشبم به  به

 ها رو ساده .... یو تحمل سخت کنهیرو صد برابر م شییبایکه ز ییپر از فراز و فرودها یزندگ

 و سوم :  ستیب فصل

 

 هیاون  یبود .. تو نیریش شهیمثل هم نیشرو یشرکت و گرفتار ادیز یکه با وجود کارها یهفته ا هیگذشت  گمید یهفته  کی

من  یبازم هوا میاوج خستگ یو تو شهیقائل م یمیحر هی شیکار رو زندگ نی.. ب گشیعالوه بر خصا ئص د نیشرو دمیهفته فهم

 رو داره ... 

 رو کرد بهم وگفت : نیشرو میگشتیاز شرکت بر م میداشت یموقع اونشب
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 ؟؟؟!!!  شهیفردا کالست شروع م -

 دارم ... نارمیتازه سم ادیسخته و کارش ز یلیترم خ نیا دمیآره!!! شن یوا -

 !!؟؟؟یبرداشت یرو با ک نارتیسم -

 ... فکر کنم پروژمم با اون بردارم!!! یدکتر مقطع -

 داشتم!!رو با اون بر سانسمیل یمنم پروژه  یکرد یخوب کار -

 ادامه داد : بعدم

 !!؟؟؟یدار ایچ گهید -

 مصالح و مواد!!!  تیریمد -

 رو داد باال و گفت : ابروهاش

 !!؟؟یبا ک -

 رو ننوشته!!! یاسم کس نتمیپر یتو یارئه بده!!! ول یقرار بود دکتر اصغر دونمینم -

 ... هیاستادش ک شهیفردا دارم معلوم م هرچند

 تکون دادو گفت : یسر

 ... با پسرام حرف نزن!!!! ایفردا مواظب خودت باش -

 گرفت ...  خندم

 !!!گهید امنیحاال حرفم بزنم هم کالس -

 کرد و گفت : یاخم

 !!!زنمایخوب خوب م یبا رامش همش حرف ها رمیاونوقت منم م -

مشت زد  هیدست و با حرص آخر  یتو ومدیگرفت ... اونقدر عضله داشت که گوشتش نم شگونی. بازوشو ن دمیغش خند غش

 که گفت : میبود نگیپارک یم.. تو

و با  زدیراه پله قلبم تند تند م یدنبالم تو دییرو خاموش کرد و دو نی.. بعدم ماش فهیضع یکنیشوهرت دست بلند م یرو -

ترس از ارتفاع  یه تا حدوددوشش از اونجا ک یآخر کمرمو رو گرفته و بلندم کرد انداختتم رو چیسر پ یول دمییتمام توان دو

حرفا بدهکار نبود و  نیگوشش به ا یول نیزم یپشتش و گفتم بذارتم رو دمیک.ب واشیبا مشتام  دمیکش یفیخف غیداشتم ج

زد  مهیراست رفتسمت کاناپه و من رو انداخت روش و خودش خ هیدر آورد و در رو باز کرد  دامویکل فمیک یاز تو نکیبعد از ا

 کدی.. اونم سرش رو بازور فور م دمیخندیم و زدمیم غیفاصله رو حفظ کنم .. ج کردمیم یکه سع یتنم .. با دستام در حال یرو

 بعدشم با خنده گفت : بوسدیصورتم و گونه هامو م یتو

 !!!یکنی!؟؟؟!!بعدم پرو پرو دست روم بلن منمی!! زبونت رو بچیکنیدانشگاتون صحبت م یکه با پسرا -

شد و.. مطمئن  رهیبهم خ هیچند ثان یلبم ...و برا کیحرکت ... محکم گرفت و لباش رو آورد نزد هی یکه حائل بود تو دستامو

 نکهیکه مغزم بهم داد ا یتنها فرمان هیاون چند ثان یبوس لب رو نداشتم و تو ینه .. من تجربه  ایبودم دوبه شکه که ببوسدم 

 لبش...  یرو مبخندم و آروم لبامو بذار طونیش

... جشمام پر از اشک شد .. جدا  دیچیوجودم پ یتو ینیریانگار برق به تنم وصل کردن ...قلبم تند زد و حس ش هیچند ثان یبرا

و چند قطره اشک از  نییچرا سرمو انداختم پا دونمیچشماش چلچراغ روشن بود ...نم یکه شدم .. آروم نگاش کردم .. تو

شاد ترم ... آروم دور  شهیاز هم دونستمیچرا بغض کرده بودم .. م دونستمینم یلو ستمین نیغمگ دونستمی... م دیچشمم چک

 گوشم گفت : ریتا دورم رو گرفت و محکم بغلم کرد و ز

 دوست دارم خانوم من!!! -

موهام رو نوازش  ینزد هونجور یا گهید یحرف نیهم یواسه  دینگاش کنم .. اونم فهم تونستمیاشکم رو پاک کردم و نم آروم

منتظر بود ..منم بگم چقدر دوستش دارم ..  دونمیبغلش جا دادم .. م یتو شتریلب قربون صدقم رفت ...خودم ب ریکرد و ز

 قورتش دادم و گذاشتم به وقتش!!!! یبه سخت یحرف ول نیکرده بود ا ریگلوم گ یخودمم تو

 گوشم گفت : ریکه گذشت مهربو ز کمی

 یلیالخصوص اگه طرف شون رو ... خ یعل زنیریاشک م ینجوریا بوسنیبار لباشون رو م نیاول یبرا یوقتبودم دخترا  دهیشن -

 ..  یلیخانوم!!! خ یزیعز

سمت  سدمییو بعدم دو دمیو محکم دستام رو دورش گردنش اندختم و سفت بغلش کردم ... آروم گونش رو بوس برگشتم

 آَشپزخونه ...



Roman-City.ir 
 همسایه منن رما

 

https://telegram.me/romancity 138 

 

تز از  زیچشم ها گذشت ... قلبم هر روز لبر هیسکوت لبها و پرحرف یت شتریکه ب ی.. شام میوردشام ساده کنار هم خ هی اونشب

بود من عشق رو خودم  نیقسمت ا دی... شایگریدر د دیزرحمت گشا یخدا گر زحکمت ببندد در دمیفهمیو م شدیعشقش م

 تجربه کنم و نه صرفا به خاطر دوست داشته شدن عالقه مند بشم!!!

 

 یکنم تا من رو برسونه ول دارشیگفته بود ب نیشرو نکهیبود از خواب پاشدم با وجود ا 6 یکایفردا صبح ساعت نزد میبگذر

نکردم بعد از خوردن صبحانه حاضر شدم و راه افتادم سمت دانشگاه  دارشیاستراحت کنه ب شتریب نکهیا یو برا ومدیدلم ن

 نکهیداشت!!!بعد از ا یا یبودنش زمان طوالن یواحد 6بود و بخاطر  12:32 تا 7132کالسم ساعت  دمیبود رس 7115 یکاینزد

کالس رو برداشته بود چون درست پشت من وارد  نیا ایهم گو حانهیرفتم سمت کالس!! ر دمیبرد د یشماره کالس رو از رو

 گفت : یذوق هیبا  هوی یشد و بعد از سالم و احوالپرس

 نداره .. یکه دوم هیگریدرس ج نیاستاد ا ایگو دمیشن ایچ یدونینم انایک یییییییییوا -

 دادم باال و با خنده گفتم : ابروهامو

 1به من و تو داره !! یخوب اصال تو بگو دل و قلوه چه دخل -

 مناسبه!!! سیک هیخره زن نداره !!  -

 هست ؟؟!  یچ شیلیحاال فام -

 !!!!ییزایچ نیهمچ هیدکتر امجد ... دکتر ماجد  دونمینم -

 و گفتم : دمیدخن

 !!!یدیند یریخ هیترمت امجده!!!! اون ترم که ازون پسر سال دوم نیا یخوبه پس برنامه  -

 رفت توهم و گفت : اخماش

 ننداز فعال امجد رو بچسب ... یاز خود راض کهیاون مرت ادیاه اه! من رو  -

 دیکم کم نا ام گهید می..داشت ستین یخبر گریج حانهیاز استاد بقول ر یهمه اومده بودن ول بایبود که تقر 8ساعت  یکاینزد

 ه ن رو به جمع دخترا کردم و گفتم : میشدیم

 نه ؟؟؟!! ای ادیاصال م مینیبپرسه بب نییبره پا یکی ستیبهتر ن -

 رو کرد بهم و گفت : حانهیر

 !!!گهیقربون دستت خودت برو د -

 از پسرام رو کرد سمت من و گفت : یکی

 .. دیببر فیاگه مقدور شما تشر گنیراست م یخاونم کمال -

استاد درس  دمیاز خانوم ها پرس یوارد شدم از ک نکهیشونه هام رو باال انداختم و رفتم سمت دفتر آموزش و بعد از ا -

 ... ومدنیمصالح ن تیریمد

 بود رفتن سمت کالس ...  شیچرا اتفاقا چند لحظه پ -

به دور و بر انئاختم و بدو رفتم  ینگاه رونیبودم سرم رو تکون دادم و بع از تشکر از دفتر اومدم ب دهیرو تو راه ند یکس من

تازه کردم و آروم  ینفس نیهم یاستاد سر کالسه ...واسه  دیفهم شدیدم کالس .. از در بسته و سکوت م دمیکه رس یباال موقع

 ......دیدهنم ماس یسالم تو نیشرو دنیکردم با د شدم .....سر که بلند ردوا دییبفرما یدر زدم که با صدا

 اخم رو کرد به من و گفت : هیبا  چیخالف من اون اصال شوکه نشد ه بر

 سر جاتون ... دیی... چرا خشکتون زده .. بفرما دیستی... سالمم که بلد ن دییایم رکهیخانوم محترم د -

 گفتم : یظیخودم اومدم و با اخم غل به

 ... دیاریم فیتشر یک دیکرد ریرفتم بپرسم شما که د دوننیبچه ها م ومدمین ریمن د -

 تکون داد و گفت : سرشو

  دیریوقت کالس رو نگ یهرچ -

حرصم گرفته بود پرررو!! با خوم فکر کردم  یییچرا بد جور دونمیتوجه به من شروع کرد ادامه صحت کردن ... نم یب بعدشم

به خودم اومدم که گفت  حانهیر یبهتر صحبت کنه ؟؟؟!!!! با صدا توستیون بخوره توسرش نمانگار نه انگار من نامزدشم .. حاال ا

: 

 اسمشم مجد بود نه امجد!!! ی!!! راستشیدید ی.. توام دم در شوکه شد یا کهیچه ت یدید -

و اونقدر خوب مطلب بود رایگوش جان سپردم .. الحقم صداش اونقدر گ یاستاد گرام یو گفتم و کالفه به حرفا یظیغل سییییه

سره  هیآنتراکت  قهیبه جز ده دق نیرو گذاشتم کنار و تمام حواسم رو دادم به درس ...اونروز شرو میکه دلخور کردیرو ادا م

کالسام بودن ...  یهمه مشتاق ادامه  ییجورا هینکرد و  یکسم اعتراض چینجا بود هید رس داد و جالبش ا 12132تا ساعت 
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بجه هام دختر و پسر پشت  میعظ لیوس رونیبهم انداخت و از در کالس رفت ب ینگاه مین نیکه کالس تموم شد شرو یوقت

 سرش!!!!

 رو کرد به من و گفت : حانهیر نیح نیهم یتو

 !!!!!!؟؟؟؟!!هیطرف چه جنس یدید -

 گفتم : نیهم یبودم واسه  یحرص

- Fake بنجالست .. ینیچ نی!( بابا!!! ازی) تقلب 

 کرد و گفت : یبا نمک هیاخم الک حانهیر

 توهم!!! رهینکن کالمون م نیبه عشخه!!! من تووه -

 کردم و گفتم : یا خنده

 گوشت .. ی زهیرو هم بکن آو شیترم پ شهیتنبون نم یحاج یواسه  ایعشق و عاشق نیپاشو پاشو که ا -

ها از هم جدا  ریدانشگاه و دم در به خاطر مختلف بودن مس هیسمت در خروج میشد یدر آورد و با هم راه یشکلک

رد  ابونیاز خ خواستمیتا برم خونه ... م ایخط یرفتم سمت تاکس ادهیپ نیهم یشرکت رو نداشتم واسه  ی...اصال حوصله میشد

توجه  یکت صبحش بحر هیکردم و در تالف یخندون پشت رول ... اخم نیشرو دنیبرگشتم و با د نیشم که با بوق ممتد ه ماش

 بایبازومو و گرفت و تقر نیرو که شرو ادهیپ یکه برم تو شدمیرد شدم تازه رفته بودم اونور و داشتم از رو پل رد م ابونیاز خ

 گفت : تیانیبا عصب

 !!؟؟ یچ یعنیحرکت  نی!! ا؟؟؟؟یریم نییپا یندازیبز سرتو م نیچرا ع -

 و گفتم : رونیب دمیبازومو از دستش کش تیانیعصب با

 

 ...پلک پلک بزنم؟؟؟!!! دمتیطاووس د نیسر کالست ع یها نینه با اون توه -

 و گفت : دیبلند خند هوی

 جذبه رو تو کالس..!!! یداشت ییآآآآآهاااان ..... خدا -

 هر هر هر !!!!!  -

ساعن  مین یساعت نذاشتم روز اول گهیباشه!!! منم د یکن؟؟!! گفت دارمیبود که ... مگه من بهت نگفتم ب نیاون رفتارم مال ا -

 اومدم!!!! رید

 چپ نگاش کردم و گفتم : چپ

گفتم  میبرسون یخوایکنم منم فکر کردم م دارتیب یچ یواسه  یکه به من نگفته بود یدار فیتشر یاولن شما اونقدر موذ -

 کنم!!! دارتیب یچجور دونمیمزاحم خوابت نشم ... حاال از قردا صبح م

 گفت : کردیرد م ابونیدستش گرفت و داشت از خ یتو یدستم و به نرم کهیو در حال دیخند باز

 کنم!!!! زیخواستم جوجو رو سورپر -

 !!!میبله!! شوکه شد -

 .. رو کردم بهش و گفتم : میشد نشیکه سوار ماش یموقع

 دانشگاه؟؟؟؟!!! یدرس برداشت یشد اومد یحاال چ -

 و گفت : دیخند

تو  دمید یوقت یقبول نکنم ول ادهیاومده بودم بگم کارم ز یدیآموزش د یم ...اونروزم که تو من رو تواستاد شنهادیبه پ -

 .. یاون درس رو برداشت

 .... دیخند طونیش بعدم

 ... دمیدوستش داشتم ... مهربون شد نگام و آروم خم شدم سمتش و گونش رو بوس دیخندیم ینجوریا یوقت چقدر

 ادهیکه داشتم پ ی...بعدم بدون حرف خودش رفت سمت خونه موقع دیلبش و بوس کیو گرفت تو دستش و برد نزد دستم

 .. رو کردم سمتش و گفتم : شدمیم

 !!ن؟؟؟یشرو -

 جانم؟؟؟!! -

 !!!؟؟؟یدوست دار ییچه غذا -

 زد و گفت : یمهربون لبخند

 !!! ستمیبه زحمتت ن یر چند که راضدوست دارم!! ه یدرست کن!!! من همه چ یزیچ هیتو خودت  -

 و گفتم : دمیخند مهربون
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 من از ته دل گفتم!!!! -

 !!!رهیخوشگلم!!! مواظب خودت باش درسم بخون که استادتون سخت گ دونمیم -

راست اومد آپارتمان من ..  هیبود که اومد و خونه و 8 یطرفا نیخونه!!!وشب شرو یو دست تکون دادم و رفتم تو دمیخند

 زدم و گفتم : یلبخند دنشیبد جور گرفته بود .. با د یچرا ول دونمینم

 غرق شده؟؟؟!! اتیاستاد کشت هیچ -

 زد و گفت : یمحو لبخند

 ... ییخانوم .. خستم!!! بعدشم رفت سمت دستشو یچیه -

 هویصفحه  یاسم رامش رو دنیدرآوردم با د بشیج یو از تو دیلرز لشیکنم که موبا زونیاومدم کتش رو آو نیح نیهم یتو

اتصال رو زدم که  یآشپزخونه و دکمه  یتو دمیبست و ضربان قلبم شدت گرفت ... به خودم مسلط شدم خز خیتمام تنم 

 ....: دیچیگوشم پ یرامش تو غیج یصدا

سرت خراب اگه اون شرکت رو رو  ستمیزن ن یدیسر باال جوابم رو م زنمیو حاال زنگ م یسواستفادهات رو از من کرد -

مهندس مجد .. از مادر زاده نشده  ی.. ولیذاریمحل من نم گهیگرمه که د یسرت با کدوم آکله گرفته ا ستینکنم!!معلوم ن

 رامش رو بذاره سر کار ... یکس

 یاز پشت بغلم کرد و آروم گوش نیشرو هویبدم که  رهیخ یگلوم به گوش یچنگ انداخته بود تو یبغض بد هی یچرا ول دونمینم

که محکم تر من رو چسبوند به خودشو سرمو گذاشت رو  رونیب امیاومدم از بغلش ب زیرو از دست گرفت و گذاشت رو م

 ... نشیس

 : کردیگوشم نجوا م یشد ... آروم تو ریو کم کم اشکم سراز زدمینفس م نفس

 .. بعد . میبهت بگم گفتم شام بخور خواستمی... میکن قربونت برم بذار آروم بش هیگر -

 اشکاتو!!!!! با هق هق گفتم : نمیمال توئه ها!!! نب نیشرو

کنه و با خشونت چونمو گرفت تو دستشو سرمو گرفت جلو صورتش ... با  دای... نذاشت حرفم ادامه پ شتریمن رو ب نیشرو -

 گفت : تیعصبان

که قبل تو بودن  ییاونا ی!! من واسه ؟؟؟یفهمی.. م شهیعاشق م ینجوریبار ا هی شیزندگ یتو یدختر کوچولو هر مرد نیبب - -

!!! ادیب شیپ یتا آخرش هستم .. هرچ یعنیبهت گفتم دوست دارم  یسالمه ... وقت 32بفهم .. من  انای!!!!!!! ککنمیترم خورد نم

 از تو نه... یول کشمیمن از جونم دست م فتهیب یتو مغزت فرو کن!!! هر اتفاق نوی!!! ا؟؟؟یفهمیم

از  گمیشد ... رک م قیبهم تزر یآرامش بخش قو هیانگار  دونمیم نویاش محکم لباشو گذاشت رو لبم ... فقط احرف نیاز ا بعد

 ....!!!!!!!!!!  سهیزمان وا خواستی....و دلم م شدمیغرق لذت م شیناگهان یمحبتا

 یزیبه تنها چ دمیتخت دراز کش یرفتش تو نکهیکرد ... شب بعد از ا یاز رامش زدم نه اون صحبت ینه من حرف گهید اونشب

بذر تو دلت بکاره و  هینفر اعتماد رو مثل  هیلذت بخش بود  یلیخ دونمیآخرش بود ... نم یحرفها و بوسه  کردمیکه فکر م

عشق ناب باشه ... من همه جوره  هیاش  وهیو م نتیبشه توس باینهال ز هی اعتماد نیو کم کم ا شیاریبیبعدش شروع کنه به آ

بود و از همه مهمتر تجربش بود نه تنها ناراحت نبودم  یرو دوست داشتم و خندش اخمش .. همش برام دوست داشتن نیشرو

 مرد پخته طرفم که تمام حرکات و رفتارش به جاست!!!!! هیبلکه خوشحال بودم که با 

 و چهار : ستیب فصل

 

 

 

اسفند خانوم  22 یبود طرفا نیانداختن نبود ... قرار بر ا سوزن یاول اسفند جا یهفته ها یها تو ابونیدر راه بود و خ بهار

معتقد بود  نیخوب شرو طیبشه ... بابا محسن به خاطر شرا یرسم یو همه چ رازیش میبر التیتعط یواسه  ادیب سیاز پار یفرخ

دوست داره که هر چه  یقبل هیتلخ دوران نامزد یبه خاطر تجربه  کردمیاحساس م ییوراج هیباهم باشه و من  یعقد و عروس

راحت تر بود!!!  ینجوریا الشیخوب خ ینبود ول یبر دوام زندگ یلیکدوم دل چیه نایهرچند ا مونیسر خونه زندگ میزود تر ما بر

و چه خود بابا بهم گفتن داستان محمد به  یچه کت مادراز اعضا خانوادم چه  یکینبود که  یمدت روز نیا یبود تو نجایا شیجالب

!!! هر چه بادا دیچیپیجمله م نیسرم فقط ا یتو ییجورا هیمن انگار با خودمم سر لج افتاده بودم ...  یرو گوشزد نکنن ول نیشرو

 باد .... 

به سر و گوش خونه  یدست حساب هی خواستیم نیشرو میکار داشت یمونده بود و کل یده روز به اومدن خانوم فرخ بایتقر

 یآخر سال و کارا دونستمیخودم رو اعالم کردم چون م هیمادرش آمادش کنه!!! منم آمادگاومدن  یبکشه و بقول معروف برا
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 لیتشک دیدانشگاهم که فقط دو جلسه قبل از ع یبشه کالسا نجامیا رهیگدر ومدیدلم ن ادهیشرکت و حساب کتابا به شدت ز

 .... دیسفر موکول کرده بود به بعد از ع یشده بود رو هم با بهانه 

خونه  یبرا دیاجناس جد دیخر یتو ایگذاشته بود و منم مدام  ارمیرو در اخت نیماش نیاون مدت شرو یبود تو نیا شیخوب

به  یسر ختهی!!!! البته جسته گکردمیکار م نیآپارتمان شرو یآپارتمان خودم چه تو یخانوم چه تو نتیز یداشتم پا به پا ایبودم 

 گفتنیبودن و م یگاه من شاک یگاه و ب یها بتیاز همه از غ شیآتوسا و فاطمه و سحر ب یعنیوسط بچه ها  نی.. ا زدمیشرکت م

قرار  نکهیدانشگام و ا یکالسا ی..و منم با بهانه ذارهیبه الالت م یل یل نقدریکه ا یدار یا یمجد چه پارت شیتو پ ستیمعلوم ن

بودن که به پروپام  یروزمرگ رهیاونقدر خودشون درگ ونامو ا کردمیم یماست مال رویقض رمیحقوق بگ امیشده هرروز م نیبر ا

 !!!چنینپ

نشد و نقشه  یشرکت آفتاب یتو گهید نشونیگذشت ب یگفت و چ یبهش چ نیشرو دونمیبعد از اون تماس رامش نم یطرف از

نفس  هی نیو باعث شد شرو دیرس انیبه پا ایپا رانیداده شد و عمال قرار داد ما با ا لیتحو تیپارت سوم پرژه ام با موفق یها

 بکشه .. یفوق راحت

داشتم هرچند  یاز فرانسه برگرده .. استرس بد یاسفند شد شبش قرار بود خانوم فرخ ستمیب میچشم بهم گذاشت باالخره

سخاوت همش جلو  یآژانس امالک آقا یروز اول تو یخاطره  یبود ول ختهیر یتلفن که باهاش حرف زده بودم ترسم تا حدود یپا

داشتم و  شگهیبه خاطر من نشون نده ... واز صبحش وقت آرا کردیم یسع یلداشت و یاسترس هیانگار  نمیچشمم بود .. شرو

به خودم  یگیدیپرتر ...عالوه بر رس کمیبار  نیکردم و ا دیروش رو دوباره تجد تیال کمیکردن ابروهام اون  زیعالوه بر تم

تمام ملحفه ها و کوسن هارو...  نیمچناون سمت رو عوض کرده بودم و ه یبود و پرده ها ایهم مه ییرایپذ یبرا یهمه چ بایتقر

بنظر  یراض یلیخ نیبود که شرو نجایا شیبه خونه روح داده بود و جالب یکل یکرده بودم تم رنگ ها همون بشه ول یهرچند سع

 : گفتیو م دیکشیوقتا م یو گاه کردیو لپم رو ناز م رفتیو مدام راه م دیرسیم

 !!!!ییانایبرم ک قتیقربون سل -

 میفرودگاه باش 12حاضر باشم که تا  گهیساعت د میاز سمت خودش زنگ زد و گفت تا ن نیهشت بود که شرو یکاینزد ساعت

 ... 

 هیکردم و  کرم تنم یپانچو هیو  یخوش دوخت قهوه ا یشلوار پارچه ا هی نیهم یبپوشم واسه  یدادم لباس رسم حیترج

کرمم کردم و در کل  یصورت حیم شیکردم ... آرا لیرو تکم پمیسوخته ت یو کفش قهوه ا فیک هیکرم سرم و با  یصورت یروسر

آپارتمانم رو داشت  دیوقت بود کل یلیکه خ نی... شرو نییدستم رفتم پا اختمبود رو اند دهیخر نیکه شرو یبد نشدم!! حلقه ا

سبز  وریبود با پل دهیپوش یمشک نیج هیو چشماش رو بسته بود .....  شیداده بود به پشت هیمبل نشسته بود و سرشو تک یرو

آروم لبام رو گذاشتم  نیهم ی.. بد جور هوس کردم ببوسمش ... واسه شدیپسربچه ها م نیخواب ع ی... بامزه شده بود .. تو

 رو گرفت و گفت :و اومدم برم کنا که مچ دستم  شیشونیپ یرو

 کجا؟؟؟؟!!! -

 کنم ... دارتیب خواستمیبه خدا .. م یچیه -

 جوابش رو بدم؟؟؟!!! یخواینم -

 و با خنده گفت : دیرو بوس میشونیزدم که از جاش بلند شد و پ لبخند

 حرفاست ... امشب آوانتاژ دادم!!! نیتر از دیشد یلیبوسه ها خ نیجواب ا گهیماه د هیتا  -

 عوض کردن حرف گفتم : یو برا دمیکش یقیعم نفس

 

 

 ..  می... بر شهیم رید -

 دونمی.. نم میدیکه رس یراه تمام مدت به سکوت گذشت ... و موقع ی.. تو رونیسرش رو تکون داد پشت من از در امد ب آروم

 دستش گرفت و گفت : یکه آروم دستم رو تو دید ینگام چ یتو

 ... مطمئنم رفتارش با تو خوبه!!! یدرسته با من قهر بوده ول...  نیمامان زن خوب اناینترس ک -

نشونش دادم ...  نیبه شرو دمیرو د یبود که از دور خانوم فرخ 11ساعت  یکاینزد بایزدم و سرم رو تکون داد ... تقر یلبخند

...  میهر دو باهم سالم کرد یخانوم فرخ دنی.. با رس اوردهیدلتنگه مادرش بوده و به روش نم یلیچشماش برق زد معلوم بود خ

به  گرویمادر و پسر همد هیکرد ... و بعد از چند ثان نیبه شرو یبه من زد و نگاه طوالن یلبخند دلگرم کننده ا یخانوم فرخ

احساس کنم داره عطر تن مادرش رو با تمام وجود  تونستمیچشماش رو بسته بود و م یول زدینم یحرف نی..شرو دنیآغوش کش

 گفت : نی... به شرو کردیداشت اشکاش رو پاک م کهیدر حال یخانوم فرخ قهیدق کی بای.. بعد از تقر.کشهیبو م

 ...  نمیبب انارمیبذار ک یولم کن بچه !!! خفم کرد -
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 .. دیمن رو بغل کرد و بوس یکرد و مامانش اومد سمت من و با مهربون یبلند یخنده  نیشرو

 ... یخانوم فرخ دیخوش آمد -

 زد و گفت : یلبخند

 !!!! یتوام به جمع مجد ها خوش اومد -

پسرش  نکهیاز ا کنمیاحساس م یول دونمیآژانس فرق داشت و سرزنده بود... نم یخنده چقدر با اون زن تو زیز میسه زد هر

 خوشحال بود... یلیخ رهیگیداره سر وسامان م

 یو خانوم فرخ میدیبود که رس 1 یظرفا بای... تقر خندوندیم کرد و مارو یشاد بود و تمام مدت راه با مادرش شوخ یلیخ نمیشرو

 صحبت ها رو موکول کرد به فردا .. یزود رفت تا بخوابه و باق ادیراه و سن ز یخستگ لیبه دل

 جلومو گرفت و گفت : نیمنم قصد رفتن کردم که شرو نیمادر شرو نیدیخواب با

 اتاق من ... یتوام برو تو خوابمیکاناپه م یرو جا بمون ..من  نی... امشب رو هم نجاستیمامان ا -

 آخه ... -

 لبم ... نگاش پر از خواهش بود ... یرو گذاشت رو انگشت

شرت هاش  یاز ت یکی نیهم یبپوشم واسه  ینگذاشت برم لباس راحت یحت میباهم حرف زد 2.5-2کردم ... تا ساعت  فبول

بود رو تن کردم و رفتم  راهنیپ نیع بای... منم با لذت لباسش رو که برام تقر رونیرو داد تبه من و خودش از اتاقش رفت ب

چند وقت  نیا یکه چقدر از تنها بودن تو دادی... برام جالب بود حرکت امشب نشون م دادیرو م نمیشرو یکه بو یتخت یتو

 هیفکرا بودم که از خستگ نیهم یتو... کردیاصرار م یو چشماش اونجور میناراحت بوده که دوست داشته امشب دور هم باش

 بهواب رفتم ... یچجور دمیاونروز نفهم

 ...  دمیمرتب و منظم کنار تختم د شهیرو مثل هم نیشدم و شرو داریاز خواب ب شدیکه رو گونم م یبا نوازش ها صبح

 چشمام رو باز کردم گفت : دیبه لب تا د لبخند

که تنم  یحرف بدون توچه به لباس نیکنم با ا دارتینبود و من و مامان گرسنمون نشده بود محال بود ب 1راستش اگه ساعت  -

 و گفتم : دمیبود از جام پر

 .. یکردیم دارمیآبروم رفت کتش زودتر ب -

خنده ها  ی... صدا ییدستشو یتو دمییزدم و دو غیشده بود به خودم اومدم ج رهیکه به پاهام خ نیلحظه با نگاه شرو هی

 : گفتیکه م ومدیپشت در م نیشرو

 ...؟؟؟!! شهیم یچ یاگه در بر یدونیم گهیماه د هی!!! ؟؟؟؟یریحاال در چرا م -

 گفتم : یجد یلیکردم و خ رونیدر ب یاز ال سرمو

 !!نیشرو رونیبرو ب کنمیخواهش م -

 ... رونیاز در رفت ب دیببخش هیزد و با  یمهربون لبخن

 و گفت : نیشدو رو کرد به شرو رامیباز پذ یبا رو یخانوم فرخ نییو مرتب رفتم پا زیساعت بعد نم مین

 .. میاز خودمون حرف بزن کمی میمن و عروسم بخوا دیشا گهید ریتو برو غذا بگ -

 کرد و گفت : زیچشماش رو ر نیشرو

 تش رو برداشت و رفت ..و بدم با خنده ک نیبه حالتون اگه پشت من صفحه بذار یوا -

 رو کرد به من و گفت : یخانوم فرخ نیاز رفتن شرو بعد

 دمتیکه د شیچند ماه پ گمیکرده رک م دایمثل تورو پ یاقتیزن خانوم و با ل هی نیخوشحالم که شرو یلیجون خ انایک -

رو  یکیبهم زنک زد و گفت  یوقت ی... ول نیشرو یو خنده  یبا دوتا شوخ عیو سر یباش گهید یتوام مثل دخترا دمیترسیم

 پدرشه ... هیو فوق العاده شب هیرکیمرد ز نی... شرو هیستودن نجابتت دمیباهاش ازدواج کنه فهم خوادیدوست داره و م

 زدم و گفتم : لخند

 ...  دیشما لطف دار -

 مقدمه گفت : یدستش گرفت و ب یدستم رو تو یفرخ خانوم

 !!؟؟؟؟ینگفت نیوز به شروهن تیراجع به نامزد قبل انایک -

 زد گفت : ینگاش کردم که با محبت لبخند متعجب

به خاطر  دونهینم نیام شرو نکهیکه پدرت زنگ زد ... سخاوتم بهم گفته بود ...ا نیعالوه بر ا یعنی دونمیرو م یمن همه چ -

 فرستاده بود ... رازیبه ش قیتحق یسخاوت رو برا شینزنه وگرنه اون دوماه پ یکه من به سخاوت سپردم رف نهیا

 دستش گرفت وگفت : یدستم رو تو یبود ... خانوم فرخ یا گهیرگهام حرکتش تند تر از هر وقت د یتو خون



Roman-City.ir 
 همسایه منن رما

 

https://telegram.me/romancity 143 

 

تن منه و بخاطر  یپسر من پاره  نی!!! شروکنمینگفتن توروهم درک م نیو ا زنمینم یحرف نیغصه نخور ... من به شرو انایک -

 یتا زمان خامی... و ازت م یبگ یمن بهت حف بدم که نخوا یبهش دارم!!! ول گمید یت با پسرهاحس متفاو هیشباهتش با مجد 

 ...ینزن یتو حرف دهیکه خودش نفهم

بعد از  ی...ول زنهیرو بهم م یمثل پدرش کمال طلبه .. اگه االن بفهمه همه چ نمیشرو ی... ول دونمیرو م نی... من ا یبینج تو

 بکنه ... یا گهیمدت قهر کار د هیبدونم جز  دیازدواج اگه بفهمه .. بع

 کردم و گفتم : بغض

 !!! د؟؟؟؟؟؟یمطمئن نقدریاز کجا ا -

 زد و گفت : یلبخند

هم دارن ... مجدم قبل از ازدواج با  یمشابه یعالوه بر چهرشون اخالقا نیکردم ...مجد و شرو ینمونش زندگ هیاز اونجا که با  -

و با خودش  شهیعاشقم م نهیبیم رستانیراه دب یکه من رو تو یموقع ی... ول دونستنیو همه مداشت ..  یادیها ز طنتیمن ش

عاشق پسر عموم بودم و بخاطر اختالف و عمو و  یاگه من بهش جواب مثبت بدم توبه کنه ... من نامزد نداشتم ول بنهیعهد م

 ایرو نداشت ...بهر حال متاسفانه  دنمیالخصوص زن عموم که چشم د یوصلت به شدت مخالف بودن عل نیچدرم همه با ا

ش رو گزفت بعد از اون داستان من مدت یمادر یها لیزن از فام هیخوشبختانه ازدواج سر نگرفت و پسر عموم به زور عموم 

نبود جز مجد  یشخص کسکه اومد بهش بله بدم و اون  یخواستگار نیها افسرده و مغموم بودم و با خودم عهد بستم که اول

...  میکوتاه اومد من و مجد عقد کرد دیو ضعف من رو د یماریب یوقت یبدش با مجدم مخالف بود ول ی...پدرم اول بخاطر سابقه 

 یبه خاک سپردم و معبودم شد خودش ... ول یرو به کل میمیدر من اثر کرد که عشق قد یوقتش به حد یوقت ب یکم محبتا کم

که من پسر عموم رو دوست داشتم و به خاطر فرار از دست پدرم زنش شدم  دیو از کجا فهم یاز ک دونمیمن یشب عروس یتو

بهش ثابت  یکم کم وقت ی... اولش برخوردش با من تند و بد بود ول نبود شیب ییناروا یکه تهمت ها گیحرف د کیهزار و 

 کمرنگ نشد ... یذره ا میدوران زندگ یوقت تو چیکه ه یکردم چقدر دوستش دار اونم شد همو آدم با محبت زمان قبر محبت

 یسکوت کرم تا خودش دوباره شروع کنه و تو نیهم یدلتنگ همسرش واسه  دیشد دونستمیبغض کرده و بود م یفرخ خانوم

ا گرفتم و باخودم عهد بستم ت شیراه رو پ نیخودم درست تر دمیرس جهینت نیکردن حرفاش به ا نیمدت با سبک سنگ نیا

 نزنم ... یمتوجه نشده حرف نیکه خود شرو یزمان

 یدوباره  انیو ب نیگفت با اومدن شرو شیزمانن کودک یو خاطره ها نیاز شرو یخنوم فرخ ادیب نیکه شرو یتا زمان اونروز

برامون آورده بود و  یبود که خانوم فرخ ییها یاز زبون خودش بازار خنده به راه بود و بعدشم نوبت به سوغات اشونیبعض

مارک ها آورد بود و  نیو لباس از بهتر فیچمدون پر از انواع کفش و ک کی وسنگ تموم گذاشته بود  یکیمن  یالحقم برا

همه دقت  نیبده ... حاال اون از کجا با ا زیسا قیدق قدریا تونستینم نیجز شرو یتنم بودن و کس تیبود همه ف نجایا شیجالب

 بود!!!! یااله و اعلم!!!!! و خوش نکته ا گهی... د ستهدونیمن رو م زیسا

 ... میبش رازیش یاسفند راه 24شرکت رو جمع و جور کنه روز  یکارا نیشرو گهیشد تا سه روز د نیاونشب قرار بر ا نیهمچن

 

 

 

کلمه با محبت و  یواقع یبه معنا هیآشنا شدم برخالف تصور اول شیاز پ شیب یبا خانوم فرخ نیاون چند روز در نبود شرو یتو

 ییجورا هیو  دهیهم من رو پسند شونیکه ا گفتیاحساسم بهم م ی... از طرف دهید ایخانوم بود و فوق العاده با شعور و دن

 .... انداختیبه خودم م نینوشمامان  یمحبتا ادیمحبتاش بهم من رو 

و بابا محسن  نیهمه باالخص شرو دیمن فرا رس یرسم یو روز خواستگار رازیش میبرق گذشت و باالخره رفت نیع گمیروز د سه

 یشد که عقد و عروس نیدو خانواده قرا بر ا ی... رو ابرا ... طبق صحبت ها یچیه گهیخوشحال بودن و خودمم که د تینها یب

کارهارو  بیبتونن ترت میو خانوم فرخ نیماهه شرو کیفرصت  نیا یبشه تا تو برگزار رازیش یتو بهشتیروز پنج شنبه اول ارد

مجهز و  ثیکه از هر ح نیشرو یفعل یخونه  ینبود و قرار شد تو هیزیبه جه یازین نیطبق در خواست شرو میبدن .. از طرف

 یچهارده معصوم شد که نگاه ها تیبه ن یبهار آزاد یسکه  14خودم  یمن هم طبق خواسته  ی هی.. مهر میکن یکامل بود زندگ

جبران  نکهیا یخودم رو به همراه داشت ... بابام برا یخانواده  یو مادرش و چه از سو نیشرو یچه از سو یپر حترام با محبت

کنه هر چند که  زیوار ندمونیآ یبرا نیمعادل با اون رو به حساب مشترک من و شرو یشد مبلغ نیرو بکنه قرار بر ا هیزیجه

 بندازه ..... نیبابا رو هم زم ینخواست که رو یپول نبود ...ول نیبه ا یازیکه داشت واقعا ن یبا درامد نیشرو

 و پنجم : ستیب فصل
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 یماه هیبگذره ...  یزود نیماه به هم کی شدی... باورم نم کردمیبودم و داشتم به خودم نگاه م سادهیوا شگاهیآرا ی نهیآ یجلو

 یکارها با تمام مشغله  شتریداشتم .. هرچند ب ازین یخواب طوالن هیبه  یازجشن عروس شتریکه اونقدر توش بدو بدو بود که ب

 هیمدت به  نیتمام ا یها منم همراهش بودم ...نظر من تو دیخر یخوب باالخره تو یول ودداشت با اون ب نیکه شرو یکار

اصرار داشت  یول شدیکل اقوامش به برادرها و مادرش و دوستانش خالصه م نکهیبا ا نیشرو یجمع و جور بود ول یعروس

 نیشرو یها مثل فاطمه و سحر و ... چند تا از دوستا یلیخ یبودن عروس رازیمفصل برگزار شه .. البته به خاطر ش یعروس

 ... ومدندیخودشون رو ابراز کردند و ن تیهمون اول معذور

 

از پشت بغلم  یهمون لحظه کت ی.... توو چرا  هیچ یبرا دونستمیوجودم بود هر چند م یتو یبد یدلشوره  هی...از صبح  میبگذر

 کرد و گفت :

 ... یخودت رو گرفت یخانوم خوشگل شد یآبج هیچ -

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 !!دمیخوابیم کندمیلباسامو م خواستی... خستم!!!! دلم م وونهینه بابا د -

 رو کرد بهم و گفت : یکت

 ؟؟؟!! یدلشوره دار -

 گفت : متیتکون دادم که با مال سرمو

 یدونیکه م دونمیبده م یزنیبا دست خودت خودت رو دار م یدار نکهی.. ا ستین رید قتیحق انیب یوقت برا چیبه خدا ه انایک -

 !!!!دنیمحمد رو لوم یحسادتم شده ماجرا یاز رو یعروس یقوم الظالمون تو نیزود ا ای رید

اون چند درصد خالف  یرو شروع و رو  یبد هیباز یبپره ول یاز دهنش حرف یکی یشب عروس ادیبه احتمال ز دونستمیاولم م از

 کرده بودم... یتصورم قمار بزرگ

 

 به خودم اومدم ... کردیرو اعالم م نیکه ورود شرو شگریآرا یبه خودم زدم و با صدا نهیآ یتو یبه زور لبخند باالخره

اون کت  یتو یوقت یول میبود دهیرو د گریدیاز امروز همه جوره هم قبل نیمن و شرو نکهیبا تمام ا یباشه ... ول بیعج دیشا

از  یاونم دست کم کنمیلحظه چشمام از ذوق پر از اشک شد ... حس م هی دمشیمرتب شونه زده د یبا موها  ریس یشلوار طوس

به خاطر  نی.... موقع سوار شدن ماش دیفهم شدی.. م شدیلبش محو نم یکه از رو یاز برق چشماش و خنده ا نویمن نداشت .. ا

 یبچه ها نشوند رو نیدستاش رو دور کمرم حلقه کرد و من رو ع نیلحظه شرو هی یسخت بود و تو کمیبلند بودنش  یشاس

و آرامش بود  ینگاش اونقدر خوشحال یوهم گره خورد ...ت ینگامون تو هیچند ثان یو بعدم لباسم رو مرتب کرد ... برا یصندل

 هی یتو نکارمیا لیلج کرده بودم انگار دل یبا ک دونمی.... نم گفتمیشدم ...کاش بهش م مونیلحظه ... از کارم پش هی یکه برا

 کنم!!!! داشیپ تونستمینم گشتمیدنبالش م یکجاست ... و هر چ دونستمیاز مغزم محو شده بود و خودمم نم کیقسمت تار

 رو کرد بهم و گفت : نیماش یتو

 یمجلس و آدما الیخ یرو کج کنم ببرمت تهران خونمون و ب نیجا سر ماش نیاگه بگم دوست دارم از هم شهیباورت نم انایک -

 جا که خودم باشم و خودت ... هیتوش بشم ... ببرمت 

 زدم و گفتم : یلبخند

 ندارم!!! یمن حرف -

 دستم و گرفت : مهربون

 شبم روش!!!! هیماه صبر کردم  6 -

ترس  نینره ا شیپ خوادیکه م یاونجور یهمه چ نکهیاز ا نیبا شرو ییوجودم رو گرفت .. نه از تنها یرس همه ت یول دونمینم

خوب بعدا بهم ثابت شد  ی... ول فهممیفقط خودم م کردمیتک تک عکسامون از چشمام معلومه .. هر چند که احساس م یتو

 .... اوردهیو به روم نم دهیفهمیم یوبترس رو به خ نیا نمیاحساسم غلط بوده و شرو

 یخاص زیبه ظاهر ...چ امیاز ته دل بود و بعض اشیکه بعض یخندون ییشاد و صورت ها یآهنگ ها یاونشب و صدا یادامه  از

 یکه همه چ یرو بازگو کنم ... تا اون زمان اشیرو و محبت ها و مهربون نیشرو یچهره  یفقط بتونم لحظه لحظه  دیو شا ادینم ادمی

 عوض شد ... هوی

گذشته.... کم کم مهمون  ریبخ یتا االن همه چ نکهیو خوشحال بودم از ا مردمیم یشب بود و داشتم از خستگ 1ساعت  یظرفا

بود ما  نیبزنن ... قرار بر ا ابونیخ یتو یدور هیعروس  نیدنبال ماش خواستنیکه م ییها قصد رفتن داشتن البته بجز اونها

 رازیش یهفته ا کیداشت  می... خانم مجدم تصم میراز رو به مقصد تهران ترک کنیفردا صبح ش و میباش میامشب خونه پدر
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مزاحم  خواستیم ییجورا هیترک کنه .. در واقع  سیهفته برگرده و سه روز بعدشم تهران رو به مقصد پار هیبمونه و بعد از 

 نداره!!!  یصخا لیهفته دل هیاون  یبودنش تو رازیش میدونستیتازه عروس داماد نباشه وگرنه م

 امدیعبوسش که از دور داشت م یخالم و چهره  دنیبا د میکردیم یبا مهمون ها خداحافظ میکه داشت یطور نیهم میبگذر

 رو کرد به من و گفت : یشد بدون روبوس میکه نزد یکرد ... موقع خیبند دلم پاره شد و دستام  هوی یچرا ول دونمینم

 گفت : یکرد و با بغض ساختگ نیبه شرو ینگاه میدم نخوشبخت شب خاله بع -

نامرد  ی کهیو بر خالف اون مرت دیرو بکن شی... جبران شکست قبلشاایدست شما .... ا میمهندس دختر گلمون رو سپرد یآقا -

 .... دیکن یشما در حقش مردونگ

حدقه در  ازیبودن ساکت شدن و با چشما سادهیاونور تر وا کمیو خانوم مجد که  یحرف خاله مامان و بابا و کت نیلحظه با ا هی

رو  نی... عکس العمل شرو نییشدن ... من که تحمل نگاه کردنم نداشتم بدون حرف فقط سرمو انداختم پا رهیاومده به خالم خ

 به خالم رو کرد و گفت : هیثانبعد از کمتر از چند  یول دمینفهم

 دلش تکون بده .. یآب تو ذارمیبرام که نم زهیر عزاونقد انایممنون از الطفاتتون ک -

 یچتر جمع شده بود تو نیستبر کردم و زل زدم به خالم که ع تهیس یو با خوشحال دیتنم دو یخون تو همیحرفش  نیا با

بهش زدم که باعث شد زود دمش رو بذاره رو کولش و با  یروزیبار لبخن پ نیاول یو برا زدیچشماش عقده و حرص موج م

 ... رونیدخترش لز در بره ب

چشماش .. دهنم  شیآت دنیبهش انداختم که با د ینگاه اوردهیو به روم نم دونستهیم نیشرو نکهیا یاون لحظه به هوا یتو

ه خاطر حفظ ظاهر بوده که اون حرف رو که فقط ب دمیداد فهم یمحکم یلیدستش فشار خ یدستم رو آروم تو یبسته شد و وقت

 کرد ...  خیزده و دوباره تمام تنم 

فالشر ها رو روشن کرد و رو به  میشد نیهم بهم نکرد و بعدشم که سوار ماش ینگاه مین نیها شرو یخداحافظ انیتا پا اونشب

 گفت : تیدورگه از عصبان یمن با صدا

 !!!ننیبیلبت خنده م یباره که رو نیآخر یچون برا یو دست تکون بد یبهتره بخند -

 بود ..؟؟؟!!!  یلحظه برق سه فاز بهم وصل شد ... منظورش چ هی یحرفش برا نیا با

 : دیکه سرم کش یبا داد یول ومدیگلوم بود و خندم نم یتو یبد بغض

 بخخخخخخخخخخخخخخند!!!! گمیبهت م -

 زدم و خودم رو شاد نشون دادم!!!! یزورک لبخند

عمر گذشت ... با  هیها که قد  ابونیخ یگشتزدن تو کمیباشه که .... بعد از  ینیمال همن شرو انیلحن ب نیا شدینم باورم

 بهش انداختم و گفتم : یمون منحرف شد سمت جاده با ترس نگاه ریمس یسرعت سر سام آور

 !!!میریکجا م -

 نزدم .. یحرف گهیو د شهیبه ش دمیبهم اندخت که چسب یلحظه نگاه هی برا

 زنگ خورد .. نیهمراه شرو قهیده دق بایاز تقر بعد

 بله ؟؟! -

- ......................... 

 بهتره .. ینجوریبله .. راستش ا -

- ............................... 

 ..میدیخبر م میدیباشه ممنون حتما رس -

- ......................... 

 ... ی...ول دونمیم -

- .......................................... 

 ممنون!!! -

- ............................ 

 ...ریشب بخ -

 گرفت سمت من .... ینگاه چیبدون ه یگوش بعدم

 بغض گفتم : با

 بله؟؟؟!! -

 1!!؟؟؟یمادر انایک -
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دست شوهرش .. خودم رو کنترل کردم و  یبود پدر مادرش دستش رو بذارن تو یهر دختر یکنم ... آرزو هیگر خواستیم دلم

 گفتم :

 جانم مامان... -

 ... میچقدر بهت گفت ادتهیمامان ها ...  یغصه نخور -

 !!!ومدینم میگر ی.. ول شدمی... داشتم خفه م دیمامان ترک بغض

 رو گرفت و محک گفت : یبابا گوش نباریا

 !!!!یایبر م یبابا به شوهرت حق بده ... برو به سالمت ... من مطمئنم تو از پس همه چ -

 ... یرو دار طیدرست کردن شرا ییتوانا دونمیو م یرو گرفت میتصم نی... خودت ا میکردیم ینیب شیرو پ تیموقع نیهمه ا ما

همه  نیا شیزندگ یتو نیکرده بودم .. مگه شرو کارین چبشه ؟؟!! مگه م یبود ... مگه قرار بود چ یچ یکارا برا نیا دونمینم

 زدم .. مگه من اونقدر دوستش نداشتم که از همشون گذشتم .... ؟؟؟!!! یخالف نرفته بود؟؟؟!! مگه من حرف

 یحرف ها یباق نکهیوقت بود قطع شده بود و من بدون ا یلی... ارتباط خ شدیمغزم روشن م کیانگار داشت اون قسمت تار تازه

که  نیرو گذاشتم کنار و با دست به شرو لیلحظه به خودم اومدم و موبا هی یشده بودم .. برا رهیبابا رو بشنوم مات به رو برو خ

شدن تمام  ادهی... به محض پ سهیروند اشاره کردم که وا یبا سرعت نور م یحرف چیه یشده بود و ب رهیبا اخم به روبرو خ

به خاطر  نهیمجازات شرو نمیا کردمیفکر م نیکردم و تمام اون مدت به ا یجاده خال یگوشه  نبود میخاص زیدلم که چ اتیمحتو

بود ...  فیبهش نخورده باشه ح ین بشه که دست احدیشرو بینص یبود دختر فی... ح اشیبه خاطر تمام دختر باز اشیتمام بد

بود دوباره شده بود مجد ... همون  نی... جالبش ا دادمینم یحق چی....من به مجد ه رفتیسوال م ریاونوقت عدالت خدا ز

 هیفکر  نی... با اکردمیرو تموم م یباز دیرو تموم نکردم ... من با یمن هنوز باز دمی... تا زه فهم کردیم تیاذ لیکه اوا یمجد

..  کردیو داشت تماشام مبود  سادهیوا نیتوجه به مجد که کنار ماش یبود رو پاک کردم و ب دهیچک نییکه از چشم پا یقطره اشک

 دمی... اونقدر ذهنم در هم و برهم وخسته بود که نفهم نی.. ولو شدم عقب ماش یحرف چیه یرفتم در عقب رو باز کردم و ب

 بخواب رفتم ... یچجور

کردم ...  لحظه مکان و زمان رو فراموش هی ی...برا دمیچشمم خورد از خواب پر یکه تو یبا آفتاب یساعت چند بود ول دونمینم

تا حاال  شبیاز د یتازه همه چ میعروس دیلباس سف دنیبود ... سرمو خم کردم با د ریبسته بود و استخوونام خورد و خم خیتنم 

 خواستیدلم نم یول سوختیمعدم م شبمید یچشمم گذشت ... به شدت تشنم بود به خاطر حاله بهم خورده  یاز جلو لمیف نیع

کتشم در آورده بود انداخته بود  یرو بزنه .. حت یسردم بود ... نامرد نکرده بود بخار تینها یب میحرف بزنم ... از طرف یکلمه ا

 حاضر نشده بود بندازه رو من!!!!  یاونور ول

. به راهش جاده برداره . یچشمش رو از رو ایبندازه  ینگاه مین نکهیگرفت ... از جام بلند شدم .. بدون ا شیاز پ شیب دلم

بهش انداختم که با نگاه  ینگاه پر نفرت نهیآ یخشم تمام وجودم رو گرفته و از تو یهمه نامرد نیلحظه از ا هی یبرا دادیادامه م

.. چشم ازش برداشتم و سرمو  ارمیبه روم ب نکهیقلبم سوخت .. بدون ا یچرا ول دونمی... نم دمسردتر از نگاه خودم مواجه ش

 یلحظه صدا هییتهران و جاده شلوغ شد .. برا  یکاینزد میدیرس بایصبح بود که تقر8ساعت  یکایدادم به پنجره ... نزد هیتک

 گفت : یحال خسته ا نیو درع یعصب یکتش رو گرفت پشت و با صدا

 ..!!!مردم رو ندارم . ینگاه ها یسحر حوصله  یها شلوغه ... تورتم بکش سرت!!! کله  ابونیکت و بپوش خ -

و با  شیکنار یکت رو پرت کرد رو صندل ی... عصبان شدینم دهیکال د ینجوری... ا دمیرو پس زدم و بدون حرف دراز کش کت

دم خونه  نکهیبودم دوباره معدم بهم و خورد به محض ا دهیکه دراز کش یسرعت نورروند سمت خونه ... به خاطر سرعت و حالت

 بود!!! خچالیو تنم مثل  نییآوردم ... فشارم بشدت افتاده بود پا االصفرا بو  رونیب دمیپر نینگه داشت از ماش

گرفتمش  نکهیرو گرفت طرفم و بعد از ا دیدر رو باز کرد ... با حال زار رفتم اومدم برم تو که کل دیشد و با کل ادهیپ نیماش از

 شد و رفت ... نیسوار ماش یحرف چیه یب

و تنم از زور  زدمیکردم ... زار م یتا حاال رو خال شبیاول نشستم و با جون نداشتم بغض از د یپله  یتو و رو دیرفتنش خز با

 ... دیلرزیضعف م

پله هارو رفتم باال و  یبا بد بخت نیهم یواسه  مونهینم یجون گهیکردم احساس کردم اگه االن نرم باال د هیگر کمی نکهیاز ا بعد

.. با بغض چندتا کوبوندم به در  ستین دیدسته کل یسمت من تو یدایکل دمیباز کنم که درفتم سمت آپارتمانم ... اومدم در رو 

 هیسمت منم بود و مطمئتن بود  یدایکل دشیدست کل یبود تو ادمیمجد کردم .... تا اونجا که  رفحش بلد بودم نثا یو هر چ

رفت اون سمت و با باز کردن در ...  عیسر نیهم یواسه  سمیوا پاهامیرو  تونستمینم گهیاز قصد اونارو برداشته ... د ییجورا

از  نکهیبه حال ا یبود وا نیفشارم پا خوردمیش صبحانه نمیجور نیبود ... هم نیی... فشارم به شدت پا نیولو شدم رو زم

آّ  کمیبعد از خوردن خورم رو به آشپزخونه رسوندم  ینخوردم بلکه حاللم بهم خورده بود... به سخت یزیتا حاال نه تنها چ شبید

قطع و کم کم  جمیربع بعد سرگ هینشستم و خوردمش ...  نیزم یبرداشتم و خهمونجا رو نتیکاب یاز تو تییسکویب کهیت هی... 
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زدم و دست رو زانوهام گذاشتم و با بسم ا... از جام  یشده بود انداختم ... پوزخند یبه لباسم که خاک ینگاه 1تنم داغ شد!!!

 یصورتم احساس کردم ... ول یخون رو رو ی... ... داغ نیرفت .. با سر خوردم زم جیشد که سرم گ یچ دونمینم یپاشدم ... ول

گرد و خاک خونم نشسته  از ریلباس عروسم بغ یآؤوم تر از جام بلند شدم ... رو نباری... ا ومدیدردم ن یبود ذره ا نیش ایجالب

 یکیخودم رو رسوندم دم  واری... آروم آروم با کمک د شهیهق هق گم م یک آخرش تو یتلخ ی... ازون خنده ها دمیبود .. خند

خودم و دلم  فیکه تکل یگرفتم تا زمان میجدا هم داره !!! تصم سیسرو هیمهمون و  مال دونستمیباال که م یاز اتاق خواب ها

 نیمجد رو ع دیخودم فعال به روم بسته بودم وبا یاتاق بمونم چون اونجور که معلوم بود .. در خونه  نیهم یمشخص بشه تو

 !!!کردمیسوهان روح تحمل م

در  ارهیعشق و محبت از تنش در ب ایدن هیدوست داره همسرش با  یرو که هر دختر تازه عروس یآروم لباسم رو ... لباس آروم

را حت بعد از  الیبا خ نیهم یواسه  زدیخانوم برق م نتیحموم ... همه جا به لطف ز یور خودم رفتم توآوردم و پرتش کردم اون

لحظه آروم آروم  هیکردم .. وان رو از آّ داغپر کردم و توش لم دادم ...  یرو ضد عفون بودکه به نظرم شکسته  میشونیپ نکهیا

از همه ناراحت بودم  دونمیهمه رو راحت کنم ... نم خواستیم ... دلم مخودم رو خفه کن خواستیّآب ... دلم م ریسرمو کردم ز

بود!!!!!!؟؟؟!!  یمن چ ری!!!!.. تقصهیچ یبرا دونمیماهه نم 6که  یاداد .. فرر ادمیکه اول از همه فرار رو  یاز پدرم!!!!! پدر یحت

 جمله رو تکرار ... نی.. و با خودم ا کردمیفکر م یرانیدختر ا هی یمدت به بد بخت نیتموم ا ی.. تو دیآّب ترک ریبغضم ز

 پسر قند عسل .... دختر دختر کپه خاکستر .... پسر

من بود ... حاضر  یرو کرده بودم و اون جا کردمیکه مجد م ییذهنم بود که اگه من کارا یفکر تو نیو تموم مدت ا زدمیم زار

 داشته؟؟؟؟؟!!! بشه که تا حاال با چند تا پسر رابطه  یبود عاشق دختر

 !!!!!م؟؟؟؟یمرد بدکاره نداشت یعنی...  شدیچرا لغت هرزه به زن بد کاره گفته م دونمینم

 .. ومدیکوتاه م دیاز خودم ضعف نشون بدم .. نبا دیبا خودم زمزمه کردم ... نه ... نبا رونیآّب اومد ب ریاز ز یفکر ها عصب نیا با

رفتم سمت  سیخ یهمونجور نیهم یافتاد حولم ندارم واسه  ادمیتازه  رونیبخودم رو شستم و اومدم  عیاز اون سر بعد

بودم رو برداشتم و با پوزخند روبان دورش رو باز  دهیکه خر یینو یکمد حوله  یکه قرار بود اتاق خوابمون باشه و از تو یاتاق

 یواسه  یاتاق خودم ...ول یاتاق منتقل کنم تو نیکمد ا یگرفتم سر فرصت لباسامو از تو میکردم و تنم کردم ... بعدم تصم

و دوباره  دمیخودم رو خشک کردم لباسارو پوش نکهیبرداشتم و برگشتم تو اتاق خودم ... بعد از ا یاون لحظه فقط لباس گرم

 شدم!!! هوشیب بایو تقر افلح ریز دمیزخمم رو شستم و چسب روشو عوض کردم .. در اتاق رو قفل کردم و خز

... از اتاق  دمیخواب نقدریاز خواب پاشدم .. خودمم مونده بودم چرا ا یبعد از ظهر بود که با سر درد بد 4 یکایزدن ساعت

شونه انداختم باال و بعد از پاک کردن  الیخ یخونه ... ب ومدهیهنوز مجد ن ومدیشدم .. بنظر م ریو از پله ها سراز رونیاومدم ب

به  یجون گرفتم و سردردم بهتر شدن سرک کمی نکهیخوردم و بعد از ا تییسکویکردم و با ب دم ییچا هیخون کف آشپزخونه 

 نیهم ینداشتم واسه  یآشپز یزدم ... اصال حوصله  ینو عروس پرش کرده بودن .. پوزخند یزدم که خدارو شکر برا خچالی

 سیمشغول خرد کردن سوس الیخ یو ب زریفر ینون از تو کممیبرداشتم و خچالی یو چندتا تخم مرغ از تو سیبسته سوس هی

لحظه ضربان قلبم شدت  هیدر  یکه با صدا کردمیخرد شدرو سرخ م یها سیساعت بعد داشتم سوس مین بایها شدم ... تقر

به کارم ادامه  الیخ یخودم رو آروم کردم و ب یکم قینفس عم هیلب بسم ا.. گفتم ... با  ریبست .. ز خیگرفت و نوک انگشتام 

 .... ادمد

توش آب پر کرد و مشغول  خچالی هیبرداشت و از آّخور یوانیمجد وارد آشپزخونه شد و بدون نگاه به من ل هیاز چند ثان بعد

 خوردن شد ..

 میشونیپ یچسب زخم گوشه  ینگاش رو هیچند ثان یتا تخم مرغ ها رو بردارم که برا زیمنم برگشتم به سمت م نیح یهم یتو

 !!! رونیو از آشپزخونه رفت ب زیرو م دیرو کوب وانیتفاوت نگاه ازم گرفت و ل یزود ب یلیخ یخشک شد ول

با سه تا تخم  سیتا سوس 6 هی بایتقر نکهیگرفتم و بعد از ا شیرو پ یالیخ یب ی هیمنم رو نیهم ی!!!! واسه  ومدمیکنار م دیبا

... راه افتادم  نمیمجد رو نب یرو نکهیا ی... برا رونیمرغ رو خوردم ..سر حال ظرف هارو شستم و از در آشپزخونه اومدم ب

 .. تاقا یسمت پله ها تا برم باال تو

لحظه  هی یاز جلوش گذشتم و اومدم برم سمت پله که با صداش برا یمجبور دیدیم ونیزیهال نشسته بود و داشت تلو یتو

 شدم !! خکوبیسر جا م

 کارت دارم!!! نیبش -

بعد همزمان با  یبدون توجه به راهم ادامه دادم که دفعه  نیهم یواسه  دهیم میخودم گفتم ... اه اه!!! پررو چه دستور با

و در  مونهیدستم م یانگشتاش فردا رو ی... بازومم گرفت و محکم فشار داد... مطمئن بودم که جا نییییییییییگفت بش نکهیا

 گفت : یدورگه ا یتر و صدا یحرف رومو کردم اونور...که با لحن عصب یدندون گرفتم ب هلحظه از درد لبمو ب هی یبرا کهیحال
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تو  یول زاریبهم دروغ بگن ب نکهیدورم بزنن متنفرم و از ا نکهیندارم ... بهت کفته بودم از ا یشوخ چکسیبچه من با ه نیبب -

حرمت هارو  یدروغت همه  نیکارت .. با ا نی... چون تو با ا زنمی.. االنم رک حرفم رو م یکار رو کرد نینحو ا نی... تو به بدتر

 به عنوان زنم قبولت کنم ... تونمی....من نم یارینامه ن یقانون یشک... تا واسم از پز یشکست

 یآروم دستامو جمع کردم تو یلیخ نیهم یواسه  دادمیضعف نشون م دینبا یتا چقدر ..ول نی... توه گرفتمیم شیآت داشتم

 گفتم ...  یبا نگاه پر از نفرت و نمیس

 .....؟؟!!!یشما چ یا؟؟؟!!! پس نامه  -

 زدم و ادامه دادم : یپوزخند

حق و حقوقمم  ی.. من از همه  یطالقم بد یتونی... م یکن یزندگ یستیمجد!!!!! مجبور ن یآقا ینیرو تو خواب بب یکی نیا -

 ... گذرمیم

 داد زد و گفت : تیو با عصبان واریبهم حمله کرد و بلوزم رو گرفت و محکم چسبوندتم به د هویحرفم  نیا با

 یفهمیسن زن نگرفته بودم که طالقش ندم .... م نی.. من تا ا یبخور خوادیکه دلت م یا گهیهر گه د یهه!!! طالقت بدم که بر -

 ... 

 :نعره زد  نباریبغل گوشم زد و ا واریبه د یمشت محکم بعدم

خودت درست  یواسه  ومدهیکه ن یهمون اتاق یتو نکهیا ای...  یکنیرو که گفتم م یکار ای رونیپنبرم از تو گوشت بکش ب نیا -

چقدر از  ستیکه مادر پدرتم معلوم ن نهیا شی...خوبیشیم یاتاق بغل یمن تو یایو تا آخر عمر شاهد عشق باز یپوسیم یکرد

 دست من سپردن و....  کمالکه تورو تمام و  دنیکش اتیدست هرزگر

...  زدمیصورتش ... نفس نفس م یخودم سراغ داشتم محکم خوابوندم تو یکه تو یحرفش تموم شه ... با تمام توان نذاشتم

 یسمتراه پله رو دمییدو رونیدست اومدم ب ریهولش دادم عقب و از ز یحرف چی... بدون ه دیباریم شیاز چشمام آت دونمیم

 و رو بهش گفتم : ملحظه برگشت هی یسوم چهارم بود که برا یپله 

 مجد .... ی... برات متاسفم آقا ینگرفت ادی یزیچ یجز بغل خواب یتو از مرد -

 از حدقه در اومده تنها گذاشتم .. تیانیاز فرط عصب یو چشما نهیمجد رو با نگاه پر از ک یبدون حرف اضافه ا بعدم

... احساس  کردمیو حرکت آخر مجد فکر م ریو به اتفاقات اخ شدمیدنده اون دنده م نیرختخواب فقط ا یمدت اونشب تو تمام

که بهم کرده بود ... از همه  ینیپشتش رو خراب کرده .. بخصوص با حرف آخرش و توه یحرفش تمام پل ها نیبا ا کردمیم

طرفه قضاوت کرد  هیسه .. اونقدر خودخواه و مغرور بود که داستان رو بپر یا گهیکس د ایحاضرنشد از خودم  یحت نکهیمهمتر ا

 تونستمیکه نم میهرک یو جلو دهیچند وقت شده بودم فوالد آب د نیا یکور خونده بود ... تو یو بعدم حکم رو صادر.... ول

 !!!کردمیم دایپ یاعتماد به نفس خاص هیبشر  نیا یناخودآگاه جلو سامیوا

سر کالس  گهیفکر افتادم حذقش کنم و د نیساعت داشتمم افتادم .. اول به ا 5یدو جلسه  یکالسمم که هفته ا ادی اونشب

 گذشتم ...  رشینداشتم از خ شتریواحد بود و من کال اون ترم نه واحد ب 6 نکهیتوجه به ا ینرم .. ول

به سر و  یساعت گوله از جام پاشدم ... بدو آب ندیو با د دمیهشت بود که از خواب پر یکایصبح نزد شبید یخواب یب بخاطر

دهنم بدو از  یکه گذاشتم تو یلقمه نون هیو بعد از  دمیکرم پورد ... لباسام رو پوش کمی میشونیپ هیکبود یصورتم زدم و رو

به در زدم و کالفه  یلگد تیخونرو جا گذاشته بودم .. با عصبان یدایاز نهاد بلند شد .. کل آهکه تا در رو بستم  رونیخونه رفتم ب

افتاد ..ممکنه پول نداشته باشم با عجله در  ادمی هویدست بلند کردم .. که  یتاکس نیاول یواسه  یاصل ابونیسمت خ دمییدو

رو رد کردم و  یبا دربست رفت پس تا کس شدیبود .. نم یبه پنج هزار تومن فمیک یرو باز کردم و خوشبختانه اون ته مها فمیک

معموال ساعت  دونستمیم دمیبود رس 9115 یو اتوبوس رفتم سمت دانشگاه ساعت طرفا یساعت اول گذشتم و با تاکس ریاز خ

 یدانشگاه حرف یبه بچه ها نکهیرفتم و دم در کالس منتظر بودم ... خوشحال بودم از ا نیهم ی... واسه  دهیاستراحت م 9132

رفت سمت پله ها ... با رفتنش  نهیمن رو بب نکهیه در باز شدو مجد بدون افکرا بودم ک نیهم یاز ازدواجم نزده بودم ... تو

 از جاش بلند شد و گفت : دنمیبا د حانهیکالس ر یتو دمیخز

 ...یکه نبود شمیپ یتو دختر هفته  ییکجا -

 زدم و گفتم : یمحو لبخند

 سالمت کو دختر؟؟؟؟!!! -

 و گفت : دیخند مهربون

 ...یدادم جواب نداد امیدو دفعم پ 1جقدر نگرانت شدم؟؟! یدونیما هت .... م یسالم به رو -

 نکنه گفتم : چمیسوال پ شیاز پ شیب نکهیا یتکون دادم و واسه  یسر

 رفت جواب بدم .. ادمیبودم  ریاونقدر درگ یول دمیرو د غامتیپ رازیبودن ... مجبور شدم برم ش ضیآره ... پدرم مر -

 و بعدم رو کرد بهم و گفت : دیحال پدرم پرس از کمیناراحت شد و  یکل چارهیب
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سر  هیسر کالس  ومدهیحذفت کنه ... بهتره تا ن خوادیم ایگو یباهاش حرف بزن یبر بتاتیاستاد گفت که بخاطر غ انایک یراست -

 ...ششیپ یبر

و  حانهی.. از جام بلند شدم و رو کردم سمت ر نیهم یواسه  اوردمیکم م دینبا ی.. پررروووو!!!! ول یکشیداشت سوووت م مخم

 گفتم :

 ... دیحرف حسابش و بعدم راه افتادم سمت دفتر اسات هیچ نمیباشه بذار برم بب -

رو لبش بود ...  میو لبخند ژکوند زدیخانوم حرف م دیاز اسات یکیدم در اول سرمو کردم تو .. مجد داشت با  دمیکه رس یموقع

به در وارد شدم .. با ورودم سر  ی... با تقه ا نیهم ینبود ... واسه  ی.... چاره ا دمیکش یقیکردم و نفس عم یآشغال!!! اخم

 کرد .. رو کردم سمش و گفتم : یاخم دنمیسمتم و... با د شتاز جمله مجد برگ دیاسات یهمه 

 استاد صداش کردم ...( ای مهندس –مجد ) مخصوصا بدون بکار بردن دکتر  یآقا دیببخش -

 .. چون اخمش پررنگ تر شد و رو کرد سمت من ... ومدیبه مذاقش اصال خوش ن انگار

که من  یجور هی... بعدم روشو کرد سمت همون استاد زن و با لبخند  دینش گهید دیمزاحم اسات دیخانوم منتظر باش رونیب -

 بشنوم گفت :

 ... یخانوم دکترباهر دیفرمودیم -

..  زشیر یزد و با صدا یحیلبخنده مل کردیبودم وسط نطقش نگاه م دهیزنم که تا اون لحظه چپ چپ به من که پابرهنه پر استاد

 شروع کرد به ادامه دادن حرفش .. 

 دهی.. ترش نداختیدخترارو م دادیم ستیازو استادا بود که به پسرا ب کهیبغلش ... زن واریدادم به د هیو تک رونیدر رفتم ب از

در امان  کشمیکش دار و ب یکردم .... البته مجدم از فحش ها یخال یسر دکتر باهر مویزندگ راهیبودم تمام بد و ب ی.. عصب.

 گفت : یزیآم ریجلوم سبز شد و با نگاه تحق هوی کهعوالم بدم  نیهم ینبود ... تو

 !!ش؟؟؟یفرما -

 نگاش کنم گفتم : نکهیا بدون

 .... نیحذفم کن نیخوایم نکهیمثل ا -

 زد و گفت : یحال عصب نیدر ع یول انهیموذ یلبخند

 ؟؟؟!!! یالتماس کن یاومد -

 نگاش کردم و گفتم : خونسرد

 حد ... نینه تا ا یول ادیخوششون م گرانیاز التماس د یعقده ا یبودم آدما دهیشن -

 کرد و گفت : یبرم که سرفه ا اومدم

 !!!!!!کنمینم یشوخ یدونی.. حذفه .. م ریتاخ یحت ای گهید بتیغ هی دمیبهت م گهیفرصت د هی -

اونقدر مسلط  مییدرس داد .. خدا 12نفس تا  هیندادم و بدو از پله ها رفتم باال .. بالفاصله بعد از من وارد کالس شد و  محلش

د از در رفت ... کالس که تموم ش گذشتیم عیزمان سر نیهم ی...واسه  کردیبود و سوادش باال که نا خودآگاه آدم گوش م

سر برم شرکت  هی تونستمیشدم ... م الیخ یکردم و ب یرو جا گذاشتم ... پووووف دمیکل تمافتاد که بهش نگف ادمیتازه  رونیب

راه افتادم سمت خونه و سر  نیهم ینداشتم ... واسه  می!!! عروسنیریبچه ها رو راجع به شب ش یمایج نیس یحوصله  ی... ول

 یچقدر عرض و طول کوچرو ط دونمیگرفتم مشغول شدم ... نم پسیبسته چ هیمعدم قار و قووورش بخوابه  نکهیا یراه برا

 دیچیمجد که پ یمشک یپاجرو دنیبود که با د 4 یکای...ساعت نزد شدیقطع م یداشت پاهام از خستگ بایتقر یکرده بودم ول

کرد  بازرو  نگیدر پارک نکهیبعد از ا الیخ یتازه کردم و ب یسخونه نف یکایسمت خونه ... نزد دمییذوق کردم و دو ابونیخ یتو

خودم احساس  یرو نشویباال ... نگاه سنگ رفتمیکه از پله ه م یرو رو دوشم جابجا کردم و وارد شدم ..موقع فمیبره تو .... ک

متعجب نگام  هیچند صدم ثان یبودم برا سادهیمن که کنار در وا دنیاومد باال و با د نکهیتا ا اوردمیخودم ن یبه رو یکردم ول

کقشام رو در آوردم ... رفتم سمت  نکهیصدا بعد از ا یرو باز کرد و رفت تو ..منم پشتش وارد شدم و ب رد الیخ یکرد و بعد ب

 اتاقم ...

بخاطر حضور وفت و چند وقتم  نیداشتم و ا دنیگرم ... منم که اصوال عادت به تاپ و شلوارک پوش بایبود و هوا تقر بهشتیارد

 یتو دمیکش یسرک نیهم یگرفتم مطابق عادت رفتار کنم واسه  می... دوباره تصم دمیپوشیم دهیوقت مجد نا خودآگاه پوش یب

برداشتم و برگشتم  گهیو چند دست لباس د یتاپ مشک هیبا  ریس یطوس یبرمودا ارشلو هیاتاق خواب مجد و رفتم سر کشو 

کردم و بعد  حمیمل شیآرا هیو  دمیسرم جمع کردم و تاپ و شلوارم رو پوش یباال سیتم و موهامو خدوش گرف هیاتاقم ...  یتو

کانال  نیا یکاناپه و داشت ه یو لم داده بود رو دبو دهیپوش یبا لباس راحت الیخ ی... مجد ب نییاز زدن عطر از پله ها اومدم پا

 ... ونیزیبهم کرد و بعد دوباره رو کرد سمت تلو ییلحظه نگاه گذرا هی ی.. با اومدن من برا کردیاون کانال م
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 یلیاز آت و آشغال خوردن خ دمیکه فکر کردم د کمی یغذا درست کنم ول خواستمیآشپزخونه .. راستش اولش نم یتو رفتم

رست کنم .. با د شهیحاضر م عیگرفتم کتلت که سر میتصم نیهم یمشغول شدم گشنم بود واسه  نیهم یبهتره ...واسه 

و گذاشتم  دمیسلفون کش عیما یباق یتابه و سرخ کردم رو یتو نداختمکتلت رو درست نکردم چهار تا دونه ا عیتمام ما یدیپل

 ی نهیبه س نهیرو که بستم ... س خچالیدر  دمیخد زیخودش درست کنه و ر خوادیم یو با خودم زمزمه کردم هرک خچالی یتو

 کردم و گفتم ... یکتلت من بود .. لبخندم و خوردم و اخم ی..و دستش بشقاب ها کردیمجد شدم که با پوزخند نگام م

 بدشون به من .. مال منن!!! -

 گفت : تیو با عصبان رمشیو برد باال تا نتونم بگ دستش

 !!؟؟؟یدی.. فهم. یغذا درست کن دی.. با ی... زنم ستین ی.. مفت خوردن و مفت گشتن خبر نیبب -

 تر شد و گفتم : قیعم اخمم

 ... یگفتیکه م ادمهیا؟؟؟  -

 بود رو کرد بهم و گفت : ی.. هرچند خندش عصب دیغش خند غش

 ...یخودت رو قالب کن یخوایبودم م دهیبود که نفهم یاون مال وقت -

و از آشپزخونه  نوریدستش اومدم ا رینگاش کنم از ز کهیو بدون ا دمیکش یقی...نفس عم خواستیکور شد ... دلم م اشتهام

 که گقت : دمیراه صداش رو شن یتو رونیزدم ب

 .... رهیخط چشم دلم م هیتاپ و  هیفکرم نکن ازون مردام که با  -

 لب گفتم : ریاتاقم و ز یرفتم تو یعصب

 !!! ... ارمتیبه زانو در م ینجوریمطمئن باش هم یدورت بوده... ول یبهشت هیقبل من حور یکل دونمیآره م -

 داد به در و گفت : هیهوا در اتاق باز شد و تک یچقدر گذشته بود ... که ب دونمیتخت .....نم یرو دمیکش دراز

 شامتو بخور ... ایب -

 گفتم : یکنم با لحن سرد یحرکت نکهیا بدون

 !!رونیبرو از اتاقم ب -

 کرد و گفت : یا یعصب یخنده  تک

 نکن .. ی.. پس سع ستین یحد و مرز چیخونه من ه یتو نجایا نیاتاقتتت؟؟؟!!! بب -

 باشه!!!  -

 دمیاز جام بلند شدم در رو ببندم و قفل کنم که د ستین دمیاومد و بعدم احساس کردم رفت سر برگردوندم د یتق یصدا

آشپزخونه نشسته بود و داشت  ی... تو نییو رفتم پاشدم که بدو بدو رفتم سمت پله ها  یلحظه اونقدر عصب هی...  ستین دیکل

 گفتم : یبلند یبا صدا بایشدم تقر الیخیب ی!!! هوس کردم بد جور گشنم بود ... وللمبوندیکه نه م خوردیکتلت هارو با ولع م

 ... بدش به من ... زوود ... یرو برداشت دیکل یچ یواسه  -

 رو داد باال و با دهن پر گفت : ابروهاش

 ...  ومدهیسگم باال ن یجووون؟؟؟؟!!!!! زوووود؟؟؟؟!!!!! برو برو .. تا اون رو -

 نفرت نگاش کردم و گفتم : با

 ...یدیسگ من رو ند یتا اون رو یبد دارویبهتر تو کل -

 و گفت : یکرد یبلند ی خنده

 !!!! چه غلطا!!!گووزهیمرده نم گهیم یاه اه !! ک -

تو  خوردینداده بود صاف م یرو برداشتم و پرت کردم سمتش ... واقعا اگه جاخال نتیکاب یرو وانیشدم که ل یعصب اونقدر

 سرش ...

گشاد شده نگاش  یشد به من که با چشما رهیخ دیباریم شیکه از توش آت ییلحظه با بهت نگام کرد و بعد با چشما هی یبرا

 یو درست رو دییسمت پله ها ... اونم دنبالم دو دمییدوو بالفاصله  دمیاز جاش بلند شد و اومد سمتم ترس هوی...  کردمیم

سنگفرش آَشپزخونه  یو دوباره همون جا که اوندفعه خورده بود رو نیخوردم زم سرپله چهارم پنجم بود که پامو گرفت و با 

که من رو  نجوریه نیآخ آروم گفتم شرو هی دمیحس کردم و از درد لبمو گز میشونیپ یخون رو رو هیپله ... گرم یخورد به لبه 

 : گفتیسمت خودش ... با داد م کشوندیم

 ... یاحمق؟؟؟!! هااان؟؟؟؟ افسار پاره کرد یکرد یچه غلط -

 چشماش گرد شد و با هول و وال گفت : همویداشتم .. محکم منو برگردوند که  یبد ی جهیبهش بودم و سر گ پشت

 ... یشد!!! دختره  یچ انای؟؟؟!! ک انایک -

 .... دمینفهم یزیچ گهیتر .. و د رهیوت رهیا ها گنگ و گنگ تر مشد و مجد تکم صد کم
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 ...  نیکرده بودن به زم چشیبود و انگار پ نیسرم سنگ دونمیم نویچقدر گذشته بود ... فقط ا ایکجا بودم و  دونمینم

سرد  یلینزد و خ یمجد کنار م رومو کردم اونور .. اونم حرف دنیو با د ستمیکه خونه ن دمیکه چرخوندم اول از همه فهم نگامو

 گفت :

 !!!رمیمیدارم از خواب م میاگه حالت خوبه پاشو بر -

شد و آروم  لیتبد نیقیپوش حدسم به  دیخانوم سف هیکرد و روشو کرد اونور .. با اومدن  ینگاش کردم ... که اخم یچپ چپ

اسکنش اومد شکر خدا  یت یاومد... پرستار رو کرد به مجد و گفت س ادمی یچ به سرم و با لمس بانداژ همه دمیدست کش

باشه  یهرچ گنیم شونیجامونده باشه ا یهمم اگه نکته ا نیریشو بگ یت یساز دکترش هم جواب  دیبر دیتونینداره م یمشکل

 شده .. هوشیب ماریب

 -بهم انداخت و گفت : یاز رفتن مجد پرستار نگاه بعد

 شوهرته .؟؟؟!! -

 مثبت تکون دادم که گفت : یبود!!!! سرمو به نشونه  یبیغر یواژه  جه

 کتکت زده!!!! -

 کردم ناراحت بشم و رومو کردم اونور ..  یخوب کرم از من بود!!!! سع یگل کرد ... هرچند کار مجد بود ول طنتمیش

 گفت : یپر از غم یپرستر با صدا خانوم

 هیاگه  یدونیو پس فردا زد ناقصت کرد .. م می!!! اومدگرفتمیطول درمان م یپزشک قانون رفتمیم تو بودم فردا یمن جا -

 !!!؟؟ینبود نجایا گهیسانت اونورتر خورده بود االن د

 ...  دمیکش یقیتکون دادم و نفس عم سرمو

 پر بود .. ایدلش ار دن نکهیمثل ا پرستارم

 ...همشون خوب بلدن ... هیچه آدم حساب گهینگاش کنه م یباشه هرک یپیت نیا ادیبهش نم -

 کمی ومدیطول درمان رو خوب اومده بود و دم نم ی... ول زدیحرف م یلیبا اومدن مجد خوشحال شدم پرستار خ یچرا ول دونمینم

 ...  کردمیبهش فکر م دیلبم نشست ... فردا با یرو  یلبخند هیسر به سر مد بذارم!!! 

 یحت کردینگاش م یاخم بد هیزنم با  کردیاز خانومه مرتب تشکر م یخوب یلیار از جام پاشدم مجد با لحن خکمک زن پرست با

..  نیبدم به مجد تا ماش هیجبور شدم تک نیهم یداشتم واسه  جهیبده رو قبول نکرد ... سر گ خواستیکه مجد بهش م میانعام

 گوشم گفت : ریراه ز ی.. تو به حالم سوخت شواقعا دل دینگفت و شا ییهرچند اونم چ

 یا شهیتو چه عا دونهی!!!! خوب نمدهیپرستار انگار شمر د نیکه ا یبلغور کرد یمن رفتم چ ستیامان از شما زنا معلوم ن -

 ... یهست

تنم داغ  هویشلوار عوض شدم ..  دنیکه با د نیی... سرمو انداختم پا رونیحلقومش بکشم ب یمبخواست زبونش رو از تو دلم

چرا خندم  دونمیبه شلوار مام کا داشته ... نم یزیاون خون خونر یلباس من رو عوض کرده بود ... فکر کن تو نیشد .. باز ا

 که شدم رو کرد بهم و گفت : نی.. سوار ماش اوردمیخودم ن یبه رو یگرفته بود ول

 داد!! مجیقرص ضد سر گ هیو استراحتم بکن  رینگ نییدکترت گفت سرت رو پا -

 بدون حرف تا خونه روند ... بعدم

 گفتم: یراشو کج کرد سمت اتاق خود ش که عصب یباال .. ول میخونه کمکم کرد و از پله هام رفت یهم تا تو میدیکه رس یموقع

 اتاق خودم ... رمیمن م -

افتادم تو بغلش ...  هیثان هی یرفت تو جیبه دو دوباره سرم گ کیکنار و با دست اتاقم رو نشون داد و گفت بفرما .. قدم  دیکش

 بهم کرد و گفت : ینگاه سرد

 ...یوقت حالت بد نشه .. از فردا برو هر جا دوست داشت هیبخواب شب  نجایامشب رو ا -

 شد و گفت: طونیلحظخ ش هیکه  دمیدراز کش یحرف چیه یب

 !!!؟؟؟یخوابیشلوار م نیبا هم -

 تم :بهش کردم و گف یهیعاقل اندر سف نگاه

 که ... ی.. خوب خودت عوضش کن وارد یمن نائل شد یلنگ و پاچه  دنیبار به د نیچند هیتو که  -

رو بپوشه که رومو کردم  شیو شلوار راحت ارهیبلوزش رو در آورد و خواست شلوارش رو در ب یحرف چیه یو ب دیخند بلند

 که تو صداش بود گفت : یاونور ..همون موقع با تمسخر

 !!!!!!!!!!!!!!!!ی...شما که واردیدیکه تا حاال ند ستین یریگیروتو م نیهمچ -

که از اونور تخت بازومو گرفت و گفت  نییچا امیرفت محل ندادم .. اومدم از تخت ب جیاز جام پاشدم .. شرم گ همیشدم  یعصب

: 
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 بخواب...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -

تهمت  نقدریا کردیتو گلوم بود... چطور جرات م یبغض بد ی.. ول دمینگاش کنم .. دراز کش نکهیبود . بدون ا یعصب صداش

 ..؟؟ دادیبزنه .؟؟؟!!... چطر به خودش اجازه م

بهم  یکی... دوست داشتم  شدینم یکردم بخوابم ... ول یو سع دمیکش یقیبود ...نفس عم دهیچیدماغم پ یعطرش تو یبو

 وونمی... حرفاش زخم زبوناش... همش داشت د ادیمجد ازونا نبود که کوتاه ب ی.. ول شهیوم متم یبده و بگه همه چ یدلدار

 ..  کردیم

اون... مگه عشق ارزشش  ی.. ول یببند یچشمت رو رو همه چ یچطور تو تونست یتونی.. تو م یاریکم ب دینبا انایخودم گفتم ک با

 یرفت ... با خودم پوزخند نیعطرشم انگار از ب یگرفتم ... و بو یتازه ا یرویفکرا دوباره ن نی.. با ا ستیحرفا ن نیباالتر از ا

شدم ....فصل  هوشیاز اون ب یوآرامش ناش الیخ نیمجد .. فردا واست برنامه دارم .. بعدم با ا یاآق سایزدم و گفتم ... وا

 یجا دنیومو کردم سمت مجد و با دناخودآگاه ر یچرا ول دونمیبود که از خواب پاشدم نم 11ساعت  یو ششم طرفا ستیب

که تلفن زنگ زد ... بعد  نییپا رفتمیبهتر بود .. داشتم از پله ها م جمیخود دلم گرفت .. از جا پاشدم سردرد و سر گ یب شیخال

اتصال زدم و بعد از گفتن  یبا ذوق دکمه  رازیش یشماره  شیپ دنیکردم با د داشیگشتم باالخره پ یدنبال گوش کمی نکهیاز ا

 : دیچیگوشم پ یمامان تو  یبله ..صدا

 !!!؟؟؟یسالم قشنگم ... خوب -

 دل مامان رو خوش کنم گفتم : نکهیا یواسه  ی؟؟؟!!! ول گفتمیم یگرفت چ بغضم

 آره مامان .. قربونت برم ... -

شب سومم گذشت  دمیشگون نداره ...امروز که د که تا سه روز یدونیم یزود تر بهت زنگ بزنم ول خواستمیبخدا م ییانایک -

 .. نیجان چطور نیتو و شرو نمیگفتم زنگ بزنم بب

 خوبه .. نمیخوبم مامان .. م..ج ...شرو -

 انایک یجان گفت که خواب نیبر نداشت .. زنگ زدم شرو یکس دمیبهش زنگ زدم .. آخه اول زنگ زدم خونه د یمادر دونمیم -

آخه  یثیحد یحرف ومدین شیکه پ یبود از حرف خالت؟؟؟... بحث یسرحال بود .. عکس العملش چ یلیکه خ نیشرو یجون مادر

 سه روز!!!! نیا کردمیبود صداش... من داشتم دق م یعصب یلیبرد تهران خ دیاونشب که عروس رو دزد

م اونم گفت بهتر بود قبلش داد حیبعد ازم سوال کرد منم توض یشد ول ی.. اولش عصب ومدین شیپ یچیراحت ه التوینه خ -

 !!!یگفتیم

 .... فتادیکه .. اتفاق ن فتهیقلب دوست داشتم اتفاق ب میبود که از صم یزیدروغم اون چ یول دونمینم

 چقدر سر حال بود و شارژ... یجوون ... اگه بدون نیخدارو شکر بس که آقاست ا -

سکوت کردم که با  نیهم یبدم ... واسه  یجوابش رو چ دونستمیکه نم دیپرس یصداش رو آروم کرد و ازم سوال بعدم

 گفت : یمهربون

همه  ریبزنه ز نیکه نکنه شرو نیاونم ا میبود زیچ هیمن و بابات همش نگران  یخسته ا یمادر دونمیقربون خجالتت برم م -

.. الحمدا.. عکس العمل  نیز زدسر با یتو و خانوم فرخ یبگو .. ول مینبود .. چند بار من و بابات گفت یشوخ یآخه مادر یچ

پرواز داره به سمت  رازیاز ش 12پس فردا صبح ساعت  ایگو می.. خانوم فرخ انایک یگذشت .. راست ریخوب بود و بخ نیشرو

 دیاواسط خرداد که با میلیتعط نیباهاش ... اول فرستمیهمرو برات م تمیعروس یو کادوها یکه جا گذاشت مییها لیتهران ...وسا

 واسه پاگشا .. از االن گفته باشم!! رازیش یایب

دادم  حیتوض میکت یسواالرو برا نیهم نکهیباشه مامان حتما .. ممنونم از زحمتاتون ... بعدم تشکر کردم از تماسش و بعد از ا -

 رو گذاشتم ... یبزنم و بخندم .... گوش یالیخ یکردم خودم رو به ب یو سع

طرفم ناراحت  هیاز  یآرومه ول یکرده و نشون داده که همه چ یمادر پدرم آبرو دار یجلو مجد الاقل نکهیبودم از ا خوشحال

و سه روز  ومدیبود که اونم پس فردا صبح م یخانوم فرخ دمیرو ندارم باهاش درددل کنم تنها ام چکسیبودم که چرا ه

 یفرصت الاقل موضوع رو به کت نیاول یداشتم تو میجنک ....البته تصم دونیم نیو ا موندمیو من م سیپار رفتیبعدشم م

 چرا انگار به زبونم قفل زده بودن!!!  دونمیبگم .. هر چند که نم

 2522بود و  12 یکایاون خانوم پرستار راجع به طول درمان افتادم .. ساعت نزد یو حرفا شبید ادیافکار بودم که  نیهم یتو

.... کسل شدم و رفتم  دیارزینم سکشیبه ر نیهم ینه ... واسه  ای فتنگریاونجا ازم پول م دونمیپول نداشتم نم شتریتومن ب

و  دمیکش یغیج یبود از خوشحال زیم یکه که رو  یتومن 122اسکنم و دوتا تراول  یت یجواب س دنیسمت آشپزخونه.. که با د

شدم ..  یکالنتر یحلقم رو که از همون روز اول درآورده بودم دست کردم راه یشیآرا چیخوردم و بدون ه یزیچ هی عیسر

مدارک  نکهی... بعدم در جواب ا مکردم که به عنوان شوهر کتکم زده و آدرس شرکت و خونرم داد تیاونجا از مجد شکا
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 یقانون یکردن به پزشک میمعرف یدادستان یکردم که دست شوهرمه ... اونام بالفاصله ... با نامه  دیکجاست تاک مییشناسا

به  نهیبه حسابشون ومعا یمبلغ جزئ هی زیبا دربست رفتم اونجا و بعد از وار عیمالصدرا و منم سر ابونیشمال تهران سمت خ

من احضار کنن ... موقع  تیپرونده و اثبات شکا لیتکم یشد مجد رو برا نیماه بهم طول درمان دادن و قرار بر ا 3مدت 

 خودم گفتم : شیگرفتم ...پ یدوتا کپ میقانون یپزشک ینامه  یو از رو دمیخودم خر یواسه  ینیریجعبه ش هیاه برگشت سر ر

 

 

از  یکارم تا چه حد درست بود ول دونمی.. نم دمیخند زیر زیر افشیاز نامه ......و با خودم از تصور ق نمیبفر ما جناب مجد ا -

خودم رو  ی هی.. سرشکسته نشم و بتونم روح شدیباعث م نیو هم بردمیغصه بخورم داشتم لذت م نکهیاز ا شیبا مجد ب یباز

و  دادمیوجب چه صد وجب .. بدشم من هنوزم حق رو تمام کمال به خودم م کی...چه  ودحفظ کنم .. آب که از سرم گذشته ب

 ...کردمینم یاحساس گناه چیه

خودم  یتا دوه واسه  6-5برداشتم  خچالی یکتلت تو عیاز ما کمیبود ... ومدهین خونه .. هنوز دمیبود که رس 4 کینزد ساعت

 نوش جان کردم .... ینیریو با ش ونیزیتلو یدم کردم و لم دادم جلو ییچا هیدرست کردم و با ولع خوردم و بعد از اونم 

 شدیکه از تلوبزبون پخش  یو به آهنگ خوردمیم یبودم و پاهامو انداخته بودم رو پام و با لذت داشتم نون خامه ا دهیکش دراز

با قطع شدن  نکهیرو خوردم تا ا مینیریش ی هیتوجه بق یکردم .. مجد بود ... ب زیگوشام رو ت یکه با تق وتوق دادمیگوش م

 به من نگاه کرد .... میرو خاموش کرد و چپ چپ ونیزیتلو ییدر کمال پررو دمیآهنگ رومو کردم اونور و د یصدا

 کردم که گفت : یاخم

 ... یالمصبو بلند کرد نیا یصدا نقدری.. چرا ا ینشد یضربه مغز شبیتو مگه د -

 قدم بازومو گرفت و گفت : هیبهم زده بلند شدم برم باال که با  شمویکلشو بکنم که ع خواستیدلم م کهیحرف در حال بدون

 !!!نمیبب زیبر ییچا هیتو لونت؟؟؟!!!  یبچپ یبر یخوایکجاآآآآ؟؟؟؟؟!!!! باز م -

 و گفتم : رونیب دمیبازومو ش تیعصبان با

 !!!زیبرو بر ی... مگه فلج ی!!! در ثانستین یا گهید زیاتاقاش جز لونه چ یا لهیطو نیهمچ هی نیاول -

 زد و گفت : یکج لبخند

 نه ؟؟؟؟!!! خارهیجووون تنت م انایک -

 رو دادم دستش!!!! یقانون یپزشک یآشپزخونه نامه  نتیکاب یاز رو یحرف چیه یزدم و ب یپوزخند

 زد گفت : یا انهینامه لبخند موذ دنید با

 گفت : کردیداشت پاکت رو که با چسب چسبونده بودم رو باز م کهی!!!!! بعدم در حال یهست یحرف گوش کن یبچه  ادیخوشم م -

 !!! شهیمعلوم م فیخوبه ال اقل تکل -

نگاه بد  هیرفتم سمت پله ها ... مجد کاغذ رو که در آورد لم داد رو کاناپه و  واشی واشیشه  یعصب دادمیکه احتمال م من

 به من کرد و شروع کرد خوندن ...  یجنس

قورتش بدم ...  کردمیم یکرده بود خندمم گرفته بود و سع خیو همم .. تنم  زدیهم قلبم تند م کهیدر حال نیح نیهم یتو

 دست خودمم نبود ...

 گفت : تیسر بلند کرد و با عصبان هوی...  شدیقرمز تر م تیتوهم و از عصبان رفتیم شتریاخماش ب هیر ثانه مجد

 هاااااااااااااااان؟؟؟؟!!!!! انایک یکرد ییییتو چه غلط -

 گفتم : یاول و باخونسرد یپله  یرفتم رو واشی

 نداره!!!! یخاروندن تن من ... عاقبت جالب نیالحساب خدمتتون ..تا متوجه بش یباشه عل شیکپ نیا -

 عیسر نیهم یدر اتاقمو برداشته واسه  دیافتاد کل ادمیپاگرد اول  یاز پله ها باال تو دمییجاش بلند شد که همزمان منم دو از

قدماش  ی. صدانداره آه از نهادم بلند شد .. دیاونم کل دمید یبهتره بگم اتاقمون و درروبستم وقت ایاتاق خودش  یرفتم تو

بهم دادن تا رفتم سمتش  اروی... انگار دن ییدستشو دنیبا د هویترس به شماره افتاده بود  زنفسام ا شدیم کتریو نزد کینزد

از جا کندتم و پرتم کرد ر و تخت و با  یبا چه زور دونمیاز چشت دست انداخت دور کمرمو نم هوی دیرس رشی.. دستم به دستگ

 زد رومو و گفت : مهیخ تیعصبان

 ..  یول سادمیمینبود... پاش وا یمتنفرم!! اگه واقعا کتکت زده بودم حرف ی... من از نامرد نیبب -

 نگاش کردم و گفتم : یعصب

 که از من نامه ... ییگرفتم جناب مجد!!!! از تو ادیرو از تو  ینامرد -

چشماش به حد مرگ  هویسراغ روش خودم ...  رمیحاالم م ... یخودت چراغشو سوزوند یآره بهت فرصت نامه دادم ... ول -

 شد و گفت : دیپل
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 هستم!!! یا یکه من خودم بهتر از هر پزشک قانون یدونیم -

 یکه که محکم شونم رو فشار داد رو  امیتو وجودم نشست و گوشام زنگ خطر زدن ... تقال کردم تا از بغلش در ب یبد ترس

 تخت و گفت :

 کنم ... حیبا زنم ... تفر کمی!!! حق ندارم ستمیمگه من شوهرت ناالن چرا؟؟!!!  -

کرد ...... تنم مور  یمهربون یبه شکمم و احساس کردم حنده  دیکش واشیآروم بلوزم رو داد باال ... و دست داغش رو  بعدم

 گفتم : یمانند خفه ا غیج ینا خودآگاه با صدا یالتماس کنم ول خواستمیمور شد ... نم

 

 نه .............!!! -

 نگام کرد ... یاز رو تخت بلند شد و عصب هویکه  دینگام د یتو یچ دونمیشد .. کالفه بود ... نم رهیچشمام خ یلحظه تو هی یبرا

...بهترم  دمیفرصت و بهت م نیا گهیدفعه د هیدفعه فقط  هیلذت بخش تره  یقانون یپزشک یدکترا ی نهیاگه واست معا -

 ... چون .. انوقت ...یریرو پس بگ تتیشکا یهست بر

 ..رونیتکون داد و از اتاق رفت ب یبد !!! بعدم سر یلی!!!! خشهیم بد

 یول دیدیم ونیزینشسته بود و داشت تلو نییبره و بعدش رفتم پا نیگونه هام از ب یتنم و سرخ هیاتاق موندم تا داغ یتو کمی

 گفتم : دمیشنیکه خودمم به زور م ییبود ... با صدا گهید یانگار حواسش جا

 !!!انیمامانت پس فردا م -

 !!دونمیم -

 رو کرد بهم و گفت : بعدم

 امروز مامانت زنگ زد .. -

 !!!دونمیم -

دو تا  نیچند وقت دلم تنگ بود ... ب نیا یاتفاقا یچم بود با همه  دونمیرفتم سمت آشپزخونه نم یا گهیحرف د چیه یب

دلم ازش  ایدن یبه اندازه  میداشتم ... از طرف اجی.. چقدر به آغوشش احت زدمیکرده بودم .. کاش پسش نم ریاحساس گ

کتلتم سرخ کنم  عیما هیباق خواستمیفکرا بودم و م نیهم ی... تو ناشیجاش .. از توه یاز غرور ب شیگرفته بود .. از خودخواه

مجد از  غمیزدم .. که در جواب ج غیرو دستم و دستم سوخت ... ناخودآگاه ج یتابه رون پر یانداختم تو کهی هیهوا  یب هویکه 

 هال داد زد : یتو

 !!!!؟؟!!!ینزن شیخونرو آت -

 لب گفتم دوتا فحشم تو دلم بهش دادم ...  ریز ییشییییا

شدم  نشیبه س نهیبرگشتم س یپشتمه .. وقت یکه احساس کردم کس کدمیکتلتا تموم شده بود و داشتم ساالد درست م کار

 کرد و گفت : ی... اخم پر جذبه ا

 !!!؟؟؟یدیخدا به ما غذا م دیامشب که به ام -

توجه  یب یل کنهیداره نگا م کردمیمثبت تکون دادم ... اونم روبروم نشست .. احساس م یکردم بهش و سرمو به نشانه  ینگاه

 : دیپرسهوا ازم  یب هویساالد شدم ... یو گوجه  اریمشغول خورد کردن خ

 .. دیرفته بود شیبا نامزد جونتون تا کجاها پ -

 جمع کرد و ادامه داد : نشیس یو دستاشو تو  یداد به صندل هیتعجب نگاش کردم که تک با

 ... دیکرد یطونیکه چقدر ش نهیمنظورم ا -

و خونسر رو کردم  دمیکش یقی.. بعدم نفس عم یاریکم ب دینبا انای... ک ایکوتاه ن انایتو گلومو فرو دادم .... با خودم گفتم ک بغض

 بهش و گفتم :

 خوب خوبش!!!!! ی... تا جاها یدونیم -

 زد و گفت : یپوزخند

 !!!؟؟؟یدوستش داشت -

 گذاشتم دهنم و گفتم : اریخ کهیت هی

 همممم!!!!! عاشقش بودم!!!!!! -

 اخم کرد و گفت : کمیرو تر کرد و  لبش

 چند سالش بود؟؟!! -

 نگاش کنم گفتم : کهنیا بدون

 !!!میهمسن بود -
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 گفت : یبدجنس با

 اون!!! ای یرو بهم زد یجاال تو نامزد -

 شدم و گفتم : الیخیب یبگم!!!! ول یچ دونستمینم

 اون!!! -

 کرد و گفت : یعصب ی خنده

 !!!!یالبد اونم دور زده بود -

 نگفتم!!! یزیو چ نیی!!!!! سرمو انداختم پادمی!!!! بد جوور رنجدمیرنج

 داد : ادامه

 بعد!!! یادب بش دی... با دهیبهم حال نم ینجوریا یعنی!!! فهیح ی!!! ولزدمیرو بهم م یحتما همه چ شدی... منم اگه م یدونیم -

 !!!!یییییییییلیسوزوندم!!!! خ یلی... لحنش خ کردیداشت سر باز م بغضم

برداشتم و توش چند تا کتلت  نتیکاب یبشقاب از تو هیجلوش و  نگاش کنم ساالد رو که تموم شده بود گذاشتم نکهیا بدون

 که گفت : رونیگذاشتم و با ظرف نون گذاشتم جلوش و اومدم از آشپزخونه بذم ب

 !!؟؟؟یخودت چ -

اتاق خواب و  ییدستشو یحرف رفتم از پله ها باال و رفتم تو یب نیهم یگرفته واسه  میگر فهمهیاگه لب باز کنم م دونستمیم

...  یاز دلتنگ گرفتمیگر م خوردیکه دستش بهم م ی.. من تونستمی!! نم؟؟؟یالیخ یبه ب زدمیبغضم سر باز کرد ... چقدر خودمو م

به در  یکه تقه ا زدمیو با خودم حرف م کردمیم هیچقدر داشتم گر دونمی...نم امیبر ب اشاز پس زخم زبون تونستمیم یچجور

 دورگه گفتم : یو پاک کردم با صدا اشکام عیخورد .. سر

 بله؟؟؟! -

 !!؟؟؟یکنیم کاریساعته اون تو چ مین انایک -

 ... همون کار!! یکنیکار م یچ ییشما معموال تو دستشو -

 شامتو بخور !!! ایبابا!!! ب رونیب ایب -

و از  نییسرمو انداختم پا رونیچشمام قرمز شده و پف کردن ... از در که اومدم ب دونستمیو رومو آب زدم هر چند م دست

 جلوش رد شدم که آروم بازومو گرفت و گفت :

 !!!؟؟!نمتیبب -

 گفت : یچونمو گرفت و صورتمو برگردوند سمت خود و با لحن بدجنس بعدم

 !!چوندتت؟؟؟ینه؟؟؟!! بد پ یدوستش داشت یلیخ 1!!ییییییییییآخ -

من ر و سمت خودش با  دیمحکم تر کش نباریردن .. اومدم برم که ابه خال ... لبم از زور حرص بغض شروع کرد تکون خو زد

 گفت : یعصب یصدا

 بودم؟؟؟!! هااان؟؟؟! تیزندگ یمن کجا -

 گرفته گفتم : ی... با صدا کردیمدام متهمم م دیپرسی.. نم ذاشتینم یبگم ... ول خواستمیحرف بزنم ... م خواستمیم

 !!!یو هست یتو سر جات بود -

 جام کجاست؟؟؟!! -

 !!؟؟؟یدونینم -

 و گفت : دیبه موهاش کش ینگاش کردم!!!! کالفه چشم دوخت تو چشمامو بعد ولم کرد و دست بعدم

 

 !!!دونمینم یچیاالن ه یبدونم ول کردمیفکر م -

 عیعقب و سر دیو دستم رفت به گونش که سرشو کش اوردیلحظه تاب ن هیکه توش رمجش بود نگام کرد  یه با نگاه ریخ بعدم

کردم  یسع یشدم ... ول مونیکه ردم پش یشکستن غرور!!!! از کار یداشت تو ی.... مهارت خاص رونیاز در اتاف رفت ب

 ...  ادیب شیبدترا ممکن بود پ نیفراموش کم مسلما از

اتاق مشترکمون  یتورفتم و  ییخوردم و بعدم در کمال پررو یبه شام نداشتم هرچند که دو سه لقمه ا یچندان لیم اونشب

 یراض یکنار هم بودن ظاهر نیاوتقدر دلم تنگ بود که به هم یعنیکرده بودم ..  رونیاز سرم ب گروی.. فکر اتاق د دمیخواب

لحاف ..  ریز دمیکش موهام رو بازکردم و خز الیخ یب زدنیداشت مسواک م ییدستشو یخواب تو یرفتم برا یباشم ... وقت

اون  هیال یکه متعجب بهم نگاه کرد و بعدم بلوزش رو در آورد و منته دمید یچشم ریز رونیاومد ب ییکه از دستشو یموقع

 هوشیکه ب دیطول نکش یلیزدم و چشمامو بستم ... خ ی.. لبخند ومدی.. عطر تنش م دمیکش قسی.. نفس عم دیسمت دراز کش

 شدم...
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به خودم اومد و با  عیسر نیهم یاومد که امروز کالس دارم واسه  ادمیلحظه  هیبود از واب پاشدم ..  یچه ساعت دونمینم صبح

راحت شد که هنوز زوده ..  المیشده بود جذاب تر .. خ دهیاز من بخواب رفته بود و موهش ژول یکم یمجد ک تو فاصله  نیدید

 6.5 یکایبلند شدم و بعد از درست کردن صبحانه نزد نیهم یکردم خوابم نبرد واسه  قالبود ... هر چقدر ت 6 یکایسلعت نزد

آروم موهاشو  نیهم یاز خواب بپرونمش...واسه  هوی ومدیکار کنم .. دلمم نم یچ دیبا دونستمیکنم ... نم داریرفتم تا مجدم ب

 صداش کردم : واشیناز کردم و 

 !!ن؟؟؟یشرو -

 یرو تخت و بغلم کرد و با صدا دمتیرو گرفته و محک کشبود و چشماش بسته دستم  شیشونیهمونجور که دستم رو چ هوی

 خواب آلود گفت :

 یسواستفاده کردم و تو تیاز موقع یربع هی هیکنم  کاریشد ... مونده بودم چ هوشیو بعدش ب کمی.. فقط  میبخواب گهید کمی -

 ریساعت احساس کردم کم کم داره د نیدیربع با د هیبعد از  یدادم ول امیزخم دلم رو الت ییجورا هیبغلش چشمام رو بستم و 

 گفتم : نیهم یواسه  شهیم

 !!ن؟؟یاستاد مجد مگه کالس ندار - -

به  نکهی... بدون ا ییاز جاش پاش و رفت سمت دستشو عیباز کرد بعدم سر مهیشد و چشماشو ن اریهوش هویحرفم  نیبا ا -

 بزنه!!! یحرف ایبکنه  ینگاه مین یمن حت

 یبغل کرد .. شونه هام رو انداختم باال و با ذهن هویبود من رو  دهیخواب د دمی.. شا رهیبا خودش درگ نمیخودم گفتم ا شیپ

... بعد  میصبحانه رو حورد یزیحرف و سالم و چ چیه یبعد مجدم اومد و ب قهیچند دق نییتخت رو مرتب کردم و رفتم پا ریدرگ

 بهم کرد و گفت : یاز صبحانه نگاه

 ها!!!! دهیرات نم یقبل از استادت وارد ش یبر یحاضر ش یخواینم -

اتاق .. اون راحت شروع کرد لباس عوض کردن  یتو می... با هم رفت ادیپشتم داره م دمیچپ نگاش کردم رفتم باال که د چپ

 بغلم و ریلباسام رو زدم ز نیهم یجلوش لباس عوض کنم ... واسه  شهینگاش کنم نه روم م شهینع روم م دمیمن د یول

 که گفت : رونیاومدم برم ب

لب  ری.... بعدشم .. ز یبود ایهمه با ح می!!!! تو ادمیکه منم تا حاال ند ستی!! آخه ن؟؟؟یریم یدار یلباساتو بعچه کرد هیچ -

 ...دمیگفت که نشن یزیچ

 یلیبود خ نجایا شیاتاق لباسام رو دونه دونه عوض کردم .. جالب یرفتم گوشه  یفکر نکنه کم آوردم عصب نکهیا ی واسه

 رو لبش بود و گفت : میلبخند محو هی...  کردیداد به چهارچوب در و نگام م هیتک لکسیر

 .... اتیسرکش نیاز ا ادیخوشم م -

 رو از دستم گرفت و گفت : ملیر یکنم که با کمال پررو شیندادم کارم که تموم شد اومدم آرا جواب

 ..  کنهینگات م یه یاریالزم نکرده اون پسره شهر -

 !!!؟؟؟یشد یرتیغ هیچ -

 مواظب امثال تو بود!!! دیآره !!! با -

 کردم و اومدم برم که گفت : ی... پوف خواستیم دلم

 کجا؟؟؟!! -

 !!!دهیزود تر برم استاد رام نم -

 !!! رسونمتیم -

 نه ... -

 چس نکن خودتو.... -

 رو برد..منم از خدا خواسته نیتا ماش ریدستم رو گرفت و با خودش تمام مس بعدم

 

 حانهیر هویکه  نوشتمیقلقلک داد... داشتم جزوه م یشدم که دلم رو بد جور یزیبار متوجه چ نیاول یسر کالس برا اونروز

 گفت : ینسبتا بلند یمحکم زد بهم و با صدا

 که ازدواج کرده؟؟؟!! نیا -

 نگاش کردم که آرومتر گفت : گنگ

 استاد ... -

رو  یلبخند محو هیو  ختیته دلم فرور یزیچ هی هوی مونیعروس یبرق حلقه  دنیشدم و با د رهیلحظه به دست چپ مجد خ هی

امروز  دمیحلقم رو گذاشته بودم کنار... شا ییلبم نشست راستش تا اونموقع اصال توجه نکرده بودم خودمم که در کمال پررو
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به  حانهیر یافکار بودم که با سقلمه  نیهم ی... تو دادیو ندا رو م دیدیم حانهیر دیالاقل با شیانداخته بود وگرنه دوروز پ

مجد که  یکه با صدا نییلب به دندون گرفت و سرش رو انداخت پا حانهیخودم و اومد و با گفتن هان من کالس رفت رو هوا .. ر

 : گفتیم

 خانوم مشفق حواستون کجاست؟؟؟!!! -

 زدم و گفتم : یو من در عالم هپروتم با خجالت لبخند احمقانه ا کنهیصدام م ایوقته گو یلیخ دمیفهم

 استاد!!! دیببخش -

 کرد و گفت : یاخم

 !!!رونیب دییبفرما ستین دیاگه کالس مف -

 گفتم : یعصب یکم یبا صدا منم

 !!!!کنهیذهن آدم رو بدجور مشغول م ی... مشکالت زندگ دهینه استاد !! کالس مف -

 مشکالتتون حل بشه درس رو ادامه داد..  دوارمیبا گفتن .. امتکان داد و  یسر

!!! من که یمن چ یداره که حلقش رو دستش کنه ..ول تیبراش اونقدر هنوز ازدواجمون سند نکهیداشتم .. ا یا یدلگرم هی

 ینیریحس ش هینشده حلقم رو کنار گذاشتم  یچیکه ه یتر بود تا من بندیپا مونیاون به زندگ نکهیحلقمو درآوردم از ا عیسر

حفظ اساس  یقرار بود زن ها فقط برا یبودم ... تا ک میسرزنش نکردم بلکه راض وبهم دست داد .. البته من نه تنها خودم ر

 یر خنده افکا نیکار رو بکنن ....با ا نیشدشون ا ریدفعم مردا ... اونم از نوع دون ژوان تازه سر به ز هیخانوادشون بجنگن 

 داد که : امیکالس پ ازمجد که نگاش به من بود .. قورتش دادم!! بعد  دنیزدم که با د یا انهیمود

 "!!!رنیگیشرکت؟؟؟! دوستات سراغت رو م یایب یحوصله دار "

 "نه !!! خستم!!!"

 "برسونمت؟؟؟!! یخوایم"

 "و پرسش!!!! یکین "

 نگام کرد و گفت : یشدم جد نیکه سوار ماش یموقع

 !!!!؟؟؟یکه همش خسته ا قایدق یکنیکار م یتو چ -

 !!؟؟؟یفهمیروحم خستست م -

 نه!!! -

 ازش گله کنم غرورم رو کنار گذاشتم و گفتم : کمی خواستیبار دلم م نیاول یبرا

 بود!!!! گهید یمثل تازه عروسا میمنم زندگ خوادیدلم م -

 زد و گفت : یبهم کرد و پوزخند ینگاه

 !!!!!!! بهت هشدار داده بودم!!!یواستخ ینجوریخودت ا -

 شدم دلم گرفت !!!! ساکت

 ... زنهیزخم زبونارو م نی.. ا کنهیم نکارارویحرف ا ی.. چرا بجا دهیازم نپرس یجیچرا ه دمیپرسیازش م خواستیم دلم

برد  نیو دستش رو ز ماش نییرو داد پا شهیخوب .... ا.نم ش یبهار یهوا هیهوا محشر بود .. نییرو دادم پا نیماش ششه

 : دیهوا ازم پرس یب هوی.. ..  رونیب

 !!!اد؟؟؟یاز من بدت م -

 ... ااادیز یلی!!! خااادینداشتم!!! من دوستش داشتم ... ز جواب

 کردم و گفتم : نگاش

 !!!؟؟؟؟یپرسیم یواسه چ -

 کرد وگفت : یآزرده ا نگاه

 !!!!یجور نیهم -

 نیاول یبود و من داشتم برا 152 یبگم سرعتش باال تونمی... به جرات م دنیکش ییشروع کرد ال یحرف چیه یگاز داد و ب بدم

 شدم و گفتم : زونینا خود آگاه به بازوش آو کردمیبار سمته م

 ..  ترسمیمن م کنمیخواهش م نیشرو -

جانب مرکز ولو شدم روش  یرویدور برگردون و من به خاطر ن هی یتو دیچیاتوبوس با شتاب رد شد و پ هیاز بغل  نیهمون ح در

 دست رو از فرمون برداشت و دور شونم حلقه کرد و گفت : هی... 

 ترس!!!! ینه از رو یکنه ول هیزن بهش تک هیمرد دوست داره  هی -

 ت :شدن رو کرد بهم و گف ادهیخونه!! موقع پ میدینگفت تا رس یزیچ گهیدستش رو برداشت و د بعدم
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من نه!!!  یناهار درست کن .. واسه  یاگه خسته نبود 1!!میخونه ا ازدهی یدنبال مامان!!! طرفا رمی!!! صبحم مامیمن امشب نم -

 بخاطر مامان!!!

 بهم کرد و گفت : یبار طنتیبپرسم شب کجاست اومدم حرف بزنم که انگار فکرم روخوند ونگاه ش خواستیدلم م یلیخ

 !!!!کنمیم ی!! بعدم!! من رو بازستمین انتینگران نباش فعال تو فکر خ -

 و گفت : ییکردم که پنجررو داد پا یرو سر در خال تمیعصبان شدیآدم نم نی.. ا دمیکش یقیعم نفس

 اتاقمون هست!!!  یتو زیم یکشو یتو یاگه پول الزم داشت انایک -

حرف  یامشبشو از دلم پاک کنه .. ب ومدنینتونست غصه ن چکدومیه یانم بود ولنگر نکهیلفظ اتاقمون ذوق کردم... و از ا از

 انداختم و رفتم تو ... دیکل

 خبر از رفتنش رو داد ... ابونیآُسفالت خ یها رو کیشدن الست دهیکش یو بعد صدا سادیوا یچند لحظه ا اونم

 

 

 

 و هفتم : ستیب فصل

 

شب  نکهیهر چه تمام تر وارد خونه شدم .. دلم براش تنگ شده بود و غصه داشتم از ا یبعد از رفتن مجد با افسردگ اونروز

زخم زبوناش عادت کرده بودم و همه رو دوست داشتم .... با نبود مجد  یبه حضور و کل کل ها و حت یبد یلیجور خ هی ادینم

کوکو درست کردم و  هی نیهم یتم ... واسه نخورده بودم و ضعف داش یزیصبحش چ زخوب ا یبه ناهار و شام نداشتم ول یلیم

نشستم  12 یکایوقت تلف کردم وبعدم تا نزد یجورا هی 8 یکایخونه گرفتم و تا نزد نیتماس با فاطمه و همچن هیخوردم و بعد 

 عقب افتاده بود ...  یلیچند وقت خ نیکه ا دمیدانشگام رس یبه درس و کارا کمی

بچه  نی... قلبم ع نهییصدا از پا دمیکه دقت کردم د کمی...  دمیتق و توق از خواب پر یصدابا  یساعت چند بود ... ول دونمینم

رو برداشتم و  نیشرو سیراکت تن یعنیکه دم دست بود  یزیچ نی... اول کردمیداشتم سکته م ییجورا هیو  زدیگنجشک م

... آّب دهنم  ومدیچراغ آشپزخونه روشن بود ... و از توش صدا م نییها رفتم پا پلهو آروم از  رونیاز اتاق اومدم ب یواشی

سرک  واشیو  واریرفتم بغل د نیهم یباشه واسه  نیشرو دیشا دادمیچند درصدم احتمال م هیخوب  یخشک شده بود ول

 دمیدیبود که مبار  نیاول یکه حدس زدم مشروب باشه گذاشته بودجلوش .. برا یبطر هیو  وانیل هی... خودش بود و  دمیکش

دستم به کمرم بود و  هی کهیآشپزخونه و در حال یرفتم تو دمیکش ی... نفس راحت ومدیبدم م یلیخ گاریدستشه ... از س گاریس

 گفتم : سیدستم راکت تن هی

 ... یومدیتوکه امشب نم -

 کرد و گفت : یاخم

 !!!رمیاجازه بگ دیاز توو با دونستمیییینم -

 چپ نگاش کردم و گفتم: چپ

 تو دستت!!! هیچ نی!!! بعدشم ادمیترس نهیبحث ا ستیبحث اجازه ن -

 بهش زد وفوت کرد سمت من وگفت : قیپک عم هیکرد و گارشیبه س ینگاه

 !!!! گاریس -

 !!!یکشیم گاریس دونستمینم -

 گفت : یلحن بد با

 ... یتو نامزد دار دونستمیمنم نم -

 شدم ... و رو کردم بهش و گفتم : یعصب

 !!؟؟؟یدی!!! فهمیبخواب نییپا نیبهتره هم یاتاق ندار یحالت حق اومدن تو نیا ایامشب  -

 جاش پاشد ... چشماش قرمز بود ... دو قدوم برداشت و اومد روبروم و گفت : از

 1!!؟؟؟یکنیم یچه غلط امیاگه ب ایمثال اگه نفهمم  -

که  رونیکردم و اومدم از آشپزخونه برم ب ی... اخم نیهم یش باهاش دهن به دهن بذارم واسه حال نیا یتو خواستمینم

 سمت خودش و گفت : دیبازومو چنگ زد و من رو کش انهیوحش

 برو!!! نییگاو سرتو ننداز پا نیع -

 تونستمیم تیاون موقع یکه تو یلحن نیتر میبا مال نیهم یگذاشت واسه  دیسر به سر مرد مست نبا دونستمی....م دمیترس

 حرف بزنم رو کردم سمتش و گفتم :
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 !!!ستیولم کن !! تو حالت خوب ن -

 بهتره .... بخصوص با وجود تو !!!! شهیاتفاقا حالم از هم -

.. که محکم تر  ارمی... اومدم بازومو از تو دستش در ب ادی... من برم بخوابم خوابم م یخوب باش شهی.. همشایباشه... ا -

 تم و گفت :گرفت

 !!؟؟؟یدونستی!!!! میدار یفیوظا هی.... یکن !!!!! در ضمن تو زنم رونی.. امشبم فکر خواب رو از سرت ب یریجا نم جیه -

داشتم نگاهاش ترسناک بود  یبد یدلشوره  دونمی.. نم شدینم یول رونی!!!!!! بعدم تقال کردم دستمو بکشم ب؟؟؟یخوب که چ -

 توش ضعف و ترس بود گفتم : دونمیمکه  ییبا صدا نیهم یواسه 

 جان بذار برم بخوابم .. خستم .. نیشرو - -

خورد و رو کرد  شیقلپ از بطر هیو  یگاریس ریز یاون دستش بود رو خاموش مرد تو یکه تو گاریرو لبش نشست و س یلبخند

 بهم و گفت :

 ...ارمیرو از تنت در ب یخستگ خوامی... م میریبا هم م -

 گفتم : یعصب

 ... ووونهید هی... ولم کن لعنتستیتو امشب حالت خوب ن -

 بندم کرد و انداختتم رو کولش و رفت سمت پله ها ... نیحرکت از زم هیکرد و با  یبلند ی خنده

 ... دیبهترم ... و دوباره خند شهیاتفاقا از هم -

 نیبذارتم زم خواستمیکه بلد بودم ازش م یه هر چو ناخودآگاه با التماس و فحش و خالص زدمیم غیمدت رو کولش ج تمام

 : گفتیو م دیخندی...اونم م

 !!!ارم؟؟؟یرو از تنت در ب یکه امشب حتما خستگ کنهیم کمیتحر شتریکارات ب نیا یدونیم -

اتاق پرتم کرد رو تخت و در اتاق رو بست  یتو میدیکه رس ینداره .... موقع یگواه بد داد ...احساس کردم امشب شوخ دلم

 یمثل دفعه ها دیزدم تا شا غیزد رومو محکم شونمو چسبوند به تخت ..... اولش تقال کردم و ج مهیاومدم پاشم در برم که خ

با انگشتش اشکم و  کنمیم هیگر دیکه د یشد .. موقع ریمصممه بعدش آروم فقط اشکم سراز دمید یوقت یقبل ولم کنه ول

 گفت : یاک کرد و با لحن آرومپ

 بد بهت بگذره ... ذارمی.. نترس نم یزنم - -

جوجه  نیبه پوست تنم و نوازشم کردم ... قلبم ع دیچشماش برق زد .... آروم دست داغشرو کش یکیتار یو تو دیخند بعدم

الکل چندشم شد  ی.. اولش از بو دیبدون توجه به من سرش رو آورد جلو و لبامو بوس یلب با هق هق گفتم نه ... ول ریز زدیم

رو  نیبودم ... بخصوص که شرو ازیاوج ن یسالم بود تو 24کردم ... منم  شیراهناخوذآگاه منم هم قهیبعد از چند دق یول

 یبگم از بوسه ها تونمینم یول دمیستریدوست داشتم و از همه مهمتر همسرش بودم .. هرچند بغضم گرفته بود هر چند م

که  دمشیعقب و نگام کرد ناخودآگاه من سرم و بلند کردم و بوس دیجام که اون سرش رو کش هی یحت بردمیداغش لذت نم

من  دونمیرو م نیبود بماند ... فقط ا یاونشب چجور نکهیباعث شد مهربون تر به آغوشم بکشه ....و مردونه تر ببوسدم ...ا

قدم گذاشتن چندان جالب نبود  نیا ینحوه  ییجورا هیشدم ...درسته  نیشرو میگذاشتم و تسل یدیجد یایقدم به دنباالخره 

بگم  تونمیم یکل مدت معاشقه همراهم بود ...ول ادین ادشی یزی.. اونقدر مست باشه که صبحش چ نیشرو نکنه نکهیو ترس ا

 یبه موقع خشن و جد یلیبا محبت و پر احساس بودن ... خ نیدر ع نیبود ...بخصوص که شرو میزندگ یشبا نیتر بایاز ز یکی

 و هشتم : ستی....فصل ب کردیبلکه مشتاق ترم م شدیمن نم هینه تنها باعث ناراحت نیبود و ا

بدن لختم  دنیاومدم و با د یلحظه ... زمان و مکامن رو فراموش کردم ... کش و قوس هی یشدم .. برا داریتن درد از خواب ب با

نبود  نیدورم و با استرس به بغل دستم نگاه کردم ....شرو دمیچی...نا خودآگاه مالفرو پ شدیاومد ... باورم نم ادمی یهمه چ هوی

.... بغضم  دمیگرفتم از درد لبمو گز ی... اومدم از جام پاشم .. که با عضله ها دمی... ترس ختیفرو ر مدل یچرا ول دونمی.... نم

تخت رو جمع کردم و گذاشتم  یو مالفه  دمیلباسام رو پوش ومدیناخودآگاه قطره قطره اشک از چشمم م کهیگرفته بود... در حال

نبود ...  یرو صدا زدم ول نیبود با استرس شرو 8 یکای.. ساعت نزد نییاسبد رخت چرکا و سالنه سالنه از پله ها رفتم پ یتو

 راهیو زمان بد و ب نیو به زم ختمیریاشک م یچرا ول دونمینم هیگر ریبلند زدم ز هویبود..  جهینت یبیهمه جارو گشتم .. ول

کنم .. ناخودآگاه دستم رفت سمت تلفن و شماره  کاریچ دونستمی... نم دیجورواجور به ذهنم رس الی... هزار تا فکر و خ گفتمیم

 : یگوش یتو دیچیزنگ صداش پ نیهمراهش رو گرفتم ... با دوم ی

 بله؟؟!! -

 !؟؟؟ییتو کجا نیشرو -

 باشم؟؟؟!! شرکت!! دیکجا با -

 آخه ... ممم...  -
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 بگو کار دارم!!!! هیچ -

 !!!یچیه -

 !!؟؟یزنگ زد یچیواسه ه -

 رو گذاشت ...  یگوش بعدم

طرف ... اونا  هیبدنم  ... داغون بودم!!! درد تن و ختمیصورت اشک ر یو به پهنا نیزم یتلفن به دست نشستم رو همونجا

 بود .. روحم در هم شکسته بود ... یجسم

از  نهیآ یدوتا لقمه صبحانه خوردم و بعدم رفتم سمت حموم.. تو ومدیکه امروز م یکه آروم شدم ... به خاطر خانوم فرخ کمی

راستش کبود بود و ورم  سمت نییپا یخون مرده شده بود ... لبمم گوشه  رهیخودم وحشت کردم .. گردنم دوتا دا ی افهیق

 گونم ... رو ختیر گهیکرده بود ... دوتا قطره اشک د

 کرده ... کاری... نگاه کن با هام چ یعوض وونیح -

 لذت بود ...  یب گمینم هرچند

تنم کردم و موهام رو خوش  یگوتاه نیگرد آست قهی ییمویل رهنیبهتر شد .. پ کمیدوش گرفتم بدن دردم  هی نکهیاز ا بعد

 دمیسف یکفش عروسک هیبستم و  دیدستمال گردن سف هیمعلوم نشه  ایکبود نکهیا یدورم و دور گردنمم برا ختمیکردم و ر

 لشیقرمز تکم کیمات هیلبم با  یکردم و به خاطر کبود حمیمل شیآرا هی بودمیمرتب م یخانوم فرخ یالاقل جلو دیپام کردم با

 کردم ...

 دی!!! نبانهیشرو دونستمیدر به خودم اومدم ... م ی... با صدا دمیدیآشپزخونه داشتم تدارک نهار رو م یده بود که تو یکاینزد

چهار چوب در آشپزخونه ظاهر شد موهاش رو  یتو هویسرمو به شستن ظرفا گرم کردم ... که  نیهم ی...واسه  ذاشتمیمحلش م

تفاوت  یب یلیتنش بود جذاب بود و سرد .. خ دیشرت سف یت هیبا  یآب نیشلوار ج هیصورتش  یبود تو ختهیژل زده بود و ر

 به سر تا پام انداخت و گفت : ینگاه

 !!؟؟؟یالزم ندار یزیدنبال مامان .. چ رمیدارم م -

 تکون دادم که ادام داد : ینف یبه نشانه  سرمو

 ... یایتوهم م -

 گفتم : ومدیکه از ته چاه در م ییصدا با

 ... نه -

 و گفت : ستادیتر شد و کنارم ا کینزد کمی

 !!!؟؟؟یرو زد نیآتش کیمات نیباز ا -

دستمال گردنم خشک شد  یچشمش رو  نیح نیروح بود ... تو هم یخود آگاه برگشتم سمتش بر خالف لحنش نگاش سرد و ب نا

 و آروم دست برد و بازش کرد از گردنم ...

 ابروشو داد باال و با اخم گفت : هیبه گردنم زل زد و بعد  رهیچند لحظه خ یبرا

 شده؟؟؟!! یچ -

دستمال رو از دستش گرفتم و رومو کردم اونور و بعد از بستن دوبارش  نیهم ی!! واسه دونست؟؟؟؟ینم یعنیگرفت ...  بغضم

 لب گفتم : ری.. ز

 !!!!یچیه -

نبود ... نکنه ...  ادشی یعنیتو چشمام ...  دییبسته شدن در اشک دو یپا اون پا کرد و بعدم رفت .... با صدا نیلحظه ا چند

خودم رو مشغول غذا  نیهم ی... واسه  شدینم یکردم فراموششون کنم .. ول یهزار جور فکر تو سرم بود ... با تکون سرم سع

و  دمینحو ممکن چ نیرو به بهتر یناهار خور یتو زیو م یکردمه بودم با ساالد حساب تناهار خورشت کرفس درس یکردم ..برا

بود که اومدن  کی یکاینزد بایرو ناخودآگاه دوست داشتم... تقر یکم و کسر نداشته باشه ... خاونم فرخ زیچ چیکردم ه یسع

لحظه  نیهم یغم بزرگ... واسه  هی... غم داشتم  دادیرو م نیمامان نوش ی... بو دمشیمحکم بغلش کردم و بوس دنشی... با د

 تکون داد و رفت ... یتفاوت سر یجا نموند و ب نیشرو دیچشمام که از د یتو دییگرفتنش اشک دو آغوش

 نگام کرد گفت : یبا نگران یفرخ خانوم

 عروس خانومم؟؟!! یخوب -

 1ممنون!!! خوبم!! -

 تو چشمات؟؟!! هیغم چ نیپس ا -

 زدم . گفتم : یلبخند زورک -

 کدوم غم!!! خوبم بابا !!! - -
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 یحرف بزنم .. رفتم تو تونستمیتفاوت بود و منم مگه چقدر م یب یلیخ نیبود شرو یتکون داد و نشست ... جو سرد یسر

 اومد تو آروم گفت : نیآشپزخونه تا ظرفارو آماده کنم که مادر شرو

 جرا مثل برج زهرماره؟؟؟!! نیا -

 گرفت ...: خندم

 !!!دونمینم -

 شد؟؟!! یاونشب چ -

 !!!دمیم حیبره توض نیبذار -

براش از اول تا  یشرکت رفت و من موندم و خانوم فرخ یبا بهانه  نیتوافق تکون داد.. بعد از نهار شرو یبه نشانه  سرشو

 دادم ...  حیرو توض نیقبل از اومدن شرو شبید

 گفت : هویرو لبش بود و بعد از تموم شدن حرفام  یمدت لبخند تمام

 !!؟؟؟یچ شبید -

 دستش گرفت و رفت تو فکر!!! یکردم ... مهربون دستمو تو ییاشاره ها هی ختهیانداخت و جسته گرگل  لپام

 رو کرد بهم و گفت : هیاز چند ثان بعد

 یعنیبره!!  ادشیدر اون حد نبوده که  شیمطمئنم که مست شبمی.. راجع به د ستین یشک نیتورو دوست داره!!! در ا نیشرو -

چجور بگم ..  یعنیرو کرده  نکاریاونم ناخواسته ا کنمی.. فکر م ارهیچرا به روت نم نکهیا ی.. ول شناسمیپسر خودم رو م

 !!!ااادیز یلیدوست داره .. خ ااادینره که تورو ز ادتی نمیباشه مرد و ا یهر چ هدر برابرت مقاومت کنه نتونست خواستهیم

 !کنه؟؟؟یم تمیاذ نقدریدوسم داره که ا -

 : زد و گفت یلبخند

 یکن یعذر خواه تیبابت پنهان کار یکن یچند وقت سع نیا نکهیا یتوام بجا ینکرد تشینرو توام کم اذ یطرفه به قاض هی -

باشه ... تا  نجورمی.. اصال اتفاقا من دوست داشتم هم یکرد یکار غلط گمی..من نم یرو از رو بست ریشمش یحاال به هر نحو

 پسرم ادب شه .. 

با  گفتیاومد .. احساسم م نیشرو 8 یخوب بود ... شب طرفا یلیخ نیحرف زدم ... و ا یکیشده بودم حداقل باالخره با  آروم

و اسش مهم نبود .. تا آخر  دادیالبته محل نم می.. خانوم فرخ دونستهیبود که مادرش م دهیفهم ایچون گو نهیمادرشم سر سنگ

 یکایمخاطب هردومون همش مادرش بود ... ساعت نزد نیمن و شرو نیبته نه بال درد و بدل ش نمونیب یعاد یشب حرف ها

 هی 11شام رو شستم و تا  یو رفتم ظرف ها دمیند زیو گفت و رفت منم تنها موندم رو جا یریشب بخ یبود که خانوم فرخ 12

 آشپزخونه معطل کردم .... یخودم رو تو ییجورا

 نگام کنه گفت : نکهیصدام کرد و بدن ا هویاستراحت که  یرد شدم تا برم سمت پله ها برا نیشرو یاز انجام کارا از جلو بعد

 !!!؟؟؟یتو اتاق من بخواب یخوایم -

 و گفتم .. دمیکش یقی..اتاقمون شده بود اتاق من ... نفس عم ختیفرو ر دلم

 نه!!!! -

 و گفت : نییبعد سرش رو انداخت پا دونمیمن فکر کردم متعجب شد ... نم دمیشا ایلحظه شوکه نگام کردم ..  هی

 !!!!!یکنیم یکار خوب -

 !!م؟؟؟یکن یباز لمیمامانت ف یجلو یخواینم -

 ندارم!!! ینه!!!! باهاش رو در واس -

 .... شبیاحمقا د نیع نکهینبودم .. سر خورده بودم .. از ا یعصب

 گفتم : یدی.. رو کردم بهش و با نا ام زدیعرق سرد بود ... قلبم کند م سی.. خ دمیکش میشونیبه پ یدست

 ... من ....نیشرو -

 !!!!رینگو!! شب بخ یچیه -

نزد  یدادم ... حرف لشیتحو یاحمقانه ا یپاک کردم و خنده  عیسر دیقطره اشک چک هی... از چشمم  اوردمیکرد .... طاقت ن نگام

 آشپزخونه ... ی.. روشو برگردوند و پاشد رفت تو

شب  یباال ...اونشب تا صبح چشم رو هم نذاشتم نا خودآگاه صحنه ها دمییگرفتم و دو عیدهنم رو سر یوو جل دیترک بغضم

تا  بردیکنم زمان م کاریچ دونستمی... نم یمحل یرفتار و ب یهمه سرد نیذهنم و بعدش ا یتو ومدیم نیشرو یقبل و محبت ها

شده بود ... دو دل بودم ..  رشیروحمم ذره ذره تسخ چیکردم ه مشیرو تفد جسمم یچیه یواسه  نکهی.. ا امیبا خودم کنار ب

بود ...  یرفتارش چ نی.... پس ا کردیاحتمال رو نقض م نیا یادیتا حدود ز یخانوم فرخ یحرف ها ینباشه ول ادشی دمیترسیم

 جهینت نیکردم به ا شونیکه بررس یراه کیو  زار؟؟!!! ... اونشب بعد از ه تونستمی!! تا کجا م؟؟یچجور ی.. ول اوردمیکم م دینبا
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ناخودآگاهم  ریضم یتو ییجا هیرو  نیریش یخاطره  نیبگذرم و ا گهید یاز موضوع ها یلیموضوعم مثل خ نیاز ا دیبا دمیرس

بود که طاقت  ناگه ازم کام هم گرفته بود .. بازم اووو یکنم تا به وقتش .. به هر حال بازم برگ برنده دست من بود .. حت میقا

 یفکرا اندک نینشدم که اظهار عجز کنم!!!! با ا فیو اومد بود سمتم!! نه من !!! و خوشحال بودم که هنوز اونقدر ضع اوردهین

 صبح بود که بخواب رفتم ..  یآروم شدم و دم دما

 

 ... دمیاز خواب پر شدیکه رو گونم م یداغ یادکلن و نفسا یچقدر گذشته بود که از بو دونمینم

 گفتم : یلبخند و سالم چیشدم و بدون ه اری.... هوش کردیاخم نگام م هیسرم بود و داشت با  یباال نیشرو

 شده؟؟؟!! ی؟؟!! چ هیچ -

 !!؟؟یپاش یخوای!! نمیچیه -

 مگه ساعت چنده؟؟؟!! -

- 12 

 ..ناخودآگاه تو اوج صداقت گفتم : دمیاز جام پر هوی

 !!!!!بردیتا صبح خوابم نم شبی... د دیببخش -

 نشست رو لبش و رو کرد بهم و گفت : یحرفم پوزخند نیا با

 

 !!ن؟؟؟ینامزد سابقتون بود یایتو رو -

 و گفتم : دمیکش قسی... نفس عم ممیتصم یآور ادینگاش کردم ... بعدم با  شوکه

 بود!!! شتریچقدر الاقل شعورش از تو ب کردمیآره داشتم فکر م -

 کرد و گفت : ینیدلنش اخم

 از چه لحاظ ..؟؟!! -

 هر چه تمام تر گفتم : هیدیبا پل نیهم یواسه  دادیقلقلکم م روزیاز د یحرف هی یبد جور یچرا!! ول دونمینم

نفهمه  یبزنم به لبم تا کس نیسرخ آتش کیمات ایکه مجبور شم دستمال گزدن ببندم  کردینم یکار هیاز اون لحاظ که الاقل  -

 بهش کردم!!! یزیحرفم رو خوردم نگاه نفرت انگ ی....باق

و هر لحظه فشارو  واریگردنم و گرفت و چسبوندتم به د هوی... اومدجلو و  اوردمیبه روم ن یول دمیشد .. ترس یشیآت چشماش

 گفت : یپچ پچ مانند عصبان ینشنوه با صدا یکس نکهیا یکرد و برا ادیز

که سرش آورده بودم زبونش رو  ییتو بود با بال یجا ی...!!!!هرک یف دهنت رو بفهمخونت حالل شه!!! پس بهتره حر ترسمیم -

.. پس  ییحرفا نیتر از ا دیتو پرروووو تر و چشم سف نکهیمثل ا یچشمام نگاه کنه ول یتو شدیدور ...روش نم نداختیم دیبریم

 !!! ینینذار اون روم رو بب

 یلحظه رام کرد و ب هی یتا از رو گلوم بردارهتو نداختمیبرا م نمونده بود و به دستش چنگ م ینفس گهید کهیدر حال بعدم

 رفت ... یمعطل

که خورد لذت برده بودم  یاز حرص ی... ول کردایداشت خفم م یجد یخودم فکر کردم .. جد شی.. پ زدمیتند نفس نفس م تند

 !!!!ارهیبه روم ب خوادی.. فقط نم ادشهیکه  مدیفهم میته قلبم بود!!! از طرف ینیریحس ش هی... و 

 

کبود هم اضافه شده  کیخط بار هیگردم  یرو یبه خودم انداختم به اون دوتا خونمردگ ینگاه نهیآ یرومو که شستم تو دست

 رمیپس بگ تمی.. از اونروز هنوز نرفته بودم شکا رمیبگ یطول درمان هیبرم  نامیخودم گفتم با ا شیبود .. خندم گرفت ... پ

 11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! نه!!!!!!!!!!!!!!!!!!دیتنم لرز هویفکر  نی..با ا

خوره افتاده بود تو وجودم .... .نکنه  نیع یفکر هی...  نیدست شرو ومدیم یساعت احضار 48دادستان ظرف  یطبق گفته  ادمهی

 عیسر خوردیم یینبود و مامانش داشت چا نیشرو نییاز پله ها رفتم پابدو  2222 ی... قلبم ضربانش رفته بود رو روزیصبح د

 دمیلباس پوش یچجور دونمیهول و وال!!! نم یکه اون بنده خدام بدتر از من افتاد تو دماز داستان رو شرح دا یبراش خالصه ا

 یصبح احضار 8ساعت  روزیو از قضا حدس من درست بود و د یکالنتر میدیبود که رس 1.5دزست ساعت  یو آماده شدم ول

چند قطره  اریاخت یبود ... ب نیها مال ا دنسرد بو نیگلوم نکنه تمام ا یچنگ انداخت بود تو یرفته بود دم شرکت ... بغض بد

 ینجوریا دیباشه اون نبا میکه شده اشکال نداره به درک .. هرچ یکار گفتیم دادیم میدلدار یو مدام خانوم فرخ ختمیاشک ر

 ..  ودمکه در موردش کرده ب یاز قضاوت اول مونیبا شعوره ...و پش نقدریزن ا نیا دمیدیم نکهی.. خوشحال بودم از ا کردیم

حالم زنگ زد و سفارش  دنیبا د نیخونه و مامان شرو میرو پش گرفته بودم برگشت تمیکه شکا یبود که من در حال 3 ساعت

صبح  2فردا که ساعت  یرو برا لشیتا وسا مید از ناهارم با هم کمک کردبزنم بع دیو سف اهیغذا داد و نذاشت دست به س
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 یبرم چند وقت زایکرد بهش زنگ بزنم و با درخواست و تمیاذ ادیز نیوداد اگه شر شنهادیبهم پ میپروازش بود جمع کن

برادراش و زن  یبرا خوادیکه م هییهایسوغات میدیکه بعدا فهم دیخر یاومد و با کل نیبود شرو 8 یکای..ساعت نزدششیپ

و  نیبود که شرو 12ساعت  یو طرفا دیو مرتب کردن اون ها طول کش یبسته بند میهاشون بفرسته ... خالصه چند ساعت

وبهتره  ستیبه زحمتم ن یاصرار به اومدن کردم مادرش گفت که راض یمادرش قصد رفتن به فرودگاه رو کردن و منم هرچ

 گوشم گفت : ریز میدم رفتن خونه باشم و ستراحت کنم ...

از دستشون خارج بشه ... پس بهتره  ینه اونقدر سرکش که افسار زندگ ی... ول ادیسرکش خوششون م یمردا از زن ها -

ازش.. .  یمطمئن شد یو وقت ذارهیم شیاون باشه که قدم پ شهی.. بذار هم اریفرود ن ممیسر تسل یول یکن تیاعتدال رو رعا

 !!! رهینم یدور یشک نکن جا یبذار پاش.. اونوقت جونتم با  تهیخواستار وافع یدیفهم

اتاف خواب  زیم یگذاشتم رو تویپس گرفتن شکا یخونرو جمع و جور کردم و بعدم برگه  یو مادرش کم نیاز رفتن شرو بعد

دنده اون دنده بشم ... و  نیا یه تا مدتاونقدر دوزش باال بود ک الیبازم فکر و خ یدوازده رفتم بخوابم .. ول یو طرفا نیشرو

... کم کم چشمام گرم شد و بخواب رفتم!!!صبح ساعت  نیاز اومدن شرو نانیو اطم نییبسته شدن در پا یبا صدا تنینها

خونه رو نداشتم ..  یگرفتم که امروز برم شرکت حوصله  میتصم یبه صورت لحظه ا یول دونمیشش بود که پاشدم نم یکاینزد

مفصل درست کردم و  یصبحانه  هی عدمبه دست و صورتم زدم و ب یو آب نییبالفاصله از تخت اومدم پا نیهم یاصال!!!! واسه 

بود و طبق معمول بلوز تنش نبود .. آروم  دهی.. به چهلو خواب نیاتاق شرو یگذشته بود که رفتم تو 6.5از  بای.. تقر دمیرو چ زیم

 چشماش رو باز کرد : یشد و ال اریهوش همیبه تنش ..  دمینشستم و دست کش کنار تخت

 شده؟؟؟!! ی؟؟؟!!! چ انایک هیچ -

 شرکت ... میبر میبخور ای!! صبحانه حاضر بیچیه -

 حرفم فورت داد و گفت : نیرو با ا دیکشیکه داشت م یا ازهیخم

 !!م؟؟ی!!!! بر؟؟؟؟یییییییییییییچ -

 تو خونه!!! رهیآره !! من حوصلم سر م -

 حموم!!  یسرش رو تکون داد و از جاش بلند شد و رفت تو یحرف چیه یبهم انداخت و با اخم ب ینگاه

موهاش رو ژل زده  ییاومد پا یسرمه ا یبا راه ها دیکوتاه سف نیآست یمردونه  رهنیچ یسرمه ا نیج هیربه بعد با  هی بایتقر

دارم نگام  ی...انگار متوجه شد به چ ختیدستش دلم ر یتو یحلقه  هیخال یجا دنیدستش نگاه کردم و با دبود ناخودآگاه به 

 شد ... صبحانه که تموم شد گفت : مشغولزد و  یچون بالفاصله پوزخند کنمیم

 ...یبر دی.. بدو حاضر شو وگرنه خودت با رمیم گهید قهیمن تا ده دق -

 .. منت نذار!!! رمی... خوب خودم م یگیم ینجوریچرا ا -

 هی یمانتو سرمه ا هیکمرنگ با  یآب نیشلوار ج هیبعد از جمع کردن بساط صبحونه رفتم باال با  یحرف چیه یکرد و منم ب یاخم

 یبه ساعت نگاه نییکه اومدم پا یرفتن شدم .. موقع یاسپرت آماده  فیو کفش و ک یآب دیسف یدرهم سرمه ا یروسر

 هی یبرا رونیب میاز در بر میکه اومد یکما کان منتظرم بود موقه نیو شرو بودگذشته  قهیاز اون ده دق قهیدق ستیب انداختم

زدم که باعث شد  یصورتش نشست .. مثل خودش منم پوزخند یرو یقیحلقه اخم عم دنیو شد با ند رهیلحظه به دستم خ

 رو کن بهم و بگه : یعصبان

 !!؟؟؟؟یانگشترت رو دستت کن ستیکه شده بد ن میآبرو دار یواسه  یکنیفکرنم -

 تفاوت نگاش کردم و گفتم : یب

 حلقتون رو پس منم به تبع بزرگترم... دیدست نکن دیداد صیساله تشخ 32 یشما دیاز د یوقت -

 و گفت : دیحرص وسط حرفم پر با

 ..  یشد بزرگتر شناس شد یچ 1ا؟؟!! -

 رد و بدل نشد ... یراه صحبت یگاز داد و باق تیبهمم کرد و با عصبان یندارن ...نگاه تند اقتیل ایبعض دمید یبودم ..منته -

پاشد و اومد سمت ومن بغلم کرد منم با  یسالم کنه با خوشحال نیبه شرو نکهیشمس بدون ا میبا هم وارد شرکت شد یوقت

لبند  هیو شمس با  میبه خودمون اومد نیشرو یبا سرفه  یخوش و بش زوالن هیمحبت هر چه تمام بغلش کردم و بعد از 

که وارد اتاق شدم همه سرها به طرفم برگشت و اول از همه  یچشم غره رفتم سر کارم موقع هیبرگشت سر کارش و منم با 

 شناختمشیکه نم یدختر جوون هی زمیسر م دمیکردم در اخرم د کیسالم عل ونیآقا ریفاطمه با ذوق امد سمتم وبعدم با سا

 کنمیم فیواست تعر عداب میکه گفت بر دمیجواب داده شد و با اشاره از فاطمه پرس یدادم که به سرد ینشسته به اونم سالم

افتاد  ادمی هویآشپزخونه و خالصه بازار بغل و بوس خنده داغ داغ بود که  یتو میدیچپ عی.. بعد از خبر کردن سحر و آتوسا سر

 رو کردم به فاطمه و گفتم :

 !!!هینیکار گز یاز بچه ها یکیمقدمه از اقوام  حهی... اسمش مل ادیروزه م سه -
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 منه؟؟!! یحاال چرا جا -

 1خواست!! ینجوریشوهر جونت ا دونمینم -

 دستم ثابت موند  ینگاش رو  هویو  دیخند بعدم

 !!ست؟؟یتو چرا حلقت دستت ن 1!!یااووو -

 چپ و گفتم ..: یعل یزدم به کوچه  خودمو

 رفت دستم کنم.. ادمیصبح  ییوا -

و  ادی.. منم چپ چپ نگاشون کردم که باعث شد سحر صداش در ب دنیبهم کردن و خند یدار یآتوسا و فاطمه نگاه معن -

من رو دختر تازه وارد  یبچه ها رفتن سر کاراشون از اونجا که جا قهیدق ستیربع ب هی بایبشه .. بعد از تقر شتریخندمون ب

 هیو معلوم بود راجع به  زدیبه در وارد شدم داشت با تلفن حرف م یتقه ا زو بعد ا نیتم سمت دفتر شروگرفته بود .. رف

 بعد صحبتش تموم شد و رو کرد بهم و گفت : قهیدق 4-3 دهیجد یپروژه 

 کارتو بگو!!! -

 کار کنم؟؟؟  دیمن کجا با -

 !!!لهیکادرا همه تکم -

 کردم و گفتم : یاخم

 !!؟؟یچ یعنی -

  یمداوم اخراج یها بتیغ لیشما بدل نکهیا یعنی -

 بهش کردم و گفتم : یحسابم ... شوکه مگاه هیو فرم تسو ییکارگز ینامه  دنیبرگه گرفت سمتم ... با د هیبعدم  -

 !!گه؟؟ید یکنیم یشوخ -

 فوق!!!!! یو فوق دارن نه دانشجو کننیم یتو با ما همکار ی.. خانوم مقدمم جا هیجد یلینه اتفاقا .. خ -

داشتن کالس و  یکردم و با بهانه  یو بعد با بچه ها خداحافظ رونیدادم برگه هارو از دستش گرفتم و اومدم ب رونیرو ب نفسم

 کرد؟؟؟!!!! کاریچ نی... شوکه بودم ... ا دیگنجیباورم نم ی... هنوز تو رونیفشرده شدن درسام ... از شرکت زدم ب

 یکه افتاده بود پ ینامه ها .. نم نم به اتفاق دنیپارک نشستم و با دوباره و سه باره د هی یم توفکرم رو متمرکز کن نکهیا یبرا

 "!!!یکنیم یآقا گربه!!! بد دار یکنیم یبد دار "خودم گفتم : شی.. پ کردیم یرو ادهیداشت ز نیبرد... شرو

 یپرونده ها یبالفاصله دربست گرفتم و رفتم خونه و از تو دمیمالیپوزش رو به خاک م دیمصمم از جام پاشدم ... با یول یعصب

 دونستمیتهران رو برداشتم اسم شرکت فرافرم بود و م یتو یمانکاریپ کیدرجه  یاز شرکت ها یکی یاتاقش شماره  یتو

گرفتم ... از  عاملش ریمالقات مد یوقت برا هی شیتماس گرفتم و از منش الفاصلهکله گنده است ... ب یازون طراح ها استشیر

 یاز نمونه کارام راه یسر هیبهم وقت داد و من بالفاصله مدارک الزمم رو برداشتم و با  گهیساعت د کی یشانس خوبم برا

که وارد شدم و  یموقع یچوب بیعج ینما اب کیساختمون دو طبقه فوق العاده ش هیبود  نیآرژانت ابونیخ یشدم .. دفترشون تو

بهم وارد شد  یلحظه استرس بد هی یعامل شدم .. برا ریوارد دفتر مد یمنش ییکردم بالفاصله با راهنما یخودم رو معرف

نبودم که  یمن کس یگرفتم به خودم لعنت فرستادم .. ول میشتابزده تصم نکهیشدم و از ا مونیاز کارم پش یچرا .. ول دونمینم

 رفتمیتا اخرش م دیبودم با شده مونمیاگه پش یبزنه ....حت رشیو ز ادیب نجایتا ا

قرو  یصندل یچون پشت به من تو خواستیعاملم که انگار رونما م ریبودم ... جناب مد سادهیکه دم در وا شدیم یا قهیدق چند

 5-4اوت  یبود چون تو میریآم سختگ دادیو ونجور که از لحنش نشون م زدیداشت با تلفن حرف م یبم یرفته بود و با صدا

چرخش رو برگشت  هیکه باالخره تلفن رو قطع کرد و با  رفتیپاهام ضعف م اشتد گهید بایگرفت ... تقر رادیهمش ا قهیدق

 طرف من ....

 شی.. پ رایفوق العاده گ یخاکستر یو چشم ها یمشک یساله بود با موها 32پسر  هیخدا!!!!!!!!!!! روبروم  ااااااااااااااااااااای

 ریگرد جناب مد یداشتم با چشم ها بایبنازم خلقت خدارو ... تقر یا کهیعجججب ت فتیگیمبود ..  یخودم گفتم االن اگه کت

 مقدمه گفتم : یکه کرد ... با حواس پرت ب یکه با سرفه و اخم کردمیعامل رو بنداز بر انداز م

 !د؟؟؟یکنیمن رو استخدام م -

 رو لبش نشست و گفت : یلبخند

 سالم خانم!! ارفع هستم !!! -

شدم  نینمونه کارام همه پخش زم رمیشدم و اومدم جوابشو بدم که کاغذام از تو چوشه سزخ خوردن و اومدم اونار بگ حول

 اونارو جمع کنم گفتم : کردمیم یسع کهیدر حال

 مشفق هستم!! دیبخشی.. م ایبله ... سسسالم... منم .. ک -
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رو برداشت  نیکاغذ لوله شده که افتاده بود رو زم نیم و آخرمحکم اومد سمت یهمون لحظه از جاش بلند شد و با قدم ها یتو

 و گرفت سمت من و بعدشم با دست اشاره کرد و گفت :

 ..میکنیراحت تر صجبت م ینجوریخانم مشفق ا دینیبش دییبفرما -

 ..یبله مرس -

 رو کرد بهم و گفت : مینشست نکهیاز ا بعد

 !! دییخوب حاال بهتر شد .. امرتون رو بفرما -

 رو گذاشتم جلوش و بعد گفتم : میکار یحرف رو زد تمام کاغذ ها وئ رزومه  نیا نکهیاز ا بعد

عاملش  ریمد هیاخراج شدم بخاطر لجباز هیامروز از شرکت آت نیمن م یمسخره باشه ... ول دیشا دونمیکار اومدم ..م یمن برا -

 دارم!!! ازیو واقعا به کار ن

 زد و گفت : یلبخند

 با دکتر مجد دعواتون شده ؟؟؟!!! -

 ... نشونیشناسیبله ... پس م -

 گفت : دیخندیار لباش م شتریچشماش ب کهیتکون داد و در حال یسر

 کارام شد ... یو مشغول بررس نییبعدم سرش رو انداخت پا شیکما ب یا -

 ربع رو کرد بهم و گفت : هی بایاز تقر بعد

پدرم  یمن امروز جا قتشیاما حق دیهست یخانوم خالق دهیخوبه ... نشون م یلیخ یول یالعاا گمیراستش کاراتون خوبه نم -

رزومتون رو  یبرگه  نیا نیهم ینه .. برا ای دیکن یشما با ما همکار رمیبگ میکه تصم ستیمن ن فیاز وظا ییجورا هیو  نجامیا

 رو بهتون بگه ... جهیو نت رهیباهاتون تماس بگ گمیم مونیکردم به خانوم دادگر منش صحبتبا پدر  نکهیو بعد از ا دارمینگه م

تا فردا خبرش رو  شهیاگه مقدور م -- -گفتم  نیهم ی.. واسه  موندمیمنتظر م دیبود هرچند با یچیبعض ه یزدم کاچ یلبخند

 !!د؟؟؟یبهم بد

 تکون داد و گفت : یسر

 حتما ..  -

 ممنونم از لطفتون .. -

 : گفت هویپاشم برم که  اومدم

 بود؟؟؟!!! یمشکلتون با مجد چ -

 نگاش کردم و گفتم : رهیخ یا هیثان چند

 !!!! نیاز خود راض یلیخ شونیا -

 و گفت : دیخند بلند

 اون که صد البته ... -

 کرد ... میتکون داد و تا دم در همراه یسر بعدم

 کردنیاگه قبولمم نم یچرا حت دونمیداشتم .. نم یشتریاحساس آرامش ب یعنیحالم بهتر بود  کمی رونیشرکت که اومدم ب از

وسوم کرده بود  یبد جور بهشتیخوب ارد یبود .. هوا 1 یکایبودم.. ساعت نزد یرو انجام دادم راض یکار هی یضربت نکهیاز ا

پارک و مشغول خوردن شدم ..  هی یرفتم تو چیساندو هیبا گرفتم  نیهم ی اسهخونرو نداشتم و یاصال حوصله  میاز طرف

تنگ  نیشرو یدلم برا ییجورا هیدلم گرفت ...  یدست تو دست و خندون بد جور یدختر و پسر ها دنیبا د یچرا ول دونمینم

رو  چمیساندو ینصفه  نیهم ی اسهنداشتم و یلیم گهی.. د دمیافتادم ...از خودم خجالت کش ییاونشب کذا ادیشد .. و باز 

گرفتم و رفتم تو  طیبل یرد شدم و هوس نمایس هی یبود که از جلو 3ساعت  یسطل شروع کردم قدم زدن ... طرفا یانداختم تو

فکر  نیجوون به ا یدختر و پسرا دنیبا د نمایس یساعت از وقتم رو کشت ... تمام مدت تو 2ال اقل  یجالب نبود ول لمشی... ف

نفس  رونیاومدم ب نمایکه از س یتو دلم نشسته بود ... موقع یبی. غم عج میومدین نمایتا حاال س نیچرا من و شرو کردمیم

 ابونیدربست گرفتم به سمت خونه ... خ نیهم یرو نداشتم واسه  رونیب یحوصله  گهی... کسل شده بودم د دمیکش یقیعم

 نیماش دنیوارد شدم با دانداختم  دیکه کل ی... موقع دمیبود که رس 7 یکاینزد نیهمیبود واسه  یبد کیها اونشب تراف

به پام وزنع بستع بود .. هر جور بود خودم  یکیخونست ... هم دلتنگ بودم هم حوصلش رو نداشتم ووو انگار  نیشرو دمیفهم

کرد ... طبق معمول اخم  بازدر رو  نیشرو قهیانداخت دست گذاشتم و زنگ .. بعد از چند دق دیرو رسوندم باال و بدون کل

تکون دادم .. و اومدم برم از پله ها باال که با گفتن  یکار صبحش افتادم ... سر ادیحرف رفتم تو ...  یکردم ب داشت ... پووفش

 کارت دارم برگشتم سمتش...  سایوا

 زد و گفت : یپوزخند
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 !!؟؟یگزدیدنبال کار م نمیبیم -

 شاخ شدم ... با تعجب نگاش کردم که گفت : چهار

 منه ... یها یهم دوره ا نیتر یمیارفع ... از صم انی..شا ادهیمن نفودم ز یدونیهنوز نم نکهی... ا هیاشتباهت چ یدونیم -

 گفتم : لکسیر یلیخ ارمیکم ن نکهیا ی... واسه  دیکشیداشت سوت م مخم

 داشتم!!! ازی؟؟!! منم به کار ن نهی... جز ا ی!! تو من رو اخراج کرد؟؟؟یخوب که چ -

 !!؟؟یازیچه ن قایبپرسم دق شهیم -

 منفجر شدم و داد زدم : همویچرا  دونمینم

آشغال!!!!!!!!!!!  نیآدم باهام رفتار کنن نه ع نیکارم ع طیالاقل تو مح نکهیبگم منم آدمم منم هستم .. ا نکهی... ا یروح ازین -

من  دنینشم تا با د سمت خودم تا مزاحم تو رمیبا منت تورو خرج نکنم!! در ضمن بدون من از امشب م یبه پولش تا پول ازین

 زن بدکاره ...  هیکه مثل  یی...تویرهام کن ی.. سو استفادت رو نکن ین.... پشتتو بهم نکیاخم نکن

 دیبا خودش آورده بود کل یکه خانوم فرخ یلیوسا نینشه بدو رفتم باال از ب نجوریا نکهیا یواسه  دیترکیداشت م بغضم

چرا خشکش زده بود .. ردشدم و رفتم سمت  دونمیکه نم نیاز کنار شرو نییاآپارتمانم رو درآوردم و بالفاصله اومدم پ

 آپارتمانم...

رو گرفتم و  ی... عصب کنهیداد به چهار چوب و داره نگام م هیتک نیشرو دمیلحظه برگشتم د هی یدر برا یجلو دمیکه رس یموقع

مارک  دنیبا د هوی... دوباره و سه باره امتحان کردم که شهیباز نم دمیکردم د یانداختم قفل حفاظ رو باز کنم که هر کار دیکل

... خدااااااااا..  دشیلبش و نگاه پل یلبخند رو  دنیبا د نیشده بود .... برگشتم سمت شرو عوضافتاد .... قفل  میقفل دوزار

 چیاون موقع ه ی... ول یره چمنتظ دونمیچشماش منتظر بود ... نم اوردمیکم م دی... نبا دمیکش یقی.... نفس عم کردمیکار م یچ

داشتم ..  ازیبهش ن یزیاز هرچ شیب نکهیخسته بودم با ا نکهی...با ا دیرسیضعف من به ذهنم نم دنید یجز انتظارش برا زیچ

 .. یول

 کردم بهش و گفتم : رو

رو لوث  تیقبل از عروس یها یکثافت کار یخوای!! م؟؟یکنیم یرو خال یچ ی؟؟!! هان؟؟؟؟!!! عقده  میچزونیم ادیم رتیگ یچ -

..  یمن رو ندار اقتیتو ل نکهیا ادیذهنم م یتو یزیچ هیهفته فقط  هی نیا یتو یدونیپاکم ... م یدید یدی؟؟؟!! خودت که د یکن

 بعدم با نفرت نگاش کردم و گفتم :

 مجد... متتتتتتنفر!!!! نیازت متنفرم شرو -

 یقابل وصف ریغ یبازومو گرفت و با خشم هویخونه ... هنوز چند قدم نرفته بودم که  یحرف از کنارش رد شدم و رفتم تو نیا با

 گفت :

آدم  نیابلهانت ... فکر کردم شعورت اونقدر هست که ع یحرفا نیاحمق رو دوست داشتم ... الاقل تا قبل از ا یمن تو یول -

جز خودش به  اینفر که تو دن هی یعاطفه هست یر خودخواه بدخت هیتو ... تو  یول یبکن تیخطر پنهون کار یمعذرت خواه هیالاقل 

موقع که بخوام  نی.. از  دمیترسیموقع م نیبخورن تا آدم شن .. از ا یتو دهن یتو زندگ دیا.. امثال تو ب یکنیفکر نم چکسیه

 مه قبال باهاشون بودم باهات رفتار کنم ... ییو مثل زن ها زنمیم یباشم که بهت تو دهن یمن اون

صورتم خورد منگ شدم اونم  یکه تو یا دهیبا کش یکرد من رو بندازه رو کولش اول تقال کردم ول یسع یحرف چیه یبعدم ب -

 و نه : ستیبالفاصله من رو انداخت رو کولش و از پله ها باال رفت ....فصل ب

...  رفتیو بدنم ضعف م کردیدرد م از جام تکون بخورم .. تمام تنم تونمینم دونستمی.. فقط م دونستمیچند بود نم ساعت

.... به ومدیزده بودم والتماس کرده بودم در نم غیکرده بودم خشک شده بود و صدام از بس ج هیاشکم از بس گر یچشمه 

 مرگ سردم بود ...  یاندازه 

دوست  ومدیمنظمش م ینفس ها یبود و صدا دهیرو که بغلم خواب یوونیح نیهنوز ا ریتفاس نیا یبود .... با همه  نیا شیبد

 داشتم ....

 که امشب .... یوونیح

 کلمه بهم تجاوز کرد ... یواقع یبه من به معنا نیشرو

 کردم ... هیکردم ... من جلوش گر هیزدم... گر غیبگم ... فقط ج یچ دونستمیکار کنم!!! نم یچ دونستمینم

 یصدا یصورتم ...ودوباره شروع کردم به هق هق ... هق هق ب ینشست رو یتک تک اون صحنه ها عرق سرد یآور ادی با

پام احساس کردم  یخون رو رو  یلحظه گرم هی یگرفتم ... برا واریاز جام بلند شدم .. دستم رو به د یبدون اشک ... به سخت

 ... چندشم شد ...
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قدم  هیفکر  نی.. با ا کنمیم فیو براشون تعرلحظه ر نیکن ا فیداشتم ... با خودم فکر کردم ...اگه بگن بهم مرگ رو توص ضعف

... دستامم جون نداشتن ... با  ستیتو رگام ن یخون گهید کردمیدم در ... احساس م دمیرس یبرداشتم و خالصه به سخت گمید

 گلوم بود و بس ............................. یتو یخفه  غیج ادیم ادمیکه  یزیتنها چ یقدم بعد

 

 دی.. فکر کردم شا یپاک نیبرف .. ع نیبود .. ع دیلحظه همه جا سف هی یشدم .... برا  داریچشمم ... ب یکه خورد تو ینور آفتاب با

 با خودم گفتم : زدیکه بهم لبخند م یخانوم ی افهیکه اشتباه کردم و با ق دمیکم کم فهم یتموم شده .. ول یهمه چ

 معرفت !!!! یب یآدما یای.... اونم دن یخوش اومد ایبه دن -

 زن به خودم اومدم : یصدا با

 !!!!یخانوم ریظهر بخ -

 شد .. از لفط خانوم بودن ... چندشم

 قار قار کالغ بود گفتم : هیکه شب ییبهش انداختم و با صدا ینگاه

 !!کنم؟؟یم کاریچ نجایمن ا -

 زد و ادامه داد : یکه شوهرت آوردتت ... بعدم لبخند یبود هوشیب -

 ینجوریو از شب قبلش حواست باشه .. تا ا یبدون قیعادتت رو دق یزمان ها دیبا زمیبنده خدا رنگ به رو نداشت ...عز -

 .. یضعف نکن

 تکون دادم ...و با خودم گفتم : یبودم .. سر یعصب

 ....!!!!!!!!!!!!!!!!!! کثافت .... رنگ به رو نداشته ... اون موقع که ... چارهی... ب آره

 بست!!! خی... حالم دوباره بد شد و نوک انگشتام  شبید یآور ادی با

افکار  نیرا انداخته ... با ا ییرو گرفته ... چه بنده خدا بنده خدا نیچشمش شرو نکهیخودم گفتم مثل ا شیبستم .. پ چشمامو

 وا...رفت ه غمیدنده اون دنده شم که از بدن درد ...ج نی... و اومدم ا رونینفسمو محکم دادم ب

 ... رونیاز در رفت ب حیلبخند فوق مل هیاز در اتاق اومد و تو و خانوم پرستار با  نمیشدم همزما شرو ینوریا یوقت

 جوجو؟؟؟؟!! یچطور -

 همه وقاحت کف کرده بودم ... نیا از

 به گونم .... دیو آروم دست کش کترینگاش کنم رومو کردم اونور که اومد نزد نکهیا بدون

 بلند گفتم : یبا صدا بایو تقر دمینخراش یاون صدا با

 ...یدستتو بکش وحش -

 زد و سرش رو آورد دم گوشم و گفت : یلبخند

 که توهم بدت اومد ... ستین -

 گرفته بود ... بغضم

 گفتم : دیلرزیکه م ییصدا با

 که ... یکارن نه من نیکه ا ادیخوشون م ییاونا اتیکثافت کار نیاز ا -

 شده بودم ... ریشد ... چقدر تحق یاشکم جار یسرم ... دوباره چشمه  دمیونور... و لحاف رو کشرومو کردم ا بعدم

و در روبست .. لحاف  رونیصدا رفت از اتاق ب یب قهیبعد از چند دق یلحاف نار کرد ول یباال سرم موند و سرمو از رو گخید کمی

 یاز جام پاشدم ... سوزن سرم رو از دستم کندم و آروم از رو واشیکنار .. اشکامو پاک کردم ... و  دمیسرم کش یرو از ر

بود تمام گردنم کبود و  یدنید افمیبه صورتم زدم ... ق میآب خوردم و آب کمی لگلوم خشک بود او نییتخت اومدم پا

 رفتمیم یچجوربهم خورد  شیاز پ شیب نیکامل خون مرده بود .. حالم از شرو نمیی... لب پا هینجوریدستامم هم دونستمیم

 دانشگاه ؟؟؟!!

بغل در  هیصندل یکه رو  نیبرداشتم و لنگون لنگون رفتم سمت در و تا در رو باز کردم شرو یچوب لباس یرو از رو  میروسر

 گفت : سادینشسته بود خبردار وا

 ... ادیدکتر ب یبذار دیخانوم موشه کا با -

 نگاش کردم و گفتم : یعصب

 !!!!رمیتا بم نجایا زنمیم غیاونقدر ج ای خودمیخونه  میبریاالن م نیهم ای -

 کرد... نیرو گرفت و بردتم و سوار ماش صمیترخ یبرگه  عیسر ی..ولدید ینگام چ یتو دونمینم

 ... دیگفتم کل تیراست رفتم سمت در اپارتمان و با عصبان هیو من  میخونه ...از پله ها باال رفت میدیظهر بود که رس 12

 داد باال و گفت : رو ابروهاش
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 برم تو گفت : کردیبهم اشاره م کهی... بعدم رفت سمت در و بازش کرد و در حال ستین یخبر دیاز کل -

 هیرفتم تو و  یحرف چیه یب نیهم ی.جون نداشتم ... واسه  یبزن غیج یتونیم یهر چقدر خواست ایخونت ...  یتو یایم ای - -

اسم  دونمیو نم یبودم از هر حس یشده بود ... ته یباال و در رو بستم و افتادم رو تخت .... ته دلم خال یراست رفتم طبقه 

که از  یبد یافکار و خاطره  یهمه  یلحاف و چشمم و رو ریز دمی... با همون لباسا خز مبذار یاون لحظه و اون احساس رو چ

 خوابم برد ...  عیسر یلیبستم و از ضعف خ خوردیذهنم وول م یتو شبید

.... دل  کردیاز جام پاشدم ..دل و کمرم به شدت درد م ری.. با تن خورد و خاکش دمیبود که از خواب پر 3 یظرفا کنمیم فکر

دست نوشته بود .. خط  هی خچالیدر  یبعد از درآوردن مانتوم رفتم سمت آشپزخونه ... رو نیهم یداشتم واسه  یبد یضعفه 

 بود ...  نیشرو

 .. گرم کن بخور ...خچالهی یاومد رفتم شرکت ... برات ناهار گرفتم تو شیپ ی.. کار زیعز یانایک "

 ..  بوسمتیم

 

 "اتاقمون سر بزن!!!  ییدستشو یبه کمد تو یالزم داشت یا گهید زی.ن : به چپ

 ییدستشو یبود؟؟؟!! دوباره رفتم باال و رفتم تو یکردم ... منظورش چ کهیکه تو وجودم بود کاغذ رو هزار ت یتمام حرص با

 یلیخ هیدلگرم هیلحظه تنم داغ شد ...  هی یبرا یچرا ول دونمیبود ...نم یبسته پد بهداشت 12از  شتریکمدش رو که باز کردم ب

 رفت ... نیاز ب فاصلهبال شبید یآور ادیزود گذر که با 

 

حرف بزنم  تونستمینم گهید یکه با کت هیقض نیبزنم ... راجع به ا نیزنگ به مامان نوش هیگرفتم  میرو که خوردم تصم ناهارم

شماررو گرفتم ... با  یمعطل یفکر تلفن رو برداشتم و ب نی... با ا کردیکمکم م نیمامان نوش دیالاقل شا یول شدیروم نم یعنی.. 

 گفتم : ینیمقدمه چ کمیو  یو بعد از سالم و احوالپرس دیچیپ ممامان تو گوش یزنگ دوم صدا

 .... شبیمامان من د -

 بگو مامان خجالت نکش.. -

 ...  دهینم تیبه من اهم نیشرو -

 اون توجه تمام باشه ... دیازد ستین تیتو اهم دیکه از د یزیاون چ دی!!! شاست؟؟یتو ن دیاز د نیا یمطمئن -

 گرفته بود .... بغضم

 !!!وونهیح نی....ماما ن اون ع نینه مامان شرو -

 ...یفکر کن ینجوریا شهیترس توئه که باعث م نیا دیشا زمی!!! عز؟؟؟یچ یعنی -

 ماااا مان؟؟؟!! -

 گرفت ....و ادامه دادم : دلم

 من بود . تیبدون رضا گمیبهتون م -

 نکهیاز ا شمیم مونی..دارم پش یکنینم یبه شوهرت محبت ی.. وقت یدینشون نم یرغبت چیتو ه یمامان خوب وقت انایک نیبب -

 ... کنهیمرد به زنش محبت م هی یک یکهبفهم یفکر کردم اونقدر بزرگ شد

 بودم؟؟؟!!! یچه حال یفهمینکنه م تمنیکردم ...تمنا کردم ... ازش خواستم اذ هی... من گر گمیم یفهمیمامان چرا نم -

 گفتم : ظیمامان به سطوح اومدم ... با غ هیریجبهه گ نیا از

طالقم نداده و  نیرو پنهان کردم و شرو مینامز هیمن  نکهی!!! ان؟؟؟یهست یقافله ؟؟؟؟؟!!! طرف ک قیرف ای نیرگگ کیشما شر -

 یزنم ول هی!! من جسما ؟؟یمامان؟؟؟!!! آماده کردن روحم چ یمن چ تی! رضا؟؟؟یگل روزگاره؟؟؟!! من چ یعنیبا شما مهربونه و... 

 کردم مامان!!!!! ریکامال متفاوت گ یایدوتا دن نیخوردم .. من ب یچه ضربه ا یدونیدختره م هیهنوز روحم 

 !!؟؟؟یچون از زنش توقع محبت داره جدا ش نمیاز ا یخوای؟؟!م هی... چ یرو خودت انتخاب کرد یکیرو هم اون  نیهم ا یمادر -

 بود؟؟؟!! یچه لحن نیافقط وا کنن؟؟؟!!!!  خواستنیمن رو از سرخودشو م یعنی...  کردمیمامان رو درک نم یها حرف

 رو دستم : ختیرو ر یآب پاک بعدشم

...  یمعذرت نخواست تیکلمه بخاطر پنهون کار هیبا اون مرد ... بهم گفته  یکنیم یلجباز دونممیسالته ... م 24تو  یمادر نیبب -

 کنمیکم کم دارم فکرم گهیم یریسمتش نم یسرد گهیاحوالتم ... م یایجو نیهمش از سمت شرو یول زنمیاگه من بهت زنگ نم

 بهم نداره .... یکرده وگرنه عالقه ا ینا موفق رو از سرش باز کنه با من عروس هیاون نامزد نکهیفقط بخاطر ا انایک

 کرده؟؟؟!!! کاریبا من چ نیشرو دیدونیشما م -

 هر ازدواجه!!! امدیکه پ هیکار نیجان ا انایک -

 مامان من آماده نبودم!!!!  یول -
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 و گفتم : دمیکش یقی...نفس عم دیفهمی!!! مامان حرفم رو نمفتم؟؟؟گیم یچ

 ...  رمیگیم سخت م دی.. شا ستیباشه مامان ...مهم ن -

 یروم نشد .. هرچ یول کردمیدلم رو براش باز م یسفره  خواستیدلم م یلیبا بابا حرف زدم ... خ ی قهیاز ماما ن دو سه دق بعد

 نبود ... و قرار شد بعدا بهم زنگ بزنه ... میبود مرد بود ... کت

 

آب گرم از حموم تازه اومده بودم  یدوش نسبتا طوالن هیرفتم سمت حموم و بعد از  5ساعت  دنیرو که قطع کرد با د تلفن

فلش نبود ق دیکل یدر اتاق رو بستم ... ول ختیچرا دلم فرو ر دونمیاومده نم نیشرو دمیدر فهم یصدا دنیکه با شن رونیب

 یشده بودم .... از چ ینجوری... جرا ا دمیهمه ضعف چشمام ترس نیاز ا نهیآ یخودم تو دنیبا د دمیکش یقیکنم ... نفس عم

 ؟؟؟!! دمیترسیم

کارش  دیفهمیم دینمود قدرت بود االنم نبا هی نیا دمیدیم زیتر و تم نیشرو شهیهم میزدم ... تا قبل از عروس بینه بخودم

سرم جمع کردم و  یباال سممیخ یو موها دمیکتون تا سر زانو پوش دیکوتاه سف نیآست رهنیپ هیکرده پس بالفاصله  شونمیپر

کشو  یاز تو نیهم یبه لبام ... دل درد داشتم واسه  دمیقرمزم مال کیمات هیزدم و  مکرم پودر به گردن یکل شیآرا هیبعد از 

لبخند زدم .. هر  هیپام کردم و  دمیسف یکفش رو فرش هیرژگونه حل شد .. یبود که با کم دهیمسکن خوردم .. رنگمم پر هی

هنوز خوابم  نکهیا الیبه خ نیر شدم ... شرویو بعد از زدن عطر از پله ها سراز ستیاز ته دل ن یذره ا دونستمیچند که م

 کمیصورتش و کال  یبود رو ختهید شد .. موهاش رزد و از جاش بلن یچشماش برق دنمی.. با د دیدیم ونیزیصدا تلو یداشت ب

 زد و گفت : یشلخته بود ...لبخند شهیبر خالف هم پشیت

 اه اه !! سالم خوشگل خانوم!!! -

 توجه گفت : یحال سرد جوابش رو دادم که ب نیو در ع یجد یخل

 به سر و روم بکشن نگن زن از مرد سره!!! یدست هیبرم  دیکه ... منم با ینجوریا شهینم -

و شونم رو انداختم باال و رفتم سمت آشپزخونه که  دمیکش یقی... نفس عم ی!!! ولمونیقبل از عروس هیشده بود شب لحنش

 پشتم اومد و دست انداخت دور کمرم و از پشت خم شد روم و دم گوشم گفت :

 ....  یدرست کن یزیچ ستمین یحالت راض نیبا ا رونیب میریشام م -

شده بود .. به هرحال تنهام گذاشت و رفت و منم از  ینجوریچرا ا دونمی...... نم ی.. لعنت رونیب دمیبغلش کش یرو از تو خودم

 تییسکویبا ب ییدم کردم .. داشتم چا ییچا هیآشپزخونه رو مرتب کردم و  کمیشام شدم ... عوضش  الیخ یخدا خواسته با ب

 ومدیبهش م یلیخ یلیبود که خ دهیپوش یدر طاه شد .. موهاش رو ژل زده بود بر خالف من سر تا پا مشک یجلو هویکه  خوردمیم

 زیکردم که اومد سمتم بعد از ناز کردن گونم دستش رو حائل م ینا خدا گاه اخم شبید یآور ادیبا  یشدم ول یجور هی.. دوباره 

 خم شد و گفت : یکرد و کم

 ؟؟!! کیو پ کیش یجا هی میبر ای ارنی؟؟!! زنگ بزنم غذا ب ستیگشنت که ن -

 رومو کرد سمت خودش و گفت : میبرگردوندم اوور که آروم با دستش چونم گرفت و مال سرمو

 !!؟؟؟یعروسک با من قهر -

کردم که با انگشتش شروع کرد باز  یفکر اخم نی... با ا ستین ادشیرو  شبی.. د ایداره گو مریآلزا کهیدلم گفتم مرت تو

 و گفت : دیکردنش و خند

 ؟؟!! ستیگونت ن یچال رو  نیا فیبخنده ... ح دیبا شهیمن هم یانایاخم نکن ... ک ینجوریا -

 چقققدددر پرووو بود!! نیشده بودم ا شوکه

 گفتم : کالفه

 نیع یکی نکهیبه ا ای؟؟؟!!!  دنیبهم بها م نکهی! به ا!شم؟؟یدرک م نکهیبخندم؟؟؟!! هان؟؟!!! به ا یزندگ نیا هیبه چ قایدق -

 ... کنهیباهام رفتار م وونیح

 حرفم رو خوردم .. ناخودآگاه تو چشمام اشک جمع شده بود ...  یق با

 شد ... ینکردم و اشکام جار ی.. منم ناخودآگاه مقاومت نشینزد فقط آروم سرمو گرفت تو س یحرف اونم

گرفته گفت  یبا صدا نییاز پا یول ومدیبرداشتم و رفتم باال و.. دنبالم ن نشیس یکردم خوب آروم سر از رو هیگر نکهیاز ا بعد

: 

 !!رون؟؟یب میبر -

 رهیلحظه کالفه به صورتم خ هی یچشمش افتاد به گردنم ... برا نییاومدم پا یو حاضر شدم .. موقع دمیلباس پوش میگفتن بر با

 ردنم و گفت :به گ دیشد و بعد دستش و کش

 کبود بشه خواستمینم -
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 حاال که شده... -

 ناراحتت کردم؟؟؟!! شبید -

 رو سرم کردم و رفتم ... میمنم روسر رونیو رفت از در ب نییحرف سرش رو انداخت پا یچپ نگاش کردم که ب چپ

 .. با تجب نگاه کردم که گفت : یشام بردتم دل و جگر ی... برا میهر دو سکوت بود نیماش یتو

 درست کنم ال اقل ... ستمیکه بلد ن ی... کاچ طیشرا نیا ی... اونم تو یمقو یزایبه چ یدار ازی؟؟؟!! ن هیچ -

 زدم ... و گفتم : پوزخند

 افتاد ... ادتیبعد از چند روز  -

 بهم کرد ... ینگاه

 !!!یدی.. نگو که نفهم یمتاهل ها گذاشت یایتازه قدم به دن شبیتو د -

 نگاش کردم ... گنگ

 لب گفت : ریو ز دیخند مهربون

 سواد!!!! یب یجوجو -

 گفتم : ضیغ با

 پاره نکردم که!!!  رهنیتا پ 72شما  نیآخه من ع -

.. محلش ندادم و از  دیخندیم ینجوریبار بود ا نیاول نیچند وقت ا نی.. بعد از ا شیمیقد یبلند .... ازون خنده ها دیخند

 یه نمیو شرو دمیترکیاونقدر بود داشتم م دونمیخوردم فقط م نایدل و قوه ا خیچند تا س ستین ادمی...  نییاومدم پا نیماش

رو هم تلنبار شده خندم  یخایکه تموم شد از س یو رفته بود به شدت رو اعصاب .. موقع گهیتا د 6آقا  گهیتا د 5آقا  گفتیم

 داشتم انگار واقعا جون گرفته بودم ... یخوبحس  یگرفت ول

 نگم کرد و کفت : یچپ چپ نیکه شرو یصندل یولو شدم رو  نیماش یکه اومدم تو یموقع

 !!؟؟یخالل دندون بدم حاج -

 و گفت : دیتعجب نگاش کردم که بلند خند با

آروغم  هی یو نوشابه .. لم داد ازیوکباب با پبعد از زدن چل ایبازار یحاج نیا هیچه وضع نشستنه ... شب نیآخه دختر خوب ا -

 ... میش فوریبزن ک

 هیچشماش  یتو نیشرو دمیصاف نشستم د یواشیخنده و  ریچند وقته نتونستم خودم رو کنترل کنم و زدم ز نیاز ا بعد

 لبخند و گذرا و بعدم رومو کردم اونور... هیکردم به  لشی...خندم و قورت دادم تبد هیچراغون

رفتم باال تا لباسام رو عوض کنم که الفاصله پشتم اومد تو ودر رو  میدیکه رس یتا خونه سکوت بود و سکوت ... موقع بازم

 و اومد سمتم وآروم گونمو ناز کرد و گفت : دی.. مهربون خن واریبه د دمیکه چسب ادی.. اونقدر ز دمیبست .. ترس

 اوخت کردم؟؟!!! شبید -

 مثبت تکون دادم ... یبگم اگه اون اوخ که چه عرضکنم که حرفم و خوردم و سرمو به نشانه  واستمخیترس نگاش کردم ... م با

 و گفت : دیو آروم گونم رو بوس دیخند دوباره

 !!؟؟؟یاوخت کردم .. امشب بوست کنم خوب ش شبیحاال که د -

 خودآگاه گفتم : نا

 ... کنمینه!! خواهش م -

 تر فشارم داد و گفت : محکم

 ...باشه؟؟!! یتا خودت بخوا زنمیبهت دست نم گهید انایک -

چشماش  یبار چونش رو گرفتم و سرش رو برگزدوندم .. تو نیاول ی.. برا دیلحظه سرمو آوردم باال که سرش رو دزد هی یبرا

 : ی..فصل س مونهیپش دمیدیم نکهیبود ... ا نیتسک کمیخوب  ینزدم .. ول یاشک بود .. حرف

 

از صلح ما  یهفته ا هی باینشدم و قبول نکردم ...تقر میمستق یصراط چیبه ه یازم خواست برگردم شرکت ول نیشرو نکهیا با

 یهر شب منتظر بود تا برگردم سر جام ... ول نیشرو فهممیکامل م میدیخوابیدو تا اتاق جدا م یمدت تو نیا یو تو گذشتیم

 ... یچه هر چ یچه عاطف یروحبهش نداشتم ... چه  یخوب ... هنوز کشش

خانم دادگر مطلع شدم بصورت  شونیگذشته با تماس منش یهفته  یفرافرم بود ... تو یتو میروز کار نیاول کشنبهی اونروز

ک  ییروزها قایدق یعنیفرد )  یبلکه روزها یوقت ادار ی مهیصورت که هرروز تا ن نیپاره وقت قبولم کردن ... اونم نه به ا

سفارشم رو کرده بود و  نیداده .... شرو یرو ک شنهادیپ نیحدس زد که ا شدیرت تمام وقت .. البته مدانشگاه نداشتم!!!( بصو

اشتغال به  طیبا من با شرا یحاضر به همکار یشرکت چیه دونستمیچون م یکنه ول یدوست نداشتم اون مداخله ا نکهیبا ا
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البته در  دادنینم ی... حقوق چندان ردمخونرم نداشتم پس قبول ک یو حوصله  هیبرم ات خواستمینم میو از طرف ستین لیتحص

کالمو  دیخوب بود و با یلیشرکت ها خ ری.. وگرنه در برابر حقوق سا گرفتمیم نیکه من اون موقع از شرو یاون حقوق زیبرا

 هوا!!! نداختمیم

 دونمیبل آماده کرده بودم رو تنم کردم .. نمدوش آب گرم ... لباسام رو که از شب ق هیپاشدم و بعد از 6صبح ساعت  میبگذر

 یمانتو هیاونروز  گرفتتمیتازرو تجربه کنم بد جور استرس م طیمح هیو  دیجد یجا هی خواستمیبود که هر وقت م یچه حکمت

مرتب باشم واسه  خواستیروز اول دلم م یبرا دیو شال سف فیک هی.  دیسف یکتون هیو  یسرمه ا نیج هیبا  دمیپوش یسرمه ا

 شدم ...  ریکردم و از پله ها سراز حمیمل شیآرا هی نیهم ی

نا خودآگاه  یچرا ول دونمی... نم خوردیم ییشلوار کوتاه و بدون باال تنه نشسته بود و داشت چا هیبا  نیآشپزخونه شرو یتو

 گفتم : یعصب

 خونست ؟؟!! یچه طرز گشتن تو نیا -

 ابروش رو داد باال و گفت : یتا هیبر اندازم کردم  کهنیآورد و باال وبعد از ا سرش

 جان؟؟؟!!!  -

 تو خونه؟؟؟!! یردیم ینجوریا یکه چ یعنی یدیکه شن نیهم -

 نگام کرد و گفت : یچپ چپ

 کرد با اشاره به من گفت : یچادر سر کنم!!! بعدم اخم دیجلو شما با دونستمینم دیببخش -

 ...یشرکت اجنب یبر یبزنه ...اون منم که هفت قلم بزک کرد یبخواد حرف میکس -

 حرصش بدم گفتم : نکهیا یگرفته بود واسه  خندم

 خوشگل شدم ؟؟؟!!!! هیچ -

 تکون داد و گفت : یزد سر یلبخند

 که .. یاگه نبود یاون که بود -

 تاسف تکون دادم و گفتم : یبه نشانه  سرمو

 بد بخت ... نیظاهر ب یا -

بعد از دو  ختمیر ییو مشغول شد .. منم چا نییشد ... و سرش رو انداخت پا مونیبگه که پش یزیکرد و اومد چ یبلند ی خنده

 از جام پاشدم و گفتم : عیسر 7ساعت  دنیسه لقمه خوردن با د

 1!!؟؟؟یندار یکار گهیمن برم د -

 نگام کنه گفت : نکهیا بدون

 !!!رسونمتیتموم کن صبحانت رو م نیبش -

 ... شمینه مزاحمت نم -

 تک خنده کرد و گفت : هی

 زوج دست من ؟؟؟!! یفرد دست تو باشه روزها یروزا نیماش یخوای.. بعدم م ستی... آدم زنش که مزاحمش ن یمراحم -

 گفتم : ییپررو با

 رو برداشتم تا برم ... چیبعدم سوئ هیباشه فکر خوب -

 که رو کرد با خنده گفت : -

 !!!!یتشکر هی یزیچ هی یبوس هیالاقل  -

 ... و رفتم .. دمیسوخت ... و از پشت سر خم کردم و گونش رو بوس طونشیش یچشما یدلم برا یچرا ول دونمینم

 : گفتیکه م ومدیراه صداش م یتو

 ...یبد یلی.... !!! ا؟؟؟!! خ ستیقبول ن نیا -

گاز دادم ... چقدر اونروز  یآهنگ شاد گذاشتم و با خوشحال هیکه شدم  نیگفت ... سوار ماش یچ دمینشن گهیرو بستم و د در

مخصوص کارکنان پارک کردم  نگیپارک یرو تو نیبود ماش 8 یکایساعت نزد بایشرکت تقر دمیکه رس یبنظرم خوب بود ... موقع

کار و  زیرنگ با دوتا م یآب کیاتاق کوچ هیکرد سمت اتاق کارم ...  مییزد و راهنما یلبخند دنمیو وارد شدم ... خانوم دادگر با د

 داشت رو به خانوم دادگر کردم و گفتم : اطیپنجره رو به ح هیو  ینقشه کش زیم هی

  دیاز کارم ه من بد حیتوض هی شهیم دیببخش -

 زد و گفت : یبا محبت لبخند

 خدمتتون!! انیاالن جناب ارفع خودشون م ستمین انیمن که در جر -



Roman-City.ir 
 همسایه منن رما

 

https://telegram.me/romancity 172 

 

 نجایا یبود ول کیبزرگ ش نی... ذوق داشتم ... درسته شرکت شرورونیزد و از اتاق رفت ب یکردم اونم مجدد لبخند یتشکر

 یداشت ... جلو گهید یصفا هی شیداخل یمعمار یدارش و طرح سنت اطیخوش آب و هوا و ساختمون بزرگ و ح یبه خاطر منطقه 

 ع وارد شد ...ارف وبه در خورد  یبودم که تقه ا ستادهیپنجره ا

 ارفع اومد تو با لبخند گفت : انیشا شهیخالف تصورم که ارفع بزرگ وارد م بر

 سالم خانوم مشفق .. -

 شما؟! نیسالم ...خوب -

 !!گمیم کیرو تبر تونیممنون ...روز اول کار -

 زدم .. اونم با لبخند جوابم رو داد و گفت : یلبخند

کرده ازتون  یسع میلیو خ نینمونه اش بود یکرد و گفت از کارمندا فیشما تعراز  یلیخ نیراستش بر خالف تصورم شرو -

گرفتم شمارو  یمیو تصم نیشرو ی... به هر حال من با توجه به حرف ها هیآت دیبرگرد دیکنه اما شما .... قبول نکرد یعذر خواه

شرکت ... اتاقم رو هم با شما قسمت  یداد استخدام کنم و بخاطر کمبود فضا حیکه خانوم دادگر براتون توض یبه همون صورت

 کردم ..... 

 زدم و گفتم : ی... لبخند واریاب شده به د یشعر ها نیو ا یرنگ آ نیمرد باشه با ا هیاتاق اتاق کار  نیا شدینم باورم

 باعث زحمت بشم .... خواستمیممنون!!! نم -

جرا  دونمیشرکت در جلسه اتاف رو ترک کرد.. نم یبرا یدست گرم یبرا کیزح کوچ هیو دادن  فمیازد و بعد از شرح وظ یلبخند

به  میکه کس ستنین یمیاونقدر صم دونستممینزده و م یاز ازدواج من باخودش حرف نیشرو گفتیبهم م یبیحس غر هی یول

رو  یافکار گش نینداشتم ... ناخودآگاه بعد از ا ی... حس خوب هیک نیزن شرو دونهیاگرم بدونه نم ایگوشش رسونده باشه 

 ..  نیبرداشتم و شرکت رو گرفتم ... شمس با رو خوش جوابم رو داد و بعدم بالفاصله وصل کرد به شرو

 جانم  -

 مقدمه گفتم : یب

 من زنتم؟؟!! یتو به ارفع گفت -

 گفت : قهیکرد و بعد از چند دق سکوت

 نه چطور؟؟؟!! -

 !!!ینجوریهم -

 زده؟؟!! یحرف -

 نه ... -

 از اونجا؟؟! یهست یراض -

 !!ادی!!! خوشم م هیقشنگه سنت یلیفضاش خ یهنوز که آشنا نشدم ول -

 قشنگ تره ؟؟!! نجایاز ا -

 کرد ... اسیباهم ق شهی.. نم یسنت نجایاونجا مدرنه ا -

 بله خانوم مهندس متوجه ام ... -

 اومد که گفت : یزنونه ا زیر یهمون موقع صدا دییگفت بفرما نیبه در اتاقش خورد که شرو یتقه ا هوی نیح نیهم یتو

 !!؟؟یندازینقشه ها م نینگاه به ا هی نیشرو -

 : دمیبود لحنش پرس بیکه برام عج ییتنم مور مور شد و با صدا هویحبس شد ...  نمیس ینفسم تو یچرا ول دونمینم

 

 ؟!!بود اومد؟ یک نی؟؟! ا نیشرو -

 گفت : هوی یجد یلیخ

 ...رمیگیمن کار دارم بعدا باهات تماس م -

 یسراسر وجودم رو پر کرده بود ... صدا آشنا نبود ... پس تنها کس یحس بد هیبه دست مات بودم ....  یربع گوش هیاز  شتریب

 بایذهنم مونده بود ...تقر یدست بر قضا اسمش از اونروز خوب تو یچرا ول دونمیمقدم بود ... نم حهی...مل دادمیکه احتمال م

نکنه بخاطر رفتار من  نکهیا یرو رفتینداشتم مدام ذهنم م ی... تمرکز کنمیکار دارم میچ دمیاز اون ساعت به بعد نفهم

فکر داغون بودم  هینقشه هزار  هی!!! هزار و  نکارستیبه تو چه !!!!!!!!!!!!!! اون خودش ا زدمیم بی... بعدم به خودم نه نیشرو

بعد  نیهم یشرکت روم باز کنن ... واسه  یکه تو یحساب یبرا یدار یاتیح یدستم مهمه و جنبه  ریطرح ز دونستمیم میاز طرف

 تیرضا یبه نشانه  یکارم سر دنیدادم به کار و شکر خدا ارفع با د شدیباالخره حواسم رو تا اونجا که م یساعت خودخور هیاز 

 گذشت ... ریتکون داد و اونروز بخ
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و مشغول  دمیپوش ی... باالخره با خودم کنار اومدم لباس مرتب یول رفتیبود اومدم خونه ....دستم به کار نم 6 یطرفا ساعت

 شام درست کردن شدم ...

دلم  یحرفا تو نجوریا دونستمیروبرو شم م نیبا شرو نکهیاز ا دمیترسیکرده بود و م خی... تنم  ختیدر قلبم ر یصدا با

 اومد : نیشاد شرو یتوجه به کارم مشغول شدم که صدا یب مونهینم

 دیحرف دستاش دور کمرم حلقه شد و گونم رو بوس نی!!!!! خانوم خوشگل ما چه کرده و همزمان با اادیم یخوب یبه به !! چه بو -

... 

 نگام کرد و گفت : هویادم که لب سالم د ریوز دمیکش رونیحصار دستاش ب یخودم رو آروم از تو -

 !!؟؟؟ی!! تو خوبانا؟یک -

 آره !! چرا بد باشم؟؟؟!! -

 هاش رو انداخت باال و گفت : شونه

 با هم ... ادتهی.... یخودم بود شیپ خوادیچقدر دلم م یدونینم یمجبورت کنم ول خوامی! نم؟؟؟یا یراض دتیاز سر کار جد -

 بود که تو ... نیاون مال قبل از ا ی... ول ادمهیآره  -

 بود ...  یهمه چ یاینگاش گو ینزد ول یحرف

 آروم گفت : یاز اون نگاه با صدا بعد

 من برم لباسام رو عوض کنم ... -

زن ها مردشون  گنی...م دی... شا کردمیاشتباه م دی.. دلم براش تنگ بود .. شا یچرا ول دونمیتکون دادم که رفت ... نم یسر

 بودم شک تو وجوودم انداخته بود ....  دهیکه شن یزیمن فقط اون چ ی... ول فهمنیم کنهیم نتایخ

 لب گفتم آروم گفتم ... ریکردم افمار بد رو بندازم دور ...دو سه بار ز یو سع دمیکش یقیعم نفس

 ... نیشرو

 ... نیشرو

 ...نیشرو

 گذشتیقرن ازش م هیکه به نظر من  ینه چندان دور یحس گنگ از گذشته  هی... تازه داشت  ختیریدلم هربار فرو م یتو

 ... زدیوجودم جوونه م یتو

 ... دونمی؟؟ نم ی.. به چ دی...اونم خند نیزدم که همزمان شد با ورود شرو یلبخند

 یجور هیرو من پر کردم و گذاشتم جلوش .. نگاههاش  نیبار بشقاب شرو نیاول یگذاشتم ... برا نارمیو ساالد ا دمیکش غذارو

ده دوازده  یوقتا مثل بچه ها یگاه تشیبازم معصوم یبد نامش ول یبود ... سر شام بهش زل زده بودم .... با تمام گذسته 

 ساله بود ...

 سر بلند کرد و با خنده گفت : هویبودم بهش که  رهیخ

 

 !!!میدیکه انگار تاحاال ند یکنینگام م یجور -

 ...  دمیخند

 بودم ... دهیتا حاال شوهر خودم رو ند ی.. ول دمتیچرا د -

بع از مدت ها با اشتها غذا خوردم ... وسط غذا رو کردم و  دمیکش یقیشد ... نفس عم یجور هی.. قلبم  دیصورت خند یپهنا به

 گفتم :

 امروز ارفع از کارم خوشش اومد!! -

 ... رهیسخت گ یلی.. حاج ارفع خ کالیبار -

 ...دیراستش پسرش کارمو د -

 ابروشو داد باال و گفت : یتا هی

 مگه بود؟؟!! انیشا -

 ... هیکیآره!! راستش اتاق کارمون  -

 و گفت : دیکش یقینمه اخم داشت نفس عم هی نییرو انداخت پا سرش

 نبود... گهیاتاق د یشرکت به اون در اندشت یتو یعنی -

 هام رو انداختم باال که گفت : شونه

 حلقت دستت بود ؟؟!! -

 نه!! -
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 دستت کن!!! -

 چشم!!! -

 مقدمه گفتم : یب هویحرف دوباره مشغول شد ...  یزد ... ب یلبخند

 !!؟؟یقطع کرد هویامروز چرا  -

 ابروشو داد باال و گفت : هوی

 !!؟؟؟یبپرس یخواستینم گهید زیچ یمطمئن -

 و گفتم .. دمیشوکه شدم ... ابروهامو در هم کش شیزیهمه ت نیا از

 نه چطور... -

 نگام کرد ....  مهربون

 که هست بدتر بشه ... ینیکار رو بکنم وضعش از ا نیاگه ا ترسمی... م سوزهیدلم م یمقدم رو اخراج کنم ول خوامیم -

 !ه؟؟یمگه وضعش چطور -

 ... به من و چند تا از کارمندا نخ داده!!! ستیجالب ن -

 تعجب نگاش کردم و گفتم : با

 .. نکهیا یعنی -

 گفت : ی.. با مهربون دیخند

 همون!!! یعنیآره  -

 گفتم : هوی

 امروز تورو به اسم صدا کرد ؟؟! نیهم یپس واسه  -

 و گفت : دیخند مهربون

 بدم و خالص!!  صلهیرو ف هیبار قض هیقطع کردم که  نیا یمنم واسه  -

 !!؟؟یگی.. دروغ که نم نیشرو -

 جوجو!!! کردمیم یرو از تو مخف نمیسنگ یکنم اون پرونده  یپنهون کار ایدروغ بگم ...  خواستمیمن اگه م -

 زدم... لبخند

 : دیازم پرس هوی

 بود .... کارهیبود؟؟؟!!چ ینامزدت ک انایک -

 .... ختیر قلبم

 .. دمیترس یول دونمینم

 ..بعدم با خنده گفت : نشیاومد و آروم بغلم کرد و سرم رو گرفت به س عیفهمد چون سر انگار

 ول کن!!!! ببخش ... نترس ... بخدا دست خودم نبود ... -

 بهم داد ... نا خودآگاه گفتم : یبیتپش قلبش آرامش عج یچرا صدا دونمینم

 سر جام؟؟!! امیب یذاریامشب م -

 و گفت : دیمهربون خند جدام کرد و نشیازس هوی

 ...یجدا ش یکه هست یینجایاز ا هیثان هی ذاشتمیچرا نذارم ؟؟؟!! اگه به خودم بود نم -

 نیهم یدلم براش سوخت .. واسه  دیکشیم ازهیخم یالک یه 9ظرفارو شست و از ذوقش از ساعت  یهمه  نیشرو اونشب

 خاموش کردم و گفتم : ونیزیتلو

 !!م؟؟؟یبخواب میبر -

 و گفت : دیفنر از جاش پاشد خندم گرفت خودشم خند نیع

 رام خودش کرده ... یمجد رو چجور نیالف بچه شرو هی نینگاه کن توروخدا بب -

 ... از ته دل ... دمیخند

و خانوادش حرف زد بر  اشیبابا مهربون من رو کنار خودش خوابوند موهام رو نازکرد و راجع به گذشتهاش بچه گ هی نیع اونشب

 ... میآغوش هم خواب رفت ینکرد فقط نوازشم کرد و تو یخالف انتظارم توقع

 :  کمیو  یس فصل

مدت اونقدر خسته  نیا یمن تو ی... ول دهیم ییبایبهش ز ییجورا هیو  کنهیم ادیرو ز جانشیکه ه هیزندگ بیفراز و نش گنیم

 ها نداشتم ...  بیتحمل نش یبرا یتوان گهیبودم که د
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 یگذشته شده بود البته هنوز روال عاد نیرابطمون ع نیاون سه هفته من و شرو یسه هفته از اون شب گذشت ...تو بایتقر

 ینداشت و به نوع یاصرار چیه نمیشرو یول دیلنگیمن بد جوور م یپا هی ینکرده بود از لحاظ عاطف دایرو پ یزن و شوهر یزندگ

شرکت  یدر عوض تو یجواب گذاشته بودم ول یبرگشتن به شرکت رو ب یبرا رارش... هنوزم اص کردیدرک م یمن رو به خوب

... هرچند  یمجده حال ارفع رو بد جور کرده بودم تو قوط نیهمسرم شرو نکهی, و گفتن ا میعروس یبا دست کردن حلقه  دیجد

 بود ....صرفا توهم  نکهیا ایهنوز مطمئن نبودم اصال از من خوشش اومده بود 

کرده بودن ... مامان اصرار  لیخاطر پنج شنبه رو هم تعط نیبود و به هم لیاون هفته سه شنبه و چهارشنبه اش تعط ادمهی

موافق  شتریشمال ..خودمم با شمال ب میکفش که بر هیپاش رو کرده بود تو  نیشرو یپاگشا ول یبرا رازیش میداشت که بر

 یالیازونجا که و یشمال ... از طرف انیعوض کردن آب و هوا ب یبرا نامیا انشد که مام نیبر ا میتصم نیهم یبودم .. برا

از اومدنشون از  یوسط کت نیو ا انیاونام قبول کردن ب نیشرو شنهادیشهرک بود ... با پ هی یبا بهزاد دوستش تو نایا نیشرو

 نامیو مامان ا میدوشنبه عصر حرکت کن اشد که م نیرو !! قرار بر ا لشیزد دل ییحدسا هی شدیهمه خوشحال تر شد که خوب م

 ظهر برسن ...  یکه سه شنبه، طرفا انیب یجور هی

 ومدیمسافرت .. خوشم م یواسه  دیرو گرفتم و رفتم خر نشیرفت شرکت ومنم ماش نیبعد از کالس دانشگاه شرو اونروز

الزمه  یهر چ گفتیدستم و م دادیکارت بانکش رو م یحرف چیه یحرفا بلکه ب نیو از ا یخوایچقدر پول م گفتیازش بهم نم

شمال خجالت دادم  یدامن از همون جنس برا هیخنک و  ینخ یمانتو  هیبا  مموسط خود نیو ا دمیخر زیعالمه چ هی بایبخر... تقر

سه ربع بعد از من اومد و اونم بعد از بستن  بایتقر نمیخونه و بالفاصله لباسام رو جمع کردم شزو دمیکوفته رس 6 ی...طرفا

 سمت شمال.... میشب بود راه افتاد 9 یکایکمکم کرد و نزد لیوسا ریبستن سا یساکش ,تو

 رو کرد بهم و گفت : نیکه شرو میکرج بود لیاوا

 مت... ببر یماه عسل درست حساب هی وریاواسط مرداد تا شهر یواسه  دمیقول م یماه عسله ول مچهین هی نیا -

 بهم کرد و گفت : یکه نگاه دمیکش ازهیزدم و خم یبخند

 . کنمیم دارتیشام ب یبخواب واسه  یاگه دوست دار -

 جمع کردم و با غصه گفتم : لبامو

خوابم گرفته  نیهم یواسه  ستیمعلوم ن یزیشب چ یکیتار یجادشه ... تو دنیلطف شمال رفتن به د فتمیصبح راه ب شدینم -

 از االن...

 دستش و گفت : یو گرفت تو دستم

 !!!!نیعقب یاالنم کل نی!! هم چونمیکالس امروز رو بپ شدینم انایبه جون ک -

 دستش بود کم کم خواب رفتم ... یکه دستم تو ینجوریتکون دادم و هم یسر

 شدم ... خواب آلو نگاش کردم و گفتم : داریب نیشرو یچند بود که با نوازش ها دونمینم ساعت

 ه شامه؟؟؟!!وقت -

 !!!میدینفس روندم .. رس هیکنم  دارتیب ومدینه!! دلم ن -

 دادم باال و با تعجب گفتم : ابرومو

 ساعت چنده؟؟!! -

- 12.5 !! 

 اخم نگاش کردم و گفتم : با

 روند مگه ؟؟؟!!! یچجور -

 گفت : یبا شرمندگ دیخند

 

 

 از فرصت سو استفاده کردم!!! یخواب بود -

 یبه اطراف انداختم جا ینگاه نیهم یواسه  الیبه و میدیافتاد رس ادمی...تازه  نییپا نیاز ماش دمیچپ نگاش کردم پر چپ

داشت .. داخل که  ییبایچوب و سنگ ز یکه چراغاش روشن بود نما الیخود و یمعلوم نبود ول یلیبود البته تو شب خ یقشنک

 خودشه تا برگشتم ازش بپرسم انگار که ذهنم رو خونده باشه گفت : نیزاید ومدیتر بود به نظر م ریچشمگ اریشدم بس

 کردمه!!! خوبه؟؟؟!! ادهیکه پ یطرح نیکار خودمه!! اول -

 گفتم : یجد یلیدادم باال و خ ابرومو

 !!!!دمینظر م میرفتیم میداشت -

 و گفت : دیخند بلند
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 بله !!! حتما خانوم مهندس!!! -

 زدم و گفتم : یلبخند

 ؟؟ من گشنمه !!! میدار یب!! شام چخو -

 حرف بزنه که گفتم : اومد

 !! مسافرت مال استراحت زنه!!!کنمیماهه دارم کار خونه م هی!!! من االن  نیبب -

 رو گذاشت رو چشمش و گفت : دستش

 چشم!!!! یبله !!! به رو -

 

 .. نییرفتم از پله ها پا رجهیش نهینگاه به آ هی یفنر از جام پاشدم بدون حت نیع یکت یروز بعد با صداس خنده ها صبح

 گوشم گفت : ریجور که تو بغلش بودم ز نی... هم میرو بغل کرد گریو هردو همد دیکش یغیج دنمیبا د یکت

 !!!نهیبیرو بغلش م یصبحا چه لعبت نیشرو چارهیب -

 و گفت : یخنده و رو کرد به کت ریکه زد ز دیشن یچجور نیشرو دونمینم

 ... ستین نجوریا شمیبا همنه با -

 دید هی نهیآ یخودمم تو نیح نیهم یو تو دمیچپ نگاشون کردم که مامان از در اومد تو و با ذوق اونم بغل کردم و بوس چپ

 و گفتم : یداشت ... رو کردم به کت یبود و چشمام پف بد دهیچی.. موهام توهم پ گفتیراست م یکت یزدم.. وا

 !!ن؟؟یایشما که قرار بود ظهر ب -

کله از  هیجت  نیارشدش تنگ شده بود .. ع یبچه  ی.. بابا دلش برا گهید میدیخوب زود رس 1!ام؟؟ی.. ظهر ب میبر یخوایم -

 شده دم در ... هوشیروند ... االنم فکر کنم ب نجایتا ا رازیش

 بود گفت : دهیرو شن یکت یخنده و همون موقع بابا از در اومد تو و انگار حرف ها ریز میهمه زد یحرف کت نیا با

 !!!نمیبابا بب ایذره شده ب هیخانوم  انایک یمعلومه دلم برا -

 : گفتیکه م یکت یبا صدا قهیعطر تنش تنگ بود ... بعد از چند دق ی.. چقدر دلم برا دمشیبغلش کردم و بوس محکم

 کن!!  بغل ینجوری!! تو برو شوهرت رو ا یبسه!!! بابام رو تموم کرد انایا ؟؟! ک -

 و گفتم : یخنده از بغل بابا در اومدم و رو کردم سمت همگ با

 برسم خدمتتون!!! زیتم رمیبگ یدوش هی دییرو عفو بفرما ریحق نیا یساعت مین هیزشتم ..  یلیچون بنده خ -

 به آسمون برد و گفت : یدست یکت

 

 

 ...یبرو فدات شم خدارو شکر خودت باالخره متوجه شد -

چپ چپ نگاشون کردم از پله ها با خنده اومدم باال .. وسط پله ها دوال شدم رو به  هیو منم  دنیحرکتش همه خند نیا با

 گفتم : نیشرو

 !!!امیرو نشون بده تا من ب تیخانه دار -

.. فرستادم واسش که رو هوا گرفت و چسبوند به لبش  یجبران بوس یتکون داد ... منم برا یزد و با سر یچشمک نیشرو

کمرنگ و  یدامن آب هیبعد با  قهیدق 22 بایحموم ... تقر یخوشم اومد و آوازخون رفتم تو یلیکارش خ نیاز ا یجرا ول دونمینم

..  نییشمال وز نکنه از پله ها اومدم پا یهوا یپشت سرم جمع کرده بودم تا تو حکمکه  ییو موها یحلقه ا نیآست دیبوز سف هی

و  دمی.... وارد شدم و دوباره جفتشون رو بوس کردنیجابجا م لیآشپزخونه وسا یداشتن تو انایمان و کبابا رفته بود بخوابه و ما

 : دمیپرس

 کجاست ؟؟!! نیشرو -

 با لبخند گفت : یکت

 بهزاد دوستش با برادرش اومدن !!!! -

 گل کرد و گفت : طنتمیش

 بهروز؟؟!! -

 هاش سرخ شد و گفت : گونه

 

 

 آره!!! -
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 نزدم که مامان رو کرد بهم و گفت : یحرف گهینگاش کردم که لب به دندون گرفت و اشاره به مامان کرد منم د طونیش

 ... انیم نامیخاله ات ا یراست -

 : میباهم گفت یمن و کت هوی

 !!!؟؟؟یییییییییییچ -

 شد و گفت : یعصبان یکت

 ان شما هنوزم براتون عبرت نشده رفتارشون ...!!! مامان؟؟؟؟؟یکه ب فتنیکجا دارن راه م نیقوم الظالم نیا -

 لب گفتم : ریرو گرفتم و ز یکت دست

 آروم ... بعد رو کردم به مامان و ادامه دادم : -

 !!ان؟؟؟یشد که اونام خواستن ب یچ -

 و گفت : دیکش یقینفس عم مامان

از سر بازش کنم  نکهیا یحرفا منم برا نیپاگشاش کنم و ا خوامیم ادیاگه م ادیم التیتعط یبرا انایزنگ زد و گفت ک روزید -

 نه گذاشت و نه برداشت گفت : هویکه  مشونینیاونجا بب میریم میشمال و ماهم دار رنیم نیدارن با شرو انیگفتم نه ... نم

 بگم!!! یزینتونستم چ گهی!! منم دکنمیرو دعوت م انایو اونجا ک امیبرن شمال پس منم باهاشون م خوانیو شوهرشم م بایفر -

 و گفت : دیلب غر ریز یکت

 تا بچزووونمش!!!! کنمیآره اونجا دعوتش م -

 گفتم : یرو آروم کنم شونه باال انداختم و با لحت آروم یمامان و کت نکهیا یبرا یاسترس گرفته بودتم وا بناخودآگاه

انگار کنار اومده الحمدا... باهمم  ینزده و به نوع هیراجع به اون قض یحرف گهیکه د نی!!! شروستیمهم ن یکت الیخ یب -

 !! در ضمن اون ذات خالرم خوب شناخته من مطمئنم!!!میخوشبخت

قانع شده بود از اون تب و  یمن تا حدود یاون لحظه احساس کردم مامان رفت تو فکر کتم که انگار با حرفا یچرا ول دونمینم

 تاب افتاد ...

خودم و خودشون رو  یعوض کردن حال و هوا یشمال برا میرفته بود اومد ادمیبه کل  نایمامان ا دنیکه تا اون لحظه با د من

 کردم و گفتم :

 !!م؟؟؟یبزن یچرخ هی میشمال ... بر میاومد نکهیمثل ا نمیبب -

حاضر شم از  رمی.. بعدم بدو با گفتن من م ایگیو گفت راست م دیبهم کوب یافتاده بود دست ادشیمثل من انگار که تازه  میکت

 .. مامانم و رو کرد بهم و گفت : رونیآشپرخونه زد ب

 کرد : میسمت در که صدا رفتمی... داشتم میمادر نی... شما بر رونیشه با اون برم ب داریمحسن ب کنمیمن صبر م -

 ؟؟! انایک -

 جان مامان؟؟؟! -

 !؟؟یمشکل ندار گهید نیبا شرو -

 خوب شده ... یلیرفته ... خ ادشی ینه مامان .. راستش انگار همه چ -

 !!؟؟یروابطتون چ یتو -

 !!امی.. ازش فرصت خواستم ... تا بتونم کنار ب یعنینه ...  -

 لب گفت : ریرو تکون داد و ز سرش

 ...!!!یشوهرت رو قبول کن یازهایکن زود تر ن یسرد بشه !!! سع تینذار زندگ -

صندل  هیو با  دمیآوردم و پوش رونیب یکوتاه نخ دیسف یمانتو هیلباسام  نی.. از بزدم و با گفتن باشه رفتم سمت اتاق  یلبخند

 یسرمه ا ینخ آب یمانوت هیبرمودا و  نیج هیبا  میبعد از من کت کمیکردم رفتم دم در .. لیرو تکم پمیت شیآرا یکم یو شال آب

 ...  میاومد و با هم راه افتاد میمال شیو آرا دیشال سف هیو 

سبز اطرافش قشنگ بود و از اونجا که  یبود از خود ساختمون فضا یقشنگ یالیبودم .. و دهیند یچیه شبید دمیفهم تازه

که با  میرفتیم شدیختم م ایکه به در یراه یتو میشمال عطر گل مستمون کرده بود ... داشت یفصل ها نیباتریاز ز یکیخرداد 

 اومد سمتمون و گفت : ونخند نیعقب ..... شرو میبرگشت نیشرو یصدا

 به به!! تنها تنها؟؟؟!! -

 گفت : یحلقه شده بود با حسادت نگاه کرد و رو به کت یکت یمن که دور بازو تیبه د بعدم

 ...  یخوب زن مارو از چنگمون درآورد -

 هول داد و گفت : کمیمن رو  یهمون موقع با حرکت با نمک یکت

 !!!لیخودت!!! بخ هیاز حسادت ارزون یری!! نم ایب ایب -
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که  نیشد ... شرو یسمت ما خندش رو خورد و لپاش گل ومدیبهروز که از ان دور م دنیبا د هوی یخنده که کت ریز میسه زد هر

..  میبه من انداخت که باعث شد بخندم و شونه هامو باال بنداز یدار یبه عقب کرد و بعدم نگاه معن یهفت خط عالم بود نگاه

 و گفت : یکرد رو کرد به کت کیسالم عل مهوز اومد جلو با هبهر نکهیبعد از ا

 لب آب .. نیرفتیم نیداشت -

 گفت : یقابل باور ریبل بل زبون با لحن مودبانه و غ طونیش یکت

 بله .. -

 و کفت : دیخند بهروز

 !ام؟؟؟ینداره منم ب یرادیا -

 و گقت : دیخند حیمل یکت

 !!کنمیخواهش م -

 و بعدم بهروز و گفت : یرو کرد به کت نیشرو نیح نیهم یتو

 !!میای... اومد پشتتون م میمنتظر بهزاد انایمن و ک نیشما بر -

دادم و اونام با گفتن با  یبه من .. سرمو به نشانه موافقت تکون ینگاه پرسشگر میکرد و کت نیبه شرو یزینگاه تشکر آم بهروز

 اجازه دور شدن ...

 و گفتم : نیرفتنشون رو کردم به شرو با

 از هم خوششون امده!!! نایا یدیفهم یتو ک -

 !!زدی!!! داد میهمون شب مهمون -

 !!!!ایزیت یادیتوام ز -

 تکون داد و گفت : دیتهد یو انگشتش رو به نشانه  دیخند

 پس حواست باشه ..  -

 گفت : یشد و با لحن عصب یجد هوی بعدم

 و .. مامانم ... وگرنه ...!! تنیبارم همتون دست به دست هم داد هیاون  -

آروم تر از قبل  نباریا نیهم یواسه  دیرو فهم می!! پس هنوز تمومش نکرده بود ... نااحتدمیاز لحنش رنج یچرا ول دونمینم

 گفت :

 گرون تموم شد برام کارتون!!  یلی!!! خگهیبهم حق بده د -

 شدم... مونیبهزاد از دور پش دنیبزنم که با د یحرف اومدم

که اگه  دیچرخیم نی... تمام ذوقم کور شده بود و تمام مدت ذهنم حول و هوش ا ایسمت در میمام راه افتاد کیاز سالم عل بعد

رو  زایچ یلیهنوز خ نیبود شرو ی.. هر چ شهیم یرو تازه کنه ..چ نیبزنه و داغ دل شرو یچند روز حرف نیا یخاله تو

الخصوص اسم نامزد سابق من براش روشن نبود  یعل اتیداشت و جزئ یکل ریتصو هیداستان فقط و فقط  نیو از ا دونستینم

بدم و  حیرو تا اونجا که بشه براش توض یخاله همه چ دنیفرصت ... تا قبل از د نیبا خودم عهد بستم در اول نیهم ی...واسه 

اعتراف  یکنار اومده و آماده بودم برا املبا دلم به طور ک بایمدت تقر نیا یبشنوه ... چون تو یاز دهن کس یزیچ گهینذارم د

 کرده بود ... ریوجودم رو تسخ یماه خورد خورد ذره ذره  9 نیا یک تو یبه عشق

 ...  زدنیشن ها با فاصله نشسته بودن و داشتن حرف م یرو یبهروز و کت میدیکه رس یموقع

موقر  یلیبودن .. بهروزم خ دهیپسند گروید جور همدبود .... ب دایپ یصورت کت یرو  حیمل یکه از ظواهر امر و خنده  اونجور

 ... دادیم حیداشت راجع به شغلش توض دمیو اونجور که شن زدیحرف م

بردن و بلندش  ورشیکردن رو به بهروز که اصال متوجه حضور ما نشده بود  یکیبا هو دست به  نیبهزاد و شرو نیح نیهم یتو

بهروز  یکار اون دوتا به خط نشون ها شتزیاز خنده و ب میرفته بود سهیر یو کت جلوتر انداختنش تو آب ... من کمیکردن و 

 به ما و گفت : درو کر نی... همون موقع شرو میدیحندیم

 من بهزاد ..... یآب تن نیایخودتون ن یچون اگه خودتون با پا نینخند -

 بعدم با ابرو اشاره به بهروز معلق در آب کرد ... -

 ومدیبدم نم دی... شا دونمیمن .. نم یشلوارش رو زد باال و رفت لب آب و پاش رو کرد تو آب... ول یبا ذوق پاچه ها یکت

 بغم کنه و ببرتم ... نیشرو

 نقطه شد ... هیآب و اونقدر شنا کرد و کرد .. تا  ینگاه به من رفت تو هیباال تنش رو درآورد و با  نیموقع شرو همون

زدم به آب و شنا کنون رفتم دنباش ... اواسط راه بودم چشم  یچجور دمیتنگ شده بود اونقدر که نفهم آغوشش یبرا دلم

رو  نیکه به خودم اومدم صورت شرو یآب موقع ری... ز نییپا دیآب منو کش ریاز ز یزیچ هی هویکجاست که  نمیانداختم بب
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... و بالفاصله بعدش هردو نفس زنون سرامون رو از آب  دیو لبام رو بوس کی.. که آروم سرش رو آورد نرد دمیروبروم د

 ... رونیب میآورد

 ... اون دور.. یتو مگه نرفت -

 شنات در چه حده ... دونستمیکال خطرناکه ... نم ایدر نیبه آب اومدم سمتت ... نگران شدم .. ا یزد دمید یچرا ول -

 صورتم بود رو زدم کنار و گفتم : یکه تو سیخ یو موها دمیخند

 حاال در چه حد بود ؟؟؟!! -

 سمت خودش... دیفقط نگام کرد و آروم دستش رو دور کمرم حقه کرد و من رو کش یحرف چیه یب

آروم سرم رو گذاشتم رو شونش  نیهم یبهم دست داد .. واسه  یحس خوب هیشدم  یزندون شیتو آغوش عضله ا نکهیا از

 .... دیآب و دوباره لبم رو بوس ریفتن آماده دوباره بردتمون ز.... اونم با گ

لبم رو از لبش جدا کنم ... ناخودآگاه  ومدیدلم نم ینگهم داشته بود ... نفسم تموم شده بود ول شیپ یاز دفعه  شتریب نباریا

 رهیخ یکیبه اون  میکردیو گه گاه سرفه م میزدینفس نفس م کهیو هر کدوم در حال رونیب میاز آب اومد هیبعد از چند ثان

 ... میشد

 گفتم : دهیبر دهیآگاه بر ناخود

 

 .... م ...ن .... دو .... ست ..... دا ......... رم ... نیشر ... و -

 !!؟؟ییییییچ...  -

 ... دمیکش قینفس عم هیدهنم رو قورت دادم  آب

 کرد سمت و دوباره بغلم کرد و گفت : شنا

 !!؟؟؟یگفت یییچبگو ....  -

 رو کرد بهم و گفت : هینزد... فقط بعد از چند ثان یحرف گهینگاش کردم .. اونم د بازم

 رو کولم تا ساحل ؟؟؟!! یایب یخوایم

 ... کردمیبار اضافه برجسته تر شده بود نگاه م هیشدم و تمام مدت راه به عضله هاش که از حمل  زونشیذوق از پشت آو با

فاصله  کمیشن ها نشستم و زانوم رو بغل کردم ... اونم اومد با  یبدون حرف اضافه رفتم و رو میدیکه به ساحل رس یموقع

 .... دیشن ها سمت آفتاب دراز کش یرو

سکوت  ی.... تو کردنیهم شنا م یکایو بهروز نزد یسمت بود و کت هینقطه شده بودن و بهزاد  بایو بهروزم تقر یو کت بهزاد

صورتش زدم کنار و سرمو دوال کردم تا  یآؤوم موهاش رو از رو دهیخواب نیچند لحظه احساس کردم شرو یراساحل ب

 .. دیلبام رو بوس دوبارهصورتش رو آورد باال و  هویرو ببوسم که  شیشونیپ

 هام سرخ شد و آروم گفتم : گونه

 ... نهیبیمارو م یکینکن  -

 :لب گفت  ریکه چشماش بسته بود ز همونجور

 !!!! ی!!! بعدشم .. خالف شرع نکردم زنم ستین یکس -

 آخه ... یول -

 شد و رو به من گفت : زیخ میاز جاش ن هوی

 ارمیبروم ب خوامی... من مردم مغرورم ... نم اناینکن ازم ک ی... دوری... ول ینمیکتری... بعد از خدا نزدی.... بفهم ... زنم یزنم -

 !!!!کینزد هیدور نیداغونم ... داغونم از ی.. ول

 گفتم : یهم یتا حرف دلم رو بزنم واسه  دمیفرصت د نیذهنم بهتر یتو

 اومدن شمال .. نای... خاله ا نیشرو -

 گفت : نیکرد و دوباره پخش رو زم ییییییبه موهاش و پف دیکش یدست کالفه

 منوّر کردن مجلسو ... خوب؟؟!! -

 بگم ... من ... خوامیم -

 بهزاد اومد : یصدا هوی نیح نیهم یتو

 ... نی..... چه خلوت کرد ویبه به مادام موس -

از جاش پاشد و بدون نگاه به من .. رو کرد به بهزاد و گفت  نمیسرم رو چرخوندم ... شرو یا یزورک یرو خوردم با خنده  حرفم

: 

 ناهار ... بد گرسنمه ... میصدا کن بر نمیاون دوتا مرغ عشق بعد از ا -
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.. تمام مدت به شانس  میشد الیو یراه دهیموش آب کش نیتا ع 5و بهروزم اومدن سمت ساحل و هر  یبهزاد کت یاشاره  با

 وسط .. نیا گفتیم یمحل چ یخروس ب نیبهزاد ع نیکه ا دادمیگندم فحش م

 ...  میما و نهار رو دور هم بخور یالیو انیشد بعد از دوش گرفتن دوتا برادرام ب نیقرار بر ا میدیرس یوقت

 نهار مامان رو کرد به من و گفت : زیم سر

 شام دعوت کرده ... یجون خالتون واسه  انایک -

 داد که باعث شد بابا بگه : یبد یظرف و صدا یناخودآگاه قاشق از دستم افتاد تو هوی

 ...میرینم میبر یخوایبابا اگه نم انایک -

آروم باش .. رو کردم به بابا و  گغتیبهم م ییجورا هیرو لبش بود و انگار  یکه لبخند محو نیتکون دادم با نگاه به شرو سرمو

 گفتم :

 ... انیتازه آقا بهزاد و بهروزم با ما م میریم ستین ینه مسئله ا -

خالرو از کاسه  یچشما تونستیبهزاد و بهروز م دنیافتاد .. بدم نبود د شیبه سرفه افتاد که با چشمک من دوزار یبار کت نیا

 !!!ادیخوشش م یاز کت دیفهم شدیالخصوص بهروز که کتمال از نگاهاش م یعل ارهیب در

بود که  2 یکیروز .... ساعت نزد نیاستراحت ب یبگم ... که گذاشتم واسه  نیکه من قرار بود به شرو یزیاون چ موندیم فقط

تا برن قدم  شدنیو مامان و بابام داشتن آماده م کردنیم یداشتن تخته باز نیبهروز و شرو مینشسته بود ییرایپذ یهمه تو

 و رو به من بهزاد گفت : دیکش یا ازهیخم یکه کت میکردیصحبت م همبا  میو بهزادم داشت یبزنن و من و کت

 اصال نتونستم بخوابم ... نیتو ماش شبی... د ادیخوابم م یلیبچه ها من خ یوا -

 و به بهزاد گفت :و ر سادیپاشد وا هویبهروز  یحرف کت نیا با

 استراحت کنن ... خوتنیبچه ها م میبهزاد بر -

و دست بهروز گرفته بود و  دیخندی... بهزادم م زدیازون قهقهه بدجنساشو م نمیخنده ... شرو ریز میهمه زد هویخدا ...  یوا

 : گفتیو م بردیکشون کشون با خودش ک

 تو!!!! یمرده رو برد یهرچ یبهروز آبرو -

رو بگم ... دفتم  یفرصت بود که بهش همه چ نی.. بهتر نیرفت بخوابه من موندم و شرو میدوتا برادر رفتن کت نکهیاز ا بعد

 ابروهاش رو داد باال و گفت : هویکنارش نشستم که 

 !!اد؟؟ی... تو خوابت نم انایک -

 زد و گفت : یا یتکون دادم که لبخند موذ ینف یبه نشانه  سرمو

 ...  دایمن خوابم م یول -

گرفتم  میلباش .. و تصم یلبام رو گذاشتم رو هویکه  گرفتیم یدینا ام یبهش کردم ... کم کم داشت نگاش رنگ و بو ینگاه

 زن و شوهر ها بر گردونم ... یهمه  هیرو به روال عاد مییزناشو یاز همون ساعت زندگ

 نیکه در آغوش شرو یاز چند ساعت فرصت نداشتم .. چند ساعت شتریکه گرفته بودم و ب یمیو اونم تصم زیچ هی موندیم قفط

نبود جز توکل به خدا و  یرو فراموش کردم ... پس چاره ا شدیزده م دیکه با ییکه به کل حرفا نیریاونقدر زود گذشت و ش

 نزنه .... یخالم حرف نا مربوط نکهیا دیام

 

 زیخ میو از جامون ن میدیاز خواب پر نیورد اول من و بعد هم شروکه به در خ یبعد از ظهر بود که با تقه ا 7 کینزد ساعت

 ییرسا یحالم رو درک کرد چون با صدا نیکه پشت در خجالت .. انگار شور یو از کس دمیترس یخود یچرا ب دونمینم میشد

 گفت :

 بله ؟؟!! -

 ... ناهایخاله ا یالیو میقراره بر 8!! ن؟؟؟یشی... پا نم انایک -

 !!!نمییپا 8گفتم  یآروم یو با صدا دمیبود نا خود آگاه خجالت کش یکت یصدا

 به من زد و گفت : یلبخند نیشرو نیهم یواسه  دینشن یکت

 ...ی.. مرس یکت مینییپا 8 -

 و گفتم : نی... با بغض رو کردم به شرو نییکه رفت پا دمیپاش فهم یکرد و از صدا یخنده ا یکت

 بد شد ... یلیخ -

 بازوهاش گرفت و گفت : نیبمن رو  آروم

 ...یکردیدر رو باز م هوی یچ نیاگه بر عکسش بود تو ع کنمیچون احساس م دونهیم شتریاز تو ب یبد نشد .. وا .. کت چمیه -
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به  لکسیر یلیخ نمیسمت حموم .. شرو دمییپتو دورم بود دو کهیخنده و باخجالت در حال ریحرفش و لحن کالمش زدم ز نیا با

که در حموم رو بستم صداش از  ی... موقع کردیبود و دستش رو حائل سرش کرده بود و داشت رفتنم رو نگاه م دهیپهلو خواب

 پشت در اومد :

 ... رمیدوش بگ هی دیمنم با ایزود ب ایبکش سهیها ک رزنیپ نیاون تو سه ساعت ع ینر -

.. ذوق  زدیگل بهم دست م هی نی.. ع یشده بودم نه چنگ نه کبود نبارینگاه کردم .. ا نهیآ یگفتم و اول خودم رو تو یا باشه

ربع بعد از حموم اومدم و بالفاصله بعد از  هی بایدوش ... تقر ریرفتم ز کردمیلب زمزمه م ریآهنگ که ز هیلبخند و  هیکردم با 

 گوشم گفت : ریاز بغلم گذشت ز که یرفت تو .. موقع نیمن شرو

 حموم .. امروز وقت تنگ بود ... یریدفعست که تنها م نیآخر نیا -

 حمو .. یکرد و رفت تو یا انهیمود ینگاش کردم که ابروش رو داد باال و خنده  یچپ چپ

 لب گفتم : ریز

 بچه پررو!!!! -

براش ادکلن زدم و اونم  میکردیبر انداز م نهیآ یخودمون رو تو میحاضر و آماده داشت نیساعت بعد من و شرو مین بایتقر

 ... رونیب میو با هم از اتاق اومد دیو بوس میشونیرو بست بعدم پ گردنبندم

مامان و بابام که خودشون ازدواج  دیکردم و اونم خند یبه من انداخت که اخم ینگاه معنا دار یاومدن کت نییاز پله ها پا موقع

 زد و گفت : یما بابا لبخند دنیمشغول بودن و با د یکرده بودن ....هر کدوم به کار

 بچه ها؟؟؟!  میبر -

و اونام پشتمون  میبر نیشرو نیشد ما همه با ماش نیقرار بر ا وستنیبهروز و بهزادم به ما پ نکهیتکون دادم و بعد از ا یسر

 خودشون ... نیبا ماش

ضربان  میدشیم کیبا ما داشت نزد یزمان یفاصله  قهیدق ستیب بایکه تقر نایخاله ا یاجاره ا ی الیراه هر لحظه که به و یتو

 یرو تو خمیچون بالفاصله دست  دیحالم رو فهم نیدست خودم نبود ... انگار شرو یچرا ول دونستمینم شدیقلبم تند تر م

 ... کردآرومم  کمی یدستش گرفت و با لبخند گرم

نبرن  اتمیبه درون یپ نکهیا یو شوهرش اومدن دم در استقبالمون و منم برا بای... خاله و شوهر خالم و فر میدیکه رس یموقع

گرفت که خوشبختانه ازون جا  لیرو تحو نیاز حد شرو شیییباهاشون خوش و بش کردم خاله ب یعاد یلیزدم و خ یلبخند

 هی یبرا الیرو داد ... با ورودمون به و اشونیسرد جواب چرب زبون یتا حدود و یمعمول یلیخوب بود .. خ شیآدم شناس نیشرو

 دهیکه د یشیپ ی!!!!... از دفعه  کردیم کاریچ نجای.... محمد ا ستیتو رگهام ن یساس کردم خونلحظه دم در خشکم زد و اح

 یاومد و سالم رونیاز آشپزخونه ب امدهزنشم با شکم بر نیح نیهم یتپل تر شده بود و نگاهش آروم بود ... تو یلیبودمش خ

و تا حدود  یعاد یلیکردم با تسلط به خودم جلو برم و خ یدم گوشم من رو به خودم آورد و سع انایبا گفتن ک نیداد ... شرو

گفت و با لبخند  کیگرم با محمد دست داد و به خانومش تبر یلیخ نیکنم .. برعکس من شرو کیباهاشون سالم عل یرسم یادیز

 ریگ نیا یاز من نداشتن .. تو بهتر یحال میوا رفتم البته ناگفته نماند مامان و بابا و کت بایتقر یکنار محمد نشست .. منم کنار کت

 یزدم و ناخود اگاه با صدا ی... منم پوزخند کردینگاه خاله گره خورد که داشت با رذالت نگام م یچند لحظه نگام تو یو دار برا

 بود که گفت : نی... طرف صحبتش شرو دیچرخ تشروم به سم بایفر

 خان ... نیشرو نیشناسیمحد آقارو م نکهیمثل ا -

 زد و گفت : یلبخند نیشرو

 اصفهان ... یمشترک باهاشون داشتم تو یپروژه  هی -

 به سر و گردنش داد و گفت : یقر بایفر

 شوهر منه ؟؟؟!! لیفام دیدونستیپس البد م -

 زد و گفت : یپوزخند نیشرو

 ... یبله ...و اقعا چه افتخار -

همون موقع  یاخماش تو هم بره ...تو  یتا حدود بایسر داد که باعث شد فر یرو درک کرد خنده ا نیحرف شرو یکه معن محمد

 محمد پاشد و گفت : عیهال که سر یاومد تو ییچا ینیس هیآشپزخونه با  یالهام از تو

بهش زد ... تعجب کرده بودم نه از محبت محمد چون ذاتا با محبت بود  ی.. بعدم لبخند مهربون کنمیمن تعارف م نیتو چرا بش -

بهش  یخاله افکارم پاره شد ... نگاه گنگ یپس ..با صدا یبود چجور تیکه راجع به زنش گفته بود واقع یزیاگه اون چ نکهیاز ا

 کردم که دوباره گفت :

 خاله محمد آقا خسته شد ... بردار

 زد و گفت : یانداختم .. لبخند به محمد یحود آگاه نگاه نا



Roman-City.ir 
 همسایه منن رما

 

https://telegram.me/romancity 182 

 

برداشت و از محمد تشکر کرد ... بعدم  وانیمن دست دراز کرد و دوتا ل یجا نیخانوم بردار کمرم شکست .. شرو انایک -

 دمیکش یقینبود .. نفس عم یچیچشماش ه یبهش کردم تو یسمت خودش و نگاه دتمیکش کمیبازوش رو دور من حلقه کرد و 

 گذشته بود ... ریه خکه ب نجای.. تا ا

 یجمع کت یآرومتر شدم و رفتم تو یزده شد.. و منم تا حدود یعاد یکباب درست کنن فقط حرف ها ونیشام که قرار بود آقا تا

بار  هیزدن ها  دید نیهم ینظر داشتم .. تو ریرو ز نیشرو میمحمد و گاه یگاه یچشم رینا خودآگاه ز ی... ول بایو الهام و فر

متوجه  یدفعه ها فکر کنم کس یباق یمچم رو گرفت و با اخم روشو ازم برگردوند .. ول مدبودم به مح رهیکه خ یموقع نیشرو

داشتم از  ییجورا هیخوره افتاده بود به جونم و  نیع یداستان الهام بدجور میشدیحضور محمد که م الیخ یشده بود .. ب

 ... مردمیم یفضول

موافقت  عیفرار از دست خاله سر یلب آب منم از خدا خواسته برا میشد جوونا بر نیر بر ابهروز قرا شنهادیاز شام به پ بعد

را  هیمون و بق شیشال و کاله کردن و را افتادن ... فقط زن محمد بخاطر باردار شنهادیکردم و بعد از منم همه خوشحال از پ

 یپاچه ها  بامیو فر یمردا جز محمد بلوزاشون رو درآوردن و زدن به آب کت یهمه  میدیکه رس ی... موقعایسمت در میافتاد

داره  بایبا فر یچه حرف یبود که کت بیآب قدم زدن و با هم حرف زدن ... ابرام عج یشلوارشون رو زدن باال و شروع کردن تو

 یشن ها نشسته بودم که با صدا یل روکنار ساح ا...تنه زدنینفس داشتن با هم حرف م هی میکه اومده بود یچون ازون موقع

 زد و گفت : یمحمد سرمو گرفتم باال ... لبخند

 اجازه هست ؟؟؟!! -

 رو ارضا کنم گفتم : میاومده تا حس فضول شیپ یتیموقع نکهیاز خوشحال

 ... نیآره بش -

 که نشست رو کرد بهم و گفت : یموقع

 ...  گمیم کیتبر -

 زدم و گفتم : یلبخند

 ... یمرس -

 تکون داد و گفت : ی... سر افمیق دنید با

 !!! یا یمعلومه راض -

 !!؟؟یچ نیشرو -

 دوستت داره !!! یلیاون؟؟!! خ -

 ... یدیاز کجا فهم -

 شد و گفت : رهیخ ایزد و به در یلبخند

 . همونقدر .... یزمان هیفکر کنم منم  -

 کردم که گفت : یا سرفه

 ... دیببخش -

 افتاده باشه گفت : ادشی یزیانگار که چ هوی بعد

 ؟؟؟!! شهی.. باورت م شمیبابا م گهید میماه و ن هیتا  -

 : دیاز دهنم پر هویچقدر خوشحاله ... دیفهم شدیم زدیکه م یشبم از برق هیکیتار یچشماش نگاه کردم ... تو یتو

 !!؟؟یچ یشدیتو بچه دار نم نکهیپس داستان ا -

 زد و گفت : یلبخند

خدام  دوارمیگذشت ام رمیبه خاطر قضاوت زودم ... هم به الهام تهمت زدم هم خودم رو عذاب دادم ... الهام از سر تقص -

 بگذره ...

و  رهیم نیداره با اون عمل و بعدش از ب یماه قدرت بارور 6رفته بوده بگه حداقل تا  ادشیداد که دکتر  حیبرام توض بعدم

 و خالصه ... یان ا یتست د یواسه الهام رو برده بوده  چارهیب

 کردم و گفتم : یاز ته دل ی خنده

 ... یزود قضاوت نکن چوقتیه گهید شهیخوشحال شدم ....ان باعث م یلیخدارو شکر ... خ -

دست پاچه شدم و نا خودآگاه از جام بلند شدم و  هویسمت ما  ومدیآب م یکه داشت از تو نیشرو دنیبا د نیح نیهم یتو

ساحل بود ...  یکه تو یسنگ کهیخورد و اگه محمد نگرفته بودتم سرم خورده بود به ت چیکار رو کردم که پام پ نیتند ا نقدریا

بدن محمد بودم تمام وجودم از ترس و خجالت گر گرفت  یکه تو یا هیچند ثان مصحنه بدو اومد سمت نیا دنیبا د نمیشرو

 تو بغلش و گفت : دیبا اخم از محمد تشکر کرد و من رو کش دیکه رس یموقع نمیشرو
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 شه !!! یبود مغزت متالش کی.... درست راه برو نزد یاووووه چقدر هول -

 و گفتم : نیپاشد رفت ... رو کردم به شرو کنمیکردم و اونم با گفتن خواهش م یلب ریمحمد تشکر ز از

 ... دیببخش -

 زد و گفت : یلبخند

 ... گهی...مواظب باش د دمی؟؟؟ ترس رو ببخشم یچ -

 گقتم : کالفه

 محمد من رو ... ینارحت شد -

 ... ومدیسر خانوم موشه م ییچه بال دونمیناراحت نه ...ازشم ممنونم ..وگرنه نم یشدم ول یرتی... غ سسسیییییییییییییه -

 ..... دمیکش یقیعم نفس

 نی!!!! با ا رهیو به وقتش گ ستاین ریگ دهیاونقدرام که نشون م نمیشرو نیخودم گفتم ا شیگذشته بود ....پ ریشکر بخ خدارو

 رو لبم نشست!!! یلبخند محو هیحرفم 

از  ریو بغ میرفتیسالنه سالنه عقب راه م بایو فر ی... من و کت میساحل رو ترک کرد الیساعت بعد همه به قصد و مین بایتقر

..  میدیاز هم رس قهیپنج دق یبه فاصله  بای... و تقر رفتنیتند تند جلو م ونیآقا یباق ومدنیبهروز و محمد که پشت ما م

و اونم سرش  زنهیکه خاله داره باهاش حرف م دمیرو دم در د نیشرو میساحل که گذشت تا الیو ریآخر مس چیاز پ ادمهیدرست 

 یتفاوت یمتوجه حضورم شد ... گاه ب نینگذشته بود که شرو یا هی.. چند ثان ختیقلبم ر هوی یچرا ول دونمی.. م دهیرو تکون م

 دادی... دلم بدجور گواه بد م کنهیداره به محمد گاه م دمیبهم انداخت و بعدم نگاش رو به پشت دوخت رد نگاش رو گرفتم د

 بهم زد و گفت : ی..خاله لبخند میدی... به دم در که رس

 داشته باشه .. باالخره ... شتریهواتو ب یچقدر حساس تو گفتمیم نیخاله جون داشتم به آقا شرو -

 و گفتم : دمیوسط حرفش پر نیهم یبگه واسه  خوادیم یادامش و چ دونستمیم

 حرفارو بزنه ... نیشه که به دامادتون ا دایمثل خودتون پ یکی... شاای... واقعا ا دیلطف دار -

کنف شده بود به همه  کهیزد و در حال یزورک ی.. خاله لبخند ادیحساب کار دستش م یاونجا که گربه دزده چوبو که بردار از

 تو ...  میتعارف کرد بر

داده بود بازومو و گرفت و با  هیکنار در تک واریبود و به د نییکه تا اون لحظه سرش پا نیتو که شرو رفتمیداشتم م هیاز بق آخر

 گفت : یلحن سرد

 من خستم ... میبر میناراحت نشن بهشون بگو بلند ش نایکه مامانت ا یجور هی -

و  ریدلم مثل س کهیشدم و بعد در حال رهیبود خ ختهیصورتش ر یکه رو سشیخ یبه موها هیچند ثان یتکون دادم و برا سرمو

کردم ...  فیداستان رو تعر بایتقر یگوش کت ریز یروم نشد به مامان بابا بگم ول یرفتم تو ..راستش رو بخوا دیجوشیسرکه م

آروم  نهیفکر کنه نقطه ضعفم ا خوامیو نم ستین یبعد که گفتم مسئله ا ی... ول توپهشد و خواست به خاله ب یعصبان یاولش کت

نه ... بابام به مامان و گفت  ای شهبرنیگوش بابا و گفت که خستست و م ریدخترونه رفت و ز یبا عشوه  قهیشد و بعد از جند دق

 من و گفت :مامانک رو کرد به 

 خونه .. مینداره بر یرادیا نیو تو آقا شرو دیخستست از د یجون کت انایک -

 از در اومد تو و گفت : نیموقع شرو همون

 ... میشد نامیاست مزاحم خاله جون ا 12.. ساعت  یرادینه مامان چه ا -

 اومده بود گفت : فیکه از لحم خاله جون سر  خاله

 .. بعدم رو کرد به مامان و گفت : یقربون تو برم خاله مراحم -

رو  یخنده زهر خند یبه جا بایرفت..مامان که تقر سهیتازه سر شب التاست .. و خودش از حرف خودش ر نینوش یحاال بود  - -

 لبش بود در جواب گفت : 

 خستس ... یلیخ دهینخواب شبیبچم ز د یکت میجون بر رهینه ن -

 به بهروز رو کرد به مامان و گفت : ینگاه میبا ن میما دو تا دختر بهش فروخته بود یتر یزمیچه ه دونمیکه کال نم خالم

 سالشه ... 22رفته  ادشی... ماشااو.  طونهیدختر ش نی..بس که ا نینوش یوا -

 یتر ساکتکه اصوال دخ بایبه فر ی... نگاه یپر انرژ گهی.. مامانم با گفتن جوونن د ومدیخونش در نم یزدیکارد م یگیرو م یکت

 بود انداخت و ادامه داد :

 دارد و ...  یهو یاز آن نترس که ها گنیاتفاقا م -

و زود تر از همه از در خارج شد ... بعدشم بهزاد و  هیاز بق یو با خداحافظ دیلباسش خالم رو بوس دنیبلند شد با پوش بعدم

از  یو با خداحافظ میبا خالم از شوهرش تشکر کرد یزورک یبعد از روبوس نیرفتن و آخر سرم من و شرو یبهروز و بابام و کت
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نکردم از  یدلم دلهره داشتم که محمد رو از قلم انداختم و باهاش خداحافظ یاونقدر تو ادمهی...  رونیب میاز در اومد هیبق

 د...دست دا نینگفت و صرفا با شرو یزیکنه چ تیبود که رعا یکه آدم یی.. البته انم از اونجا نیترس شرو

 

گفت بال در  نیکه به شرو یبا حرف کت نیهم یتنها باشم وسه  نیبا شرو خواستیاصال لم نم الیبه و دنیبعد از رس اونشب

 گفت : یلحنه بانمک هیو با  نیرو کرد به سمت شرو هوی یتو که کت میتازه از در اومده بود ادمهیآوردم ... 

 

 .. رمیامشب خانومتو قرض بگ یذاری؟؟؟!!! م نیدکتر شرو -

 شینگاهمم نکرد ...اونشب پ یرسا رفتباال ...حت ریشب بخ هیکرد فقط سر تکون داد ... بعدم با  یمحو یلیخ یخنده  نمیشرو

 خودم گفتم :

 نیز اا کمی نکهیا ی.. فقط و فقط واسه  گهید یمثبت تیو هزارتا ذهن ادیبا خودش کنار ب خوادیم دیشا خوادیفرصت م دیشا -

 که داشتم کم بشه .... یدلشوره ا

 دو : یس فصل

 

ساعت بعد از  مین بایتقر نمیو شرو رازیراه افتاده بودن سمت ش نایمامان ا شدیم یساعت هی کردمیخونرو جمع جور م داشتم

که  یبودم دو سه روز ریاخ ی... تمام مدت تو فکر دو سه روز رونیاز خونه زده بود ب رهیبگه کجا م نکهیاونا رفتن بدون ا نکهیا

شنبه که  5.... تا  زمیعز یبه لطف و محبت خاله  یباشه که تا بحال داشتم .. ول ییسفرا نیتر یموندن ادیاز به  یکی تونستیم

خوب  یمهربون ول یادیبرخورداش خوب بود و چه بسا تا حدود ز گرانید یسرد بود البته جلو یلیخ نیشرو میشمال بود

وس خدارو شکر کردم  نینبود ... ا یسخت ارمن که همسرش بودم ک یموضوع برا نیا دنیتفاوت بود و فهم یب یادیچشماش ز

سمت تهران جواب رد  میفتیبا هم راه ب یخاله که گفته بود جمعه همگ شنهادیبار مامان من رو درک کرد و به پ نیاول یکه برا

که  یکت رما باشن و عصر جمعه بخاط یخونه  نایشبم مامان ا هیان و سمت تهر میایبود پنج شنبه ب نیبر ا میداده بود .. تصم

 ... رازیکالس داشت برگردن ش

و خدا  رهیترم بگ انیم نیدم کردم و رفتم سر درس ... فردا قرار بود شرو ییچا هیدوش گرفتم و  هیخونه  یاز جمع آور بعد

 می... هر چند تصم دونستمیم دیچند روزه گرفته بود بع نیکه ا یا افهیق نیبا ا یکنه ول مییراهنما کمیالاقل  کردمیخدا م

 زدیمغرورش بهم زل م یبا اون چشما یوقت یباهاش صحبت کنم ...ول کمیو  بذارم شیبرگشت قدم پ نکهیداشتم به محض ا

 خفش کنم ...  خواستیدلم م

نه که اومد تو هال ...  ایکه برم استقبالش  ردمکیداشتم فکر م دمیقفل در از جام پر یتو دیبود با چرخش کل 12ساعت  بایتقر

 صدش کردم و گفتم : نییکرد و رفت باال ... از پا یکیتکون داد و پله ها رو دوتا  یزدم و بهش سالم کردم ... سر یلبخند

 !!!؟؟؟یشام خورد نیشرو -

 ندارم!!! لیم -

 !!؟؟؟؟یخوریم ییچا -

 نه!! -

از پله ها اومد  یربع با لباس راحت هیدادم رو کاناپه و جزوم رو گرفتم دستم ... بعد از  هام رو باال اندخم و دوباره لم شونه

 بهش زدم و گفتم : یلبخند نییپا

 

 !!اد؟؟یسوال م شتریاز کدوم بخش ها ب یو بگ یکوچولو کن هیباز یپارت هی یخواینم -

 : کردیرو روشن م ونیزیرو مبل و تلو دادیلم م کهیتفاوت در حال یداد باال و ب ابروشو

 نه !!! -

 مبل کردم سرمو مقابل صورتش گرفتم و گفتم : یو لوس کردم و رفتم سمتش و دستامو حائل دسته ها خودم

 ... دمیکوچولو ؟؟؟!! بعدم خند هی یحت -

 هی... با ذوق دستامو زدم به هم و جزومو گرفتم سمتش ..  اریحوصله گفت برو جزوت رو ب یو ب دیتو موهاش کش یدست کالفه

 رو عالمت زد و گفت : شیچند صفحه ا

 تو همرو بخون ...  یمهم ترشن ... ول یجاها نایا -

بهم کرد و سرش رو تکون داد و مشغول  یتفاوت یب ی... نگاه دمیبراش تنگ بود نا خود اگاه دوال شدم گونش رو بوس دلم

 شد ...  دنید ونیزیتلو

 بود که رو کرد سمتم و گفت : 11.5ساعت  یمنوال گذشت طرفا نیبه هم یساعت کی
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 !!؟؟؟یخوابیتو نم -

 زدم بهش و گفتم : یلبخند

 ... رهیسخت گ یلیدور دوره کنم چرا ... آخه استادمون خ هی -

 بهم کرد و گفت : یبدون لبخند .. نگاه بازم

 بد خواب شم ... خوامیاتاق نم یکیاون  یبر یبخواب یپس بهتره خواست -

لب از پله ها رفت باال  ریشد و با گفتن شب خوش ز رهیبهم خ یا هیبهش کردم با اون غرور مسخرش چند ثان ی... نگاه وارفتم

با جزوه هام بزنم تو سرش ... با خودم گفتم اصال خوب کردم نامزد داشتم اصال خوب کردم نگفتم محمد بوده  خواستی.. دلم م

 چاره شرف داره به تو .... اه !!!! بعدم ناخودآگاه با گفتنه خوش به حال الهام بغض کردم ... یاخالق اون ب ی دهیگند یمو هی. ..

....  دهیکه اون باال خواب یبه اون خرس یفکر نکنم ... حت یچیکردم با تمرکز رو جزوه هام به ه یاشکام و پاک کردم و سع عیسر

 از لبخند بود ... یکه فقط گرد یکه بفهمه خرس خطابش کردم خندم گرفت .. خنده ا یموقع نیشرو ی افهیاز تصور ق نفکریبا ا

نکنه دستم رو حائل صورتم کردم و گفتم  تمیاذ نکهیا یشدم نور آفتاب چشممو زد و واسه  اریهوش نیشرو یبا تکون ها صبح

: 

 ساعت چنده ؟؟؟! -

 ؟؟!! یدیخواب نجای...چرا ا 7115 -

 گفتم : یافتادم ... با لحن دلخور شبید ادی

 ... نیبد خواب ش نیخواینم نیگفت دمیتا اونجا که شن -

 ...؟؟!!! ی.. من چم شده بود اول صبح رفتینگاه مغرورش ضعف م نیا یچرا دلم برا دونمیشد .. نم رهیبهم خ هیچند ثان یبرا

واز پله  دمیصورتمو شستم بدو لباسام رو پوش نکهیبعد از ا ییو پاشدم رفتم سمت دستشو میو چشمم رو دزد اوردمین تاب

بخور از در زدم  یزیچ نکهیو بدون ا اوردمیبروم ن یول کردیبود دلم داشت قار و قورم سادهیدم در منتظرم وا نییها اومدم پا

 پرت کردش پشت ... و دیدستم کش ریجزوه ها رو از ز نیشرو هویهام بود که  همدام سرم رو جزو نیماش ی... تو رونیب

 ...یخوند یبسه تا االن هر چ -

 بابا .. -

 و گفت : دیوسط حرفم پر -

 بحث ندارم ...  یحوصله  -

 ادهیرو نگه داشت و پ نیبعد ماش کمیرومو برگردوندم ...  یبا دلخور نیهم یخفه شو بود واسه  یها هیتو ما یزیچ هی حرفش

بود  کیک هیکاکائو و  ریش هیکه وش  سهیک هیکه سوار شد  یبرگشت .. موقع قهیو بعد از چند دق یبقال هی یشد و رفت تو

 گفت : ینگاه میگرفت سمتم و بدون ن

 ... دهیبخور ... رنگت پر -

ازش گرفت هر چن که اون  سرویزدم و ک ی... لبخند فتهیباشه که بدونه من بدون صبحونه فشارم م قیدق نقدریا شدینم باورم

 گفت : ریکه گذشت با تغ کمینگاش جلو بود 

 .. ی.. پس چرا منتظر گهیبخور د -

 سر جلسه ...  یواسه  فمیرو گذاشتم تو ک شیخوردم و باق کیبا نصف ک رمویش یحرف اضافه ا چیه یب

بود که برام عالمت  ییسوال ها از همون بخش ها یموند ... همه  میساعت و ن کیشروع شد و مدتش  8راس ساعت  امتحان

 قهیدق 5پاک شده بود ....  یانگار ذهنم از همه چ کردمیفکر م یرو که هر چ شیکیهمرو نوشته بودم جز  بایزده بود و تقر

که  کردمیو فکر م زیرو م زدمینمونده بود ... داشتم با خودکارم آروم م یکس هااز بچه  گهید یکیاز من و  ریموندم بود و بغ

نمه ملتمس  هی.... نگاه  کنهینگاه م میامتحان یداره با دقت به بورقه  میدیبرگم ... سر بلند کردم د یتاد رواف یکی ی هیسا

 بهش کردم و آروم زمزمه کردم:

 ...  ادینم ادمی کنمیفکر م یهرچ -

مونده بود رو داد ... وقت امتحان که تموم شد با  یکه باق گروینفر د کیاز بغلم گذشت و جواب اون  یحرف چیه یکرد و ب یاخم

 ... دادمینمره از دست م 3 بایکه کردم تقر یو با حساب کتاب سمیبنو یزیبرگم رو دادم .. آخرم نتونسته بودم چ یدلخور

 نیهم یو بعدم شرکت واسه  دیاسات یجلسه  رهیبعد از امتحان م نیشرو دونستمی... م رونیاز در دانشگاه اومدم ب کسل

و  مینداشت خچالیتو  یچیه گهید بایبعد از مسافرت تقر دیخر کمی رفتمیم دیقبلش سر راه با یخودم مجبور بودم برم خونه ول

 بود ... دهیبه انتها رس بایگذاشته بود تقر زیفر یتو میعروس یاکه مامان بر میمرغ و گوشت یها رهیاون دخ

مقنعم رو کندم  دنیخونه ... هالک بودم از گرما به محض رس دمی!!!! رسیزندگ حتاجیپر از ما یدو بود که با دست یکاینزد بایتقر

 یلباس مشغول شدم اول به املت قارچ واسه  ضیبهم دست و داد و بعد از تعو یحس خوب هی...  سادمیکولر ووا یو رفتم جلو
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 یها رو شستم و خالصه وقت وهیم شونیعد ار بسته بندمرغ و گوشتارو پاک کردن ... و ب مخودم درست کردم و بعدم شروع کرد

شام زرشک پلو با  یبالفاصله دست به کار شدم و واسه  نیهم یشاخام در اومد ... واسه  6.5ساعت  دنیکارم تموم شد با د

 ریسالم ز شدیاومد با اخالق خوش جد نیبود که شرو 8 ی.. طرفا شدیآماده م عیمرغ درست کردم که ساده بود و به نسبتم سر

 دنیپوشه رو باز کردم با د یگل کرد و رفتم ال میو رفت باال ... فضول زیپوشه رو گذاشت رو م هیو  لیوموبا دیکرد و کل یلب

 یسم .. واسه یگذاشتم رو دوباره بنو یرو که خال یسوال ومدیلبم بدم نم ینشست رو یا انهیلبخند موذ هی یامتحان یسوال ها

 شدم : خکوبیاز پشت سر م نیشرو یجد ی.. بدو بدو دنبال برگه هام گشتم که با صدا نیهم

 ...یسیبنو یتونینم یزیچ یکن داشمیمنه پ شیزحمت نکش جزوت پ -

 خنده و رو کردم بهش و گفتم : ریغرور شدم غش غش زدم ز الیخ یتف به ذاتت ... حاال خندمم گرفته بود .. ب یا

 ها!!!توهم ذاتت بد خرابه  -

 بهم کرد و گفت : ینگاه یجد یلیخ

و  رونینفسش رو داد ب یرو ...بعدم پف شیذات پر خورده ش یکیکه  نهیبهتر از ا ی... ولستمیاون که صد البته ...منکرش ن -

 روشو کرد اونور ...

 رو کردم و گفتم : نیهم یرو تمومش کنم واسه  یفرصت که بحث نامزد نیبهتر دمیاز د راستش

 ... ایبوده .. محمد  یک کنهیم ینامزد داشتم حاال چه فرق هیمن  نیشرو نیبب -

بگم دهنم رو پر خون  گیکلمه د کی کردمی... احساس م شدیبهم کرد که قلبم داشت از جا کنده م یاوردن اسم محمد نگاه با

 ... نییسکوت کردم و سرم رو انداختم پا نیهم ی... واسه  کنهیم

 نیاز ا شیب نیشرو نکهیا یبشقاب گذاشتم و خودمم وا سه  هی نیهم یاشتهام کور شده بود واسه  مدیشام رو چ زیصدا م یب

 انداخت و گفت : یتفاوت نگاه یکه ب دیکشیخودش غذا م یباهام بد نشه نشستم کنارش ... داشت واسه 

 !!؟؟یخوریتو نم -

 ندارم ... لینه م -

... حوصلم سر  کردمیم نیشده بودم ...داشتم سبک سنگ رهینداد و مشغول شد ...تمام اون مدت به ظرف ساالد خ یجواب

 مقدمه گفتم : یب هوی دمیدینم شتریب حیتوض یبرا یلیاومده بود .... هر چند ته دلم دل

ترم آخر  نکهی... تا ا میکردیرد و بدل م یاو جزوه  میداشت کیدانشگام بود .... گه گاه با هم سالم عل یها یمحمد از هم کالس -

الجرم بر دل  دیکه از دل برآ یازم خواست باهام حرف بزنه و منم قبول کردم همون دفعه از عالقش بهم گفت و حرف میبود

و کشمکش دو  ی.. بعدشم که خواستگار دیمنم ناخودآگاه دلم لرز کردیبود که بهم ابراز عالقه م یپسر نی.... محمد اول ندینش

سفت  ییلی... از قبل از ازدواج ما خ کردیم تیکه محمد رعا یمیحر یول می.. من و محمد بهم محرم بود یخانواده و باالخره نامزد

 و سخت تر بود ...

 بود گفت : نییجور که سرش پا نیهم یا یعصبان یدورگه  یصدا با

 بشنوم ... گهید خوامینم -

 داد گفتم :با بغض و  بایشدم و تقر یعصب

به مادر پدرمم حرف نزدم  یدلم نگه داشتم .. خستم ..حت یتو ناروی...خستم از بس ا هیدیبا یفهمی...م یبشنو دینه ...با -

 یکه حت یداشت من رو دک کرد تهران مادر میکه بعد از بهم خوردن نامزد یتیفرار بار مسئول یبرا فهممیکه حاال م ی...پدر

!!! من تنها ؟؟؟؟یفهمیم زننیبزنه که پشت من حرف م ییدفعه تو دهنه اونا هینشده  حاضر یحت نهیدرد و دلم بش یحاضر نشد پا

 کاریتو چ یکنم ... ول هیبهت تک تونمیفکر کردم م دمید تاتویمدت که گذشت دوبار حما هی نجایکه اومدم ا یبودم ... موقع

بر طرف  ازاتوین نکهی؟؟؟؟!!!! ا هیبا تو چ یزندگ ی! هان؟؟؟!!! نقش من توباشه ؟؟؟!! یک دی!!! پس سنگ صبور من با؟؟؟یکرد

من  یگفت یه می..ترسوند رونیب زمیکه تو دلمرو بر یاون یحرف بزنم نذاشت ینذاشت مونیکنم؟؟؟!! من آدمم از قبل از عروس

 بودم؟؟؟!! نیتو اول ی؟؟!! مگه من برا ی.... من چ نمیتو اول یبرا

قبل از ازدواجت حرف  یایکه تو از کثافت کار یرگ باشه ؟؟؟!! چطور اونروز یرگه ب یب دیزن با رتیچون مرده و غ یکنیفکر م -

بهم  مینامزد یلیبه هر دل یکه تو اوج پاک یکردم ... اونوقت من دیبودم رو ند دهیکه د ییزاینگفتم چطور چ یزی... من چ یزد

 نیهم یواسه  شناختتیبهت نگم ... مادرت خوووب م ی... تو باعث شد ینداشت اول تو همونحرف بزنم ... از  دیخورده نبا

 کرد که بهت نگم ... دییاونم تا

 ریزل زده بود بهم ... اشک از گونم سراز نیشرو کردیداشت سر باز م نیدمل چر نیراه گلومو بسته بود انگار باالخره ا بغض

 شد و گفتم :

 نیو به بدتر یدیرو به رخم کش تی؟؟؟!!!.. فقط زور مردونگ یخواست حیکلمه توض هینامزد دارم  یدیک فهم یاون مدت یتو -

با  یخواستیاول م دمینفهم ی....فکر کرد یکار رو کر د نیتر فیبعدشم تو کث یآورد رونیخودم ب یدخترونه  یاینحو من از دن
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 یرو اخر کرد یکردیم دیکه اول با ی... کاریوارد شد یوناز در مهرب دهیجواب نم یدیو بد که د ینطق بکش فنیاون کار کث

 ؟؟؟!!!... یفهمیم رفتیدست ودلم به حرف نم گهیکه د یخان ... موقع نیشرو

دوست  ی... آره من محمد رو زمان خودش دوست داشتم ... ول گمی... االنم م یکرد یساله تو روحم رو زخم 32مجد  یآقا -

 .... من با تو طعم ... هیتو ... تو یسر منشا دوست داشته شدن بود ... ول ختیریبود که اون به پام م یداشتنم از شدت محبت

 به هق هق افتاده بودم .... -

 آروم تر کردم و ادامه دادم : کمی... صدامو  کردمیاشکامو با دست پاک م لیس مرتب

در  یکینه  ادیهر دو در امتداد هم از هم خوشمون ب نکهی.. ا ذمیخوخواه طعم عاشق شدن رو چش یاز خود راض هیآره با تو -

 !!؟؟؟ینیبیتخت م یتو تویتموم زندگ ای نارویا یفهمی... م یکیاون  یادامه 

تو ذهنم  ادیکلمه م هیمحمد تو شمال  دنی... از بعد از د یدونی... ....م مونهیذهنم م یتو کیتار ینقطه  هی شهیکه هم یتخت

فکر  یاونقدر روحان یسرکار رو نداشت ول اتیکه تجرب یچرا قسمتم محمد نبود ... محمد خورمیاونم حسرته !!! آره من حسرت م

 .... نکهینه ا دادیرو مبنا قرار م عشقاول محبت و  یکه در درجه  کردیم

 نیدر به خودم اومدم ... شرو یخت .. با صدا... به شدت سو سمیخ هیو نصف صورت از گر دیلحظه برق از چشمام پر هی یبرا

 تلخ ...  یلیخ یخنده  هی...  دمیزده بود و از خونه رفته بود ... خند یلیبهم س

 بود ؟؟؟! یچ ی.... حق من از زندگ سوختیخودم م یبرا دلم

 

 تونستمیشده بود .... نم یاز انرژ یربع سر جام نشسته بودم ... انگار تمام وجودم خال هی... تا  نیبعد از رفتن شرو اونشب

اراده از جام پاشدم ظرفارو جمع کردم آشپزخونرو مرتب  یبود ب یخال هیتکون بخورم .. باالخره با خودم کنار اومدم ... ذهنم خال

قرص خواب  هیجاش  نیهم یمسکن نداشت واسه  نیشرو یرفتم سر کمد داروها نیهم ی... واسه  کردیکردم ... سرم درد م

 امیآب خوردم ... سردم بود .. کولر رو خاموش کردم و رفتم باال خودم لباس زمستون وانیبا دوتا ل اذیرداشتم ..و از عطش زب

 دمی.. و خز دمیبرداشتم پوش وریپل هیو  نیشرو کمدرفتم سر  نیهم ینکرده بودم واسه  زونشونیچمدون بود و هنوز آو یتو

 لحاف ...  ریز

... دستم رو دراز کردم و برش  نمشیاورده بود و هنوز وقت نکرده بودم بب رازیبود مامان از ش مونیآلبوم عروس یپاتخت کنار

کردم تا کم کم قرص خواب اثر کرد و  هی.... و اونقدر گر گرفتی...هق هقم شدت م زدمیرو که ورق م شیداشتم هر صفحه ا

 شدم ..... هوشیب

 یبه خودم دادم آلبوم عکس رو کنار گذاشتم ... جا ی... بدنم خشک شده بود کش و قوس بود از خواب پاشدم شیگرگ و م هوا

از پله ها  دیباال نا ام یبه اتاقا یرو از تنم در اوردم و بعد از سرکش ورشیعرق بودم پل سیدست نخورده بود ... خ نیشرو

 ... دهیرو کاناپه خواب دمیکه د نییرفتم پا

به خودم  عیکه خورد سر ینگاش کردم .. که با تکون کمیبغلش ... یتو رفتمیم خواستیدلم مکه داشتم  یغصه ا یهمه  با

بود وضو گرفتم و بعد از خوندن نماز صبحم که بعد از  6 یکایرو که دم کردم ساعت نزد ییآشپزخونه ...چا یاومدم و رفتم تو

بلند  نیشرو خواستمیصبحانه خوردم و حاضر شدم برم شرکت نم ییبه زور چا قمهمدت ها قضا نشده بود ... رفتم و دو سه ل

از  یمین بای... و تقر یاصل ابونیراه افتادم سمت خ ادهیو پ رونیاز خونه اومدم ب قهیدق 6142شه و باهاش رودر رو بشم ساعت 

داشتم .. باالخره همه  یشتریآرامش ب شبید ه... نسبت ب دیچسبیم یرو ادهیصبح نسبتا خنک بود و پ یرفتم هوا ادهیراه رو پ

 الیخ ی... ب رهیبگ خوادیکه م یمیو وجدانش و تصم نیشرو موندی.. االن م دمیترسینم یچیاز ه گهیگفته شده بود ... د یچ

 دادم ... انیتوکل به افکارم پا هیجون نداشتم ...با گفتم  گهیشونه هام رو انداختم باال ... د

 یمشغول شدم تو دنیبه محض رس نیهم یداشتم واسه  ادیدم در شکرت کار عقب افتاده ز دمیبود که رس 7 یطرفا ساعت

مدت کم راحت باهاش  نیهم ینبود و تو میباز زیبود و اهل دوز و کلک و ه یبیآشنا شده بودم پسر نج شتریاون مدت با ارفع ب

چند وقت رو کردم سمتش  نیا یبار تو نیاول یبراناخوداگاه  یچرا ول دونمیمده ن یو اونروز موقع استراحت طرفا زدمیحرف م

 و گفتم :

 !ن؟؟یشناسیرو م نیمهندس شما چند وقته شرو یآقا -

 کرد سمتم و با لبخند گفت : رو

سالم دورادور ازش خبر  12سال دانشگاه و  4 بایخوب از تقر یاونا نبودم ول پیاک یالبته من تو میدانشگاه بود یهم دوره ا -

 داشتم ....

 و تکون دادم که ادامه داد : مسر

براش قائل بودن البته نه صرفا به  یچه پسر و چه دختر احترام خاص بایکه تقر یمحبوب بود جور یلیدانشگاه خ یتو نیشرو -

 خاطر ظاهرش ...
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 نداره ... نیاز شرو یخودم گفتم معلومه ...خوب چون ظاهر توام دست کم شیپ

... با توجه به  شناختیروزگار بود و ازونجا که پدر من پدرش رو دورادور م یلوط یاز اون جوونا نیشرو ایبه قول ما تهران -

 به پدرش بود ... کینزد یلیخ تشیشخص کنمیاحساس م شنومیاز پدرش م ختهیکه جسته گر ییها فیتعر

 زد و گفت : یلبخند بعدم

 ت داشتم منم نظرو رو راجع بهش بگم ...دوس یول دیدونیبهتر از من م نارویا نیمطمئنا شما که همسرش -

 

 بوده ... یپیچه ت ییمنم جالبه بدونم شوهرم زمان دانشجو یبرا یممنونم از لطفتون ول -

 ابروشو داد باال و با خنده گفت : هوی یبود .... ول یلحن کالمم چجور دونمینم

 ... امان از دست شما خانوما ... یبا دختر ییدوران دانشجو دینیبب دیزبون من بکش ریاز ز نیخوایاه اه .... نکنه م -

 گفتم : یبا ناراحت دهیاشتباه منظورم رو فهم نکهیکه ناراحت شده بودم از ا من

 .. دینه بخدا!!!! نه !!! اشتباه متوجه شد -

 طرش به چند منه؟؟!!!!خ ومدنیو م رفتنیخانوما م دمیبنده بصورت زنده د یکار یخودم فکر کردم بد بخت کجا شیپ بعدم

 لحن کالمم صادقانه بود که گفت : دیشا دونمینم

 که تو فکر بود گفت : نطوری... بعدم هم میبدون گهید یخانوما یسوا میتونیباشه شمارو م ینجوریپس اگه ا -

رو باهاش مطرح کنه و اون  ینبود که مشکل یدانشگاه کس یمرده به تمام معنا بود ... از بچه ها هی نیشرو یمن مردم ... ول -

و  دادیبه دخترا رو نم گمیرک م یراجع به پسرا بود ول نی... البته ا کردی.. کمکش م شدیتا اونجا که م یعنیبندازه  نیروشو زم

 گفتمیم دیکشیکه مخم سوت م دمیشنیازش م ییخبرا هیمغرور بود و برام جالبه بعد از اتمام درسمون  یادیز ییجورا هی

 ...؟؟؟!! یمجد و دختر باز نی. شرو.. نیشرو

چونمه  ریدستم ز لکسیر یلیمن خ دید یبود وقت دهیآخر از دهنش پر ی کهیت نیبهم کرد انگار ناخواسته ا یحرفش نگاه وسط

 صداش رو صاف کرد و گفت : دمیو دارم گوش م

 

 بتیزنا هستن اهل غ نیا کننی.... همه فکر مدمیازش ند یزیبود و من خودم چ عهیکه گفتم همش در حد شا کهیت نیالبته ا -

باالتر باشه  گرانیاز د یاجتماع تیاز لحاظ و موقع یکیالخصوص اگه  یهست عل زایچ نیمردام از یتو یکالغ چهل کالغن ول کیو 

 !اون شکل زنونه رو نداره !!! گهیحرف درآوردنا فرق داره و د نیا ینحوه  قطپشتش حرف درارن ... و ف شهیباعث م

 : دمیزدم و سرم رو تکون دادم ... ناخودآگاه پرس یلبخند

 ...نیشرو تی؟؟! به موقع یشما چ -

 ادامه بدم .. و گفت : نذاشت

رو در حال حاضر دوست دارم  میاجتماع گاهی.. من جا میاون طرف نبود یکه چرا جا میخوریاز حسادت حسرت م شتریما مردا ب -

برسم و از خودم  ییدست پدرمم اگرم به جا ریاالن ز نکهیبودم صرفا بخاطر ا نیشرو یدوست داشتم جا دیدونیخوب م یول

 یمنم گاه شهیباعث م نیشده وگرنه .... خوب ا نیپدرش بوده ا ایپدرشه  ارک گنیکار خودشه م نیگینم یبدم و هرچ دهیا

...  بودمیاالن کنار همسرم م نجایا یجا شما بودم به یخانوم مجد من اگه جا گمیرو بخورم!!!! و رک م نیشرو تیحسرت موقع

 .... تونهینم گهید چکسیبده .... نه من نه ه ادیبهتون  یشغل ی نهیزم یتو تونهیکه اون م یزیچون چ

 صهیبا وجود اون خص ی... حت کردندیم شیمجد رو ستا نیفقط و فقط شرو ییجورا هیهمه  گرفتیکرده بود ... لجم م میفکر بد

همسر  هیکه من در مقام  یزیچ کردندیم ی.. که از از اونم چشم پوش دنیم ادیرو ز شیمثبت وجود یبعد اونقدر جنبه ها ی

 دشوار بود!!!!!  یلیازش برام خ یچشم پوش

 تیکه بر خالف شخص هییمجد ازون آدما نیبهم ثابت کرده بود شرو یخانوم فرخ یکه داشت حرف ها یا یخوب هیخوب  یول

صد برابر بهتر از من تن به ازدواج  یها تیکه با وجود موقع ییاز دال یکیو  لنگهیم شیشخص هیزندگ یموفق تو اریبس هیاجتماع

 نکته بوده ...  نینداده بوده ...هم

و بعد  میبوده که در کنار هم بود نیعالقه ا یانتخاب من منها لیبود که دل نیا دیکه اون لحظه به ذهم رس میا گهید زیچ هی

 با من برخورد کنه ... یشتریباعث شد با احساس اعتماد به نفس ب نیا نیهم یالقه مند شده .. و براع

 تونستمیبه زبونشون آوردم ... م شبیکه د ییدغدغه ها ختنیذهنم و دور ر ی رهیت یگرفته بود انگار با کنار رفتن ابرها خندم

دست  یلجباز ی.. هر چند خود منم تو رمیدنده رو باز به دست ب هی نیبودم بتونم دل شرو دواریبهتر فکر کنم ...و ام یلیخ

 از جناب مجد نداشتم ...  یکم

 وسوم  یهمسر بود ...فصل س هیمجد ... چقدر اسمش دور تر از اسم  نی.. جناب شرو یییه
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ه شده راه افتادم سمت لول یبغل نقشه  هیبا  یو آخرم بخاطر تموم نشدن کارم مجبور سادمیوا یاضافه کار یمجبور اونروز

محبوب  نقدریا شیدوران دانشجو یتو نکهیاول به خاطر ا دادمیم راهیرو بد و ب نیتو دلم مدام شرو یچرا ول دونمیخونه ... نم

و  دمیخندی... خودم به فکرام م دیخریمن نم یواسه  نیماش هی نکهیموفق بود سوم به خاطر ا نقدریا نکهیبود دوم به خاطر ا

احتساب  ایبود ...  یحس خوب یلیخ یاحساس سبک نیو ا نیرو گذاشته بودم زم ینیبودم ... بار سنگ فیسر ک ییجورا هیخالصه 

 ریکه نقشه ها ز نطوری... هم کردمینخورده بودم و داشتم ضعف م میخونه .... ناهار درست حساب دمیبود رس 8 یطرفا کیتراف

بود ...  نیسرفه سر برگردوندم شرو یقفل که با صدا یتو کردمیرو بزور م دیاون دوشم بود داشتم کل یرو فممیبغلم و ک هی

 لب گفتم : رینگام کنه با تنش هولم داد کنار و بعد در رو باز کرد و جلوتر از من رفت تو ... ز نکهیبدون ا

 !!یزیچ ی!!! حاال اونا بخوره تو سرت کمکLadies firstفرهنگ!!!  یب -

قدرت با پام  تیلحظه بر گشت و با تمسخر نگام کرد بعدم از پله ها رفت باال ... از لجم وارد شدم و درو با نها هی دیشن انگار

 یکه صدا دمیدرم با پام محکم بهم کوب نیبستم و سالنه سال نه از پله ها رفتم باال در خونه باز بود وارد شدم و با حرص ا

 امد : نیشرو

 بالنسبته خر!!!!! -

 ل کرد و گفتم :گ طنتمیش

 بالنسبت شما .... -

بغل در و درش  ییدستشو یو رفتم تو نیزم ختمی.. کاغذ ها رو ر شدیتندش اومد قلبم داشت از جا کنده م یقدم ها یصدا

 داشت ... خندممم گرفته بود ... جانیرو قفل کردم .. ه

 گفت : یمحکم یآروم ول یبه در زد و با صدا یپشت در و تقه ا اومد

 .... گهید رونیب یایم -

در انداختم ...  نییبه چا یدر دراوردم .. نبودش .. نگاه هیرفت آروم سرم رو از ال نکهیو بعد از ا دمیصدا خند یغش ب غش

 دنیاتاق خواب نبود با د ینبود رفتم تو دمیکش یو بدو رفتم سمت هال ... نبود به آشپزخونه سرک دمیکاغذامم نبود ... ترس

انداختم .. نقشه ها رو باز کرده بود جلوشو داشت  ینگاه یواشکیدر  هیو از ال ونجارفتم ا یواشیچراغ روشن اتاق کارش 

 زدم اومدم برم که گفت : یناخودآگاه لبخند کردینگاشون م

 تو !!! ایب -

 ... شوهرم بود!!! نیخوب .. شرو ینه ...ول ایدو دل بودم برم ...  سادمیجام وا سر

 تو اتاق ...  دمیخز

 جلو ... ایب -

 کنارش ... رفتم

 .. نیبب نجاشویا رهیگیم رادیا یرو شهردار یکه تو طرح زد یو دو واحد 8*  21خونه  هی یبرا یدیکش ینقشه ا نیا نیبب -

 برزگ کرده بودم ... یلیخ هیدقت یب هیکه  دادمیم لیکار رو تحو دیبا عی... اونقدر سر گفتیم راست

 لب گفت : ریشدم به نقشه .. که ز رهیخ یا قهیدق چند

 

 ... یاشتباهات ... خوب شد از شرکت رفت نیبود ا دیاز تو بع -

 زد و گفت : انهیلبخند موذ هی یپوست ریمخلوط با تعجب نگاش کردم که ز تیهامو دادم باال و با عصبان ابرو

 من ... یخوایم یایاز پسش بر نم یکنیاگه فکر م -

 کرده ...الزم ن رینخ -

 یاهیس یو گرسنگ یبه نقشه نگاه کردم .. چشمام از زور خستگ گهید کمی...  رونیکرد و از اتاق رفت ب یتک خنده ا هی بلند

نشسته و  نیشرو دمیکه وارد آشپزخونه شدم د ی... موقع نییلولش کردم و گذاشتمش کنار و رفتم پا نیهم یواسه  رفتیم

 و گفت : دیمن کجاست که انگار فهم چمیساندو نمیانداختم بب زیبه م ینگاه خورهیم چیشاندو یداره دو لپ

 دونست ...!!! هینگرد  -

 مرویتخم مرغ ن هیتا  خچالیو رفتم سمت  اوردمی... بروم ن رفتیدلم داشت ضعف م چیساندو ینفرت نگاش کردم ... از بو با

 ... ستین یدل غافل از تخم مرغم خبر یا دمیکنم که د

 گفتم : تیکلشو بکنم .... با عصبان خواستیم دلم

 ...؟؟؟ یکرد کارشونیچ میتا تخم مرغ داشت 4 -

 .. گهیجوجه شن.... خوب خوردم د رمیگذاشتم ز -

 !!!؟؟؟یک -
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 چپ نگام کرد و گفت : چپ

 صبح!!!! -

 ناخودآگاه گفتم : دونمینم

 خوب!!!! ی!!!! کارد بخور؟؟؟یتا تخم مرغ رو با هم خورد 4صبح ؟؟؟!!  -

آشپزخونه زدم  یو از تو دمیکش یغیشد که من ج زیخ مین یرو صندل تیابروش و داد باال و خشن نگام کرد و با عصبان یتا هی

رو  نیماش چیدراور سوئ یو از رو دمی... با آرامش رفتم باال ودوباره لباس پوش ومدیدنبالم ن دمیکه د ی... موقع رونیب

حرص  شتریکردم ... تا ب شیآرا کممیرستوران خوب .... مخصوصا  هیبرم  سوزونمشب نکهیا یداشتم برا میبرداشتم .. تصم

 یسرمو کردم تو رونیب رمیقشنگ بفهمه دارم م نکهیا یو واسه  نییبه دست از پله ها اومدم پا فیبخوره و خالصه آماده و ک

 آشپزخونه و گفتم :

 دنبالم؟؟!! یومدیشد ن یچ -

 زد و گفت : یشخندین

 ... هیکی یچه بترسون یجوجرو چه بزن -

 آهآآآن !!!! -

 نیب کهیراهرو بودم که بازومو گرفت آروم در حال یرو رو هوا تکون دادم و با گفتن با اجازه رفتم سمت در ... تو جیسوئ بعدم

 گفت : دادیانگشتاش فشار م

 !!؟؟؟یریوقت شب کجا م نیا -

 تفاوت نگاش کردم و گفتم : یب

 کوفت کنم!!!! یزیچ هی رمیم -

 ول کرد و گفت : بازومو

 .... میباهم بر سایپس وا -

 یو شلوار ورزش شرتیت هی میدیکه د اوردمیدر م نگیپارک یرو از تو نی.. داشتم ماش رونیاز در زدم ب سمیوا نکهیا بدون

سر  خواستی... دلم م ومدیبود بهش م ی؟؟؟!! هرچ ایزده بود به افتخار ما آ پی... ت نییپا ادیتنش کرده و داره از پله ها م دیسف

 به سرش بذارم ...

گاز دادم رفتم جلو ... احساس کردم خندش  کمیگاز دادم رفتم جلو ... دوباره اومد جلو که سوار شه  کمیاومد سوار شه  تا

رو مماس  نیآروم رفتم جلو و ماش... آروم  سادیرفت و درست روبروم وا نباریا نهیو دست به س اوردیبه روش ن یگرفته ... ول

راحت سوار شد  یلیخ نبارینگام کرد و ا رهیخ یا هیبود .. سرد بود ... کالفه .. چند ثان جشنگاش رن یبا پاش نگه داشتم ... تو

 نگام کنه گفت : نکهیبدون ا الیخ ی... ب گرفتمیاحمقاته م یسبقت ها یسر هیو  روندمیمخصوصا تند م کمی... گاز دادم و 

 !!! مون؟؟یبکش یخوایم -

 ... یآماده ا گهیگفتم د یدیکفن پوش دمیآره د -

الل از  انایتو دلم گفتم ک رونیزد و روشو کرد اونور ...نفسمو با صدا دادم ب یسر تا پاش بود .. پوزخند دیبه لباس سف اشارم

 ... ببند اون حلقتو ...یبر ایدن

 کرد ... مشیآهنگ تنظ هی یباهاش ور رفت و رو کمیبرداشت و  ید یگذشت که به س یا قهیکردم چند دق واشیرو  سرعتم

 

 تو بودم  مراقبه

 .. نهیتورو نب غصه

 تفاوت  یتو ب اما

 ... نهیمن و تو ا فرق

 

  گهید شهیم یوقت چند

 ... ستین یچشمات سادگ تو

 کنارت  یزندگ نیا

 ... ستین یزندگ هیشب

 

 

 عاشق شدم با تو ... من
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 تو آرامش رو تجربه کردم  کنار

 تو یدنبال زندگ یریم تو

 منم که تنها با دردم .... نیا

 

 ... نجاستیتو دور از ا فکر

  شمیپ یستین گهید تو

 بتونم ... یچجور من

 شم ... یعاشق کس باز

 

 تو گذاشتم .. یعاشقونه به پا امویدن

 رو نداشتم!!! یسرد نیاز تو انتظار ا من

 

 

 عاشق شدم با تو ... من

 تو آرامش رو تجربه کردم  کنار

 تو یدنبال زندگ یریم تو

 منم که تنها با دردم .... نیا

 

 پررو و خودخواه نبود ..؟؟!!! کمی یرفت ... ول یلیو یلیتو دلم ق دونمیآهنگ با من بود ؟؟!!!! نم نیا یواقعا رو یعنی

 هی خواستیداستان .. دلم م یمنف تیشخص میو ماشد دیچیمارو پ یحقارم داد به خودش و نسخه  یخودم گفتم چه همه  شیپ

 الیخ یب نیهم ی.. واسه  شناختمینم یلیرو خ نیماش یآهنگه تو یها ید یس یول یآهنگ بذارم که حالش رو بکنم تو قوط

همبرگر و مخلفات گرفتم و  هیو  نییپا دمیپر عیبود .. پارک کردم و سر رمکه مد نظ یبه رستوران میبود دهیرس بایتقر میشد

 رو کرد و گفت : دمیصورتش بود تا رس یرو  میقیداده بود و اخم عم هیسمت در راننده تک نیبه ماش نیبرگشتم .. شرو

تا گردن کلفت  4به  شتویآرا یری... م گهید یکردیکوفت م دمیخریواست م رفتمیمن م نییپا یندازیسرت رو م ابوی نیچرا ع -

 ... ینشون بد

 کردم و گفتم : ی... اخم شدیهر لحظه بلندتر م صداش

 .. شنونیآروم مردم م -

 زد و گفت : داد

 داد زد .و گفت : کردنیبشنون .. به درک ... بعدم رو به دوتا خانوم و آقا که داشتن با تعجب نگامون م -

 کاره ها زنمه ... یب دیکنینگاه م رویچ -

شدم  نیسوار ماش نهیبا طمان دمیترسیبود از تنها بودن باهاش م یعصب یلیسوار شد و با سر اشاره زد سوار شم .. خ بعدم

و  نایپشت ماش چسبوندیم یو ه رفتی... با سرعت نور م کردمیکههنوز در رو نبسته گازشو گرفت و رفت ... داشتم سکته م

 و داد زدم ...:خالصه ... طاقت ناوردم 

 

 !!؟؟؟یکنیم یچه غلط یدار وونهید -

 زد و گفت : پوزخند

 بره ...  نییآب خوش از گلوت پا ذارمی.. نم برمیشک نکن تورم با خودم م ی.. ول رمیبم خوامیبودم م دهیکفن مگه نپوش -

شد  رینبود نا خودآگاه اشکم سراز یحال عاد نیواقعا شرو ی... بغضم گرفته بود ترسو نبودم ول شدیم شتریهر لحظه ب سرعتش

 .. ترسمیبرو من م واشیتورو خدا 

 کرد و گفت : یبلند ی خنده

 ؟؟؟... میما خبر ندار یترسیم میزیتو از چ -

هق  ونی... بلند م زدیم یچ نی.. قلبم ع کردمیم یکم کم داشتم قالب ته گهیبود د 182 یشمار که رو لومتریک یعقربه  دنید با

 زدم : غیهق ج

 ..... وووونهید یبروووو لعنت واششششششششششششی -

 ... ستین ادمی گهیوسط اتوبان زد رو ترمز و من پرت شدم جلو و د هویموقع  نیهم یتو
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 دمیدور و برم د یاز آدما یهاله ا هیبود کم کم  دیسف دیلحظه همه جا سف هی یچشمام رو باز کردم ...برا یدیسردرد شد با

 .... دمیشن ی...اصوات نامفهوم

که شکسته بود رو هم  شیشونیشده ... پ یهوشیبوده باعث ب ادی.. منتها شدت ضربه ز یدگیضرب د هی ستین یمورد خاص -

 ... نشونیببر دیتونی... بهوش اومد مدادیرو نشون نم یشونم الحمدا.. مورد مشکوک یت یجواب س میزد هیبخ

 .... یو اون ترمز لعنت تی.. سرعت ... عصبان نید ... شروشده بو یافتاد چ ادمی تازه

 اومد که گفت : نیشرو یصدا نیح نیهم یتو

 بهوش اومد ... نکهیدکتر مثل ا یآقا -

 پوش بود ... دیمرد سف هیاز  یانداختم به اونسمت که هاله ا ینگاه

 گفتم: یخش دار یصدا با

 ... نمیبیتار م یلیخ -

 رو کرد بهم و گفت : دکتر

 ... نیعدد بگ هی 12تا  1 نیمحکم به سرتون خورده ....در چه حد تار ....از ب یضربه  هیخانوم شما  دونمیم -

 ... نمیبیم یهاله ا هیفقط  8 -

 اومد : نیشرو یعصب یصدا

 نداشته ... یمشکل چیاسکنت ه یت ی... س نمیبیدروغ نگو تار م انایک -

 زدم : غیج یعصب

 نحسشو بشنوم .. یصدا خوامینم رونیب دیآشغال رو بفرست نی!!!!!!!!!!!!!!!!!! انمیبیبه قرآن تار م -

 پوش بود گفت : دیکه اونم سف گهینفر د هیبه  یبه آروم دکتر

 ...  دیآب بهشون بد وانیل هیو  رونیب دیآقا رو از اتاق ببر نیبهتر ا -

 :رفت بغض کردم و گفتم  یحرف چیه یب نیشرو

 !!شم؟؟؟یمن خوب م -

حاال بهتره  ینیساعت تار بب هیدو ساعته ممکنه تا  هیهوش یبعد از ضربات محکم و ب هیعیطب نی... ایشیمعلومه خوب م -

 ... گردمیبر م گهیساعت د کی..  یاستراحت کن

 لباسش رو گرفتم و گفتم : ی یبره که ناخودآگاه گوشه  خواست

 تو!!! ادینذار شوهرم ب -

 راحت باشه ... رفت ...!!! التیدستش گرفت و با گفتن خ یدستم رو تو آروم

 یول کردمیباز دوباره بازشون م بستمی..  کردمیچشمامو باانگشتم باز م کردمیاطرافو گاه م یبلند شدم ... ه جهیجام با سر گ از

 .. بازم تار بود ...  یهمه چ

 کردم تا رفته رفته دوباره خواب رفتم ... هیگر اونقدر

چشمام رو  دمیترسیاومد تو ذهنم ... م یلحظه همه چ هی یبود و برا نیشدم ... سرم سنگ اریساعت چند بود که هوش دونمینم

نه به  یچشمام رو باز کردم ... هنوزم همه جا تار بود ول یسرم اومده ... آروم دوباره ال ییچه بال دمیفهمیم دیبا یباز کنم ... ول

 کردمیمه نگاه م هیرو از پشت  یبازم انگار به همه ج ی.. ول شدمیداشتم رفته رفته خوب م دی.. شا ختیاول ... دلم ر یاندازه 

ر رو فشار دادم .. چند خواب رفته بود ... با نفرت صورتمو کردم اونور و زنگ مخصوص پرستا یصندل هی یکنارم رو نیشرو

 و گفت : کردرو  دیوارد شد و من رو که د ینگذشته بود که خانوم یا هیثان

 !!زم؟؟؟یعز یچطور -

 ... بغض کردم ..مگه نگفتم شوهرم ... ی!! نه در حد اول ولنمیبیهنوز تار م -

 حق داره نگرانته ... .. میومدی..شوهرتم .. ما از پسش بر ن ادیب کیدکتر کش گمیآروم باش!!!! االن م -

 خودم گفتم ... آره خودش کرده.. نگرانم هست .. ... شیپ

 که از خواب پاشده بود دستم رو گرفت و گفت : نیرفتنش شرو با

 ...؟؟؟!! یبهتر -

 ... دمیو پشت بهش دوباره دراز کش رونیدستش ب یاز تو دمیرو محکم کش دستم

همون لحظه دلم  یچرا ول دونمی... خوب شم!!!!! نم ای!! خدا؟؟؟یچ موندیتار م ینجوریا یگرفته بود ... اگه تا آخر عمر همه چ دلم

 شده باشم ....  فیضع نقدریا کردنیمشهد و حرم امام رضا خواست .. .. دوباره بغض کردم ... فکر نم

که برام آوردن  یصبحناه ا به یلیم یشام نخورده بودم ول شبید نکهینحو گذشت .. کالفه بودم .. با ا نیبه هم یساعت چند

 و سرش داد زدم : نیپرت کردم رو زم تیبرام گرفته بود رو با عصبان نیکه شرو یلقمه ا ینداشتم حت
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 ... رونیب نجایخودت ... گمشو از ا هیازت متنفرم!!!!!!! محبتت ارزون -

 حرف رفته بود ... یب اونم

 بدن ... ینظر توننیو االن نم ادیتخصص مغز و اعصاب مگفته بود صبح م کیدکتر کش ادیز یلیداشتم .. خ استرس

وارد شد و با لبخند و  دیرسیم 42خوش پوش که فکر کنم به زور سنش به  اریمرد نسبتا جوون و بس هیبود که  ازدهی یکاینرد

 لب گفت : یرو یو خنده  ینا ملموس فارس کمی یلهجه 

 متخصص مغز اعصاب هستم .. ی... من دکتر قهرمان انایخانوم ک -

 سالم .. -

و نوعش سوال کرد  دمید هیتار زانیم یکردو درباره  نهیچراغ قوه چشمم رو معا هیلبخند داد و بعدش با  هیسالمم رو با  جواب

 کنه ... نهیاتاقش معا یچشمم رو با دستگاه تو گهیساعت د کینوشت و داد دست پرستار ... و قرار شد  یزیو بعدم چ

 گفتم : ینالون یرو کردم سمتش و با صدا رفتیکه داشت م یعموق

 خوب بشم ... دیفکر مکن -

 دستش گرفت و با لبخند گفت : یدستم رو تو نیاز شرو یستیرو در با یسمتم و ب برگشت

.. به  فتهیبراش ب یچشم شما که نماد کشورم و شرقه اتفاق ییبایبه ز یبا چشما یدختر خانوم ذارمی... من نم زیعز یانایک -

... مادام العمر  میو گاه شهیم میصدمه در کوتاه مدت ترم نیموارد ا یبه اعصاب چشمت صدمه وارد شده برخ ادیاحتمال ز

مال شما با گذشت زمان بهتر  دمیمن احتما م ی... ول یبزن نکی..ع نکهیا ای..  یلنز بذار تکانتک ای دیکه اونوقت با مونهیم یباق

 یزیکرد و انگار از پرستارا چ نیبه شرو ینگاه می.. بعدم ن گمیبا دستگاه بهتون م نهیرو بعد از معا میچند نظر قطع...هر  شهیم

 باشه گفت : دهیشن

 بشه !! شیباعث پژمردگ نکهیکنه... نه ا یباغبون خوب ازش نگه دار دیمثل شمارو با یشاخه گل -

 روکرد به من و گفت  تی.. با عصبان نیشرو رونیکه دکتر از اتاق رفت ب یموقع

 !!!  زنهیاومده دست تورو گرفته و لبخنده دختر کش م کشهیم دکیاسم دکتر رو  کهیمرت -

که بزرگ  یفرهنگ یخارج از کشور بود و تو یکه داشت بزرگ شده  یبا اون لهجه ا یبه نظرم دکتر قهرمان نیخالف تصور شرو بر

کردم ..  دایپ یا یآرامش نسب هیگذار .. چون واقعا  ریبود و چه بسا تاث یامر عاد قیطر نیاز مارشیدکتر به ب هیشده بود دلدار

 رو کردم بهش و گفتم : نیهم ی واسه...  ذاستیم نیالبته اگه شرو

 نفر .. بله!!!! 522با  یدیکشیم دکیشمام اسم دکتر رو  -

 .... مونمیکردم رو نزن تو سرم ... از صداقتم پش فیرو که مو به مو برات تعر یگذشته ا نقدریا انایک -

 گفتم : یعصب

 یدیتورو تحمل کنم .. مگه نشن ختیر خوامیتهران ... نم انی... حاالم برو زنگ بزن به مامانم بگو ب مونمیپش یمن از همه چ -

 نکن ... میعصب نیاز شتریاعصاب چشممه ... ب

 ... دیرفتن از اتاف در رو محکم کوب رونیموقع ب ینزد ول یحرف

چشما رو بستم و منتظر شدم  یحرف دوباره رو خت ولو شدم و با کالفگ نی... با گفتن ا مارستانهیب نجایا کنهی... فکر نم احمق

 .. یببرنم اتاق دکتر قهرمان نهیمعا یبرا

اومد دنبالم و من رو با  ریلچیپرستار با و هیو دل ضعفه چند لقمه به زور فرو دادم  ادیز یبعد از نهار که از گرسنگ کمی بایتقر

برم ... پشت در  خوامیبا گفتن تنها م یول دیعجل معلق همون موقع سر رس نیبع نمیخودش برد سمت اتاق دکتر البته شرو

 ... میارد شدتوجه به پرستار اشاره کردم و و  یتو موهاش کرد و منم ب ینشست و کالفه دست

 زد و گفت : یکرد و بعدش لبخند نهیاز چهارتا دستگاه چشمم رو معا شتریرو شروع کرد با ب نیزد و معا یلبخند دکتر

به خاطر  ی... ول گردهیروز چشمت به حالت اول ب م 5-3و به مرور ظرف  دنیند یانچنان یخوشبختانه اعصاب چشمت صدمه ا -

 ی... البته نه در اون حد که مشکل یدار هیفشار قرن ننیباعث شده اعصاب چشمتم صدمه بب که به سرت خورده و یضربه ا نیا

به چشمت بندازه ... به هر حال من تخصصم اعصابه و تا اونجا که مربوط به  یاهمتخصص چشمم نگ هی ستیبد ن یول ادیب شیپ

 رو راحت کردم ... التیمن بود خ

ناخودآگاه برگشتم سمتش و  رونیتواضع خم کنه .. اومدم که از در برم ب یبه نشانه  یکردم که باعث شد سر یتشکر ازش

 گفتم :

 ادب بشه !!! کمی خوامی... م شمیمن خوب م نیخواهش به شوهرم نک هیدکتر  -

 گفت : یکرد و با مهربون یا خنده

 ... انایراحت خانوم ک التیخ -

 عوض کردم و به پرستار گفتم : یاتاق لبخندم رو با اخم ناراحتکردم و به محض خروج از  یزدم و خداحاف یلبخند
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 رو حرکت داد و گفت : ریلچی... و مینیچشم پزشک رو بب دیبا یک -

 اتاقشونن ... یاالن تو یخوایاگه م -

 ... دیپس من رو ببر -

 تو دم در نشست ... رفتمیکه داشتم م یدوباره پشتمون راه افتاد و موقع نمیشرو

 کرد و گفت : دییرو تا یدکتر قهرمان یچشم پزشکم که دکتر محتشم نام داشت تمام حرفا دکتر

از  شیب هیبه قرن شهیکه سبب م هیدو عامل نیچون ا دیو داد نزن دینش یعصبان دیکن یسع دیشده با هیضربه باعث فشار قرن -

و  دیمصرف کن ییدارو چینداره ه یو لزوم رهیم نیبهفته کامل از  کی تیتا نها دتونید ی.. از نظر من هم تار دیفشار ب شیپ

 ... دیمرخص بش دیتونیم

 و گفتم : نیرو کردم به شرو رونیاز اتاق اومدم ب نکهیاز ا بعد

 

 برم خونه .. خوامیم صمیترخ یبرو دنبال کارا -

 بهم کرد و گفت : یتعجب نگاه با

 !!؟؟یندار یمشکل یعنی -

 !!؟؟یدیمن رو ببر خونه !!! فهم ادیازشون بر نم یدکترا کار یچرا ل -

 نکن!! یلج باز انایک -

تو بغل  فتمیبره و ناخودآگاه ب جیحرف از جام پاشدم که باعث شد سرم گ نیو با ا رمیخودم م یاگه تو نبر ستین یلج باز -

 !!! نیشرو

 دارم ...  ازیدنش نب یهرچند تازه متوجه شده بودم چقدر به گرما دمیخودم رو از تو بغل کش عیاکراه سر با

 و به پرستار گفتم : یصندل یدوباره نشستم رو خالصه

 

 

 !!؟؟؟یبر یکنیلطف م -

 گوش کرد و گفت : کیزد و هولم داد وسط راه سرش رو نزد یلبخند

 !!ایناقال خوب گربرو دم حجله کشت یا -

 نگاش کردم و گفتم  یعصب

بده  میمعذرت بخواد دلدار ادیبود که ب نی!؟؟؟؟!! الاقل کم کمش ادیفهمیباز شه خودش بوده!! م نجایکه باعث شده پام ا یکس -

داره کاسته  دمیرفته رفته از غلظت مه د کردمینگفت .. احساس م یزیچ گهیرومو برگردوندم و پرستارم د ی... عصب یول

 ...  ادیب نیتا شرونشستم  یصندل یآروم خودم لباسام رو تنم کردم و حاضر رو میدیکه به اتاق رس یو موقع شهیم

 ساعت بعد اومد تو و گفت : مین بایتقر

 !!م؟؟یبر -

 آره!! -

 یضیف هیکنم الاقل به اسم کمک مام از حضور شوهرمون  دایآرامش پ کمینزدم و گذاشتم  یبازومو گرفت حرف ریو ز اومد

 ... میببر

تونسته  نیشرو یافتادم و دلم گرفت .... چجور شبید ادیسمت من  ی شهیش یترک رو دنیبا د نیدم ماش دمیکه رس یموقع

 ترمز کنه ؟؟!!! یبود اونجور

 که نشست رو کرد سمتم و گفت : نی... شرو نمیدادم عقب بش حیتکون دادم و ترج سرمو

 چرا عقب؟؟؟!! -

 راحت ترم!!! -

خوشحال بودم  یلیبابت خ نیزو ا شدیدورم هم کم کم واضح م دیراه, د یپشت حرفش رو نگرفت .. تو گهیتکون داد و د یسر

کرده بودم چه بسا اون کمکم کرده بود  ادشیو ترس  یدیاوج نا ام یتو شبی.. چون د ونمی... احساس کردم به امام رضا مد

لب خدارو شکر  ریرد شد و ز یمینس هیافکار ته دلم  نیمشهد برم .. با ا هی صتفر نیگرفتم حتما در اول میتصم نیهم یواسه 

 و چهارم : یکردم!!فصل س

 

چند وقت رو با خودم مرور  نیسه روز که داشتم خاطرات ا نیا یحرف زدم نه اون تو نیجالبه که سه روزه نه من با شرو یلیخ

 ذهنم روشن شده ... کینقاط تار یلی... خ کردمیم



Roman-City.ir 
 همسایه منن رما

 

https://telegram.me/romancity 195 

 

... نمیبیرو تار نم یزیچ گهیچشمام خوب شده و الحمدا.. د..  ممیدانشگاه یامتحان ها یفرجه  یو تو گذرهیاز ازدواجم م دوماه

 دیپرسیاگه م دیشا پرسهینکردم بهش بگم ... خوب اونم حالم رو نم یمنم سع ینه ... ول ای دهیرو فهم نیا نیشرو دونمینم

اون  یخندم گرفته بود ... مرده  دمیکه نمرم رو د یاومده بهم شانزده داده ... موقع نیشرو باترمم  انیم ی!!!! نمره ها گفتمیم

زحمت  نیکه دستم بود و شرو ییبه شرکت ارفع زنگ زدم و بعد از فرستادن نقشه ها گهید زیچ هیشدم ..  شیوجدان کار

و سوال جواب قبول کرد ..  یبدون حرف اضاف نمو مشکل دارم ... او امیب تومینم گهیبهشون گفتم که د دهیرو کش لشیتکم

 ... داشتیدست از سرم بر نم کردینم یرو کالبد شکاف یاصل لیف حسابم مرده چون اگه زن بود تا اون دلخوشحال بودم طر

دوست نداشتم از جام پاشم .. .. مگه  یول ازدهیو االن  دارمیب 8از ساعت  رونیب امیو از تخت م دمیبه بدنم م یو قوس کش

 بود ... زیسحر خ دیکه نبا شهی؟؟! هم هیچ

تنگ  میمشک یمو ی... دلم برا رونیزده ب یموهامم دوسه سانت ی شهی... ابروهام در اومده و ر کنمیبه خودم م نهیآ یتو ینگاه

 ... : کشمی.. رو تام دست م رهیگی.. خندم م رستانمهیتنمه .. لباس خواب دوران دب یشده ... بلوز و شلوار کوتاه تامو جر

 مجد کوشولو !!! -

 

 ذارمیم غامی... پ ستنی... ن زنمیبه مامان زنگ م نیح نیهم یو تو کنمیرو دم م ییت آشپزخونه ..چاسم رمیو م خندمیم زیر زیر

زنگ نزد ..  نایبه مامان ا مارستانیب یو اونروز تو ستیحرف گوش کن ن یلیخ نیخدارو شکر شرو کنمیفکر م نیدلم به ا ی... تو

 .. دادمیم توضح دیچقدر با دونهیوگرنه خدا م

 

 

 بزنم ... شگاهیسر به آرا هی خوامیهام رو بکشم و بعدم م هیو بخ مارستانیاول برم ب دی.. با دمیلباس پوش 12 ساعت

 

 نویدرد نداشت .. ا دنیکش هیکه آدرسش رو از فاطمه گرفته بودم ... بخ یشگاهیبه آرا رمینشستم و دارم م یتاکس یتو

تلنگر  هی دیدارم حس تولد دوباره .. شا یحس خوب هیچشممه و  یتو ی... آفتاب تابستون تیبا نیو خوشحالم از دونستمینم

نگه داره و بعد از حساب  گمیتابلو به راننده م دنیآدرسم با د یکای... نزد بدوننرو  شونیالزم باشه تا آدما قدر سالمت شهیهم

 ... شمیم ادهیپ نیاز ماش هیکردن کرا

 ونیالسیبشه و ابروهامم بردام وبدنم رو اپ شیعیرنگ طب هیرنگ موهام شب خوامیکه م دمیم حیتوض شمیکه م شگاهیآرا وارد

 کنم ...

 ... کنمیآخر از همه موهام رو رنگ کنم قبول م دهیم شنهادیپ بهم

... ابروهامم  کنمیسشوار شدم م یبلند مشک یبه موها یلباس نگاه ضیتو و بعد از تعو امیبعد از ظهره از در خونه م 6 یکاینزد

 هی...  کنمیو پام م دارمیبرم یکوتاه سرمه ا یلیخ نیج هیخوشحالم ..  ستین نیشرو نکهیشدن .. دوست دارم ... از ا یکمون

دورم  زمیری... موهام رو م بندمیهم م یکمربند قهوه ا هیشلوار و  یتو کنمیو م پوشمیم دمیسف نیآست یب یبلوز مدل مردونه 

خوب خودم  یدوست داره ... ول ییچه غذا نیشرو دونمی... جالبه ... هنوز نم نییپا رمیو م کنمیم طینسبتا غل شیآرا هی... و 

 ...  کنمی.. دارم کارمم م خونمیکه باهاش م نجوری....و هم ذارمیاهنگ م هیخورشت بادمجون هوس کردم ... 

 ... گردمی.. برم خچالی یبذارم تو  خوامیدستمه و م هیچقدر گذشته که ظرف ساالد تو دونمینم

 !!!! ییییییییییییییییییوا

جلو پام نگاه  یشده  یاومد ؟؟.. هردو همزمان به ظرف ساالد متالش یک نی... ا کنهیداده به در و داره نگام م هیتک نیشرو

 ... میکنیم

 طرفش ... رمیگیصدا جارو خاک انداز رو م یجلو .. منم ب ادیصدا م یب

 حرف !!!! یب

باال و دوباره  ندازمیاونم دروغه ... شونه هام رو م ستمیدروغه ... اگه بگم از دستش ناراحت ن ستیبگم دلم براش تنگ ن اگه

به  نهیس رونیبرم از ب امیآشپزخونه ندارم .. م یتو یکار گهی.. د کنمیرو کم م رشیو بعد ز چشمیخورشت رو م شمیمشغول م

.. اون سر  کنمیلحظه سر بلند م هی یسطل .. برا یتو زهیرب خوادیرو جمع کرده و م هاخورده  شهیکه ش شمیم نیشرو ی نهیس

رو کاناپه پاهام  دمی... لم م کنمیهال .. آهنگ رو قطع م یتو رمیآشفته م یصدا و با درون یکنار .. منم ب رهیو م نییپا ندازهیم

خوندن  کنمیجلوم و شروع م ذارمیرو م نیدرس شرو ی زوهرو هم و ج ندازمیبا وجود قد کوتام م یحت بهیخوش ترک دونمیکه م

.. حتما از من خوشش  رهیگی... لجم م ادینگام به جزوه .. پس چرا نم هینگام به در آشپزخونست و  هی گذرهیم یساعت می...ن

خودم رو  حال... خودم  رهیدورش رو بگ یبلندا یازون خوشگل شاس یکیبره  خواستیبه درک .. م گمیدلم م ی.. تو ومدین

کنار و با  رهی... مردونه م شمیم نهیبه س نهیسمت آشپزخونه که باز باهاش س رمیو م زیرو م کنمیفه جزورو پرت م.. کال رمیگیم
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 یبرا زیم یظرف ساالد رو هی دنیتو .. با د رمیو م کنمیسپر م نهیتفاوت س یو ب کنمی... نگاش نم دییبفرما کنهیدست اشاره م

باال و باز  ندازهی... شونه هاش رو م کنمیم یرو لبشه ... اخم یا انهیداده بهش و لبخند موذ هیسمت در .. تک رهیلحظه نگام م هی

 ... منم!! کنهیسرد نگام م

ازش  یخبر شمیمنتظرش م کمی شهی... تموم که م ادیتا خودش بفهمه و ب نمیچیاز حد معمول م شیب یغذارو با سر و صدا زیم

تنش کرده ... دوست دارم  یشرت آب یت هیبا  دیشلوار کوتاه سف هی نییپا ادیهال که.... داره از پله ها م یتو رمی.. م ستین

 دنبالم ...  ادیآشپزخونه ... م یتو رمیم کنمیم یاخم اشبه ج یقربون قد و باالش برم ... ول

 ذارهیم زهیریآب م وانیل هیتفاوت  یلوم ... بتو گ پرهیکه غذا م شهیم یلقنه چ نیآخر دونمی... نم شهیسکوت خورده م یتو شام

کنارم ..  ادیتا ظرفارو بشورم ... م شمیو پاک خورمیتشکر م ینگام کنه .. منم آب رو ب شهینگران نم یحت رهیگیجلوم .. لجم م

 ... : گهیبعد از سه روز م واشی

 ... یترمت که خوب نشد انیبرو درست رو بخون امتحان پس فردات سخته!! م -

.. منم ..  شنیم یباز جد عیسر یو مهربون ول شهیم رهیبهم خ یا هی.. چشماش ثان کنمیلحظه نگاش م هی ی.. برا رهیگیم لجم

 خونمیدو خط م شی... !!! کالفم ... هم رونیب رمیو از آشپزخونه م ارمیکه دستم کرد رو در م ییو دستکشا نییپا ندازمیسرمو م

 یساعت طرفا دمیتخت دراز کش ی!!!روکنمیادکلنش رو بو م یواشکیباال و  رمیربع م هیاز  آخرم بعد فتمینگلهش م ادیدو خط 

 غیهم ج دمیاتاق ... ترس یاومد تو هوی کردمیشدم ... داشتم ادکلنش رو بو م عیضا ییجورا هیبد شد ...  یلیشبه .....خ 12

 هی دی.. با شکنمیکه م هیزیچ نیدوم نی.... امشب اکردنگاه با تمسخر بهم  یزدم هم ادکلن از دستم افتاد و شکست .. همم کل

رو  ی...دست نکهیبا ا یباال ... دلتنگم ... حت ومدی... کاش مکنمیکنارم نگاه م شیخال یو به جا زنمیم یصدقه بذارم کنار... غلط

 ... گمیلب م ریو آروم ز رونیب دمی....نفسم رو با صدا م کشمیزخمم م یجا

 مجد ...  نیاز تو شرو یبه بادگار نمیا -

 : گهیو م کنهیلحاف ... سرد نگام م ریز خزهی... م نهیشرو گردمیبر م خورهیعوالمم که تخت تکون م نیا یتو

 ... برهیخوابم نم ییاتاق جا نیاون اتاق من جز ا یبرو تو یاگه ناراحت -

 کنمی.. نگاش م رهیگیاون اتاق که دستم رو م یتوبرم  امی... م یزدیحرف رو نم نیا یمردیواقعا م یعنی...  شهیمنقبض م فکم

بندون بهش  خی یدونه ازون نگاهها هیخودش  نهی.... ع خندهیکوچولو چشماش داره م هینه !! انگار  یتفاوته ... ول ی... هنوز ب

 ... خوابهیو پشت به من م گردهی... اونم بر م کشمیو پشت بهش دراز م کنمیم

 .... خوابمیو من راحت م دهیبود که االن کل اتاق بوشو م نهیاون ادکلن شکسته ا ی دهی... حداقل فا رهیگیم خندم

********************************* 

 

رومو  عی.. سر نهیشرو گذرهیکه از ذهنم م یزیچ نی.. اول کشمیم ازهیو خم کنمیچشمم ... چشمام رو باز م یزده تو آفتاب

بود و  لیکاش اونم تعط گمیخودم م شیصبحه ... پ 12 کنمی... به ساعت نگاه م رهیگی.. دلم م هیسمتش ... جاش خال کنمیم

... چشمم به  خندمی...م ادیبهم م شتریب رهیت ی... چقدر مو زنمیبه موهام م یا.. شونه  نییپا امیاز تخت م رفتیشرکت نم

 بهش ..  شمیم رهیخ هیچند ثان ی.. برا دارمی... آروم بر م فتهیعکسش م

 خره؟؟؟!!  یصبحانه رفت ی..ب رمیبم -

 شدست ... دهیچ زی!! م نییپا رمیو م خندمیخودم م با

 !!! مایغصه خورد ی!!!!الک یمرد زندگ گنیم نی!!! به اکالیبار -

 !!!!  دهیرو چ زیم نی!!! آخه شرو یلیخ چسبهی.. صبحونه بهم م شمیو مشغول م زمیریم ییچا

آرومه ...  یهمه چ دمیم لیمشت دروغ بهش تحو هی شهی.. مثل هم زنمیو به مامان زنگ م شورمیاز صبحانه ظرفارو م بعد

 و .... هیعال نیبر وفق مراده شرو یزندگ

بخصوص که  مهیتنها درس تئور نیسر درس ... ا رمیمونده م شبیراحت بابت ناهار که از د الیبا خ کنمیرو که قطع م یگوش

 !!!کنمیمزه مزش م کمی!!!  رمیکلمه با خودم ...به فکر فرو  نیاستادش ... عشقمه ... با گفتن ا

 !!! عشق

 من عاشقم؟!!! یعنی

 ؟؟؟!!! هیعشق چ اصال

 جزوه !!! یتو کنمی!!! سرمو فرو مدمیسرمو تکون م الیخ یب

 

صفحه از جزوم مونده ... به  72صبح امتحانمه و هنوز  8سر درس .... فردا  امی... و دوباره م خورمیشده ...ناهارم رو م 3 ساعت

 ... ینخوابم .. بزور چشمامو باز نگه داشتم .. ول کنمیم یسع ادیشدت خوابم م
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 ... کنهیو داره صدام م سادهیسرم وا ی.. باال پرمی.. از خواب م نمشیبینم ی... ول ادیم نیشرو یصدا

 : گمیدورگه م یو با صدا شمیم اری...باالخره هوش نمیبیخوردن لبهاش رو م منگم فقط تکون اونقدر

 بابا ؟؟!! هیچ -

 داره ...  اخم

 !!!کنمی!! سه ساعتم دارم صدات م یروت ننداخت میچیه یخوریرو به کولر سرما م یدیخواب نجایچرا ا -

 ... پرمیاز جام م هوی 6ساعت  دنیو با د دمیبه بدنم م یاستخوونام خشک شدن کش و قوس گهیم راست

 !!شه؟؟؟یساعت ش یوا -

 .. یخواب یآره!!! مگه از ک -

 شدم!!! هوشیب هوی دونمینم -

 : گهیم یا یباال و با لحن عصب دهیابروشو م یتا هیو  دهیتکون م یسر

 !!گهید ستین یپس از شامم خبر -

 درست کردم ... ادی... ز میدار شبید یاز غذا -

و  ارمیخودم م یبرا ومیظرف م هیآب  کمی.... بعد از خوردن  کنمیاال منم که از باد کولر سردم شده خاموشش مب رهیحرف م یب

 به درس و خوردن ... شمیمشغول م

 : گهیسمتم و م رهیگیژاکت م هی نییپا ادیپله ها م از

 کولر رو روشن کنم!! خوامیاومدم گرممه ...م رونیبپوش من از ب نویا -

 ...  پوشمشیو بعد با ذوق م کنمیبوش م یواشکی.. اول  ادیخودشه ... خوشم م یژاکت ها از

 ... کنهیآشپزخونه صدام م یکه از تو گذرهیم یساعت هی

 !! شام!!انایک -

 شمیتفاوت نشون دادن صورتم وارد آشپزخونه م یدر ب یبا سع یکنار کنمیشوت م بایمرد!!! جزورو تقر گنیم نیول ... به ا یا

.. 

دم  رهیفشنگ م نیع شهیو تا تموم م شهیسکوت خورده م ی... شام تو کنمیگرم م دنی... سرمو به غذا کش کنهینگام م گذرا

 ... ییظرفشو

 : گهیم یا یجد ینگام کنه با صدا نکهی... بدون ا کنمیو نگاش م زنمیم یلبخند

 بپرس... یبرو سر درست هر جا اشکال داشت -

 : گمیو م خندمیم انهیموذ

 !؟؟یزنیمهمش رو عالمت نم یجاها -

 : گهیو م کنهینگام م میقد نیع طونیش

 ... شهیم یو دوباره جد نمیروش فکر م -

فکر دوباره  نی.. با ا شدمیدلتنگ نم نقدری.. وگرنه ا کردمیدلم غوغاست ... دلتنگشم ... کاش آغوشش رو از اول تجربه نم ته

... آروم جزورو از  کنمی..نگاش م کشهیسرم سرک م یصفحه مونده از باال ستیب بایتقر گذرهیم یساعت هیسر درس...  رمیم

 هیورق زدن برام  قهیو بعد از چند دق رهیگیکه دستش دستم رو لمس کنه خودکارم رو م یو بعد جور رونیب کشهیدستم م یتو

که  رهیم دونیدوازدست و م یکایاعت نزدباال س رهیحرف از پله ها م ی.. و بگردونهیو بهم برش م سهینویچزوم م یتو زیچ یسر

چون از اون  کشهیطول نم یلیخ خونمیزدرو م متکه عال یی!! و اونجاهاکنمیو رو م ریو به جزورو ز زنمیم یبخوابه ... لبخند

 رمیبدو م نیهم یخواب نباشه ... واسه  دیو شا کهیربع به  هی!! کنمیکه مونده سوال نداده .... به ساعت نگاه م ییقسمت ها

من ..  دنیبا د هشد رهیو به سقف ح دهیتو .... درزا کش رمیو آروم م شهیراحت م المیخ نیهم یباال ... چراغ اتاق روشنه واسه 

لحاف  ریز خزمیو م زنمی... مسواکمو م شهیمن به پهلو ک یلحاف و پشت به جا رهیز رهیحرف م یو ب گردونهیتفاوت روشو بر م یب

 .... رمیفکر زود بخواب م نیو با ا شهیشروع م 8.5امتحان  7 یرو کنمی... ساعت رو کوک م خوابمیو پشت به اون به پهلو م

 

========= 

 گهیگوشم م ری... آروم اسمم رو ز خورهینفساش به گردنم م یدستاشو دورم حلقه کرده و گرما یکی کنمیشبه ...حس م نصفه

حرفام ... و دوباره  نیمن خوابالوتر از ی... صدا آشناس .. عطر تنش آشناست ....ول دهی. به خودش فشارم مبار چند بار .. هینه 

 ... رمی...بخواب م
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..  کنمی... تعجب م ستیکنارم ن نی.. شرو شمیاز جام بلند م عیسر فتمیامتحان م ادی شمیزنک از خواب بلند م یبا صدا صبح

 ...  نییپا رمیو از پله ها م پوشمیرو م ورشیبازم پ نیهم ین کولر تا صبح سرده واسه هوا از روشن موند

 ... شمیم نشیبه س نهیکه س رونیبرم ب امی... م نمشیبی... نم کشمیآشپزخونه سرک م به

 !؟یداریب -

 آره! -

 ... نمیچیرو م زیآشپزخونه و م یتو رمیم کنمی.. منم عقب گرد م کنهیرو روشن م یکتر ریسمت گاز و ز رهیم یحرف چیه یب

 ... خونمشیم خورمیکه دارم صبحانه م نطوریو هم زیسر م ارمیرو م جزوم

 : گهیو م رتشیگیاز دستم م هوی

 ...یشیم ستیب یسیبا دقت بنو -

 ... رهیگیروشو ازم م یاون جد ی.. ول خندمیم

اخم مهمون  هیناخودآگاه  یدور ول زمیبر نمیم یرو سع یو افکار منف دمیسرمو تکون م ی!!!!! ولشمیجلو ... کنف م دمیلباموم

 ... شهیابروهام م

 12بعد از  ندازمیبه چزوه م گهینگاه د هی یفوت یمرتب کردم فور هیمنم بعد از  رهیو م شهیاز صبحانه از جاش بلند م بعد

 باال تا حاضر بشم ... رمیکنار و م ذارمشیم قهیدق

 : گمیم ضیبا غ زنهیلبخند م هی رونیب رمی... از اتاق که م یدر کمال سادگ یسرمه ا یمقنعه  هیو  یسرمه ا خنکیمانتو  هی

 1خنده داره؟؟؟ -

 : گهیو م زنهیم پوزخند

 .. شهیم ریو بعدم از پله ها سراز یشد یرستانیدب یدختر بجه ها نیع یلباس سرمه ا نیبا ا -

و بدو از پله ها  فیتعر یپا ذارمیذوقم کور نشه م نکهیا ی.. برا نباریا یول ریتحق ای فیتعر یحرفش رو بذارم به پا نیا دونمینم

 ... نییپا رمیم

 : گهیم کنهیجلو رو نگاه م کهی... در حال شمیمنتظرمه .. سوار م نیماش یتو

 جزوت کو؟؟! -

 بلدم!! -

 !!!خندهیم مرموز

 .... شهیم لیتبد نیقیمتفاوت با اونچه که بهم گفته به  یسواال دنیکه سر جلسه با د یحس کنمیم دایپ یحس بد هی

باال  ارمی... سرمو م زمینگاهم بر ی.. دوست دارم تمام نفرتم رو تو کنمیم نیو نثار شرو شهیفحش بلدم از ذهنم رد م یهرچ

از نگاه پر از  نیاز ا شیب خوامینم دمیو دندونام رو روهم فشار م زنهیموج م یدی... تو چشماش پل خورهینگام باهاش گره م

ذهنم  یکه بلدم ... اونقدر تو ییبه نوشتن اون قسمت ها کنمیو شروع م نییپا ندازمیسرمو م نیهم یحرصم لذت ببره واسه 

 !!!سمینویو رو برگه م رونیب کشمیحافظم م یپستو ها یجواب هر سوال رو از تو یافکار متعدده که به سخت

 

 یتو برگه در حد کنمیسمتم ...سرمو فرو م ادیداره م شنومیپاش رو م یهمه رفتن ... صدا باین مونده تقرامتحا انیربع به پا هی

 خورهینفساش م کنمیاحساس م قهیو بعد از چند دق سهیمیسرم وا یباال کمیبه برگه  خورهیدماغم داره م کنمیکه احساس م

 !!!!ی... ناراحت شدگهیپشت گوشم و آروم م

 شمیلحظه باهاش چشم تو چشم م هی یو برا گردمیسرش داد بزنم!!! بر م تونستمی... کاش م دمیدستم فشار م یرو تو خودکار

... 

... مغزم از کار افتاره  شهیو ازاونجا دور م زنهیم یلبخند مردونه ا هی... بعد از چند ثان میشد رهیمتوقف شده و به هم خ زمان

 !!!!زیرو م ذارمیو خودکار رو م میسیبنو تونمینم گهی... تنم داغ شده .. د

 هیهمه جا خال کنمیبه سالن م ی... نگاه امیممتهن به خودم م ی.... وقت امتحان تموم شده با صدا کوبهیم نمیبد جور به س قلبم

 سمتم .... ادیو فقط من موندم ... ممتهن م

 !ام؟یب دی..حتما من با گهیبده د اری!! برگتو ب؟؟؟یخانوم خواب -

 : گمیکه م رونیب رهی.. داره از در م خوامیصدا معذرت م یب

 خانوم استاد مجد.... دیببخش -
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 از سالن خارج شد ... یرو ...و با دهن کج دیاسات دیدفتر .. بابا ول کن یرفتن تو -

 یجور هی.. دلم  فتمیخندش م ادیهر بار که  ی..ناراحتم ول نییپا امیدوشم .... سالنه سالنه از پله ها م یرو ندازمیم فمویک

 ...  شهیم

 

 هی یو برا کنمیرو دوره م مونیناخوداگاه خاطرات عشق باز نمیبی.... همه جا صورتش رو م ابونایبه خ رمینشستم خ یتاکس یتو

 کنمیم یسع کشمی... منم از خودم خجالت م هی... غرق رانندگ کنمینکنه راننده ذهنم رو بخونه بهش نگاه م نکهیلحظه با توهم ا

 !!!!شهی... نم ی... ول گهید تسم هیافکارم رو منحرف کنم به 

 

 سمت حموم ...  رمیو م ارمیتو خونه ... خسته مقنعمو از سرم در م امیم ندازمیم دیکل

حموم  رنیاز خانوم ها با شوهراشون م یلی...خ ادشمی... بازم ب کنمیم یشتریتنم احساس آرامش ب یباز شدن آب ولرم رو با

بشن ... با هر قطره آروم تر  یکیآب  یاشکام با قطره ها ذارمی... م رهیگی.. بغضم م کنمیلحظه کنارم تصورش م هی یبرا.... 

 .... کنمیآرومم م کنچند قطره اشک مثل مس نی...هم شمیم

 

 نیکه توش شرو یقیبخوابم تا زمان زودتر بگذره ... دقا دمیم حیو منتظر عصرم .. ترج کنمیم یسپر یرو با خوردن حاضر ظهر

 ...  ستین

 

 ...  رمیبپوشمش .. با خودم کلنجار م خوامیجلومه ... م ریحر هیصورت رهنیپ هی...  سادمیوا نهیآ یبعد از ظهره روبرو 5 ساعت

 کوتاهه!!! یلیخ -

 شوهرته ... نیخر!!! شرو -

 آخه!! -

 بپوشش -

 ... شهیم لیتکم یهمه چ میمال شی... با آرا بندمیسرم م یباال ی... موهام رو دم اسب کنمیتنش م روزمندانهیپ باالخره

 ... شمی.. و مشغول م خندمیپلوچلو ...!!م شهیدرست کنم ... همش که نم یدارم شام ماکارون می... تصم نییپا امیپله ها م از

 

 

.. کم کم  ادینشه ... از انتظار بدم م گیاز حد ته د شیتا ب ذارمیرو شعله پخش کن م رشیشبه و غذام حاضره ... ز 8 یکاینزد

 ... دو به شکم ... دارمی.... تلفن رو برم شمیم یعصب

 ... رمیگیو شماررو م دمینه.. باالخره دکمه رو فشار م ایبزنم؟؟؟!!  زنگ

 بله؟؟!! -

 ؟! ییکجا -

 شرکت .. کار دارم!!! -

- ..... 

 !؟؟؟یکار داشت یچ -

 !!یچیه -

 !!؟؟؟یمطمئن -

- ..... 

 ... امیم 12تا  -

و بعد از شستن دست و  کنمیغذا رو خاموش م ریاونور ... با حرص ز کنمیپرتش م تی.. با عصبان یگوش یبوق ممتد تو یصدا با

 لحاف .... ریز خزمیصوزتم گرسنه م

!! .... حالم از خودم کنمیاز زمان از همه گله م نی!! از زمکنمیرو گونم ... خدا چم شده ؟؟؟!!!! با بغض از خدا گله م زهیریم اشکام

که کم  کنمیم هیرو بالشت و اونفدر گر کوبمیو با مشت م رمیگیبودم ... بهانه م دهیاون همه به خودم رس نکهیاز ا خورهیبهم م

 .... شمیم هوشیکمک ب

 یجا دنیتخت .. با د ی گهیسمت د کنمیو م... سرم نهیشرو ادیم ادمیکه  یزیچ نی... اول پرمیکه از خواب م کهیهنوز تار هوا

صبح  3ساعت  دنیو با د کنمیرو شن م عی... چراغ خواب بغل تخت رو سر شهیباال ... و دهنم خشک م رهیتپش قلبم م شیخال

 ... ادینفسم باال نم
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 کجاست ؟؟؟!!! یعنی

 ...  نییاز پله ها پا رمیو م شمیجام پا م از

 1؟؟؟! ومدهین یعنی..  زهیری.. غذا دست نخوردست .. قلبم م کشمیهمه جا سرک م به

جلو  انتیتوسرم ...لغت خ ادیم الی... هزار تا فکر و خ کنمیوسط هال و آروم آروم هق هق م نمی.. ناخودآگاه مش رهیگیم بغضم

.. قلبم  دهیبارزتره ... و همه رو تحت الشعاع قرار م نیهمشون ا نیچرا از ب دونمینم یهست ول گمید یفکرا رهیچشمم رژه م

 ...  رمیگیسمت تلفن ... شمارش رو م رمیم عی... سرکنمیدندونام اسمش رو صدا م نی... از ب رهیگیم

 ".... باشدیدستگاه مشرترک مورد نظر خاموش م "

 .... زیرو م ندازمیو م کنمیرو قطع م یگوش

 ...  دنیلرز کنمیکرده ... شروع م خی تنم

 ... رمیگیو شمارو م دارمیرو بر م یگوش یا یبا حالت عصب دوباره

 "دستگاه مشترک............. "

 ... دوباره

 "دستگاه .... "

 گفتن : با

 ... پاشهیو از هم م واریبه د خورهی... م کنمیرو پرت م یگوش نباریلعنت بهت ا -

 یگوشه  کنمی.. کز م ترسمیبعد ناخودآگاه م یول کنمینم یگروپ گروپ اونقدر غرق خودمم که اول توجه یصدا ادیباال صدا م از

بزنم لبم و به دندون  غیج نکهیلحظه از ترس ا هی یپله ها برا یرو فتهینفر م هی هیو سا شهیتر م کیو نزد کیمبل ... صدا نزد

 ...  نیشرو دنیبا د هیثان هی یو تو شهیاز جا کنده م داره... قلبم  دمیو فشار م رمیگیم

 ایخونست ...  نیشرو نکهیا هیاز خوشحال ایدزد نبوده  نکهیا یاز خوشحال هیاز چ دونمی.. نم ترکهی.. بغضم م زنمینفس م نفس

 ................ یاون ته تهش از دلتنگ

 رمیم هیبا گر نیهم یواسه  هیاز چ قهممیشکه ... م هیکنارم .. تو  نهیشیو م نییپا ادیکه بدو از پله ها م کنمیم هیتر گر بلند

 : گمیتو بغلش ... با بغض م کشهیمن رو م یمقاومت چیه یسمتش .. اونم ب

 خاموش بود ...  تی... گوش ی.. فکر کردم رفت یستی... فکر کردم ن ی... کجا بود یکجا بود یلعنت -

 : دمیادامه م دهیبر دهیافتم و بر یهق هق م به

 ...  گهیبا کس د یسرت اومده فکر کردم ... رفت یی... فکر کردم بال کردمیداشتم سکته م -

تا دستم  زنمیمشت م نشیبه س هی.. اونقدر با گر کنهی.. مقاومت نم زنمیمشت م نشیبه س شهیتر م دیشد میحرف گر نیا با

... سرم رو نوازش  نجامیش و با گفتن آروم... من اتو بغل کشدمیم هویو بعدش  کنهیمدت آروم نگام م نیو تمام ا شهیخسته م

 کنهی... نگام م کنمیوجودم حس کردن سرمو بلند م یذره  یوجودش رو با ذره  هیگرم وکردن  هیگر قهی...بعد از چند دق کنهیم

 ... دهیو دوباره تو بغلش فشارم م کنهیبا انگشتش اشکام رو پاک م

 دوست ندارم!!!! ی.. من ماکارون یدونیم یعنینداشتم ... لی... شام م یخواب دمیده اومدم د -

 باال!!! ندازهیو شونه هاش رو م خندهی... م کنمیو با تعجب نگاش م کنمیبلند م سرمو

 : گهیو م نشیبه س رهیگی... دو به شکم که دوبار ه خودش سرمو م خندمیم منم

نصفه  دونستمینکنه .. در رو بستم ... نم دارتیسر و صدا ب نکهیا یاتاق کار . واسه  یکار داشتم رفتم تو یحالصه ... کل -

 ...یکنیم ینجوریو با خودت و چشمات ا یشیشب خواب نما م

دستشم  هی دمیچسب نشیکه به س نطوریهم واشیچون  فهمهی.. انگار م امی... دوست ندارم از آغوشش در ب دمینم یجواب

 !! برام لذت بخشه ... کنمیباال ... تقال نم برتمیو م کنهیبلندم م یپاهام و از رو راحت ریز ندازهیم

هوا دستش رو  یکه بره ... ب ادیروم ...م کشهیکنار و با لبخند لحافم رو م زنهیرو تخت ... موهام رو از صورتم م ذارتمیم

 ... رمیگیم

 ... کنهیم نگام

..  ارمیدارم کم م دونمی... م ادیبه نظر م نجوریا دونمینم پر استرس ... کممی... چشاش منتظره ... زنهینم یمغرور ... حرف هردو

 ...: گمیتاب م یپس .. ب

 بمون!!! -

 تو بغلش ...  کشهیلحاف و منو م ریز خزهیاز سمت من م یواشیو  خندهی...م شهیآروم م چشماش

 : گهیم آروم

 !!کنمیکارامو م رمی... بعد م یتا بخواب مونمیم -
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که از  شهیروهم ....هوا گرگ و م فتهیو پلکام م شهی... اونقدر که تنم کم کم گرم م کنهی... سرم رو نوازش م زنمیم لبخند

 !!! کنمینگاه م هیکه خال نیشرو ی.. اول از همه به جا شمیخواب پا م

 واست ...  انایک رهیبم -

 بخوابه ... ومدهین هنوز

 سمت اتاق کارش .. رمیمساعت شش صبحه ... یکای.. نزد شمیجام بلند م از

دستش بر  ریکارش رو از ز مهیطرح ن یواشی...  ندازهیقلبم رو چنگ م یکیو خواب رفته انگار  زهیسرش که روم دنید با

 ...  دنیکش کنمی... شروع م ییو بعد از دم کردن چا نییپا برمشیم یصدا یو ب دارمیم

رو کمک  نی.. نقشه کامل شده و خوشحالم شرو دارمیبر م زیو سرم رو از رو م دمیبه گردنم م یشده کشو قوس 7115 ساعت

کنارش آروم  ذارمینقشه رو م نکهیباال و بعد از ا رمیم یکیپله هارو دوتا  نیهم یممکنه بشه .. واسه  رشید دونمیکردم .. م

 ... کنمیگونش رو ناز م بونو با پشت دستم مهر کنمیسرش رو نوازش م

 نشه .. رتی! د؟؟یشی؟! بلند م نیآقا شرو -

 : کنهیبلند م زیو سرش رو از رو م شهیم اریهوش هوی

 ساعت چنده؟ -

 ... قهیدق تیو ب 7 -

تا هر چه زودتر صبحانش رو  نییپا رمیمنم م ییسمت دستشو رهیو م شهیاز جاش بلند م یکردیم دارمیگفتن کاش زود تر ب با

 آماده کنم ...

خودم براش  ی قهیبار با سل نیاول یحمامه .. برا فهممیشر شر آب م یباال تا صداش کنم ... با صدا رمی.. م نمیچیرو که م زیم

 رو تخت ..  ذارمیلباس م

 .. یمشک یشلوار مردونه  هیبا  یزرشک یبلوز مردونه  هی

 کنار لباسا ... ذارمیدوست دارم م شتریرو که از همه ب یادکالنشم اون نیو از ب زنمیم یلبخند

و لبم  زنهیباهاش روبرو شم قلبم تند تند م خوامیباره که م نیپاهاش انگار اول ی... با صدا ادیآشپزخونه منتظر نشستم تا ب یتو

 .. کنمیرو با زبونم تر م

 .. کنهیم وونمی.. و عطرش .. دهیکه گذاشتم رو پوش یی... لباسا شمیلحظه محوش م هی یبرا ادیکه م یموقع

 .... اونم .. خندمیم

 سالم !! -

 : گهیکه م دمیبا ذوق جوابش رو م کنهیکه بهم سالم م عهیمعدود دفعات جز

 !؟یدی..خوب خواب شبی! د؟یبهتر -

 !؟یدی.. اصال خواب ی.. ممنون!! شما چ یعال -

 ... شهیلبخند نه چندان محسوس مشغول صبحانه خوردن م هیو با  دهیباال و سر تکون م رهیلفظ شما ابروش م با

 ... پرسمینم یزیچ گهید منم

 : گهیسمتم و م رهیگیلقمه م هی هویکه  گذرهیسکوت م یتو یا قهیدق چند

 ... هی! سفارش ای!! ب؟؟یخوریچرا درست نم -

  بندمیو چشمام رو م کنمیگل کرده ... دهنم رو باز م طنتنمی... ش خندمیم

... دوست نداشتم چشمام رو باز کنم ... نفسم کش دار  شهیدهنم .. گونمم داغ م یتو شهیکه گذاشته م یبا لقمه ا همزمان

 !!کنمیچشمم رو باز م یو آروم ال کنمیشده ... و قلبم ...باالخره جرئت م

 !!!ستشین

وجود حس کنم.. خوشحال دارم ..  یتا مزش رو با همه  خورمیشبح ...لقمم رو تا اونجا که ممکنه آروم م نی... ع رهیگیم خندم

قدم به  هیبه خون نشستش ناخودآگاه  یچشما دنیسمتش که با د گردمیبر م یتو با خوشحال ادیم هویکه  کنمیرو جمع م زیم

 ... دارمیعقب بر م

 !!!؟؟؟یمن دست زد یبه نقشه  یچ یواسه  -

 : زنهیبلند تر از قبل داد م نباریحرف بزنم که ا امی... م کنمینگاش م چیگ

بهت  خواستمی!؟! آررره ...؟؟؟!من خر رو باش که م؟؟یکن یرو تالف روزید یخواستیکارات دروغه !! م نیا یهمه  دونستمیم -

 یکنار ....به خودت اومد یمزخرف و بچه گونت رو گذاشت ی...رفتارا یاالغ آدم شد یبدم .. من خرو با ش فکر کردم تو ستیب

؟؟؟!!  انایک یدیپل نقدریا یاونوقت تو ... چجور کنمیکار م لشهیکه امروز موعد تحو ینتلع یاون نقشه  یماهه دارم رو کی....

 !!!؟؟؟یتونیم یهان؟؟؟!! چطور
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جلو  رمیکه از دربره م ادی...مفهیم می... کم کم دوزار گهیم یچ ای... خدا کنمیم یگرفته .. بزور دارم حرفاش رو حالج بغضم

 : گمیو با بغض م رمیگیدستش رو م

 جان من ... نیبخدا شرو -

 خفه شو .... فقط خفه شو!!!! -

 کمکش کنم ... من که ... خواستمی... من که فقط م ترکهیم بغضم

 ... فتمیبهم خوردن در به هق هق م بیمه یصدا با

 کمه .... یو بد بخت یخوشبخت یفاصله  چقدر

جور فکر از ذهنم رد  هی... هزار  کنمیتشستم و دارم به خورده نون ها نگاه م یصندل یچقدر گذشته ...همون جا رو دونمینم

.. اشکام رو پاک  رونیب دمی... من که قصدم ... نفسم رو با شدت م یول زدمیدست م دیبه نقشه شا دی... درست .. نبا شهیم

 سمت تلفن ... رمی... و م کنمیم

 .... رمیگیرو م نیشرو ی شماره

 بوق ... هی

 بوق... دو

 ... کنهیم جکتمیر

 ... رمیگیشماررو م دوباره

 : دارهیبار بوق اول بر م نیا

 !؟؟یخوایم یچ یکارت رو کرد -

 ...کنمیم سکوت

 پس؟! یچرا ساکت -

 ..... هیعصب صداش

 من .. نیشرو -

 !!؟؟؟یتو چ -

 نداشتم ... یبخدا قصد -

 : گهیو م زنهیخند م زهر

 ... یکن یامتحان رو تالف یخواستیآره ... باورم شد که نم -

 به خدا ...  نی... دلم ... شرو یخواب دمیباور کن .. د -

انکار کنم دلم هر لحظه براش تنگ بود لحظه  تونستمینوازشاش که افتادم ... نم ادی یافتادم از خودم بدم اومد ول هیگر به

 !!! شهیهم ی شهیبود!!! هم شهیمن اسمشون هم یکه الاقل واسه  ییها

 ... میزنیحرف م امیآبغوره ندارم!!! شب م ی!! حوصله اناینکن ک هیگر -

 .... ذارمیرو م یحرف گوش یب یو گوش کنمیم نیف نیف

 

غرورم رو بشکنم و پس صبر  خوامینم نیاز ا شیخوب ب یکرده .... ول رینه شبه .. چشمم به در خشک شده ... بنظرم د یکاینزد

 ..... ادیتا ب کنمیم

سرمو گرم کردم و عصر بع بعدم با درست کردن غذا و کار خونه ... شدم مثل همه  میانیپا یالیتحو یتمام مدت با کار رو امروز

 ... گهید یزنا ی

برجسته  یجز نقشه کشا یزمان هیکه دوست داشت  ی.. همون گردمیجاه طلب م یانای... دنبال اون ک ندازمیبه کاغذام م ینگاه

 ی... دوست داره زنش تو گهید یمردا نهیع نمیفرق داره ... شرو هیبا بق نیگفته بود که شرو ی.. ک زنمیم یباشه ... پوزخند

االن عمال شدم  یکار کنه ول تونهیمرد م نیخونه باشه و زنم ع یزن تو ادیمن بدم م گفتیمکه  فتمیحرفش م ادیخونه باشه ... 

 همسر خانه دار آقا ...

ساعت ده شده ... ناخوداگاه تلفن رو از کنارم بر  کهینزد کنمیبه ساعت م ی... نگاه رهیگیم شیاز پ شیفکرا دلم ب نیا با

 ... رمیگیو شماره م دارمیم

 ... شهیبرداشته م یپنجم گوش بوق

 : گهیکه م یزنونه ا فیظر یهمه صدا صدا نیا نیگوشم و بعدش از ب یتو چهیپیهمهمه م یصدا

 بله ؟؟!! -

 ...رمیگیو دوباره م کنمیضربان قلبم شدت گرفته قطع م کهیاشتباه گرفتم ... در حال کنمیفکر م اول
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 بله ؟؟!! -

 ... نشهیپس زم یآهنگ تند و شاد نباریهمون صداست و ا دوباره

 : گمینلرزه م کنمیم یکه سع ییو با صدا ایبه در زنمیرو م دلم

 صحبت کنم ؟؟؟!! نیبا شرو تونمیم -

 شما ؟؟!! -

 من همسرشم... -

 : گهیو م دهیسر م یجلف ی قهقه

 .. رهیتماس بگ گمیدستش بنده ... بعدا م نیشرو زمیعز -

 تو سرم ...  چهیپیبوق اشغال م یحرف بزنم صدا امیم تا

 آشنا بود .... یلی... صدا به نظر خ دمیو سرمو تکون م کشمیم یقی... نفس عم شوکم

 ... کنهیرو پردازش نم یچیزن ه یخنده  یو صدا یشلوغ یو جز صدا هیخال هیانگار خال یول ارمیمغزم قشار م به

 از انتظار متنفر بودم!!!!!! شهیمنتظر باشم ... هرچند هم دی... با دمیم هیمبل تک یبه پشت منگ

 

 

 دمی... شا سوزنینمناک شدن و م ونیزیتلو اهیس یشدن به صفحه  رهیچشمام از زور خ دونمیچقدر گذشته ... فقط م دونمینم

و به ساعت نگاه  دارمیبر م ونیزیتلو یاهیتو قفل در ناخودآگاه چشم از س دیکل دنیچرخ ی... با صدا دونمیسوزش دلمه ... نم

 ... کنمیم

 نصف شب!!! 1

 تو هال .... ادیم نیشرو

 ...  زنمیم ی... پوز خند دهیبو گند مشروب م یلومتری... از دو ک نمیم نگاش

 : گهیم یلحن نه چندان جالب با

 !!؟؟یدیآدم ند هیچ -

 آدم؟؟؟!! -

 .. کننیترسناک نگام م چشماش

از زدن حرف اضافه و  شمیم مونیپش نیهم یکه مست بود داشتم .. واسه  یکه باهاش موقع فتمیقبلم م یدفعه  یتجربه  ادی

 ... شمیاز جام بلند م

 .. کنهیاون با دو تا قدم بزرگ راهم رو صد م یول شهیسمت پله ها ناخودآگاه سرعتم تند م رهیهمزمان با من م اونم

 کجا؟؟؟!! -

 : گمیو م کنمی... لبم و تر م ترشمیم ازش

 برم بخوابم ... خوامیشده م 1 -

 تو چشمام : زنهیو با نگاه خمارش زل م کنهیرو خم م سرش

 که من بگم!!! یریم یموقع -

 گردونهیسمت خودش و برم م کشوندتمیو م گرهیمچ دستم رو م ...که نمیتا برم بش کنمیبحث کنم ... پس عقب گرد م خوامینم

... 

 : گهیو م شهیم رهیچشمام خ یتو

 کجا؟؟؟! -

 چشماش ... یروبرو رهیگیچونم و چشمامو م ریز برهیکه آروم دست م نمشیتا نب نییپا ندازمیم سرمو

 ... ریعدو شبب سبب خ گنیم -

 : گهیو م کنهیم یآروم یحرفشم ...که تک خنده ا ی هیبق منتظر

 نقشت قبول شد مهندس کوچولو ... -

 ... رتمیگیکه دوباره محکمتر م امیحرف از حصارش در ب یب خوامیم

 ...  نیولم کن شرو -

 .. کنهیولم م هویکه  نهیبیم ینگام چ یتو دونمینم

 ... گمیعقب و م رمی.. چند قدم م میچمه عصب دونمینم
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کار؟؟؟!! به چه  یچ خوامشیکار؟؟! هان؟؟؟!! م یچ خوامیشده .. م رفتهیپذ یرو کردکه صبح به خاطرش اون کارا ینقشه ا -

 نیرو برداره و بگه شرو تیزن گوش هیخونه ؟؟؟!!!! که زنگ بزنم بهت ...  یایب لیشب مست پات نکهیا متی... به ق یمتیق

زنت شدم .... توکه  ی... از وقت یدیآزارم م یوقته دار یلیتو خ 1!!! آره ؟؟؟!؟؟؟تورو آزار بدم  خوامیدستش بنده ... من م

؟؟؟!!  ارمیدلت رو به دست ب کنمیم ی.. هرکار یفهمی... نم یفروشیم یقتار یجا یکنیتو که کالغ و رنگ م یهفت خط

 !!! ....؟؟؟یدینفهم

 ... خوادی... دلم م رهیگی... لجم م کنهیداره نگام م یآرامش خاص هیصدا رو پله نشسته و با  ی... ب لرزهیم تنم

 !!؟؟یکلمو بکن خوادیدلت م -

 ... خندهی.. مکنمیلحظه با تعجب نگاش م هی

 : گهیکه م گردونمیرومو بر م تیعصبان با

داده و  یطرف حسابمون مهمون میدونستیمام نم می... بجاش از من و حسام دعوت کردن بر ومدنینقشه اونا ن لیتحو یبرا -

 نزد ه بود ...  یحرف یعنیمارو دعوت کرده 

 ... زنمیم یپوزخند

 من رو برداشته و به تو جواب داده .... یگوش یک دونمیراستش من نم -

 ... رهیگیدلم م شتریب

 ... دهیرو م کیکوچ طنتیش هیبهم اخطار  یحس هی ینکرده .... ول یکار دونمیسنگم ... ته دلم م کهیت هی نیشدم ... ع سرد

کنارم  نی... شرو زونهیآو نیسنگ یوزنه  هیو انگار به قلبم  دارمیجام ب یساعت هاست تو دونمیم یساعت چنده ول دونمینم

 ...  کشهیشده و داره خرناس م هوشیب

 ... شدمیخورد م نیاز ا شیوسط خوشحالم که بهم دست نزد ... وگرنه... ب نیا

 ... کردینوازشم م یتا ابد اونجور نیو شرو شدیمتوقف م شهیهم یبرا شبیکاش د گمیخودم م شیپ

اتاق مهمان و در  یتو رمیو م رونیب خزمی... بعد از وضو آروم از اتاق م ییسمت دستشو رمیو م شمیخواب از جام پام الیخ یب

 ندارم نماز شب خونده باشم ..  ادی خونمیکه نماز م یچند سال نیا ی... تو بندمیرو م

بره  رونیصداش ب خوامیکه نم یفروخورده ا ی... با هق هقا ترکهیبغضم م گمیبسم ا... م نکهیبه محض ا یچرا ول دونمینم

... و بعد از نماز همون جا رو  مونهیواسم نم یینا گهیکه د کنمیم هیشکرم اونقدر گر یسجده  یو بعدش تو خونمینمازم رو م

... چشمام  شهیدور تنم حلقه م یچقدر گذشته که دست دونمی... نم کنمیجمع م کممش یو آروم پاهامو تو کشمیسجادم دراز م

تو  دمی... سرمو فرو م ترکهیدوباره بغضم م نیشرو سیخ یچشما دنیکه با د کنمیباز م یورم کردرو به سخت هیکه از زور گر

 ... لرزهی.. اونم شونه هاش م نشیس

 ...  میزنینم یحرف چکدومیه

 آرومم ...  گهی... االن د دونمیچمه ... فقط م دونمیچشه .... نم دونمینم

 آروم ... یلیخ

 ... استیرو دیخوابه ... شا دیشا

 ... نهیریش یلیخ یول

 

 

اومدم رو  یخواب رفتم ک یک شبید ادینم ادمی... رو تختم ... کنمیچشمامو باز م یصورتم ... آروم ال یافتاده رو دیخورش نور

 ...  کنمیتن شوهرم رو دورم حس م یهنوز گرما یتخت ... ول

.. ضربان قلبم  کنمیدستم موهاش رو نوازش م هی... آروم با  دهیشکمم و خواب یدور کمرم حلقست و سرش رو نیشرو دست

 : ادیدورگش م یو صدا شهی... دستش دورم سفت م زنمیم ی... و لبخند محو کشمیم یقی... نفس عم شهیتند م

 !!؟؟؟یجوجو پاشد -

 !!!خندمیم

 ... طونیش یجوجو -

 ... خندمیم ازمب

 : گهیم کنهیو نگام م کنهیسرشو رو بلند م نکهیبا ا همزمان

 من !!! یجوجو -

 تو بغلش ... رتمیگیو اونم محکم م کنمیبچه ها دستام رو دور گردنش حلقه م نیع نباریا

 سر کارت؟؟؟!! یگردیامروز بر م -
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 : گهیکه م کنمیم نگاش

 !!ارم؟؟یب بهیکه مال خودمرو ول کنم ... برم مهندس غر یمهندس با استعداد هی ادیدلم ب یچجور -

 من مال توام ؟؟؟! مگه مسواکتم؟؟!! یعنی -

 : گهیپشت گوشم و م زنهیو آروم موهامو روم خندهیم

 ...بازم بگم؟؟!!ی..وروجکمی..!!! خانوممی!!!! عمرمی... جونم رینخ -

 : گمیم ناخودآگاه

 بود؟؟!! یاون زنه ک -

 ... رهی... ازون خنده مردونه ها که دلم ضعف م خندهیم

 !!؟؟ی!!!! واقعا صداشو نشناخترایحم -

 خودش بود ... یصدا گهی.. راست م کنمیم اخم

 اونقدر ... داشتینه !!! اونموقع مامانمم بر م -

 !!؟؟یاونقدر چ -

 !!!!یچیه -

 ... زهیریتو بغلش و موهامو بهم م رهیگیم سرمو

 !!!طوووونیش -

 !!کرد؟؟یکار م یاونجا چ رایلحظه .. حم هینکن  -

االن  یبهش زنگ بزن یخوایکه !! م شیشتاسی.. اومد!!م مشینبر مینشد فشیحسام شرکت ... حر شیاومده بود پ -

 !!؟؟؟یبپرس

 ..  نیکردن شرو طنتیهنوز اون حس ش یاونور ... ته دلم خوشحالم ... ول کنمیم رومو

 ... یکرد شبید یکار هیتو  یول -

 ... کشهیتو موهاش م یباال و کالفه دست دهیم ابروشو

 آره!!! -

 .... زهیریم قلبم

 : گهیو م فهمهیم

 رنگ از گونت بپره ...  نمینب -

 : دهیو ادامه م کنهیلبش و تر م بعدم

 ...  دمیرقص یستیرو دربا یطرف قرارداد تو یبا نوه  -

 چشماش ...  یبگم .. ناراحت شدم ... ول یزیچ ادینم دلم

 .... شستیکوبش قلبش بلند تر از هم یکه صدا یا نهی... س نشیرو س ذارمیسرمو م فقط

 ...  زنهیموهام بوسه م یو رو دهیبعدش مطمئن تو بغلش فشارم م یبا شک ول اولش

 

 و شش : یس فصل

دوروز  بای...تقر گذشتیشدم م دهیکش نیوجودم به سمت شرو یکه باالخره با همه  یازون شب یماه کیتابستون بود و  اواسط

بره  نیکه قبلش داشتم از ب یا یکس یو ب ییباعث شد اون حس تنها نیشرکت مجدد مشغول به کار شدم ا یبعد از اونشب تو

آ رامش و ثبات رو دوست داشتم و  نیمن ا ینبود ول یبدور از روزمرگ گهید جوون یاز زوج ها یلیماهم مثل خ یزندگ نکهیبا ا

....  دیرسیبه ذهنم م یجالب یها دهیسکون...ا نیو نجات از یزندگ نیا ی ندهیآ یبرا دمیدیزن باردار م هیکه  یهگا یحت

 .. دادمیم حیترجو سکوت رو  دمیکشیهنوز خجالت م نیشرو یها جلو دهیا نیهرچند از به زبون آوردن ا

که تو  یکنواختی نیمن از ا یبه اندازه  نیشرو دیرسیبه نظر نم نکهیبود اونم ا یمشکل هیاون چند وقت فقط به نظرم  یتو

که بعد از چند وقت حسرت  ییاز تازه عروس و دامادا یلیباشه... درست مثل خ یراض یلیبه وجود آمده بود خ مونیزندگ

صرفا به خاطر فراز و  دگاهشونید نیا دی..... و شا یا گهید زهیدوران چ ناو گنیو به همه م خورنیرو م شونیدوران مجرد

آروم  یهمه چ هوی... و بعد از ازدواج  ادیعشق بوجود م یجوون و شروع تجربه  هیباشه که بخصوص قبل از ازدواج  ییباینش

 حس خال!!! هیآرامش سبب به وجود آمدن  نی...و ا شهیم

خودش بفهمه تول  نکهیبود براش بدون ا نیو قصدم ا نیمرداد بود و حدود سه روز بعدش تولد شرو 5 ادمهیدرست  میبگذر

جا گرم کنه و  هیو  نیسر شرو ی.. از سه روز قبلم همه رو دعوت کرده بودم و با حسامم هماهنگ شده بود که روز مهمن رمیبگ

رو جبان کنم و  مونیزندگ یتکرار هرروزه  نیذره الاقل از ا هی تونمیتول م نیا اب کردمیخونه .... احساس م ارتشیبه وقتش 
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نداره که براش  یچ نیشرو نمیو رو کرده بودم تا بب ریرو ز یهفته قبل تمام زندگ کیاز  بایتقر میبودم .. از طرف دواریالبته ام

همسرش آبرومند باشه ...  یکادو نیعنوان اول به گهیطرف خوشحالش کنه از طرف د کیتولد بخرم که از  ی هیبه عنوان هد

ارادت  یو کراوات بود و از اونجا که کال به تکنولوژ فیمنبع انواع لباس و کفش و ک نیز شانس بده من شروبود ا نیا شیجالب

الاقل  یا گهید زیچ نایبود!! ... منم جز ا تیآپد تیآپد نکهیو مخلص کالم ا یغن لمیموبا یداشت از لپ تاپ و تبلت و گوش یخاص

 هیپس فردا  ایحداقل تا فردا  دی... با یمهمون یخوب با توجه به وقت سه روزم و کارا ی.. ول دیرسیمرد به ذهنم نم هی یبرا

 اومده بودو الحمدا.. تنها نبودم ... یمهمون یبرا ی...هرچند که کت دمیخریبراش م یزیچ

 آورد و باال رو به من گفت : کردیکه روش کار م یپالن یفکرا بودم که فاطمه سرش رو از رو نیهم یتو

 !! ؟؟؟ییمنو!!! هنوز تو فکر کادو یکشت انایک یاو -

 مثبت ادامه داد : یبا تکون دادن سرم به نشانه  -

 انهیاون تک برل مینیکه روز تولدمون چشممون به دست مردست بب میینداره .. ما زنا یمردا مفهوم ی.. بابا تولد با گهید یخر -

و  دینه.. بعدم خودش خند ای دهیاهمون ازش خوشمون اومده رو خرو با برق نگ میمغازش رد شد یاز جلو شیکه شش ماه پ

 گفت :

 شهیبه پا م یباشه ... قشقرق دهیطال خر فیدستبند ظر هیباشه و جاش  دهیاون برق متصاعد شدرو ند هیحاال بنده خدا کاف - -

 که نگووو.

 و گفتم :  دمیفاطمه خند یحرفا با

 

 ..یبافیهمه خزعبل م نیا ی... دار یستین یپیت نیحاال خوبه خودت ا -

 بهم زد و دوباره سرش رو کرد تو پالن ... یو با خنده چشمک چارستی... اتفاقا شوهرم از دستم ب یدونیاز کجا م -

 : گفتیاومد که م دادیداشت کارشم انجام م کهیبار صداش در حال نیو دوباره رفتم تو فکر که ا دمیکش یقیعم نفس

 خوشت اومد ... یزیچ هی دیشا نیفکر کن برو چهارتا پاساژ رو بب یه نجایا نی... نش نیبب -

 رو برداشتم ... فمیاز جام پاشدم و ک هوی قهیکردم و رفتم تو فکر و بعد از چند دق زیچشمامو ر کمیحرفش  نیا با

 با خنده رو کرد بهم و گفت : فاطمه

 !! ؟؟؟یشد یجن -

 ... گهیپاساژ د رمیدارم م -

 و گفت : دیخند زیر زیر

 ... میریباهم م یحاال نگفتم الساعه که ...بمون بعد از وقت ادار -

 !!! یتو باش رهینه !! تمرکزم م -

 !! برو اصال به درک ...شیی!! ارهیکوفت و تمرکزت م -

 تهیفرمال.. هرچند  یگرفتن مرخص یواسه  نیرفتم سمت اتاق شرو دمیگونش رو بوس نکهیلحنش خندم گرفت و بعد از ا از

 ... رونیب رمیهمم بدونه دارم م نمشیدوست داشتم هم بب یبود ول

 در تو با خنده گفتم : یسرمو کردم از ال شیبلند و جد یبله  دنیبه در زدم با شن یا تقه

 !!د؟؟؟ییفرمایم یابیاجازه شرف -

 زد و گفت : یلبخند

 ... طونیتو ش ایب -

 احواالت شما مهندس مجد ؟؟؟!!! -

 بذارن مهندس مجد ... میما حال یزنا واسه  نیاگه ا -

 زدم و گفتم : یبه بازوش مشت آروم

 !!کنم؟؟یم کارتیدلتم بخواد مگه چ -

 داد باال و گفت : ابروشو

 مهمن!!!! یلیخ ترهایت نینره .. ا ادتی... من دکترم !!!  ی... بعدم تو مهندس یزنی... کتکم م یچیه -

 و گفتم : دمیگرفته بود از لحنش .. آروم گونش رو بوس خندم

 ...دیبرم خر خوامی؟؟؟!م رونیبرم ب یذاریم ؟؟؟ینی... شرو میبگذر -

 زد و گفت : یلبخند

اجازه  نیبا ا یدل من رو ببر نجایا یو اومد یریم یبر یبخوا دونمیمنم دست شماست کوچولو.. بعدم من که م یاجازه  -

 شب ...  ایگرفتنت ... آره عروسک برو!!! فقط زود ب
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 و باطم بوسش کردم و گفتم : دمیذوق دستامو بهم کوب با

 !!!پیخوشت یمرس -

 رفته باشه اومدسمتم و گفت : ادشی یزیانگار که چ هویکه  رونیب رفتمیزد ... داشتم از در م یمحو لبخند

 و بعدم کارت بانکش رو گرفت سمتم و گفت : نیماش چیو اول سوئ شبی... بعدم دست کرد تو ج انایک سایوا -

 ... شهیخانوم الزمت م ایب -

 نه بابا پول دارم ... -

 !!!!  ریبگ -

 سمت خودش و گفت : دتمیبازومو گرفت و دوباره کش هویکردم و اومدم برم که  یتشکر -

 

 

 ؟؟؟! شمیگوله آت هیمن  یدونیبوس نداده ؟؟؟!!! تو نم -

 هیرو پنجه بلند شدم و بعد از  نیهم یچند وقت عادت کرده بودم واسه  نیا یرفتاراش تو نیشد به لبام ... با ا رهیبعدم خ -

 .... رونیزدم و از در اومدم ب یلبخند یطوالن یبوسه 

و باهاش  ومدین دلم یخودم برم ول خواستیافتادم که خونه تنهاست هرچند دلم م یکت ادیشدم  نیسوار ماش نکهیمحض ا به

 یمعروف سر یحاضر باشه تا برم دنبالش و با هم به چند تا از پاساژها گهیساعته د میشد ن نیتماس گرفتم .. فرار بر ا

 گفت : یشاد یو با سالم شدن با صدا رونیب دیاز خونه پر ی...با بوق دوم کتمیبزن

 خونه ... یتو زدمیخواسته بودم ... داشتم کپک م گهید زیچ هیکاش از خدا  انایک یخانوم وا یبه آبج -

 کرده بود ... یکه فاطمه بهم معرف یخوب یاز پاساژ ها یکیزدم و بالفاصله گاز دادم و رفتم سمت  یلبخند

 یواسم نمونده بود .. بر خالف من کت یینا میمغازه به اون مغازه رفته بود نیاز بس از ا دونمیم یچقدر گذشته بود ول دونمینم

تا رو  ریخودش ز یو دار واسه  ریگ نیا یالبته نا گفته نماند که تو دیکشیهر چه تمام تر من رو دنبال خودش م یهنوزم با انرژ

 خودش رو خجالت داده بود ...  یتابستانه کرده بود و خالصه حساب دیخر

رو کردم  دمیمالیکه زانوم رو م یو در حال نشستم یصندل هی یچشمم رو نگرفته بود با خلق گرفته رو یچیکه تا اون لحظه ه من

 و گفتم : یبه کت

 ... کشمینم گهیمن د نیخودت برو کفشارو بب -

 ... ایب گهیلوس نشو د -

 ... یاونور برد نوری... پام تاول زد از بس من و ا زنماتایم یکت -

 ... مایینجایوا؟؟؟! خوبه بخاطر شوهر تو ا -

 ها کردم و گفتم : سهیبه ک یا اشاره

 کامال مشخصه ... -

 به گردنش داد و با خنده گفت : یقر

 ... شویکی خرمیبدون دارم م دیاگه طول کش نمیمن کفشارم بب نجایا نیباشه بابا پس تو بش -

واسه  یچکه آخر  کردمیجور که داشتم با خودم فکر م نی... هم یصندل هیمثبت تکون دادم و لم دادم به پشت یبه نشانه  یسر

 کسیکاغذ چسبونده بود ا هیمغازش  ی شهیافتاد که پشت ش یفروش تریلوازم کامپو یمغازه  هیچشمم به  رمیبگ نیشرو ی

 موجود است .... 2باکس 

 یرو خوشحال کنه هر چ نیشرو تونهیکه م هیزیهمون چ نیبا ذوق رفتم سمت مغازه و احساس کردم ا هوی یچرا ول دونمینم

 ...  ومدیخوششون م شنیاست یو پل یکامپوتر یایباشه مرد بود و اقلب مردا از باز

 دونستمیکه م ییراحت شده بود و از اونجا المی....خ رونیاز مغازه اومدم ب یو با خوشحال دیطول نکش قهیدق 4از  شتریب دمیخر

 .. دیچیپیکادو ها رو م قهیبا سل یلیداشت و خ یخوشگل یقسمت رفتم که کاغذ کادوها هیبه سمت  ادیحاال حاال ها نم میکت

 شدم .... یو منتظر کت مکتین یشده برگشتم سر جام و لم دادم رو  چیباکس کادو پ کسیربع بعد ... با فراغ خاطر و ا هی بایتقر

 

وسط  نیرد خورد اد هیکه الاقل به  یکت دیخر یها سهیک نیکادوم رو ب یواشکیخونه ...  میدیاز نه گذشته بود که رس ساعت

 در و ورود ما رو کرد بهمون و گفت : یصدا دنینشسته بود و با شن ونیزیتلو یجلو نی...شرو میکردم و و ارد شد میقا

 .... دیبخور دیبر دستیشام چ زی.. م شدمیداشتم نگران م گهی؟؟! د نیکجا بود -

 کرد و با گفتن : یخنده ا یکت
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 نیمرد خونه از پله ها رفت باال و منم از فرصت استفاده کردم از پشت مبل دوال شدم و شرو گنیم نیخدا بده شانس به ا -

 .... یماچ آبدار کردم و رفتم دنبال کت هیرو 

 

 

 یبعد از مدت ها تو نکهیکمک اومده بودن و من خوشحال از ا یاز صبح فاطمه و پگاه برا ادمهی... اونروز دیروز تولد رس باالخره

 ...  میدیخندیو م زدمیبا بچه ها حرف م یو هم کل دمیرسیزنونه ام با ذوق هم به کارها م یتانه جمع دوس هی

برگزار شده بود  نیشرو یکه خونه  یا یمهمون نیاول ادیو  مهیهنوز دوران مجرد کردمیبعد ار مدت ها احساس م ییجورا هی

 رو تو وجودم زنده کرده بود .. ینیریحس ش هیخاطره  دیتجد نیافتادم ....و ا

به حاضر شدن و  میو شروع کرد میحموم رفت یساعته نوبت هیچرته  هیکارها تموم شد و بعد از  یساعت دو بود که همه  یطرفا

 شده بود ... یو خالصه بساط دادیم ینظر یکیو لباس اون  شیراجع به مدل آرا یهر ک

رنگ که  یزرشک یدکلته  ریحر رهنیپ هیبرام سوغات آورده بود رو انتخاب کردم  یکه خانوم فرخ ییاز لباسا یکیاونشب  یبرا

 کیمات هیو خط چشم و  ملیر کمیو با  دمی.. موهامم ساده سشوار کش شدیکلوش م کمیتا کمر چسبون بود و از کمر تا سر زانو 

 بودم که حاضر شد... ینفر نیبچه ها اول نیب بایتقرکردم و  لیرو تکم پمیهمرنگ لباسم ت

از  یکیدل  یبه نوع خواستنیو هر کردومم م شدنیجمعم محسوب م یکه مجردا ییحاضر شدن و از اونجا یاز من پگاه و کت بعد

با  یمشک یدامن تنگ تا سر زانو هیبودن .. پگاه  دهیبه خودشون رس یبهزاد و بهروز رو ببرن با وسواس خاص یعنیمجرد  ونیآقا

بنفش ... و الحقم  زیر یو گلها دیسف ی نهیبا زم یتابستون یدخترونه  رهنیپ هی میکتتنش کرده بود و  دیسفبلوز ساتن  هی

 ...  ومدیبه چشم م کیساده و ش شهیتنش کرده بود و مثل هم یماکس یمشک رهنیپ هیناز شده بودن .. فاطمم  یلیجفتشون خ

 ومدیهمراه حسام م نیکه شرو 8تا ساعت  دیو طبق برنامه همه با دنیگروه مهمونا از راه رس نیهفت بود که اول یکاینزد ساعت

... با نسترن  دنشونینسترن بودن و من خوشحال از دوباره د دویکه اومدن حم ینفرات نی...اول رسوندنیخودشون رو م

د از اونها شوهر فاطمه و بهزاد و بهروز و پژمان .. بع میکرد ییرایشروع به پذ هدست دادم و به کمک فاطم دیو با حم یروبوس

همه مشغول  یدو گروه به هم حساب هیو بعد از معرف دنیآتوسا و سحر و شوهر آتوسا از راه رس قهیپنج دق یوبه فاصله 

تابستون به مدت دو هفته  التیتعط یهشت بود که رضا و ماهرخ به همراه سروش که برا یکاینزد بایصحبت شدن .. تقر

باهام  نیموقر و مت یلی, سروش خ دمیکه سروش رو د یاول یلحظه  یو بر خالف انتظارم تو دنیاز راه رس رانیبرگشته بود ا

 شرمنده بشم .... یبهم داد .. که باعث شد کل یعروس یبه عنوان کادو مییکادو یبسته  هیگفته  کیکرد و بهم تبر یاحوالپرس

با اومدن تمام  می... بگذر کردیفرق نم یکیمن  یالقل برا یلیبود و البته بود و نبودشم خ ومدهین رایع فقط حمجم نیا یتو

اول  یرو در لحظه  نیشرو ی افهیق یبا شوخ یبه نوع یو هرک نیشرو دنیرس یبرا کردنیم یلحظه شمار بایمهمونا همه تقر

تک زنگ به خونه اعالم کنه ... زنگ  هیکه حسام که از قبل قرار بود ورودشون رو با  بود 8115 یکای... نزد کردیم فیورود توص

چراغ ها رو روشن کنه و خالصه  نیشد با ورود شرو نیمسئول ا یو کت میهال جمع شدن و چراغارو خاموش کرد یزد ... همه تو

 .. میبراش تولد مبارک بخون

 

از کارم ناراحت بشه... باالخره انتظار به  دمیترسیو م شناختمیو اونقدر نمر نیها شرو نهیزم نیا یگرفته بودم تو استرس

 حبس شد و ناخودآگاه چشمام رو بستم ... نمیلحظه تو س هی یدر نفسم برا یتو دیو با چرخش کل دیرس انیپا

معلوم بود  نیشرو یاتو چشم یدست سوت به خودم اومدم و با بسم ا.. چشمام رو باز کردم از همون فاصلم برق شاد یصدا با

 خوشحال .... تینها یب یخوشحال نیو من از

 رفتیلبخند ازونا که دلم براش ضعف م هیو خوش و بش کرد امد سمت من و با  یبا همه احوالپرس نیشرو نکهیاز ا بعد

 گوشم گفت : زیز دیبوسیکه گونم رو م نطوریهم

 گوشم گفت : ریز نباریو ا دیرو بوس گمید ی... بعدم گونه ارمآآآیرو در م شیشب تالف طونیخوشگل خانومه ش -

 ... انایک یمرس -

رو تو سلول سلول  ینیریحس ش هیرو خوشحال کردم  نیشرو نکهیاز ا تیرد شده بود و احساس رضا یخنک میدلم نس ته

 فتهیب یاونشب قراره اتفاق دونستمیلحظه خنده از رو لبم پاک نشه .. اما نم هیکه باعث شده بود  یکرده بود جور یوجودم جار

 و هفت : یکه .... فصل س

 

 با تعجب به من نگاه کرد و آروم گفت : یزنگ در کت یبود که با صدا 9ساعت  یکاینزد

 مونده ؟؟؟ یک گهید -

 :رفت و در رو باز کرد رو به جمع گفت  فونیو به سمت آ راستیحم کنمیو گفت فکر م هیموقع حسام رو کرد به بق همون
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 ... بعدم با خنده گفت : رهینگفتم!! کال مدله د -

 آخه کالس داره ... -

 ... دنیحرف دلشونم بود خند ایحرفه حسام که گو نیبا ا ومدیخوششون نم رایاز حم یکه انگار به نوع نیشرو یدوستا ی همه

از  یلحظه ا رایپچ پچ حسام و حم یا صدانکرد و ناچارا خودم رفتم سمت در که ب یکه اصال حرکت نیشرو رایاستقبال از حم یبرا

 .. سادمیحرکت وا

 !؟؟؟یآورد یچرا برداشت نویا رایحم -

 ...یایب شهیکه بگم نم تونستمیکارش کنم خونمون بود نم یچ -

 ... نیاگه شرو یدونیلعنت بهت م -

 اوردهیسر در ن یزیاز حرفاشون چ باینا تمام گذاشت و منم که تقر یو زنونه ا فیسالم ظر یآخرش رو با صدا یجمله  حسام

رو کردم بعد رو کردم  یزدم بعد از احوالپرس یلبخند رایحم دنیو با د دمیچیراهرو پ چیبودم شونه هام رو با ال انداختم و از پ

 یمتوسط و چشما بایساله با قد تقر 26 ای 25دختر حدودا  هیلحظه محوش شدم  هی یکه همراهش بود و برا یبه سمت کس

که بر خالف  ظیفوق العاده غل شیبرجسته و آرا یقلوه ا یصورتش جا گرفته بود و لبا دیقاب سف یکه تو یو مغروره آب درشت

 ... ومدیبه نظر م بایز تینها یکردن ب شیآرا یتصور نه تنها زشتش نکرده بود بلکه به خاطر مهارت تو

 کردم که دستش رو آورد و جلو و گفت : یزدم و سال م یسالم دختر به خودم اومدم و لبخند با

 ... نیزن شرو دیباش انایک دی.... شما با رایحم یپرناز هستم دختر عمه  -

 زد و با گفتن : ی.. پرناز لبخند دییگفتم بفرما دادمیرو نشون م ریکه با دستم مس یکردم در حال دییسر تا با

پرناز  یجمله  نیلحظه با ا هی یچرا برا دونمیو بعدم حسام .. نم رایز اون حمراه افتاد و بعد ا هیراه رو بلدم جلوتر از بق یمرس -

 بست و با خودم گفتم : خیشدم و نوک انگشتام  خکوبیسر جام م

 اومده ؟؟؟! نجایتاحاال ا یعنیبلده ؟؟؟!!!!  یچ یعنی -

لحظه از سکوت حاکم بر سالن  هی یدادن نفس حبس شدم ... وارد سالن شدم .... برا رونیو با ب دمیبه صورتم کش یدست

به پرناز که حاال داشت با دونه دونه افراد  تیکه با تعجب همراه با عصبان نیتعجب کردم ناخودآگاه چشمام رفت سمت شرو

 یلیکه خ نیشرو یدوستا پی... به جز اک زدیدلم بدجور شور م یچرا ول دونمینم...  کردینگاه م کردیم یحاضر درجمع احوالپرس

دختر رو خوب  نیا نیشرو یمطمئن شدم دوستا ییجورا هیبرخورد کردن و  یعاد یلیخ یکردن الباق کیاهاش سالم علسرد ب

 و کرد.... لیتبد نیقیبه  شترینگاه نگران ماهرخ به من... شکم رو ب نیح نیهم یتو شناسنیم

به ظاهر سرد  یلیخ نیوجودم چشم .. شرو یحبس شد و همه  نمیس یلحظه نفسم تو هی ی..برا نیرفتن پرناز به سمت شرو با

کوتاه بهش دست داد ...  یلیشد و خ رهیبه دست دختر که جلوش دراز بود خ هیچند ثان یکرد و برا یسالم یبا نگاه عصب یول

 گفت : نیپرناز با اشاره به من رو به شرو

 ... یرو انتخاب کرد یبا نمک ی... دختره سبزه  گمیم کیتبر -

باالخره جمع  قهیخالصه بعد از چند دق فیتا تعر شتریبود ب رینوع تحق هیبانمک  یاحساس کردم لغت سبزه  یول چرا دونمینم -

 یرفتم تو دیجد یاز مهمون ها ییرایپذ یشد و منم برا یکیسرگرم صحبت با  یاولش برگشت و هرکس یبه حال و هوا

آشپزخونه فاطمم  یتو ومدنیکمک ن یبرا گهیو بهروز سرشون گرم شده بود و د دبهزا دنیو پگاه با د یآشپزخونه ..متاسفانه کت

 یعطر زنونه ا ی.. با حس بو وانایتو ل ختمیریکه داشتم شربت م ینطوریبود ... هم دهیزحمت کش یکاف یکه از صبح به اندازه 

 آشپزخونه جا خوردم : یپرناز تو دنیبرگشتم به عقب که با د

 !!ن؟؟؟یاوردین یا هیزیشما جه یعنینکرده ...  یرییتغ چیه نجایا -

 یکردم در کمال آرامش لبخند یسع ی.. ول دادمیم یحرفش تعجب کردم .... اگه مهمونمون نبود مسلما جواب دندان شکن از

 بزنم بگم :

 ... میحساب مشترک باز کرد هی نیخودم و شرو یبرا هیزیبود و به جاش با پول جه ایمه نجایا ینه راستش همه چ -

 کرد و گفت : یا خنده

 اعتماد نداره .... شمیو حساب مشترک ؟؟؟!! اون به سا نیوا ؟؟؟! شرو -

 زدم و گفتم : یلبخند

 خوب بحث همسر فرق داره .... -

 زد گفت : یپوزخند

 !!؟یا یراض تیاز زندگ یآهان ... راست -

 و گفتم : دمیخند محو

 آره .. معلومه ... -
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 زد و گفت : یلبخند اونم

 ... هیعال نیشرو -

 با چشمک گفت : بعدم

 !!!!!یتو همه چ -

 کرد و بعد رو به من گفت : یچهارچوب در ظاهر شد و با اخم به پرناز نگاه یتو نمیبا حمله آخرش شرو همزمان

 مهمونا ؟؟؟!! شیپ انایک یاینم -

 هینگاه کردم و بعد از چند ثان نیلحظه مات به شرو هی یبرا کردمیذهنم مرور م یمن که هنوز داشتم جمله آخر پرناز رو تو -

تنه  نیعمدا به شرو ایسهوا  دونمیموقع خروج نم رونیرو برداشتم ... پرناز جلوتر از من از در رفت ب ینیتکون دادم و س یسر

 زوم رو گرفت و گفت :با میمال نیکه رد شدم .. شرو نید گفت و رفت ... از کنار شرویببخش یزیر یزد و بعد با خنده 

 ؟؟؟؟!!! گفتیم یدختره چ نی... ا انایک -

 ... یتو همه چ یخوب گفتیم کردیم فیاز تو تعر یچیه -

 گفتم : نیهم یلب گفت کثافت واسه  ریاحساس کردم ز دونمینم

 ؟؟!! یگفت یچ -

 مهمونا ... شی... برو پ یچیه -

.. بعد از تعارف کردن شربت  نهیسنگ کمیهنوز جو  کردمیاحساس م یهمه مشغول صحبت بودن ول نکهیبا ا ییرایورود به پذ با

 بهروز بلند شد و گفت :

 آهنگ شاد دونه دونه همرو بلند کرد .... هیبرقصه و بالفاصله رفت سمت ضبط و با گذاشتن  خوادینم یامشب کس نمیبب -

لحظه دلم  هی یچرا ول دونمینم دیرقصیپرناز بود و الحقم قشنگ و با ناز م رقص یدعوت پاشد برا یکه ب یوسط .. تنها کس اون

 رومو چرخوندم سمتش .... نیهم ینه برا ای نهیبیرو م دنشیرقص نیشرو نمیخواست بب

 یلحظه چشم ازش برداشت و دست هی یتو کردیو داشت پرناز رو نگاه م واریداده بود به د هیتک یاخم هیبا  نی.. شرو ختیر دلم

 و رفت سمت هال ... دیموهاش کش یتو

حطر انگار  یسمت من ... زنگ ها ادیب ایشه  رهیبه من خ نیانتظار داشتم با شروع آهنگ شرو دیدلم گرفت شا یچرا ول دونمینم

 .... کردیرو بهم القا م یندینا خوشا یو حس زنانم ... فکرا ومدیتو گوشم به صدا در م یکی یکی

به  نینگاه شرو کردمیچرا احساس م دونمی... نمییراید و قدم برداشتنم برام سخت بود چه برسه پذشده بو نیتنم سنگ تمام

نبره  یپ اتمیبه درون یاز ظاهرم کس نکهیا ی.. متفاوته .... برا کمی کردیسابقش م یدوست دخترا ریکه به سا یپرناز با نگاه

چند لحظه  ینفس خوردم و برا هیو  ختمیآب ر وانیل هیقلبم رو نداشت  نیوزن سنگ حملت نمیآشپزخونه ... س یپناه بردم تو

 نشستم ... یصندل یرو

من  یشناسنامه  یاسمش که تو یادآوریفکر و  نیاالن مال توئه ... با ا نیبوده .... شرو میزن هرک نی.... ا ای... به خودت ب انایک

... درست دم  نیی... با احساس جذاب تر شدن برگشتم پا شمیآرا دیتجدگرفتم و بعد از رفتن باال و  ی.. فقط من بود ... انرژ

 زد و گفت : یشدم .. لبخند موقر روپله با سروش روب نیآخر

 مثل شمارو رو چشمش بذاره ... یهمسر دیبا نی... شرو دیشیترم م بایکم رنگ و لعاب دادن ز هیو با  دییبایشما ز -

بود ... جواب لبخندش رو دادم و  یا دهید ایو به نظرم آدم دن ومدیمن از سروش بدم نم هیو بق نیچرا بر خالف شرو دونمینم

 گفتم :

 محبت شماست ... -

 به من و بعد به سالن انداخت و گفت : ینگاه

 .. دیهست یی.. شما آدم توانا تیواقع ستیمحبت ن -

 .. ییرایتکون دادم و رفتم سمت پذ یبجا آوردن ادب سر یکردم و بعدم برا زی.. چشمام رو ر هیمنظورش چ دمینفهم

و پرناز با  کردیپرناز رو پر م وانیداشت ل شدی...باورم نم نیپله گذاشتم ناخودآگاه نگام رفت سمت شرو نیاول یرو که رو پام

 : گفتیخنده م

 ....شهینم می.. نترس طور سیخس زیبر شتریب -

 و گفتم : نیاستوار رفتم سمت شرو یزدم و با قدم ها یلبخند ینبود ول یندیچند حالت خوشا هر

 آشپزخونه ام هستم ممکنه حواسم نباشه ... ی؟؟؟! من تو ستیکم و کسر ن یزیجان چ نیشرو -

 گفت : یدستش رو انداخت دور کمرم و با نگاه پر آب آروم

 ... گمینه خوشگلم ....اگه بود بهت م -

 انداختم ... کردیرو نگاه م نیداشت با حرص من و بعدم شروبه پرناز که  ینگاه میزدم و ن یلبخند
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 موهام رو با عشوه زدم کنار و گفتم : بعدم

 رو کردم به پرناز و گفتم : ی.. و با محبت ساختگ شمیممنونت م -

 ...  دیکن ییرایپرناز جون از خودتون پذ -

 زد و گفت : یعصب لبخند

 تعرف ندارم .. نیمن با شرو -

 گفتم : ومدیبنظر م یعصب کمیکه حاال  نیرو کردم به شرو در جوابش منم

 مهمونمونرو داشته باش ... یجون هوا نیپس شرو -

 گفت : یبا پوزخند نیشرو

 گهیموهاش خورد و روشو کرد سمت و رضا و رفت اونور ... منم لبخند د یحرفش رو با دست کردن تو هی.. باق شونینترش ا -

 آَشپزخونه ... یزدم و رفتم تو

 عرق شده بود وارد شد و گفت : سیخ ادیز دنیکه از رقص میکه کت کردمیداشتم بساط شام رو آماده م -

 ... یخوایکمک نم - -

 گفتم : یکردم و با لحن بد یرو ناخوداگاه سر اون خال میناراحت یول دونمینم

 نه شما برو برقص!!! -

 زد و گفت : یخالف من لبخند بر

 بهروزه ... ری... تقص ییانایببخش ک -

 ابرومو دادم باال و گفتم : هی

 ... کمیتو  کردمی... الاقل فکر م یتیمیچه صم -

حرف مشغول کمک شد و باالخره ماهرخو پگاه و نسترنم اومدن و با کمک هم  یرو خوردم و فقط سرمو تکون دادم اونم ب حرف

 دمید دمیکش یکه سرک یدوبار یکیمن از سالن  بتیبود که تمام مدت غ نجایا شیو جالب میدیشکل ممکن چ نیرو بهتر زیم

 وحسام ... دیرضا و حم شیپ رهیو نم دهیبود اون چرا به حرفاش گوش م بیرو به کار گرفته ... برام عج نیپرناز مخ شرو

 یتم آزاد شد که خودمم برم تووق کمیازش نخورده بودم ..و جمع کردن ظرف ها .. باالخره  یچیه بایکه تقر یتموم شدن شام با

شب تولد شوهرم باهاش  کمیآهنگ شاد بذاره تا  هیگوش بهروز گفتم  ریبه محض ورودم رفتم و ز نیهم یجمع.. واسه 

 برقصم ...

 ییدوتا کمیوسط سالن ... اولش  میسوت و کف بچه ها رفت یرفتم سمتش و دستش و گرفتم و با صدا یشروع آهنگ با شاد با

گوشم  ریز نی.. که شرو دیرقصیزوج ها اومدن وسط ... نگام به پرناز بود که داشت با سروش م یو بعدم کم کم باق میدیرقص

 گفت :

 عروسک ... یکرد کاریامشب باهام چ یدونیم -

 زدم و گفتم : ی...کوبش گرفت و لبحند پر از خجالت کردیکه داشت بهم م یرو باال گرفتم ... قلبم از نگاه سرم

 نکردم که .... یکار -

 آروم با دستش چونم رو گرفت باال و گفت : -

 ... خورمتاینگووو ... م ینجوریا -

 بهروز آهنگ رو فطع کرد و گفت : هویبزنم که  یپررنگ تر شد اومدم حرف خندم

. همه زوج ها . میتر باش نیآهنگ آروم بذارم سنگ هیهمتون... فکر کنم  نیرقصیعاشقونه م نیکه شما دار نفدریا نمیبب -

 آهنگ آروم همه رفتن تو بغل هم .... هیکردن و با گذاشتن  دییو تا دنیخند

سمت خودش .. منم ناخوداگاه سرم رو گذاشتم رو  دیدستش رو انداخت دور کمرم و من رو کش نیشرو هویبودم که  دودل

 ...  میدیو آروم باهم رقص نشیس

 ....  دمیوجودم بلع ی.. آرامش رو با همه  قهیچند دق یچشمام رو بستم و برا نیهم یحالم بهتر بود واسه  کمی

اخم و نگاه رکش.... رد نگاهش رو  دنیلحظه نگاش کردم و با د هی یبرداشتم و برا نشیس یتموم شدن آهنگ سر از رو با

 .مهاباش ... دوباره دلم مچاله شد .. یب یبغل سروش و خنده  یپرناز تو دنیگرفتم با د

 نیکه ممکن بود رو پرناز داشته باشه ؟؟؟؟.. با ا یرتیحالت اون دوتا ناراحت بشه .. چز غ نیاز ا نیداشت که شرو یلیدل چه

آروم صدام زد رفتم سمت آشپزخونه .... نفسم به شماره افتاده  نکهیتوجه به ا یو ب رونیاومدم ب نیاز بغل شرو یفکر عصب

بودم که دوبار  ی... اونقدر عصب ختنیر ییو چا دنیچ ینیس یهارو تو وانی.. شروع کردم ل باختمیبود .... داشتم خودم رو م

کامال مشخص  یکه ازش نگران یآروم ونگاه یو دستم ... همزمان با سوختن دستم ماهرخ با چهره  ینیرو س ختمیداغ رو ر ییچا

 آشپزخونه و رو کرد بهم و گفت : یبود اومد تو
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 تو آشپزخونه ؟؟!! یاومد هوی دمیشد؟؟! د یزیجون چ انایک -

 نگاش کنم گفتم : نکهیا بدون

 بجوشه مزش عوض شه ... ییچا دمینه ترس -

 دستش رو گذاشت رو دستم و گفت : آروم

 ...  میاریرو ب کی... کم کمم ک زمیریم ییشوهرت من چا شیتو برو تو سالن پ -

 ناخودآگاه گفتم : یچرا ول دونمینم

 ماهرخ ؟؟؟؟!! هیپرناز ک -

 و گفت : دیپر رنگش

 .. چطور ؟؟؟!! زمیعز رایاز اقوام حم -

 ؟؟؟! کنهیکالفه نگاش م نی....اه ... چرا شرو کنهیرفتار م یجور هیخونرو بلده ؟؟!!چرا  نی... چرا ا دونمیاون رو که م -

 گفت : دینگاهش رو دزد ماهرخ

 جون ... انایک یشد یاالتیخ -

 گفتم : یعصب

 نشدم !! یاالتیخ یدونیخوب م -

 سکوت گفت : هیبهم کرد ...و بعد از چند ثان ینگاه

 بهت ... گهیرو م یهمه چ نیالزم باشه شرو -

جرف قلبم گرفت و نا  نیا دنیبا شن یبودنم ....ول یاالتیکنه رو خ دییرو راحت کنه و بازمتاک المیدوست داشتم با خنده خ انگار

ماهرخ خوردش ..  دنیبزنه که با د یحرف خواستیوارد شد و انگار م ی... کت نیهمون ح یولو شدم ... تو یخوداگاه رو صندل

 روشو رو ازدر گرفت رو به من گفت : ی... با رفتنش کت رونیرو برداشت و رفت ب یچا ینیماهرخم که انگار متوجه شد س

 !!!یمی... چقدرم صم رقصهیم نیدختر معلوم الحاله داره با شرو نیا انایک -

که از  یکت یالاقل جلو نکهیا یواسه  یکار کنم ول یچ دونستمیکه تو پاهام بود رفت ... نم میذره جون هیاون  یحرف کت نیا با

 زدم و گفتم : یا یخبر بود آبروم نره ... لبخند زورک یهمه جا ب

 ... ستین ی... خوب برقصن .. مسئله ا مشونهیقد یاز بچه ها -

 زد و گفت : یراحت شده بود .. لبخند یتا حدود الشیکه خ یکت

 تو سالن امشب شب تو و شوهرته ... بدو ...  میبر ایبابا دموکرات!!!! بهر حال پاشو ب -

از گونه هام  یشگونین منیه یبود واسه  دهی.. رنگم پر یی.. اول رفتم سمت دستشو ی.. با رفتن کت امیباشه برو االن م -

بود  کیلحظه نزد هی یجلوم برا یصحنه  دنی... با د ییرایکردم و برگشتم تو پذ نیلبخند زدن رو با خودم تمر کمیگرفتم و 

و فرنازم جلوش  زدیبود و داشت بشگن م سادهیوا نیبه خودم مسلط شدم شرو یخودم رو ببازم برم بزنم تو گوش پرناز ول

 نیا یدوتا توجه نداشت ... تو نیبه ا یکس یلیشغول رقص بودن و خم میباق دیچیپیمار به خودش م نیو بهتر بگم ع دیرقصیم

 اونم سروش رو روخودم احساس کردم که باعث شد ناخودآگاه برگردم سمتش ...  یکینگاه  ینیفقط سنگ نیب

 گوشم گفت : کیجمع راه باز کرد و اومد سمتم آروم نزد نیآهسته از ب یقدم ها با

 ؟؟؟!! نیدیدور رقص رو م هیافتخار  -

تو وجودم  هویکه انگار  یآرامش هیبار با  نیا دمیکش یقیافتاد و اون نگاه ماتش به پرناز ... نفس عم نینگام به شرو دوباره

... بعد از چند  میدست و بشکن زد بایهم تقر یفاصله .. روبرو تیسروش رو قبول کردم و با رعا شنهادیگرفته بود پ انیجر

.. انگار که  نمشیبب تونستمیبودم که به خاطر قد کوتاهم نم یا هیزاو هیاما تو  نیوسمت شر لحظه ناخودآگاه نگاهم رفت

 رو کرد بهم و گفت : دیسروش فهم

 .. نیتا راحت باش مینیجامون رو عوض ک نیایب -

 بهش انداختم که گفت : یزده نگاه خجالت

 بر خالف تصور.. در ظاهرم ... ی... حت نیشما از همه لحاظ از پرناز سر دیبدون نویا ی!! ولکنمیمن درکتون م -

رو که امشب کمرنگ شده بود رو به خودش  یبهم داد ... و باعث شد نگاهم رنگ همون غرور یاعتماد به نفس خاص حرفاش

 .... کردیگره کرده به من و سروش نگاه م یو ابرو ها تیکه داشت با عصبان ینیو بعد بره سمت شرو رهیبگ

 

 یاخم کرده بود و به من و سروش زل زده بود .... تو یتو صورتش که اونجور رفتمیزور داشتم با کله م خواستیدلم م یعنی

سروش  میستیماچ آرت هیجا  نی... وگرنه هم ستمیاهلش ن فیدوستت دارم .... ح فی... ح یشوهرم نیآقا شرو فیدلم گفتم ح

 ...  رونیاز حدقه بتا چشمات کال بزنه  کردمیرو م
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...  انای... ک گفتمی... مدام با خودم مدیکشیتو وجودم داشت زبونه م یچرا باز اون حس سرکش لجباز دونمینم یبودم ول یعصب

 نیبه شرو ممیشده بود و نگاه مستق نیمنبا خودم و شرو یرینداشت ...سروشم انگار متوجه درگ دهیفا یشوهرته .. ول نیشرو

 یلیخ نیشرو دنی....رد نگاهم رو گرفت با د ومدیزده بود کنار و داشت به سمت من م تکه االن پرناز و عشوه هاش رو با دس

 خونسرد رو کرد سمتش و گفت :

 ...شما ....خالصه منم گفتم تنها نمونن... دیجان .. خانومت اومد باهات برقصه د نیشرو دیببخش -

 !!!!!!رتیبابا خوش غ یعنیبود  نیه مفهموش احرف سروش خوشم اومد ... ت از

 رو کردم سمت سروش گفتم : یعاد یلیخ منم

به من  یدورگه ا یکرد و با صدا یبه سروش نگاه نهیبا ک نیخوشحال شدم .. با اجازتون من برم آشپزخونه ... شرو یلیخ -

 گفت :

 کمکت ... امیمنم ب سایوا - -

مردم  گهیخوب د یکلتو بکنم ... ول امیب سایکه بگه وا خوردیجمله م نیبه ا شتریدلم خندم گرفته بود...حت حرف زدنش ب تو

 خان!!!! نیشرو نیخودش ا یبود واسه  یدار

پشت سرم به  نیشرو یآهنگ قدم ها یو صدا یاون شلوغ یبود تو نجایا شیمحکم رفتم سمت آشپزخونه و جالب یقدم ها با

 .... شدیم دهیشن وضوح

 یلیشدم ... خ نیشرو ی نهیبه س نهیبسته شدن درش پشتم و اومد و به محض برگشتن س یورودم به آشپزخونه صدا با

 گفتم : یلکیر

 !!؟؟؟یداشت یکار زمیجان.. عز -

 کرد و گفت : زیر چشماشو

 ... ادیخوشم نم کهیمرت نیمگه من نگفتم ا ا -

 !!؟؟یاز ک -

 نزن از سروش!!!!!!!!!! تیخودتو به خر -

 !!؟؟؟یخوب که چ -

 و گفت : نتیزد رو کاب یعصب

 ؟؟!! یدیرقصیباهاش م یواسه چ -

 آروم ... بعد نگاهم رو بهش انداختم و گفتم : انایو تو دلم چند بار تکرار کردم .. ک رونیرو دادم ب نفسم

 که بهتر بود!!! گستیه ددختر هی دنیو نظاره کردن شوهرم که محو رقص سادنیگوشه وا هیاز  -

 نگام کرد و گفت : رهیلحظه خ هی یبرا

 !!اوردم؟؟؟یرو داشتم به جا م یمن رسم مهمون نواز -

 خودم رو کنترل کردم و گفتم : یول ادیسگ ازش در ب یتا صدا زدمشیزور داشتم اونقدر م خواستیم دلم

 !!!!کردمیمنم همون کار رو م یتصور کن یتونیآهان.. پس م -

 و گفت : دیتو موهاش کش یدست یعصب

 !!کنم؟؟یم تیحال -

 زدم و گفتم : یپوزخند

 ... دمیکش یدست میشونی یرو ی هی... بعدم به دوتا بخ دهیبه مارس ادیاز شما ز -

 ...  رونیشد و بعدم کالفه از آشپزخونه رفت ب رهیخ یلحظه ا میشونیپ به

تحمل کنم ...  تونستمیدست من نبود ... مگه چقدر م ی.. ول دونستمیدم م... تند رفته بودم بازم .... خو دمیکش یقیعم نفس

بود از جام  ی... با هر زحمت دادیاز همه آزارم م شیب نیکرده بودم ...و ا ریحس عالقه گ هیو  یمونیحس پش هی نیدوباره ب

 دمیدر آوردم و شمع ها رو روش چ خچالیرو از  کیک نییکردم و اومدم پا یدیتجد عیسر یلیرو خ شمیپاشدم و رفتم باال و آرا

سالنم خاموش کننن و خودمم بعد از  یها و ببرن و چراغ ها ییرو صدا کردم تا چا یپگاه و کت ییچا ینیدوتا س ختنیو بعد از ر

 رو گرفتم دستم ... کیزدن شمعها ک شیآت

 م دوطرفش ...و پرناز راینشسته بود رو مبل و حم نیآهنگ تولد مبارک وارد شدم ... شرو با

 

 .. نیرو بکوبونم تو صورت شرو کیوجود ک یصحنه دوست داشتم با همه  نیا دنیبا د یچرا ول دونمینم
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شدم بودم  شهیمن برعکس ته هنرپ یبود ... ول یجد یلیچشماش خ دیخندیبود چون بر خالف لباش که م ریانگار ازم دلگ هنوز

نشستم و عمال با باسنم زدمش کنار ..  نیپرناز و شرو نیرفتم ب ییو بعدم در کمال پررو زیرو گذاشتم رو م کیک ی.. با شاد

 بلند کرد و خودش جاش نشست .. رارویبا اون زبون چرب و نرمش حم میکت

هرچه تمام تر  یرکیپرناز با ز نیح نیهم یکه آرزو کنه وشمع رو فوت کنه ...تو گفتنیم نیصدا به شرو کیو  زدنیدست م همه

من رو بعدم  یلبخند مرموز هینشست و پاهاش رو انداخت رو پاش و با  نیشرو یاز جاش بلند شد و رفت درست روبرو

و .... افکار بد  فتهیفوت کردن شمع ها نگاش به پرناز ب یلحظه  نیشرو دمیترسیداشتم م یاسترس هیرو نگاه کرد ...  نیشرو

 یدونه ازون نگاها هیکرد که برگشت سمتم و  یچه حس دونمیرو دور کردم و نا خودآگاه دستم رو دور بازوش حلقه کردم نم

 به جمع گفت : روبا خنده  نمونیرو از جاش بلند کرد و گرفت ب کیبهم کرد و ک رفتیعاشقونش که دلم ضعف م

که حاال با حرص  یرو انداختم به پرناز روزمندانمیحرفش نگاه پ نی.. با ا میکنیفوت م آرزومون مشترک پس با هم انایمن و ک -

 ...دیجویلبش رو م یداشت گوشه 

 گوشم گفت : ریزد و ز یطونیبهم کرد و لبخند ش ینگاه عاشفونه ا نیشرو

 آرزوم؟؟؟!! هیچ یدیفهم -

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 ؟؟؟!! هینه!! چ -

 و گفت : دیگونم رو بوس آروم

 مال من باشه ... شیمیو ن ادیبچه که از بطن تو به وجود ب هی دنید -

نگاه کردم که نور شمع ها افتاده بود تو  نیرفت ... به شرو ادمیرو  یاون لحظه گونه هام داغ شد و همه چ یچرا تو دونمینم

 ....  میو شمع هارو فوت کرد میلحظه هردو چشمامون رو بست هی ی.. برا دیخندیصورتش و م

و  میکردن و من و ماهرخم کادوهارو آورد مشیو پگاه شروع به تقس یکت کیک دنی.. با بر نیریش یلیبود ... خ یخوب یلیخ حس

کادو  یدوباره با اقتدار رفتم کنارش نشستم برا کردیبچه ها ذوق بود به کادوها نگاه م نیع نیشرو یکنار .. تو چشما میگذاشت

 گفت : یپس زد و به کت یرو با نگاه غضبناک کیبه پرناز انداختم که ک مینگاه میاون فرصت ن یز کردن ... توبا

 !!!ممی... رژ خورمینم -

 ؟؟!! هیمال ک نیکادو رو باال گرفتم و گفتم ا نیرو خوردم و اول خندم

 

**** 

 نیبا توجه به حاضر میمال من و سوم شیکیو  هیمال کت شیکی دونستمیکادو ها باز شده بود جز سه تا دونه که م یهمه  بایتقر

 مال پرناز ....

 گفت : نیباز کنه که با عشوه رو به شرو نیبردم تا مال پرناز رو بدم شرو دست

 باشه بعدا ... شهیاگه م ستین یقابل دار زیچ -

 گفت : یجد یلیخ نیشرو

 !!! استیر یمجلس ب میبعدا ندار -

 بود گفت :شده  یعصب کمیکه  پرناز

 پس بذار آخر سر!!! زمیباشه عز -

که زده بودم شکسته بودمش بود رو  یدونه ادکلن از همون مارک هیکه  یکت یکادو رو گذاشت کنار و کادو یتیبا نارضا نیشرو

 گفت : یباز کرد و با لبخند رو به کت

لپاش  یبوس پدرانه کرد که باعث شد کت هیرو کشوند سمت خودش و سرش رو  یکباب .... بعدم کت رینون ز گنیم نیبه ا -

 بزنه .... یو لبخند بانمک فتهیگل ب

 هی ی... خالصه هرک می... از اون دور بهزاد داد زد بازش نکن بذار حدس بزن دیمن رس ینوبت به کادو یکت یاز کادو بعد

 رو به جمع گفت : نیادن شرونظر د قهیو... بعد از چند دق هیسر کار گفتیم یکیبمب دست ساز  گفتیم یکیزد  یحدس

 خنده و رو به من گفت : ریباکس پرناز زد ز کسیا یجعبه  دنیولش کن بابا ... بذار باز کنم دلم آب شد و مشغول شد ... با د -

 بچه ...؟؟ یبابا ای یدیبچتون کادو خر یواسه  زمیعز - -

لحظه همه سکوت کردن ... ضربان  هی یلبش بود ... برا یرو یجونیو لبخند ب کردیشوکه شده بود و داشت به من نگاه م نمیشرو

 گفت : یخندون ی افهیدست زدن رضا سکوت شکسته شد و همه رو کردن سمتش ... با ق یبرابر شده بود ....با صدا 52قلبم 
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باشع که  زیعز زن اونقدر همسرش براش هی کردمیفکر نم چوقتیبود کادوت ... من ه یخانوووم ... عال انایدمت گرم ک ییخدا -

باعث بشه زنشم فراموش کنه  یباشه و وجودش حت حشیتفر یبخره که فقط برا ییکادو هیشوهرش  یعطر کراوات برا یبه جا

 کنه ... حیتفر میو واست مهمه که صرفا بهت توجه نکنه و گاه یارشوهرت رو دوست د یلیشما خ نکهیا یعنی نیا

 دونمینم یکف مرتب همه دوباره شروع کردن به دست زدن ول هیشوهر فاطمه که گفت  یکردن وبا صدا دییو بهروزم تا بهزاد

 ... یگرفته بود و از کادوش ناراض نیچرا نگاه شرو

 پرناز .... یکرد و بالفاصله رفت سراغ کادو یجون یو ازم تشکر ب دیسرم رو بوس فقط

 زد و ناخودآگاه گفت : یچشماش برق نیشروبود  نیموالنا با جلد زر وانید هیپرناز که  یباز شدن کادو با

 ؟؟؟!! یدونستیاز کجا م -

 و گفت : دیبا عشوه خند پرناز

 بود!! ادمی -

خونه  یاهنگ تو ی.... و دوباره صداهیتشکر کرد هم از پرناز و هم از بق یکرد بعد دوباره رسم یسرفه ا نیحرفش شرو نیا با

 ... دیچیپ

 

 و هشتم : یس فصل

 

فکر  ریشده بودم و داشتم به اتفاقات امشب و دو ساعت اخ رهیتلنبار شده خ یداده بودم و به ظرفا هیآشپزخونه تک نتیکاب به

شدناش ... خسته بودم  رهیبه پرناز بعد از گرفتن کادو....به تو فکر رفتناش ...به خ نیگاه شرو یگاه و ب ی...به نگاه ها کردمیم

 یحسرت هی یچرا ول دونمیچشمم ... نم یجلو ومدیخسته بودم ... ناخودآگاه صورت محمد مازدواج  زهمه تنش بعد ا نی... از ا

 ینقطه  یکیمثل خودش نگشته بودم و اومده بودم درست با  یکیچرا بعد از محمد دنبال  نکهیتو وجودم بود ... حسرت از ا

 .بود .. ته...و تنم کوف کردیمقابلش وصلت کرده بودم ....سرم به شدت درد م

 یموقع رفتن پرناز به هوا یربع هیکه  نمیگفت و رفت باال شرو ریبود که با رفتن مهمونا اونم شب بخ دهیاونقدر رقص یکت

و به حرفاشون  داشتمیرو بر م فونیآ خواستیدلم م یلیخ یول ینبودم ذات یبدرقشون دم در طولش داده بود .. آدم فضول

آشپزخونه ازم تشکر کنه .... چه برسه بعد از  یتو ومدین یحت نیجالب بود شرو مرو نکردم ..برا نکاریا ی... ول دادمیگوش م

کنه ...دلم  رمیغافلگ یعشق باز هیکردم با  رشیغافلگ نکهیها از ا لمیتو ف یمردها نیببوسدم و ع ایرفتن مهمونا بغلم کنه 

بود و  دهیکش یکالفه به موهاش دست نیشرو نهبز انویه براش پگفت ک نیبه شرو یپرناز آخر مهمون نکهیگرفته بود .... از ا

 بود؟؟؟!! یوقتش ک یعنیگفته بود باشه به وقتش ... 

بود ... با  یبود ... پسر خوب ی.. اون آدم صادقدادیبهزاد م دی... ماهرخ جوابم رو نداده بود ... شا هیپرناز ک دونستمینم هنوز

 یبخوابم .... ول نیلشگر شکست خورده از پله ها رفتم باال ... دوست نداشتم کنار شرو نیظرف ها شدم و ع الیخ یفکر ب نیا

 ..ردک یرو خال دونیم شدی... نم

همون نور  یاحساس کردم .. تو نجوریمن ا دمیبسته شد شا عیسر رهیکه باز بود و به سقف خ نیشرو یباز کردن در چشما با

لحاف ...  ریز دمیو بعد از شستن دست و صورتم و مسواک زدن خز دمیپوش یتکم آباژور لباشم رو عوض کردم و لباس راح

 ...  ومدیخوابم نم

 خوداگاه بلند گفتم : نا

 !ومد؟؟یاز کادوم خوشت ن -

 جواب داد : ادیبه سمتم ب ایچشماش رو باز کنه  نکهیا بدون

 بود!!! یجالب ی دهیچرا .. ا -

  دمیطرفش و گونش رو بوس دمیو آرومخز دمیکش یقیعم نفس

 گفت : یکرد سمتم با لحن خاص روشو

 امشب نه !!! -

 نه؟؟؟!! یچ -

 باشه بعد ... تونمیامشب نم -

 لحاف .... ریتخت و سرم رو کردم ز هیال یمنته دمیزدم و خز یگرد شده بود ... من مگه .. فکر کرده بود ازش ...پوزخند چشمام

 نکهیا ی... برا شدمیبه گلوم چنگ انداخته بود .... داشتم خفه م یبغض بد هی.. فقط اشکمم خشک شده بود . یچشمه  یحت

 خورد شم از جام پاشدم و رفتم سمت در ... نیاز ا شیمجبور نباشم ب

 !؟؟یریکجا م -



Roman-City.ir 
 همسایه منن رما

 

https://telegram.me/romancity 216 

 

 بود گفتم : بیخودمم عج یبرا دنشیکه شن یگرفته ا یصدا با

 ظرفارو بشورم ... رمیم برهیخوابم نم -

 !! خوابمیخستم م یلیمن خباشه ...  -

 باشه!! -

رو با محکم اسکاچ  میربع به دو بود .. شروع کردم به شستنشون ... دق دل هیرفتم سراغ ظرفا ساعت  رونیدر اومدم ب از

....  دیبغضم ترک ریو بستن ش کهیت نیآخر دنیباالخره با آب ش نکهینفس شستمشون تا ا هی...  کردمیم یظرفا خال دنیکش

بود که با تن خسته و در  4.5 یکاینزد بایشد ....تقر سیخ زیتمام صورتم و م کهکردم  هیگذاشتم و اونقدر گر زیسرم رو رو م

 دمیخواب رید یلیخ "مضمون  نیکاغذ با ا هی نکهیبودو بعد از ا نیاز اتاق خوابا که مال مادر شرو یکیهم شکسته رفتم سمت 

 درش رفتم تو و در رو قفل کردم .... یچسبوندم رو "دینکن دارمیب

 ... دمیخواب دهیاونقدر خسته بودم که سرم به بالشت نرس گهید نباریا

 

ظهره ..  یکایکه نزد دیفهم شدیاتاق بود م یکه تو یصبح ساعت چند از خواب پاشدم همه جا سکوت بود از آفتاب دونمینم

به بدنم دادم و از جام پاشدم  یکش و قوس دادیرو نشون م قهیقد 2122که  یزیساعت رو م دنیصورتم رو چرخوندم و با د

صورت پف کردم ... تازه  دنیرفتم سمت اتاق خوابم با د نیهم ینبود واسه  االب یکس رونی...خسته بودم .... از اتاق اومدم ب

دوش  هیبعد از  نیهم ی. واسه بادا بلرزم .. نینبودم که با ا یدیمن ب یدلم نشست ول یغم بزرگ تو هیافتادم ...  شبید ادی

کردم و از  میصورت حیمل شیآرا هیدورم  ختمیرتنم کردم و موهامم ژل زدم و فر مانند  یباز صورت یلیلباس خ هی یبا حال بهتر

... لبخند زنون وارد شدم و  خورنیمعلوم بود دارن ناهار م ومدیم نیو شرو یکت یآشپزخونه صدا یاز تو نییپله ها رفتم پا

 .... زیدادم و نشستم پشت م یرو نگاه کنم به هردو سالم نیشرو نکهیبدون ا

 زد و گفت : یلبخند یکت

 دختر ... یدار یظرفا شستس شوکه شدم .. ت چه جون دمیاز خواب پاشدم د -

 و گفتم : دمیخند

 !!!! گهید مینیما ا گهید -

 و مشغول شدم ... دمیگرم کرده بود کش یکه کت شبید یبشقابم از غذا یتو بعدم

 ...  اوردمیبه روم ن یول کردمیرو حس م نینگاه شرو هینیسنگ

 رو کرد بهم و گفت : یموقع کت همون

 !!؟؟؟یای.. قرار بذاره تو م یشهر باز یپگاه زنگ زد واسه  انایک یراست -

 نه !!! کار دارم !!! -

 گفت : نیشرو

 همه هستن!!! ایب -

 کار دارم ... خستم !!!  -

 نزدن.... یقاطع گفتم که هردو ساکت شدن و تا آخر غذا حرف اونقدر

 دایپ نیشرو هیبهزاد رو از گوش یواگذار کردم و رفتم باال و در اتاق رو بستم و بالفاصله شماره  یرو به کت زیاز ناهار م بعد

 کردم و با خط خودم بهش زنگ زدم ...

 بله ؟؟؟! -

 انامیقا بهزاد کسالم آ -

 ... نیزنگ بزنم تشکر کنم که خودتون تماس گرفت خواستمیما م یخانوم با زحمت ها انایسالم ک -

 نکردم .. یکار کنمیخواهش م -

 ... دیسنگ تموم گذاشت شبیواقعا د کنمیبه اطراف توجه م یلیخ نیهم یواسه  ستمین یمن آدم پر جنب و جوش دیینفرما -

 خودم گفتم بازم تو ... خوش به حال زنت ...بعدم ادامه دادم : شیپ

 ... نمتونیبب یشهر باز رنیامروز که بچه ها م خواستمیغرض از مزاحمت .. م -

 اومده ؟؟! شیپ یمشکل -

 بفهمه ... نیمخصوصا شرو یکس خوامینه !!! کارتون دارم !!! فقط نم -

 گفتم: نیهم یدو دله ... واسه  دمیکرد .. فهم یمکث

 مهمه که بهتون زنگ زدم ... یلیخ دیآقا بهزاد مطمئن باش دونمیبرادرم م نیمن شمارو ع -

 خانوم فقط کجا ... انایباشه ک -
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 گفتم : عیسر نیهم یخونمون واسه  ادیکردم معذبه ب احساس

 جاست ... نیهم کهیپارک .... نزد -

 باشه ... ساعتش .. -

 برن ... 6چون قراره بچه ها  7ساعت  -

 باشه .. -

 ... بنمتونیپس م -

 حتما ...  -

 خداحافظ ... -

خودش بود ... نفس  ریخوب ...تقص یصورتم لوم نده ... ول یبودم نگران دواری.... ام زدیرو گذاشتم ... قلبم تند تند م یگوش

 شدم ... ریو از پله ها سراز دمیکش یقیعم

شده  رهیخ نیشرو دنیتخت نشسته بودم و به لباس پوش یحاضر شدن تا برن ... رو نیو شرو یراس شش بود که کت ساعت

 بودم .... بلوزش رو تنش کرد و رو به من گفت :

 !؟؟یاینم یمطمئن -

 خستم ... یلیآره ... خ -

 آخه ... -

 آخه ... برو .. یآخه ب -

 تنهات بذارم ....  ادیدلم نم -

 ... ادیدلت ب -

 ؟؟!! یا ینجوریچرا ا -

 نگاش کردم ... سرد

 !!؟؟یچجور -

 پام زانو زد و گفت : نییسمتم و پا اومد

 !!؟؟؟یناراحت شبیبابت د -

 کدوم قسمتش؟؟؟! چون .. -

 !!؟؟یچون چ -

 !؟؟یچیه -

 نگام کن؟؟؟!! انایک -

 و بعد رو کردم بهش و گفتم : سادمیلحظه وا هینگاش کنم از جام بلند شدم رفتم سمت در اتاق ...  نکهیا بدون

 ...  کنهیجعبشه تا سه روز عوضش م یکه تو کارته تو یببر به اون آدرس یباکسم خواست کسی... او ا یراست -

 ... دنبالم از پله ها اومد و دستم رو گرفت ...  رونیزدم و از در رفتم ب یپوزخند بعدم

 بهم کرد و گفت : یو نگاه شد لیگرفتن دستم اخمش به تعجب تبد با

 !!؟؟؟یسرد نقدریچرا ا -

 ... ستین میزیچ -

 کرد و گفت : یحرفش افتاد اخم ادیدوباره  انگار

 !!دم؟؟؟یرو پس م یدیکه تو برام خر ییکادو یواقعا تو فکر کرد -

 پوزخند زدم ....  بازم

 کرد و گفت : زیو ر چشماش

 حرف بزن !!! انایچته ک -

 !!!  ستین میزیچ -

 : نیشد رو کرد به شرو ریاسپرت از پله ها سراز پیت هیبا  یموقع کت همون

 !!؟؟یاینم انایک م؟؟؟یمن حاضرم بر نیآقا شرو -

 خوش بگذره .. نینه بر -

 گفت : ینگاهش رو از من گرفت و رو به کت نمیشرو

 من اومدم .. نگیتو برو تو پارک -

 کرد و رفت ... یحرف خداحافظ یبود زود ب یزیکه کال آدم ت میکت
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 تکونم داد و گفت : نیدوباره شرو یرفتن کت با

 به من بگو چته ... حرف بزن ... -

 و گفتم : گهیو رومو کردم سمت د دمیبوس عیسر یلیخاتمه دادن بحث گونش رو خ یندارم ... بعدم برا یحرف -

 خوش بگذره ... -

 .... رونیلب از خونه رفت ب ریباز زکنارم و بعدش با گفتن لج سادیوا هیثان چند

ساده  یمانتو هیپام کردم با  نیج هی عیسر نیهم یبود واسه  6.5طلبکار بود ... به ساعت نگاه کردم  میزیچ هیگرفته بود  خندم

رفتم سمتش و  عیدم در پارک بهزاد منتظرم بود سر دمیراس هفت رس رونیسرم و از خونه زدم ب یسالم انداختم رو  هیو 

 گفتم :

 !د؟؟یینجایوقته ا یلیخ دیسالم ببخش -

 ... دمیسالم .. نه منم تازه رس -

 زدم که گفت : یلبخند

 من معذبم .. ینجوریشاپ پارک ا یکاف میبر نیموافق -

 شاپ... یسمت کاف میکردم و راه افتاد دییرو تا حرفش

 :  .. رو کرد سمتم و گفت میو سفارش داد میکه نشست یموقع

 بود ... ی.. امرتون با من چ دییخانوم بفرما انایخوب ک -

 بهش انداختم و گفت : یمقدمه نگاه یب

 !!ه؟؟؟یپرناز ک -

 رو کردم بهش و گفتم : یجد یلی... خ نیرو داشت جز ا یخورد!!! انگار انتظار هر سوال جا

 ... نیانتظار دارم شما جواب بد یجواب نداد ول دمیاز ماهرخم پرس شبید -

 نشست و گفت : یصندل یو صاف رو رونیرو داد ب نفسش

 بهتون بگه ؟؟!؟ نیبهتر باشه خود شرو دیکنیفکر نم -

 نگاش کردم و گفتم : یعصب

 1نه ؟؟؟! گفتیبگه تا االن م خواستیاگه م -

 نگذشته ا ... یادیزمان ز -

 !!د؟؟یفهمیمن تحمل ندارم ... م -

 گفت :زد و دستاش رو برد باال و  یلبخند

 ...  میتسل -

من قرن  یکه برا هیشد وبعد از چند ثان رهیآورده بود خ زایم یهمون مدت گارسون آورده بود رو یکه تو شییچا وانیبه ل بعدم

 گذشت گفت :

 نکهی... تا ا یلیکه نه خ ییجورا هیداغون بود ...  ییجورا هیبعد از فوت پدرش  ادمهیبود .... خوب  نیشرو یا غهیپرناز زن ص -

 یاز شوهر اولش جدا شده بود .. تو شدیم یکرد .. اونموقع شش ماه شکشیحسام به حساب محبت برادرانه بهش پرناز رو پ

 یازهایو ن ستیفقط فوت باباش ن نیخودش که مشکل شرو الیحسام به خ دنیرو د گریهمد نایحسام ا یخونه  یمهمون هی

کار  نیحاضر شد ا یبود و هست و فقط به شرط یخوب یبچه  نیرو کرد .. شرو نکاریبشه .. ا ینجوریهست که باعث شده ا گمید

کرد ....  غشیص یواشکیشد و بعدم  وبرومادرش ر دیکه با برخورد شد زدیحرف از عقد م لیرو بکنه که پرناز زنش شه ... اوا

 انتیگفته بود شوهرش بهش خ نینداره ... به شرو میخوب ی... سابقه  ستین ی.. پرناز زن جالب کردینم چوقتیکه کاش ه یکار

 خارجو  میمسخش شده بود .. ما همه مرد بودد ییجورا هیخرم باور کرده بود ...و خالصه  نیو شرو گهیکرده و هزار جور دروغ د

ه بود .. رک بد جور چشماش رو کور کرد شیو لوند ییبایخوب ز یول کنهیفقط سو استفاده م نیپرناز از شرو دمیدیگود .. م

شد تا به  شقدمیوسط فقط سروش پ نیو ا زدیم کیو سروش ت دیما از رضا گرفته تا من و حم یبا همه  بایخانوم تقر انایک گمیم

با رضا .. آخه اون  شیدوست یبخاطر ماهرخ که داشت رابطه  نی... اونم نه بخاطر شرو ستین یبکنه پرناز دختر جال یحال نیشرو

 ... خوردیموقع هنوز ازدواج نکرده بودن .. بهم م

 نیشاپ منم شرو یکاف رنیروز که سروش پرنازم با هم م هی.. سروش به پرناز چراغ سبز نشون داد .....و قرار شد  میبگذر

 ...  نتشونیرو ببرم تا با هم بب

 غهیکرد ... ص رونیب شیهمانا و پرنازم که از زندگ نیشدن شرو یهمانا و با سروش دشمن خون دنینقشمون گرفت و د خالصه

چندتا عکس که  یحت یمحکم کار یبعدنا برا سادیحرفش وا یپا یضربه خورد ول یلیطرفش نرفت .. البته خ گمیرو فسخ کرد و د

 ... میرو هم بهش نشون داد دیخندیم داشتتو بغلش  ای دیبوسیپرناز داشت سروش رو م
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حاال  یحس کمتر بود ول نینبود .... ا نیشرو یتجربه  نیاگه پرناز اول دیتجربه موندگاره ....شا نیاول شهی... هم دیلرزیم دستام

 پر از استرسه به بهزاد نگاه کردم و گفتم : دونستمیکه م یی... ناخودآگاه با چشما

 ... هنوزم ... نیشرو -

 م ....دار نیکه از شرو ی.. من با شناخت دینه !! فکرشم نکن -

 ..دادیرو نشون نم نیا شبید یول -

...  دمیپرسیم نیاز خود شرو دیاز من بپرس نکهیا یسوال هارو به جا نیشما بودم ا یخانوم !!! من اگه جا انایک دیاشتباه نکن -

 ... چجور بگم... هیرتیغ یادیکه ز نیالخصوص شرو یما مردا عل

 !!!  فهممیم -

 گفت : هویسکوت کرد و بعد  کمی

 !!! آخه ... چجور بگم ...پرنازم هست !!!؟؟؟یشهر باز میبر -

 گرد شده نگاش کردم و گفتم : یچشم ها با

 !!!امینه!!! نم -

 !!!گمیبرادرانه م نوی... ا نیایبهتره ب -

 ؟؟؟! میبگ یچ نیآخه به شرو -

اصرار کردم  شونیو به ا امیگرفتم ب میبعدم منم تصم یخانوم گفت رفت انایدر دسترس نبود زنگ زدم خونه ک تیگوش گمیم -

 شک نکنن... میحرفا .. فقط زود بر نیو قرار شد برم دنبالش و ا

 هی...  شدیم یدلم خال یتو کردمیکه م ییداده بودم به پنجره و مرتب با فکرا هیتو ذلم نبود ... تمام طول راه سرم رو ک ذل

بهروز رو گرفت و  یبهزاد شماره  میدیکه رس یبسته بود .... موقع خیچنگ انداخته بود به گلو و نوک انگشتام  یبغض بد

 میکه بهروز گفته بود حرکت کرد یبه سمت همون محل نیبعد از پارک کردن ماش فاصلهکه کجا هستن و ما هم بال دیازشون پرس

و  ستین دمیگشتم که د نیبچه ها اول از همه دنبال شرو دنی.... از دور با د رفتمیالبته من بلد نبودم و پشت بهزاد م

شد ... قدمام رو تند تر کردم که همزمان  دیگچ سف نیو رنگم ع ختیبالفاصله دنبال پرناز ... اونم نبود ... ناخودآگاه قلبم ر

 سمتم ..  دییماهرخ انگار متوجه حالم شد دو

 ؟؟! یخوب انایک -

 .. سالم! زمیآره عز -

 سالم .. اخه رنگت . -

 خوبم ... هیمال کم خواب -

 کنار و گفتم : دمیرو کش یفرصت مناسب کت هی یکردم و تو یسالم دست جمع هیرو به بق بعدم

 کو؟؟!! نیشرو -

 !! ییرفته دستشو -

 پرناز ؟؟!! -

گفت برن و رفتن ...  رایشد به حم ادهیگفتن که تا پ یاون باال چ دونمینشست نم نیکنار شرو میها شد یاز باز یکیسوار  -

 !!!!نیچه برسه شرو ادیب یکم مونده واسه سوپورم عشوه خرک کهیالبته بهترم شد ... زن

و ناخودآگاه  رونینفسم رو دادم ب کنمیرگ هام رو دوباره احساس م یخون تو هیراحت شده بود و احساس کردم گرم المیخ

 رو لبم نشست .... یلبخند

با  دیرس نکهی... به محض ا دیچشماش د یتعجب رو تو شدیفاصله ام م نیشد ... از هم انیاز دور نما نمیموقع شرو همون

 گوشم گفت : ریمن و ز کیبهزاد دست داد واومد نزد

 !!؟؟؟یاومد یتو چجور -

 با بهزاد! -

 کرد و به بهزاد نگاه کرد .. بعدم رو کرد بهم و گفت : یاخم

 ؟؟؟!! شیخوب بق -

 ؟؟!! شیبق یچ یعنی -

 به بهزاد؟؟! یتو زنگ زد -

دلم  ی... خالصه اصرار کرد منم غروب جمعه ا نیگفت شما نرفت نیینجایدر دسترس نبود زنگ زد خونه و گفتم ا تینه! گوش -

 بدم خدمتتون!!!!!!!! سمیکتبا بنو اتشمیجزئ یخوایگرفته بود اومدم!! م

 تکون داد .... یاخمش باز شه سر نکهیا بدون
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 همه .... رووووووووو!!! نیاز اگرفته بود  لجم

 یبودم به نوع دهیکه کش ییها غیها و ج یباز جانیبود بخصوص که ه یچسبوندم.... شب خوب شهیبرگشت سرم رو به ش موقع

بخاطر نبودن پرناز تشکر کردم ..  یشه ... از خدا کل یتو وجودم جار یآرامش خاص هیشم و  یروح ی هیتخل کمیباعث شده بود 

 لشیباعث شده بود ف نی... که ازدواج شرو گفتیبهم م یحس زنانه ا هیو  فاستحر نیزن کنه تر از ا نیا دونستمیهرچند م

دوباره  خواستیبا عزم راسخ م نیهم ینکرده بود . واسه  دایپ نیمدتم مطمئنا بهتر از شرو نیا یهندستون کنه وتو ادی

 روابطشون رو حسنه کنه .....

 به خودم اومدم .. نیشرو یصدا با

 !!؟؟یش ادهیپ یخواینم -

 ... نییپا دمیپر نیزدم و از ماش یلبخند

 زد و گفت : یلبخند محو هویلختم انداخت و یبه باال تنه  ینگاه میاومد تو ... ن نیکه شرو کردمیلباسم رو عوض م داشتم

 خوشرنگه ... نقدریرفته بود رنگ پوست تنت ا ادمی -

 بلوزم رو تنم کرد م که اومد سمتم و گفت : عیو سر دمیکش خجالت

 !!؟بمی!! مگه من غر؟؟یکنیم یکار دار یچ -

 داشتم و با لبخند دومش وا دادم ...  یتوبغلش ... کشش بد رفتمیم خواستیم دلم

 هم!!!!! زیبود درمان ن نیما شرو درد

 لشیکه موبا کردمیبود .. تازه داشتم طعم آغوش گرمش رو حس م یخودش ا عجوبه ا یموجود واسه  نیگرفته بود ... ا خندم

 رو جواب داد ... شیگوش یو با معذرت خواه دیزنگ خورد ... سرم رو بوس

- ........ 

 شده ؟؟؟!! یچ -

- ........ 

 برو من رو رنگ نکن !!!! رایحم -

- ........ 

 !!!!! رمیبرم بم دیمن نشناسمش با نیبب -

- ......... 

 نت بهش ... اومدم!!!لع -

.... اونقدر حالم بد  رونیاز اتاق رفت ب دمیرو نفهم شیکه معن ینگاه هیرو برداشت و با  چشیسوئ نیشرو یبهت و ناباور یتو

حال خرابم من  دنیاومد و با د مهیسراس چارهیب یتوالتم .... کت زیم ی شهیاز عطرامو محکم کوبوندم به ش یکیشد که ناخوداگاه 

 شد ... ریسراز لیس نیاشکم ع یخورد بود که تو بغل کت مرو بغل کرد ... اونقدر اعصاب

پروازش بود  9آروم شده بودم .. بنده خدا ساعت  کمی بایباهاش حرف زدم و تقر یلی.. خ یهم من هم کت میبود داریصبح ب تا

با  7ساعت  نیهم یبرا رمیبگ میخوب تصم تونستمینم یبا وجود کت .. شدینم یول شتینرم .. بمونم پ گفتیمدام م رازیش یبرا

 یخاموش بود .. اونم تماس شیزنگ زده بودم که گوش نمیدنبالش برم به شرو داشتمزور من آژانس گرفت و رفت ... توان ن

تو دلم .. اونقدر حالم خراب بود که دوتا قرص خوردم و بالفاصله رفتم تو  ختیعالم ر یغم ها یهمه  ینگرفته بود .. با رفتن کت

روش بحث  یبا کت شبیاونقدر از د یعنیو چرا  هکجا رفت شبیکه د نیفکر کنم .. بخصوص به شرو خواستمینم یچیتخت .. به ه

 نمونده بود .... یفکر گهیکه د میکرده بود

 

 روبروم بود ...  شونیپر ی افهیبا ق نیم رو باز کردم .. شروو چشما دمیاز خواب پر دیشد یتکون ها با

 !!؟؟یکنیم دارمیب ینجوریچته؟؟؟!! جرا ا -

 !!!؟؟!کنمیربع دارم صدات م هینگران شدم  -

 بودم .... داریتا صبح ب شبید یخوب بکن -

 بپرسه چرا گفت : نکهیا بدون

 کجاست ؟؟!!  یکت -

 پرواز داشت .... 9 گهید رازیتو لباساش برگشت ش -

 و گفت : شیشونیرو زد به پ دستش

 تموم شد .. میشارژ گ.ش شبمینبود ... د ادمیاصال  یوا -

 نزد ... یاونم حرف یخودش بگه .....ول خواستمیبوده ... م یازش بپرسم کدوم گور خواستیبهش کردم ... دلم نم ینگاه
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 رو زدم کنار و از جام پاشدم ... پتو

اونقدر چندش آور بود که  اشیو بعض دیبه ذهنم رس یفکر منف یکیتو اون لحظه هزار و  یول دومیحموم ... نمرفت سمت  اونم

 تنم مور مور شد...

از حموم اومد سکوت کردم  نیشرو نکهیبعد از ا یسکوت کردم ... حت یبود که خدا بهم داده بود ... ول یچه صبر نیا دونمینم

... ناهار رو  گفتمیم یزیچ دهینسنج دیشکسته ... منم نبا زیم ی نهیچرا آ دینپرس ینزد حت ینزدم ...البته اونم حرف یو حرف

شدم و  الیخ یخونرو ب یرفت شرکت و منم اونقدر له بودم که شرکت و کارا نیروو بعدش ش میدر سکوت خورد 2ساعت 

 .... دمیدوباره خواب

 

دست وروم رو شستم .. با همون  نکهیبرگشته ...بعد از ا نیشرو دمیهمف ونیزیتلو یبود که از خواب پاشدم با صدا کیتار هوا

 زیتم یفابل باور زیناهار شسته شده و خونه به طرز غ یظرفا دمیبه اطراف کش ی.. بعد از سالم سرک نییلباس خواب رفتم پا

 ... یخودم گفتم مگه اونموقه که من برات تولد گرفتم تو تشکر کرد شی... پ ستیالزم ن ی... احساس کردم تشکر یبود .... ول

اونقدر غذا مونده بود که تا فردا ناهارم جواب  شبیآشپزخونه مشغول گرم کردن شام شدم .. شکر خدا از پر یفکر تو نیا با

 نصورتیا ری.. در غ ومدیخودش به حرف م نیشرو دی.. شا کردمیصبر م یچند روز دیداشتم .. منتها با یادیز ییبده ... فکرا

 کمیاونجا و  رفتمیم دیمشهد بود با دیرسیرفتن به ذهنم م یهم که برا ییجا نی.. اول ختمیریبرنامه م دیآخر هفته با یبرا

 ... کردمیباخودم خلوت م

که دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و  ینشدم تا زمان نیبودم که متوجه اومدن شرو الیو فکر و خ یزیبرنامه ر یتو اونقدر

 نخواستم عکس العمل نشون بدم ... صدام و صاف کردم و گفتم : یشدم ول ی.... عصب دنیگلوم رو بوس ریشروع کرد ز

 !!؟؟یخوریشام م -

 دست پخت شمارو نخورد؟؟!! شهیآره خانوم مگه م -

 ... نمیو بچ زیکمک کن م زیزبون نر -

 ... میاب بخوربشق هی یتو ایب خوادینم -

به  نیخوردن .. شرو میبشقاب هردو شوع کرد هی یغذا تو ختنیتکون دادم ... بعد از ر یکوتاه اومدم و سر یچرا ول دونمینم

 ی... اونم ه خوردمیرو گونم منم گرسنم بود و با ولع م دیکشیتو دهنم و بعدش آروم دست م ذاشتیاصرار قاشق قاشق غذا م

 ... رفتیقربون صدقم م

 !!شد؟؟؟؟یمگه م ی... ول بردمیم ادیدوروز رو از  نیا یکه اتفاقا یبود به شرط یخوب بش

 اوردیبه روش نم یول ستیاحساس کرده بود از ته دل ن نمیکه شرو یی.. خنده ها دمیکردم و منم خند یباز لمیحال ف نیا با

 بده .... یحیتوض ایبزنه  یحاضر نبود حرف می...و از طرف

 نیا نیکه شرو رمیبگ یمیبتونم تصم نکهیا دی.... به ام دیام هیشوهرم بودم اونم فقط به  اریزنه نمونه در اخت هیمثل  اونشب

 ... ادیمنتظر باشه من ازش سوال کنم به حرف ب نکهیا یرو کنار بذاره و بجا شیغرور لعنت

 و نهم : یس فصل

 

 

تر !! انگار  یمعمول یبا حرفا یمعمول هیزندگ هیبود  فتادهین یاون سه روز اتفاق خاص یاز اون شب گذشت و تو یسه روز بایتقر

 هم !!! زیقصد حرف زدن نداشت البته من ن نیشرو

بگردم که متاسفانه به  مایهواپ طیو دنبال بل رمیاز چهل تا آژانس تماس بگ شتریبود که با ب نیاون سه روز ا یتو دمیکار مف تنها

گرفتم  میتصم نیهم ی..برا طینصفه بل هیاز  غیبود در ادیاز اع یکیوآخر هفتم مصادف با  میاسط تابستون بوداو نکهیخاطر ا

 ییاز تنها نیهم یاومده بود واسه  شیپ یاز مهندسام کار گهید یکی یبود و برا یروز فاطمه مرخص نقطار رو امتحان کنم ... او

قطار بهتر  تیقطار و رزرو هتل تماس گرفتم خوشبختانه وضع طیبل دیخر یبرا گهیاتاق استفاده کردم و با چند تا آژانس د یتو

 هیآخر و  میزود ... باالخره زدم به س یلیصبح خ ایشب بود  ایاون ها  یاکثرا  نکهیخوب ساعتاش بد جور بود بخصوص ا یبود ول

قرار  افتهین نیدست شرو رازیش یطایمثل بل هنکیا یصبح روز پنج شنبه بود رزرو کردم و برا 8.5ساعت  یدونه اش رو که برا

چند  نیرو که ا نیشرو نکهیا یبود برا 4 یکای... ساعت نزد رمیرو بگ طیبعد از ظهر همون روز برم از آژانس بل 5شد ساعت 

با سه تا از مهندسا جلسه داشت  دونستمیکه م یی.. از اونجا چونمیبه رفت و آمد من عالقه مند شده بود بپ یبیبه طرز عج یروز

 زدیبعدا اگه غر م ینجوری....ا رونیزود تر از اون از در شرکت زدم ب میباهم برگرد سمیبهم گفته بود وا نکهیرغم ا یو عل

 5گرفتم و راس ساعت  یتاکس یالیخ یفکر با ب نیتموم بشه ...با ا خوادیم یجلست ک دونستمیبگم خسته بودم و نم تونستمیم

 آزانس بودم ..  یجلو
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کردم و با در بست رفتم خونه ... از شانس  میقا فمیسوراخ هفتم ک یمواد مخدر تو میعظ یمحموله  هیمثل  طیاز گرفتن بل بعد

نفس  نیشرو نیماش یخال یجا دنیخونه ... با د دمیبود که رس 6.5 یکایبود و خالصه باالخره نزد یوحشتناک کیبد من تراف

...  نگیپارک موتیو روشن شد چراغ ر ومدیکه از پشت در م نیموتور ماش یصدا او رفتم سمت پله ها که ب دمیکش یراحت

در رو باز کردم و رفتم سمت اتاق خواب ها  عیباال رفتم و سر یکیضربان قلبم ناخودآگاه شدت گرفت و بالفاصله پله ها رو دوتا 

کنده شد هم خندم گرفته بود و همم ناخودآگاه  ممانتو یاز دکمه ها یکیه ... اونقدر با سرعت مانتو و شلوارم رو درآوردم ک

لحاف و خودم رو  ریز دمیخونم رو بپوشم با همون تاپ تنم خز یشلوار تو نکهیبدون ا عیسر نییدر پا یبا صدا دیکوبیقلبم م

 زدم به خواب ... 

 خیچم شده بود تنم  دونمیسمت اتاق خواب ...نم ادیداره م دمیاومد و فهم نیشرو یپا ینگذشته بود که صدا یا قهیدق چند

 کرد و چشمام رو رو هم فشردم ... 

پاش رو دورم حلقه  هیصورتم حس کردم و بعدم  یرو رو نیداغ شرو یبعد احساس کردم تخت تکون خورد و بعد نفس ها کمی

 و از پشت بغلم کرد ....

گذشت و  یا قهیعکس العمل نشون بدم ... ده دق تونستمیودم به خواب و نموسط ... منم که خودم زده ب نیا گفتیم یچ نیا

نفس  تونستمیبود ... نم دهیتار عنکبوت دورم تن نیکه ع ییو از اونجا دهیبود که خواب نیا ینشونه  نیمنظم شرو ینفس ها

بغلش آزاد کردم ... به  یدم رو از توبود خو یطاقتم تموم شد و به هر بد بخت نکهیامنوال گذشت تا  نیبه ا یساعت 1بکشم ... 

خواب آلود و نگاه  یو با صدا دیکه خند دمیکش یفیخف غیاومدم از تخت بلند شم مچ دستم رو گرفت .. ناخودآگاه ج نکهیمحض ا

 گفت : یطونیش

 کجا کارت دارم ... -

که غرق خواب  نیرو گذرونده بودم دستم رو حائل سرم کرده بودم و با نگاه به شرو یاز دو شب گذشته بود ... شب خوب ساعت

دو  ای کیفقط  یدور نیاگه ا یحت شدیدلم براش تنگ م یول دونمی... نم کردمیم نینرفتنم رو سبک سنگ ایبود داشتم رفتن 

 ی... تو دمیترسی... م یوستش داشتم ... ولصورتش کنار زدم ... د یرو از رو وهاش... آروم دست دراز کردم و م بودیهفته م

گوشه و جواب داده بود ....  هیکه مثال من نفهمم رفته بود  یزنگ زده بود و جور لشیشده بود که موبا یچند روز چند بار نیا

...  شدمیم یهصبو  افتادمیکه با هاش بودنم م ییدختراقبل از ازدواج و  ادیناخودآگاه  نازیبعد از داستان پر یچرا ول دونمینم

سرم و  دمیو پشت بهش لحاف رو کش دمیافکار دستم رو کش نیدست خودم نبود ... با ا یمال قبله ول دونستمیهر چند م

 مطمئن از رفتن کم کم پلکام رو هم افتاد...

 

 میکرده بودم .. از طرف میاز اتاق ها قا یکیکمد  یساکم رو بسته و تو یواشکی دیکه فرداش قرار بود برم رس یشب باالخره

 دمیبه خودم رس کمی نیهم یاگه قرار بود دوسه روزه برم ... واسه  یاز خودم به جا بذارم .. حت یخوب یداشتم خاطره  میتصم

مبل  یکه لم داده بود رو نیدست شرو ریهال و از ز یاز خوردن شام و شستن رفتم تو دشام خوشمزه درست کردم ... بع هیو 

 لش ...تو بغ دمیخز

 ؟؟؟!! نیشرو -

 جان؟ -

 !!اد؟یخوابت نم -

 ابروشو داد باال و گفت : یتا هیو  دیلحظه چشماش گرد شد و بعد بلند خند هی یبرا

 از کدوم خوابا ؟؟؟!! -

 کردم و گفتم : یاخم

 ... وا ... گهیخواب خوابه د -

 زد و نگاش رفت سمت ساعت .... یطونیش لبخند

 به ساعت انداختم هنوز نه نشده بود .... یناخوداگاه نگاه منم

... مخصوصا رومو کردم اونور که با دستش چونمو چرخوند سمت  کنهیفکر ساعت بودم که احساس کردم داره نگام م یتو

 خودش و گفت :

 بخواد ... ییزایچ هیو از مرد  ادیزن ب یدوست دارم گاه یلی.. خ انایک یدونیم -

 که ادامه داد : دادمیدقت داشتم به حرفش گوش م با

 مثل تو ... .....  ییخوب امثال زنا یول -

 شد بهم و گفت : رهیخ هوی

 ؟؟؟!! کتهیاون سر کوچ یتو یچه نقشه ا -
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 اخم کردم و گفتم : عیسر یلیخ یلحظه تعجب کردم ول هی یبرا

 ... میواقعا که ...اصال نخواست -

 پشت دستش رو دور کمرم حلقه کرد ....جام پاشدم ... هنوز دو قدم نرفته بودم که از  از

 کردم دستش رو از دورم باز کنم و گفتم : یسع تیعصبان با

 ...  نیولم کن شرو -

 و گفت : دیگوشم خند ریز

 جوجو دست به مهره حرکته .... گهینه د -

چقدر بود طعم  دونمیکه نم یچند وقت یخوب خودمم دلم تنگ بود براش .... و ممکن بود برا یخواست کلشو بکنم ... ول یم دلم

 گوشم گفت : ریو ز دیتقال که خودشم فهم کمیبعد از  نیهم ی... برا دمیچشیمحبت مردونش رو نم

 مشیباش عروسک !!!... تسل ینداره پس دختر خوب یا گهیاثر د چیدلتنگ ترم کنه ه نکهیدخترونت جز ا ینازا و پس زدنا نیا -

 شدم ....

نگاه کردم ....  نیشرو یبود و ناخودآگاه به جا شبیافتاد د ادمیکه  یزیچ نیه از خواب پاشدم اولبود ک 7 یکایساعت نزد صبح

 ... رشیکاغذ ز هیبالشت و  یقرمز رو یجعبه  هیکه مرتب بود و 

 اونسمت و جعبرو برداشتم و بازش کردم .... دمیخودم رو کش جانیه با

 نیطال بود ... ذوق کرده بودم خواب آلو از جام پاشدم و اول ریبنفش کمرنگ و زنج یها نیبا نگ دیگل مانندطال سف زیر نهیس هی

به خودم و  نهیآ یتو کمی نکهیداشت ... بعد از ا یخاص یگردن تاللو یقشنگ بودو تو یلیکه کردم امتحانش کردم ... خ یکار

 ذ رو باز کردم ....رو تخت و کاغ دمیپر عیافتادم ...سر رشیز ذکاغ ادینگاه کردم  نیشرو یکادو

  " کنهیم رابشیخشکه که بارون خنده هات س یتشنه  یاون بوته  یمن قصه  یقصه  "

 "تو! نیکن .... شرو رابمیس"

 

قطار افتادم . ناخود آگاه دستم به گردنبد رفت و چشمم دوباره افتاد رو کاغذ تو  طیبل ادیلحظه  هی یکار کنم برا یچ دونستمینم

 دستم ....

موندن رو انتخاب کنم  ایرفتن  نکهیا یداشتم برا یبود ... فرصت کم 7115 کیساعت نزد دمیکش یقیبودم .... نفس عم مونده

 ....از جام بلند شدم و مثل مسخ شده از جام بلند شدم .....

 

دو دل بودم ...  یلیکمک کنه خ تونهیرفتن م کردمی.. بر عکس قبل که فکر م دمیبه رفتن قطار مونده بود که رس قهیدق 5 ایتقر

 شهیهم یچرا ول دونمیکه نم یو نا خودآگاه نرفته دلتنگ بودم ... دلتنگ کس کردمیگردنم رو جس م یتو زیر نهیبا هر قدم س

 کرد استاد بود ...  ریغافلگ یتو

 یسرش شمد یکه رو یمرد  دنیکردم ... به محض ورود با د داشی... تا باالخره پ گشتمیقطار دنبال کوپم م یتو یزگیانگ یب با

...با شک  دادنیمشترک به مرد و زن تنها نم یکوپه  دونستمیکه م ییتعجب کردم تا اونجا دهیانداخته بود و معلوم بود خواب

 ...  دمیدر رو د یرو یاشتباه اومدم دوباره شماره  نکهیا

 که کنار دستش بود رو آروم دوال شدم و بر داشتم ... طشیاشتباه سوار شده باشه بل مرد نکهیدرست بود!!!.... با احتمال ا نه

وارد کوپه شدن و با لبخند  گمیجوون د یخانوم و آقا هیبگم ..  یبه مسئول قطار چ کردمیدرست بود ... داشتم فکر م نه

 م :گفت یآروم یها .. ناخودآگاه رو کردم وبا صدا یصندل یرو گذاشتن رو لشونیوسا

 باشن ؟؟؟!! توننیکوپه ها مگه زن و مردمجردم م یتو -

 زد و گفت : یلبخند زن

 قانونشون متفاوته ... کننیکه صبح حرکت م یی... قطارها زمیآره عز -

 ..... بهیکنار مرد غر یصندل یتکون دادم و بعد از جا دادن ساکم نشستم رو یسر

رفتن ...  رونیخورد ن ناهار از کوپه ب یکه همسفرم بودن برا یسه ساعت از حرکت قطار گذشته بود که زن و شوهر کینزد

دادم به  هیو سرم رو تک دمیکش یا ازهیمن اثر گذاشت خم یبشرم رو نیا یهم کماکان خواب بود انگار خر و پف ها بهیمرد غر

 رهیم قمیدست داره از  هیرو بستم ....تازه چشما گرم شده بود احساس کردم  شمامچ الیو با هزار تا فکر و خ یصندل یگوشه 

تکون به خودم داد که باعث شد  هیباالخره به خودم اومدم  دادیبسته شد و مغزم از ترس فرمان نم میلحظه راه تنفس هیتو ... 

 نیتموم شد ... هم انایک گفتمیخودم مدام م شی.. ناخودآگاه تقال تا بتونم فرار کنم پ رهیدهنم رو بگ یهمون دست محکم جلو

 ی افهیق یدم آخر نیخودم گفتم الاقل ا شیرو گرفت پ دمید یصورتم و جلو یجنب و جوش ها باعث شد شالم سر بخوره رو
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 22از  شتریاتفاقا ب نیا یهمه  دی... خالصه ... شا یسر وقت ک میروحمونو بفرست میبدون ایاون دن میرفت مینیقاتلمون رو بب

 تو گوشم : دیچیآشنا پ یصدا  هیکه  دیطول نکش هیثان

 نترس بابا منم ... -

 ؟؟؟!!! هیک یصدا ایخدا

 چشمم زد کنار ... یکه دور دهنم بود بر داشته شد و شالم رو از جلو یکارم دست نیاز تقال بر داشتم و با ا دست

 شونیپر یکه حاال خندون با موها نیکه با تعجب داشتم به شروکف دستم اونقدر  فتهیذره مونده بود تخم چشمم ب هیکنم  فکر

 خواب آلود روبروم بود ... یو چشما

 !!؟؟ی؟؟؟!!! شوکه شد هیچ -

 ؟؟!!! گفتیم یاجل معلق چ نیبند اومده بود ... ا زبونم

 رو چند بار تکون داد و گفت : دستش

 ؟؟!! ی؟؟؟!! خوب انایک -

 ... طی.... جاااا ؟؟؟!!پس اوون بل نیتو و و و و ا -

 به بدنش داد و گفت : یکرد و کش و قوس یبلند یخنده  تک

 ای کنهیکار م یکه خبر نداشته باشه زنش چ ی.... بعدشم ... مرد هیخوب هیانحراف یافتاده بود ... نکته  نی... کف زم طیبل نیا -

 .... ستیبکنه مرد ن خوادیم

 گفت : یرتم و با لحن خاصصو یصورتش و آورد جلو  بعد

 !!!؟؟؟یشما که به مرد بودن من شک ندار -

 .... دیزد و خند یچشمک بعدم

کردم و  یآخر سر اخم یبودم ... هم شوکه ... ول ینشون بدم ... هم خندم گرفته بود هم عصبان یچه عکس العمل دونستمینم

 از جاش پاشد و رو کرد بهم و گفت : الیخ یب یلیرومو ازش گرفتم خ

 در کوپرو قفل کن ! ییدستشو رمیم -

 کرد و رفت ... یبلند یکه خنده  رونیخشونت نگاش کردم و نفسم و با شدت دادم ب با

و مال سه روز قبل  گهینفر د هیبنام  طیکنارش رو برداشتم ... بل طیدوباره بل نهیشرو نیا دمینفهم یبود... من چطور بیعج

 ... دادیدرس م طونمی... ش یود...لعنتب

رو راست  خواستمیم کمیاگه  یعنیناراحت نبودم ...  میلیخ یریغافلگ نیاز یول یچ دونمیتو وجودم بود ... نم یحس مبهم هی

به در خورد پردورو  یبعد تقه ا قهیپنج دق بایکردم و در کوپرو بستم و قفل کردم .... تقر یباشم ... خوشحالم بودم ... خنده ا

 نیهم یکنم واسه  یتالف خواستمیکردم و دوباره پردرو انداختم ... م ی... اخم دمیرو د نیزدم کنار و صورت سر حال شرو

 بکنه ... یا گهیکار د تونستینم گهید یکه اون خانوم و آقا بر گردن ... اونجور یداشتم در رو باز نکنم تا زمان میتصم

بار اون خانوم آقا بودن با لبخند درو باز کردم و  نیبه در خورد و ا یدوباره تقه ا گهیربع د هیاش رو نگرفت و  یپ اونم

بشر  نیکه کال ا ییازونجا یسفر به سکوت گذشت ول یزدم ... باق یمند روزیبا حرص وارد شد و منم لبخند پ نیپشتشون شرو

که خانوم و آقا  یشدن ..موقع ادهیشاهرود و زن و شوهره از قطار پ یطرفا یعنیبعد  ستگاهیبود دو تا ا یآدم خوش شانس

ها و تنها موندنمون  یپنهن نبود ... با رفتن هم کوپه ا دمیلبش از د یگوشه  هی... لبخند موذ کردنیداشتن ساکاشون رو جمع م

 و گفت : سادیاز جاش پاشد و اومد سمتم و درست روبروم وا

 ؟؟؟!!! یکار کن یچ یخوایخوب حاال م -

 یکه مچه دستم رو گرفت و بازور نشوندتم و دوالشد و سرش رو آورد جلو رونینگاش کردم و اومدم پاشم برم ب یچپ چپ

 صورتم و گفت :

 یفرار از دست من سوزوند یکه برا یهمه فسفر نیا ومدیخوب دلم ن ی... ول ادیبدم م چوندمیبپ یکی نکهیگفته بودم از ا -

خر!!!!!  یخواستم خر شم .. خر تو یبود ول یاونکارت واسه چ دونستمیم شبمیدلت خوش باشه .... د کمیگفتم بذار هدر بره ... 

 !!؟؟؟یفهمیم

 روبروم ...  یلم داد رو صندل الیخ یگاز گرفت و بعدم ب هیلبم  یبعدم محکم لبش رو گذاشت رو لبم و آروم از گوشه  -

 بهش کردم و گفتم : ینگاه تی... با عصبان زدیم یجور خاص هی قلبم

...  یباش نجایبدون دلم مبخواد ا نوی... ا یکار کنم ول یچ خوامیم ای نجامیمن ا یدیفهم یاز کجا و چجور ستیبرام مهم ن -

 تنها باشم ... خوامیم

 کرد و گفت : یتفاوت یب نگاه
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سفر من رو کنار خودت  نیا ی هیبه ثان هیثان دیاب یخوب چون نگفت یراحت ... ول یلی... خ یبه خودم بگ نارویهم یتونستیم -

 ... یتحمل کن

 !!!ستمیمجبور ن -

بهت اتاق  میجور نیهم ییزن تنها هی... چون رزروه هتلت رو از طرف آژانس کنسل کردم و ازون جا که  یچرا اتفاقا ... مجبور -

 .... دنینم

 نگاش کردم که گفت : یعصب

 نگاهاتم جوجو ؟؟؟!!! نیعاشق ا یدونستیم -

 اشاره کرد و گفت : نشیو مهربون خم شد سمت و به س دیرو مشت کردم و آروم کوبوندم رو رونم ... خند دستم

 ؟؟!! ستین بتیخوش ترک یرون ها فی!!! ح نجایا یبکوب یتونیم -

 بلند گفتم : یبا صدا یعصب

 ماهه .... 4-5ماهه ...  5-4انگار نه انگار که ما حرفا ؟؟؟!!! نی؟؟؟!! ا هیحرکات چ نیتو چت شده ؟؟؟!!!! ا -

 کرد و گفت : زیرو ر چشماش

 نیا یبرام و وقت یروز اول نیماه هنوزم ع 5-4 نیبعد از بقول تو ا نکهی؟؟!!! از ا یناراحت ینشد یتکرار نکهیآهان ... از ا -

 ؟؟!!! آره ؟؟؟!! یرفتیدر م یداشت نیوجود بغلت کنم و ببوسمت ؟؟!!! از ا یبا همه  خوادیدلم م نمیبیحرکاتت رو م

با  یلذت ها یکردم همه  یافتادم سع شبید ادینرم شم ... اون حق نداشت خلوتم رو بهم بزنه ... ناخودآگاه  خواستمینم

 بودن رو از ذهنم پس بزنم و گفتم : نیشرو

 ییزایچ هینه ... تازه تازه داره  ایبا تو باشم  خواستمیم اومدم .. شک دارم از اول مدارم تنها باشم ... من تازه به خود ازین -

 ... ییزایچ هیبرام .. 

 نی... نکن!!!!!!!! اگه اومدم مال ا دیمن رو از خودت نا ام نیاز ا شیب انایشوهرت زن باره بوده .... ک نکهی؟؟؟!! ا یییزایچه چ -

عکس العمل بچه انرو از  نیو بجاش ا یپرسیکه دو هفتست رو دلت مونده و نم یرو بزن ییو حرفا یشوکه ش دنیاز د دیبود شا

 .... یدیودت نشون م

..  شکستمیغرورمو م دی... نبا دمیپرسیم دینگفته بود ... نبا یزیچرا خودش چ دونستیاونکه م یبود ... ول زیکردم ... ت سکوت

کرد و  یبه شماره کرد و با اخم تلفن رو نگاه یزنگ خورد .. نگاه شیکه گوش فکرا بودم یهم ی....تو دادمیضعف نشون م دینبا

نگاهش رو حس  هینیزدم و رومو کردم سمت پنجره ... سنگ یکتش و.. پوزخند بیتو ج شتبعدم خاموشش کرد و دوباره گذا

 .... کردمیم

توراهم درست کرده بودم تا بخورم تو  یکه واسه  یچیکه احساس ضعف کردم و ساندو یراه که تا زمان هینزد و باق یحرف یول

 سکوت گذشت ...

 ؟؟!! یراه انداخت ییچه بو -

 چی... با حرص دوباره نگام رو به ساندو کردینگام م طنتیمعلق موند و نگام رفت سمتش ... داشت با ش نیهوا زم ونیم ساندوچ

 گاز محکم و گنده بهش زدم ... هیدوختم و 

 حاال!!! یخفه نش -

اومد  دیخندیکه م یدر حال نیتو گلوم ... شرو دیزدم که بخاطر پر بودن دهنم .. پر گهیگاز د هیبه حرش دوباره  تیاهم یب

 و کنارم نشست و آروم با دست زد به پشتم ... عیسر

 .. چهیساندو نیآدم گرسنه چشمش به ا هیکه  یبخور .. بعدشم تا زمان واشیگفتم  -

 زد ... چمیگاز از ساندو هیسرش رو آورد جلو و  آروم

 زد و گفت : یدیپل دلبخندییجویطور که داشت لقمرو م نیهم

 لب گرفتم ؟؟ چتیاز ساندو یاستیبا چه س یدید -

 گفتم : یلحن عصب با

 که ... یاستیبا همون س قایدق -

 با خنده گفت : دیحرفم پر وسط

 که از تو لب گرفتم ؟؟؟!!!!! -

 ...یخر کرد گهید یاز دخترا یلینه !!!! من رو ... مثل خ -

 نگام کرد .... و بعد با حرص گفت : رهیخ هوی یچرا ول دونمینم

 بزنمت که ...  یوقتا دوست دارم جور یگاه -

 .... رونیموهاش کرد و رفت از کوپه ب یال یدست
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کتش که اونور  دنیلحظه با د هیدادم ...  هیو تک سهیک یرو دوباره گذاشتم تو چمیاشتهام کور شد ... ساندو یچرا ول دونمینم

موضوع فکر  نیبه ا یلیاون مدتم خ ینبودم ... تو یچه خبره ... کال دختر فضول شیگوش یتو نمیافتاده بود وسوسه شدم تا بب

بعد از  نیهم یواسه  کردیم بمیکار ترغ نیبه ا یا یوقت ها .. حس قو یخوب بعض یرو چک کنم ....ول شینکرده بودم که گوش

 رو روشن کردم ... شیکتش رو برداشتم و گوش پیدر کوپه روقفل کردم و پردشو ک نکهیا

 باشه که.... یزیچ دمیترسیکرده بود م خی تنم

 ... غیرو باز کردم .. چند تا جوک بد توش بود و چندتا تبل امشیپ یلرزون جعبه  یو با دستا رونیرو محکم دادم ب نفسم

شماره  هیاز  امیکرد و بازش کردم .. چند تا پ خیشده دوباره تنم  رهیذخ یها امیفولدر پ ندیکه با د رونیرو آسوده دام ب نفسم

 ناشناس بود : ی

 رو باز کردم : امیپ نیاول

 "؟؟؟ یجواب بد یخواینم یعنی "

 "جواب بده !!! کنمیفکر نکن به خاطر خودمه ... خواهش م "

 "!!!!!!!!!!!!!به خاطره پسرت .... نیشرو "

رو دوباره برداشتم و  یچند دقسقه مغزم قل کرد .... گوش یاز دستم افتاد ... شوکه بودم ... برا یآخر .... گوش امیپ دنید با

 دوباره و سه باره و چند باره خوندمش ....

 یگوش یتو فشیظر یکه صدا یحال موقع نیبا ا ی.... مطمئن بودن شماره مال پرنازه ...ول دیچرخیمدام تو ذهنم م پسرتی واژه

شد ..  یشمارش رو گرفتم و با بغض تلفن رو قطع کردم ... اشک آروم آروم رو صورتم جار نانیاطم ی... برا دمیتازه فهم دیچیپ

رو خاموش کردم و گذاشتم سر جاش ... خدا جون ....  یهمون شماره گوش دنیو با د دمیپرزنگ تلفن سه متر ازجام  یبا صدا

... اونقدر حالم بد بود که متجه  رفتینم نیدو قره اشک از ب یکیچنگ انداخته بود به گلوم که با  ینفسم گرفته بود ... بغض بد

 : گفتیاز پشت در اومد که م نیشرو یکه صدا یدرنشدم و موقع یصدا

 

 نیهم یدلواپس شدم به خودم اومدم و قف در رو باز کردم ... توان روبرو شدن باهاش رو نداشتم واسه  انایباز کن ک -

 .... رونیرفتم دم پنجره نشستم و چشم دوختم به ب میچشمم رو دزد

 ...کنمیم جادی؟؟؟!! معلوم هست چته ؟؟؟! کم مونده بود بازرسه قطار فکر کنه مزاحمت دارم ا انایک -

 ... با توام ... انایک -

 .... انایک -

 گرفت .... یکیع شد ... و همه جارو سکوت و تارو کم کم قط شدیهر لحظه دور و دور تر م نیشرو یصدا یچرا ول دونمینم

 چهلم : فصل

 

 یچ دونمینزدم ... نم نیبه شرو یبود که حرف یچ لشیدل دونمیخونه ... نم نیباعث شد که من بازم برگشتم به ا یچ دونمینم

 کرده ..... دهیمن رو فوالد آب د یزندگ نیا

حرمش رو کرده بود  یاهویاون آرامش پر ه یدلم هوا ومدهیکه هنوز ن یکه بر گشته بودم از مشهد .. مشهد شدیم یساعت هی

.... 

که به دهنامون زده  یقفل یجور هیخودش  نکهیخواسته بودم ... اونم ا زیچ هیسه روز تموم مدت از امام رضا  نیا یتو ادمهی

تر بودن ...  کیبهم نزد ایدن یر از همه بود که زن و شوه نی... مگه نه ا دونستمیرو نم لشیکه دل یشده رو باز کنه .... قفل

هنوزم ... لعنت  یداشتم ول نیبا شرو یماه زندگ 5 نیا یکه تو ییکشمکشها نی... با تمام ا ورهبهم بخ میزندگ خواستی...دلم نم

زن  یهمه  نی.... چقدر عوض شده بودم .... شده بودم عشدی... باورم نم کردمیکه فکر م میبهم ... چم شده بود ؟؟؟!!... به قد

چرا حرف دلت رو به  یبابا فالن گفتیو م میکردیم خرشون...مس میکردیکه هممون قبل از ازدوج مسخرشون م یرانیا یها

 یشیمخودت وارد گود  یوقت دمیفهمی.... حاال م هیقض نهیبرو رک بهش بگو ا یفالن ای...  ستیلولو که ن یگیشوهرت نم

 لنگش کن !!!! یگود بگ رونیکه از ب ی....چققدر فرق داره تا زمان

قصر  هیخودشون  یکه با حرف نزدن با شوهرشون و انتطار درک شدن داشتن واسه  ییهمونا نی... شده بودم ع گرفتیم خندم

... غرورت رو  یزن درومد کیبه قالب  یکه از پوست انداخت یهمون شب نکهیساخته بودن ....غاقل از ا یغرور پوشال هیاز  یخی

وقت  یلی...خ دمیدیم کردمیفکر م شتری....حاال که ب یکرد نیعزت نفس رو جاگز شو به جا یدور انداخت نیهم با اون پوست

 کردم ؟؟؟!! یم یوجودم در تصاحبش بود ... پس چرا ازش دور یکه ذره ذره  یرو داشتم ...کس یکس نیبود که بجز شرو

دودرش  ییجا هیمن  نکهیترس ا دمیدیچشماش م یساکت و صامت همه جا دنبالم بود ... ترس رو تو نیسه روز شرو نیا یتو

تو چشماش ترس  خواستمیترس دلم رو به رحم آورد ... نم نیهم دیترس باعث شد بمونم ... شا نیهم دیکنم وبرم ...... شا
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بنام  تکتهیآرش هی یروز هی نکهیاز ا گفتیم ندهیکه باهام از آ ینیشرو مون... ه خواستیپارسال رو م نیباشه ... دلم شرو

بود که ما آرزوش رو  یزندگ نیبودم .... ا یجور هیشده بود بعد از ازدواج ... همش تنش ... همش ...  یچ ی... ول شمیم

که از حرم  یسرخم وقت یمارش به چشیخ یمدت از نگاهها نیا یتو کنهیفکر م زایچ نیبه ا نمیشرو دونستمی..؟؟؟!! م میداشت

....من  میبود هیهمسا هیکه فقط  یبه همون موقع گشتمیبر م خواستیاونم کالفست ....دلم م نکهیبودم ... ا دهیفهم میومدیم

.. الاقل اونقدر شجاعت داشت که  انایبهتر بود...اون ک نیدوست داشتم ....اون شرو شتریب جاناتشیه یاونموقع رو با همه 

... از خودش به  کردمیباهاش درد و دل م خواستی... دلم م شدمیخدا !!!! داشتم خفه م یحرف دلش رو بزنه ..... وا کر

 ... ...  ذاشتمیم نشیس ی... سرمو رو کردمیم تیخودش شکا

 : نییتخت بلند شدم و رفتم پا یکه صدام کرد به خودم اومد .... خسته از رو نیشرو یصدا با

 

 بله ؟؟! -

 !!؟ کنمیساعته دارم صدات م هی ییجاک -

 تو فکر بودم ... -

 ... یچه فکر -

 ... ستیمهم ن -

 بهم کرد .... بغض داشتم .... ینگاه

 و گفت : نییرو انداخت پا سرش

 برم شرکت ؟؟؟ -

 یبا رفتنش منم برم ....سکوت کردم ... بدون جرف نگاش رو ازم گرفت و با قدم ها دیترسی... م هیبود منظورش چ معلوم

 پشت کرد بهم تا بره .... نیسنگ

 ؟؟؟!! نیشرو -

 برگرده گفت : نکهیکرد و بعد آروم بدون ا یمکث

 جانم؟؟؟! -

 ... بغض کردم ... نا خودآگاه با بغض گفتم : خواستمیحرف بزنم ... م خواستمیم

 من ... -

 نگشت .... بر

 گفت : یلحن پر جذبه ا با

 ؟؟؟!! انایک یتو چ -

 کردم .... باز چم شده بود .... سکوت

آروم از  یخداحافظ هیداد و با  رونینفسش رو محکم ب قهینزدم ... بعد از چند دق ی... منتظر من بود .... حرف گشتیبر نم اونم

 ..... رونیدر رفت ب

 یگرفت یزدم رو رونم ... لعنت بهت ... باز الل مون یمبل ولو شدم ومشت محکم یتوان نداشت با بسته شدن در منم رو پاهام

 ؟؟!!!! 

فکر نکنم مشغول نظافت خونه شدم و باز کردن  نیاز ا شیخودم ب یبه کار احمقانه  نکهیا یکه گذشت و آروم شدم برا کمی

 شیباهاشون حرف نزده بودم و جالب شدیم یهفته ا هیزدم  نایزنگ به مامان ا هیوسطم  نیلباسا .. ا ختنیر نیساک و تو ماش

 ... دیچیمامان تو گوشم پ یبوق صدا نی..با سوم ودناز من نگرفته ب یبود که اونام سراغ نیا

 بله ؟؟؟!! -

 کردم شاد نشون بدم گفتم : یم یکه سع ییصدا با

 ... ایریگاز ما ن یوقت سراغ هی یسالم مامان گل -

 !!؟؟یقربونت برم ... سفر خوش گذشت ... مامانم دعا کرد یسالم مامان جان ... خوب -

 .. دمیپرس نانیاطم یواسه  ی... ول دادیامار لحظه به لحظه م نیشرو یعنی

 ؟؟؟؟!! دیدونستیشما ازکجا م -

 زنگ هیاز  غیمعلومه پسرم بهم گفت ... تو که در -

 درست بود ... حدسم

 کردم و گفتم : ی خنده

 مسافرت ...  یگرفتار بودم شرکت... خونه ... کارا یلیبخدا مامان جون خ -
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 چقدر دوستش دارم .... یدونینم انای.... قربونش برم ... ک یکشیزحمت م یلیخ گهیم نیشرو دونمیم -

 ایمامان بود  یها فیاثر تعر ونمدی.. نم هوی... دلم براش ضعف رفت  میمن چه حال نیپس بب یبگ ینجوریدلم گفتم شما ا یتو

 ... دیاز درون خودم جوش یحس

 تلفن رو قطع کردم و رفتم حموم .. یربع صحبت با مامان و بابا و اخر سرم کت هی بایبعد از تقر میبگذر

... واقعا با چه  زایچ یلیمن چشمم رو بسته بودم رو خ نکهیا کردمیفکر م زیچ هیبه  گرفتمیکه داشتم دوش م یمدت تمام

 هی ی.... بغضم گرفت ... چقدر دوستش داشتم .... برا نیفکر کرده بودم بدون شرو نیدور شم ؟؟ به ا خواستمیم یتیذهن

 یاگه کارها یکار کرده بودم؟؟؟!!! حت یخاطرم اومد ... من چ یسال تو هی به کینزد نیا یپر مهرش تو یلحظه تمام نگاه ها

 ی... ول ومدیترازو اصال به چشم نم ی گهید یبود که کفه  ادیترازو ... محبتاش اونقدر ز ی گهید یکفه  یتو ذاستمیبدشم م

 ...  دادمیجواب م دیبود و من با ونذهن ا یسوال تو یلیخ دمی... شادادیجواب م دیذهنم بود که با یسوال تو یلیخوب خ

 

باشه ... واسه  نیحدس زدم که شرو یول دمیلحظه ترس هی ی... برا ادیصدا م نییاحساس کردم از پا رونیحموم که اومدم ب از

 ... ییتو نیراه پله ها داد زدم شرو یاز باال نیهم ی

 یراهرو نفس آروم چیپ یتو نیشرو دنیبه محض د یامد ... ترس برم دشت ول ییقدم ها یدادشه صدا یجواب نکهیا بدون

 و گفتم : دمیکش

 کردم ... یجواب بده ... داشتم سکته م هیبابا  -

 تکون داد و آروم گفت  یسر

 ! دیببخش -

 نگاه بهم کرد و گفت  هی بعدم

 کنار؟؟!! یبر یخواینم -

 زده بود به سرم .. با خنده گفتم : دونمینم

 نچ!!!!! -

سمت خودش و  دیرمو کشتو صورتم بعدم س ختشونیو ر ختیها بهم ر میقد نیرو ع سمیخ یزد و آروم موها یمحو لبخند

 ... دیگونم رو بوس

 و از پشت بازوش رو گرفتم و گفتم : دمییسمت اتاق کارش که دو رفتیرفتم ... چقدر دلتنگش بودم ... داشت م وا

 ؟؟؟!! میحرف بزن کمی ی... وقت دار نیشرو -

 چش شده بود ؟؟! نیپر از غم بود .... ا نگاش

 .... رهی... ذهنم بد جور درگ انایبعد ک یباشه برا -

 لحظه ترس برم داشت ... بازوش رو ول نکردم و گفتم : هی

 ... دمیخوب تو حرف بزن من گوش م -

اتاق در رو  یجوابم رو بده رفت تو نکهینشد ... بدون ا یکرد پوزخند نزنه ... ول یبهم انداخت .. احسا س کردم سع ینگاه مین

 بست ... 

دراز  سیخ یبا همون موها دمیاتاق ....لباسام رو پوش یافتاده رفتم تو یو با شونه ها دیبادم خواب ترکهیبادکنک که م هی نیع

حس برگشتم و صورت به  نیبا ا کنهیداره موهام رو ناز م یکیافکار خودم بودم که احساس کردم  یرو تخت ... تو دمیکش

 شدم .... نیصورت شرو

 چشمش به موهام بود گفت : کهیحال در

 ... پاشو خشکشون کنم .. یسرما بخور یگیکولر؟؟؟!! نم ریز سیخ یبا مو -

 ... خوبه ... خوادینه نم -

 بلند شو... -

گه  کردی... موهام رو که داشت خشک م یصندل یاز جام پاشدم و نشستم رو یذوق هیبا  نیهم یافتادم ... واسه  میقد ادی

 گفتم : هویکارش  نیبا ا یچرا ول دونمی.... نم زدیم یلبخند محو هیو  نداختیبهم م ینگاه نهیاز آ یگاه

 تنگ شده .... مونیگیدوران همسا یدلم برا -

 ...و آروم گفت : رونیبهم کرد و نفسش رو داد ب یقیعم نگاه

 منم!!! -

 نزدم ... اونم ... یحرف گهینگاش حرف بود که د یقدر تو اون
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هام بر داشت و آروم موهام رو شروع به بافتن کرد و ب تهش رو  رهیسبد کش و گ یکش از تو هیاز خشک رکدن موهام  بعد

 ..دیبست ...و سرم رو بوس

 زد و گفت : یلبخند نهیآ یتو از

 چطوره ؟؟! -

 بوس محکم از گونش کردم و گفتم : هی.. بعدم برگشتم و هیعال هیعال -

 عشقم ... یمرس - -

 باهاش حرف نزده بودم ... ینجوری.. تاحاال ا دمیزد خودمم فهم یبرق هی چشماش

 گوشم گفت : ریتو بغلش و ز دتمیکش آروم

 !!!  طونیش -

 که محکم تر گرفتتم و گفت : رونیب امیو اومدم از تو بغلش ب دمیخند

 !!؟؟یکن یکادوت رو راه انداز یخوایاز تولدم گذشته نم یهفته ا هی -

 گفتم : یبا لحن تلخ نیهم یونشب افتادم .... واسه ا ادیدلم گرفت و  هوی یچرا ول دونمینم

 ....یعالقه دار شتریاشعار ب وانیشما به د دونستمی.... نم ومدیمارو خوشت ن یتو که کادو -

 و گفت : دیکرد و بعد بلند خند زیرو ر چشماش

 خدا !!! یوا -

 چته ؟؟؟!! خنده داره ؟؟!! هیچ -

 ...یشیبا نمک م یکنیم یکه حسود ییچقدر وقت ها یدونیآره !!!! نم -

 داشت !!! ی!!! بد بخت قاط وونهید

 بله ... -

 و گفت : دیگونم رو بوس محکم

 کسیا یبچه ها بپر بپر کنم واسه  نیکه پاشم ع تونستمیبودم ... نم یازون جماعت حاضر در مهمون یسر هی سیخوب من رئ -

 حسام!!!! ی... حت یرو جلو اونا بهم بد ییکادو نیهمچ هی خواستمیخوب نم یخوشحال شدم بماند ... ول نکهیباکس ... ا

 ؟؟؟!! نیستین سیییییی... رئ گهیاون موقع د نیرو چرا به به و چه چه کرد وانیا؟؟!! بعد د -

 کرد و گفت : یاخم هوی

 انداختمش تو سطل ؟؟؟ یدیواقعا ند -

 ؟؟؟!! گفتیداشت راست م یعنیبودم ...  دهیکردم ... ند تعجب

 از نگاهم خوند ... انگار

 ی... عکس العمل اونشبم تو لحظه  رمیبگ یرو از دست ک یزیاز اون برام مهم چه چ شتریب یمن کال موالنا دوست دارم .. ول -

 نشد کادورو جلو چشم کادو دهنده انداختم تو سطل .... قهیدق 12بعدش ...  یبود ... ول یاراد ریباز کردن کادو غ

... االنم  گفتیمدت شناخته بودش دروغ نم نیا یخونسرد بود ...تو یلیبودم خ رهی؟؟؟! به چشماش خ کردمیر مباو دیبا

حرف سرم رو برگردوندم که چونم رو گرفت و دوباره مقابل صورتش قرار داد و  ی... ب ریرک بود و بدور از تزو یلیچشماش خ

 گفت :

 ؟؟!! یدیزاد پرس!! از همونا که از به؟؟؟یندار ی گهیسوال د -

 بود ... دهیاز کجا فهم نیچهار تا شد ..ا چشمام

 گفت : یجد یلیخ

 بپرسه .... بهیغر هیاز مردش بپرسه رو از  دیکه فقط و فقط با ییزنش بره سوالها نکهیمرد متنفره از هی یدونیم -

 گفتم: نیهم ینداشت واسه  دهیفا انکار

 .... ستین بهیبهزاد که غر -

 گفت : تیکرد و از جاش پاشد و با عصبان زیرو ر چشماش

 بفهم!!!!  نوی.. ا بستیپدرت غر یجز من و تا حدود یتو هر کس یبرا -

 گفتم : ی... عصب اوردمیدر نم سر

 تو .... یول نجوریتوام هم یبرا -

 ؟؟یمن چ -

 گفت : یدست گذاشت رو شونم و با لحن آمرانه ا تیانیجام پاشدم که برم ... با عصب از

 و جواب بده !!!!! نیبش -
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 سرتق شده بودم .... د ستش رو پس زدم و گفتم : دوباره

حرکت محکم چسبوندتم به  هی یتو نباریبزنم!!! و دوباره از جام پاشدم تا برم که ا یحرف نمیبینم لی... دل یدونیخودت م -

 گفت : تیقرمز از عصبان یبا چشما وارید

 نیکردم بهت بفهمونه ا یسع یلیباهات مدارا کردم ....تا االن خ یلیگوش بده ... تا االن خ زنمیحرف رو م هیبهت  یوقت - -

 یرو برا نهیزن زم هیکه به عنوان  ییتو نیباز کنم ا شتیدلم رو پ یکه سفره  یدیم یفرصت نیبه من ا تیکه با روراست ییتو

 .. نه من .. یکن دهآما دیباز کردن قفل دهن شوهرت با

 تر بشه و بگه : یباعث شد عصب نینگاش کردم که هم فقط

 !!م؟؟؟یمن ک یدونی؟؟!! م هیمشترک چ یزندگ یدونیم انایک -

 !!!دونمیآره !!!م -

زورت  کردهیرختخوابت رو سوا نم خوردیم یبه توق ی.. تا تق یدادیفکر جواب نم یب نقدریا یدونستی.. اگه م یدونینه نم -

 دونی....زود م یبخوا لیاز رفتاراش که باعث آزارت شده دل یاز شوهرت راجع به بعض یپرداز الیو خ یخودخور یومدبجاینم

مشهد ...  یو بر یرو ببند لتیبار و بند یو پا نمشد یکردینم یرو از هم بپاشه خال تیبخواد زندگ دیکه شا یکس یرو واسه 

تا ابد اسمت رو هم  یرفتیو م دمیفهمیاگه نم یدونی... م ینظرت داشتم که اشتباه نکن ریجاسوس ها ز نیخسته شدم از بس ع

.. خستم ..  امیدارم دنبالت م هیبه سا هیسا فقط! ؟؟یاالن چ یبود تنگ شده .. ول میکه همسا انایاون ک ی... دلم برا اوردمینم

 مونیرفتار کنم .. کم کم دارم پش با تحکم باهات یکنی....مجبورم م یکنیمجبورم م یآقا باالسرت باشم ...ول خوامی... نم یفهمیم

 نشده .... التمس 18تو عقال هنوز  یرو انتخاب کردم .. البته هشت سال اسم کتریسال از خودم کوچ 8دختر  هیچرا  شمیم

درصد حرفاش رو قبول داشتم ..  72عادالنه قضاوت کنم  خواستمی... اگه م گفتیربط نم یب میلیخ یگرفت از حرفاش ول دلم

 گوشم گفت : ری..و ز نشیبغلش و سرم رو گرفت به س یتو دتمیکش هویکه  دید ینگام چ یتو دونمینم

آماده  دیخانوم ... با ی... ول ندازهیساله م 7-6 یدختر بچه ها ادیمعصومت که آدم رو  ینگاهها نی... عاشق ا انایمن عاشقتم ک -

نگاهت بمونه  تیمعصوم نیا دیمنظورمو؟؟؟!! با یفهم ی... م یکن بزرگتر فکر دی.. با یشی... تو پس فردا مادر بچه هامون م یش

 دیدر با نیا رونیب ی.. ول خرمینگاتو م نیناز ا ای.... اونوقت تا ته دن میمونیو من وتو م شهیبسته م تاقا نیکه در ا یواسه موقع

 داره ازونه... یهرچ نیکه شرو یزن به تمام معنا ... زن هیمهندس مشفق ......  یبش

 شدیم یزن دچار تحول بزرگ زدیحرفارو به زنش م نیا یاگه شوهر گهید طیشرا یتو دیآرامش بخش بود شا نیشرو یها حرف

 نیهم یحرفا نداشت ... برا نیا یرو قیفکر کردن عم یبرا یمتعدد بود که مجال یسوال ها ریذهن من اونقدر درگ ی... ول

 شدم بهش ... رهیچند لحظه خ یبرداشتم و برا نشیس ی. سرم رو از روبالفاصله که حرفاش تموم شد ..

 زد و گفت : یلبخند

 ؟؟!؟! بگو ... هیچ -

 قدم ازش فاصله گرفتم و گفتم : هی ناخودآگاه

 پرناز ... -

 شد .. کیقدم بهم نزد هی

 ؟؟!! یپرناز چ -

 قدم عقب رفتم  هی دوباره

 ... ندازهیم ادشیاسم تورو  نیکه ا یهر چ -

 کرد ... بشیرو تو ج دستاش

 بهم نگاه کرد و گفت : رهی.. خ یعصب یلیبود ... خ یچند لحظه بعد که باال کرد نگاش عصب نییانداخت پا سرشو

 !!؟؟؟ی.... جنبشو دار ضیاحساسات ضد و نق یسر هیبا  هیاسم برام مساو نیا -

 دادم باال و سرمو تکون دادم ... ابرو

 رو صاف کرد رو کرد بهم و گفت : نشیس نکهیدوتا دستاش گرفت و بعد از ا نیسرش رو ب کمی... سمت تخت و نشست  رفت

و  مدمی... چون اگه خودم م یکه تو بپرس ی... وقت گفتمیبه وقتش م دی.. با اتشیجزئ یداستان رو گفتم ... ول تیبهت کل -

درست شب  شیسال پ12.... میخودمو تبرئه کنم .... بگذر خوامیم یکردیدرصد فکر م 82خودت  شیپ گفتمیهمون شب م

 ریبا کمک سا نیهم ی... برا ارهیکه توش بودم در ب ییرو از حال و هوا من خواستیتولدم بود ... حسام مرام گذاشته بود و م

رش جدا شده بود .. دختر بود که از شوه یماه 6 ایگو دمیبرام گرفتن ... همون شب بود پرناز رو د مونیتولد پر و پ هیبچه ها 

 خطا نبودم .... نیا یتو الکه اص یمن یچشم ازش برداره حت تونستیتو نگاه اول نم یپسر چیبود ... ه یخوشگل

 رفتم کنارش رو تخت نشستم و با خنده گفتم : نیهم یاحساس کردم معذبه واسه  یچراول دونمینم

 و ...  یحرفا نبود نیپس تو اصال اهل ا -
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 یو بعد دوباره نگاش جد دیو آروم بغلم کرد و لپم رو گاز گرفت و خند رونیلحظه از گذشته اومد ب هیبهم کرد و  یطونیش نگاه

 شد و ادامه داد :

مدام به پرناز نگاه کنم و  شدیکه باعث م یحس هی کردیکه کالفم م یحس هیرو تجربه کردم ...  یدیحس جد هیاونشب  خالصه

سن مهر  نیا یدختر تو هی نکهیاز تصور ا سوختیطرفم دلم براش م هیدنبالش باشه ... از  یونمهم یناخودآگاه چشمم همه جا

داد  شنهادیبهم پ ستمیتفاوت ن یبود که نسبت به پرناز ب دهیکه از نگاهام فهم امشناسنامش باشه ... همون شب حس یطالق تو

 یخوب مرد بودن و برا ینبودن ... ول یبد یدوستام پسرا یبود مثل باق یباهاش معاشرت کنم ... حسام پسر راحت یمدت هی

 چیفقط من بودم که تا اون سن محل ه ونخوب توش یبدم ول رییرو نسبت بهشون تغ تتیذهن خوامی.. نم می... بگذر ازیرفع ن

...  می... بگذر دمیدیرو تو وجودم نم یازیحس ن چیتا اون لحظه ه نکهیا دمیمامان بود و شا تیترب دینداده بودم ... شا یدختر

...  رونیب میرو قبول کرد و با هم رفت شنهادمیراحت پ یلیرفت تا باالخره به پرناز زنگ زدم .. خ یرو مخم اسک یماه هیحسام 

عقدش کنم که با مخالفت مامان روبرو  خواستمیکنه ..اول م ریاز من ... خوب تونست با رفتارش من رو اس شتریب یلیبلد بود!! خ

ماه بعد  هی نیهم یخوب من خودسر وبدم واسه  ی....ول دهیم ریرو نگفت و فقط گفت زوده دهنت بو ش لیشد اون موقع دل

 نارویتا ا انایک دونمیم یاز حرفام ... ول یناراحت ش دیزن باشم ... شا هیبا  ینجوریکنم هم بولق تونستمیکردم .. نم غشیص

 خودم استفاده نکن ...  هیحرفارو بر عل نیوقت ا چیه کنمیپس .. خواهش م یشیمام و کمال بهت نگم ... آروم نمت

بود ...  یحال هیازش بگذرم ... دلم  الیخ ینبود که ب میهمسا نیشرو گمیقراره بشنوم ... د یچ دونستمیداشتم .. م دلشوره

 بار ... هی ونمیبار ش هیخوب ..مرگ  یول

... تمام  یچیه گهی... دیو دوسالم بهش اضافه کن ستیب نیرابطمون شب و روزم شده بود پرناز ... عطش ا نیبعد از اول -

بود .... االن که  لهیوس هی ییبایو پرناز با اون ز ازهیتو اوج ن یجوون اون سن هی یدونیو با پرناز ... م چوندمیپیمدت همرو م

آب شور بود که  هیپرناز رو دوست داشته باشم خودم رو دوست داشتم .. اونم مثل  نکهیا از شیمن ب نمیبیم کنمیدارم فکر م

 یبسته بودم ... اونقدر به فکر خودم بودم که حت یهمه چ ی.. اون موقع چشمم رو رو شدمیتشنه تر م خوردمیم شتریب یهر چ

که کنارم بود واسه  یی.. هر چند که هر کدوم از بازدیمن نمیبود که دست رد به س یدم خورم ... پرنازم دختر یبا ک دونستمینم

به ازدواج  دیخواسته ها بزرگ و بزرگ تر شد تا رس نیو .... کم کم ا فیاز لباس کفش و ک گرفتیرو م دیجد زیچ هیفردا قول 

مدتم از صرافتش  نیا یوبود من ت دهیبود زود فهم یزیکه آدم ت ییشد ... ازونجا یامتیکه دوباره با مامان مطرح کردم ق یموقع

سال بزرگتر بودنش مشکل داشت نه با  کیبود که نه با  نیا شیکرده بود .. جالب قیو زودتر از من راجع به پرناز تحق وفتادمین

 یبرا یخوب من اونموقع گوش ی.. ول ستین یآدم درست گفتیبود ... مشکلش با خود پرناز بود ... م یطالقش ... آدم روشن

 شگاهیآزما میبر نکهیروز قبل از ا هیعقدش کنم تمام کارا انجام شده بود و درست  خواستمینداشتم .. م رفاح نیا دنیشن

داشتم ... رو دست خورده بودم ... بدجوور ..فرداش به  ی... حال بد دمشیشاپ با سروش د یکاف هی یمقدماتش تو یواسه 

که  نهیمال ا ایناراحت نیا یهمه  کردمیفکر م لیفسخ کردم ... اوا رو غهیمقدمات عقد ... ص یواسه  شیآزما میبر نکهیا یجا

 مونهیتو ذهن چه مرد و چه زن م شهیکه هم یزیرابطم با اون بود ... چ نی.....خوب اول ایکالفگ نی... تمام ا ستیپرناز ن

به  یربط میلینه مشکلم خ دمیفهم تازهپرناز بود ...  ییبایکه به ز گهیدختر د هیبعد از سه ماه و برخوردم با  یوقت ی.......ول

خودم ساخته بودم  یکه واسه  یازون بت گهی... د دمیپرناز رو د تهیپرناز نداره .... مشکل من ... تازه چشمام باز شد و و اقع

 تواز اون رو  یادیکه  یزیهر چ نیهم یدرونش برام آشکار شده بود .... واسه  یصورت زشت ییبایاون ز ینبود و جا یخبر

 شمیکی...  دیرسیبه ذهنم م یو خالصه هرچ میبود دهیکه باهم خر ییگذاشتم کنار .. از کادوهاش لباسا کردیوجودم زنده م

گذاشتم ... تا به وقتش  یقرار هیبهش دست نزدم و با خودم  گهیدرست از همن موقع د یدیسالن د یبود که تو ییانویاون پ

ناراحتت کنم  خوامیشد .. نم یادآوریبرام  زایچ یلیلحظه محوش شدم .. ناخودآگاه خ هی. .. دمیمدت د نی...اونشبم که بعد از ا

تر از جونم دارم عشق  زیموجود عز هیکه با  یموقع خواستمیبود .. نم نیاونشب پست زدمم هم نکهیا لیمن مردم ... دل یول

 ... هینثا هی یبرا یحت ادیتو فکرم ب گهیزن د هی ادیلحطه  هی یحت کنمیم یباز

 یقیشوهرم دوستم داره و حس بد ... نفس عم نکهیا یداشتم .. حس خوب واسه  یحس بد و خوب هی...  ومدیدر نم نفسم

 گوشم بگه : ریبا لبخند نگام کنه و ز نیکه باعث شد شرو دمیکش

 داشته باشه ... اقتیحسادت کن که ل یبه کس -

 و گفتم : رونیکردم و از تو بغلش اومدم ب نگاش

 !!؟؟یبچه چ -

 خنده و گفت : ریزد ز بلند

 ؟؟!! هیبچه چ -

 بود ... تیگوش یهمون پسره که تو -

 و گفت : دیتر خند بلند
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 !!؟؟یکرد نکارویا ی... حاال ک یچک کن موی... اونقدر که گوش شمیتازه تازه دارم برات مهم م نکهینه مثل ا -

 تو قطار ... -

 بهم کرد و گفت : یشماتت بار نگاه

 ...؟؟؟!!!یپرسیاونوقت االن م -

 تو که موضوعه ... نیتازه ع -

 نه ... ای هیکار درست یموضوع نامزد دنیکش شیپ دونستمیکردم .. نم سکوت

 که نگام رو ازش گرفتمو گفتم : رفتیم شی... و نگاهشو دوخت بهم ... انگار داشت تا عمق مغزم پ دیخند

 !!!؟؟؟یکنیآدم رو نگاه م ینجوریچرا ا -

 !!!  دونستمیمن م -

 رو؟؟؟!! یچ -

 که تو ذهنته !! یهمون -

 تو ذهنمه ؟؟؟!! یچ -

 به موهام ... دیزد و دست کش یلبخند

از  دنی... شن یاگه بدون یرو حت زایچ یسر هیخوب دوست داشتم از زبون خودت بشنوم !!!!  ی!!!! ولدونستمیاز همون اول م -

 ....  کنهیخوردت م گرانیزبون د

 از جام پاشدم و گفتم : تیبا عصبان هیچند ثان ینگاش کردم و تو شوکه

 !!! آآآآرررره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یو اونقدر آزارم داد یدونستیم -

 

گره کرد زدم تو  ی... از جاش پاسد .. هجوم بردم سمتش و با مشتا کردینگام م یلبخند کمرنگ هیبا  الیخ یب کهیدر حال نیشرو

 گفتینم یچیتک تک کاراش ... اونم ه ادی فتادمیم ختمیکه با استرس اشک ر ییتک تک اون لحظه ها ادیبا هر ضربه  نشیس

بود  سیخ سیعرق کرد و به نفس نفس افتادم .. صورتم از اشک خ میشونیاونقدر زدم که پ رهیجلوم رو بگ کردینم یسع یحت

اشکم رو  کهیو در حال دیم گذاشتتم رو تخت و کنارم دراز کشتقال نداشتم آرو یبغلم کرد و نا نیچشم بهم زدن شرو هی ی... تو

 گفت : ی.. با لحن آروم کردیپاک م

اون مدت که تا صبح باال سرت نشستم و نگات نکردم ...  یتو یی... چه شبا دونمی... همرو م دونمی...م یشد تیاذ دونمیم -

 .. .. ایبود و منم .. دلتنگ بعض یلی....تعط یعروس رازیش یکه رفت ی... از همون دفعه ا دونستمیوقت بود م یلیمن خ

 کششد و ادامه داد : یقیگونم رو ناز کرد ...و نفس عم مهربون

اشارت شدم تا از زبون  هیشد ... اونقدر صبر کردم و گوش به زنگ  نیدلم چرک یگوشه  هی یبهم نگفت یخوب ... وقت یول -

..  ینزد یحرف یسر باز کرد ... بازم منتظر شدم ول یطاقتم تموم شد و دمل چرکاونموقع بود که  یدونیو بعدشو م دمیخالت شن

بودم  یمرد نیبهم خورده و من اول تینامزد نکهیفرار از ا یواسه  ای یفکرکه با من راحت نباش نیا یدونیبود برام ... م بیعج

بهت کردم .. با حرفام چزوندمن  نیتوه دونمی......م دادیآزارم م یلیخ یکردم زنم شده باش یکه بعد از اون ازت خواستگار

 کرد و گفت : یتلخ یخوب ....خنده  یول

عالمه افکار  هیبود ... دست خودم نبود ... درست مثل تو که با حرف نزدن من ..  مییایخولیهمش به خاطر همون افکار مال -

 هیکه تو  ییازونجا دادمیم حیبود که اگه زود واست توض نیا من حرف نزدم نکهیا ی گهید لیدل یبه سرت زد ... ول ییایخولیمال

 ... می!!! بگذرکنمیدارم خودم رو تبرئه م کردمیم فکرو  یکردی.. باور نم یخانوم هست

 !! منم اشتباه کردم ... م؟؟؟یبخشیم حاال

رومو من رو گرفت تو بغلش و فشارم  دی... تو فکر بودم که آروم لحاف رو کش ومدمیبا خودم کنار م دیازش گرفتم ... با نگامو

 و تنش رو بو کردم ... نشیداد ... نا خودآگاه منم سرم رو فرو کردم تو س

 گوشم گفت : ریز

 دور ... میزیامشب گذشترو بر نیهم ایب -

 .... دمیرو لبم نشست ... سرم رو بلند کردم و آروم لباش رو بوس یلبخند اریاخت یب

 خودش بفهمه ... نکهیدمش .. قبل از ابو دهیوقت بود که بخش یلیخ

 

 .. انیپا
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 یو روزها وریام شهر 32 کنمیها نگاه م نیماش یرو به پنجره و دارم به رفت و آمد ها سادمیاتاقم تو شرکت وا یتو

 ...  هیکیپرتراف

 گهیرفته .. حاال د نیذهنم نسبت شوهرم از ب کیکه کم کم تمام نقاط تار یماه کی..  گردهیم ریماه اخ کی نیمدام حول ا ذهنم

 یترفند خودکش کیهم که با هزار و  یجفتمون وجود نداره ... پرناز یزندگ یتو یبا خبرم و راز نیعالئق شرو نیتر یمن از جزئ

 یزندگها  نیا یبه در شده و همه  دونیرو مجدد به سمت خودش بکشونه از م نیکرده بود شرو یخزعبالت سع نیو بچه و ا

 رو برامون رقم زده ... یآروم

 رمیم فمیو بعد از برداشتن ک زیم یرو ذارمیسرد شده رو م گهید دونمیرو که دستمه و م ییچا وانی.. ل کشمیم یقیعم نفس

رو بهمون  یبزرگ بعد یکه قراره پروژه  یبستن قرار داد رفته شرکت یدنبالم و برا ادینم نیامروز شرو دونمیسمت در ... م

 یو برا زنمیم یبه صورتم ... لبخند خورهیم یزییخنک پا مینس ابونیو با ورودم به خ نییاپ امیمحول کنه ... خوشحال از پله ها م

 .. شمیو سوار م دمیدست تکون م یتاکس نیاول

 

 نیماش هیو  نیشرو نیماش دنیدخونه ... به محض ورود با  رسمیشده که م کیهوا تار بای... تقر شنیها رفته رفته کوتاه م روز

 ... ستی...دست خودم ن یچرا ول دونمی.. نم رهیضربان قلبم باال م دیدرست از همون مدل با رنگ سف گهید

بازه ... آروم هولش  مهیپشت در آپارتمان .. در ن رسمیتو ذهنم تا م ادیجور فکر م کیباال هزار و  رمیم نهیها رو با طمان پله

 شهیکه باورم نم ییتو گوشم .... و بعد از چند لحظه صدا چهیپیم انویپ یبه محض ورود صدا شهیباز م یژیق ی.. با صدا دمیم

 باشه .... نیشرو یصدا

 

 

 تو سخته خوشگلم  کشف

 اعترافه  نیا آره

 نگاه تو دنیفهم

 اکتشافه  هی مثل

 تو  یچشما یجادو

  کنهیم یدل رو خال نیا

 دل عاشق منو  نیا

  کنهیم یبه حال یحال

 گرمتو بده  یدستا

 عاشق سافر  یبانو

 تو زوده نازکم  کوچ

 پر خطر یروزها نیا یتو

 تو  یچشما دنیخند

 موج انفجاره  هی

 که غرق تو بشم  خوامیم

 باز دوباره  دوباره

 اعترافمه  آخر

  ینیزم سهیقد تو

 سواله ... کینکته  نیا

 ؟؟!!! ینیتو بهتر چرا

 

گوشم  ریو ز کنهیگونم رو پاک م یسمتم و اشک رو ادی... آروم م خورهیپر آبمون تو هم گره م ینگاه ها شهیکه تموم م آهنگش

 "تولدت مبارک عشقم  "..  گهیم

 .... خندمیم هیگر ونیسمتم ... م رهیگیجعبه م هی بعدم

 مال منه ؟!!! -



Roman-City.ir 
 همسایه منن رما

 

https://telegram.me/romancity 234 

 

و  نشیبه س چسبونمیم مویشونی.. پ رمیگیو جعبه رو از دستش م کنمیاشکام رو خودم پاک م یمونده  ی... باق زنهیم لبخند

تو چشماش  دونمی... نم کنمی... و سرمو باال م رمیگیگاز م ی.. آروم لبمو از خوشحال نیماش چیسوئ دنی.. با د کنمیجعبه رو باز م

 : گهیو م زنهیآروم پلک م کنمیو فقط نگاش م ادیم بندهست زبونم  یهر چ ی... ول هیچ

 رو برات بخرم .. مگه نه ؟؟؟!! نیماش نیروز بهتر هیقول داده بودم  -

 صورت ...  ی.. به پهنا زنمی... لبخند م ادمهی

 

و خودش  ارهیتولدم رو م کیو ک کنهیچراغارو خاموش م ییایشام رو هیداده و بعد از خوردن  ببیجشن دو نفره برام ترت هی

 : گهیگوشم م ریشمع ها رو فوت کنم .. ز خوامیکه م ی.... موقع خونهیبرام آهنگ تولد م

 بچه نباشه لطفا !!! یکنم .. ول یتو آروزوهات فضول خوامینم -

 : گهیباال و م ندازهیکه شونه هاش رو م کنمیم یزی... اخم ر خندهیم زیر زیکه ر کنمیتعجب نگاش م با

 که مربوط به توئرو دوست دارم!!!!!! یبه من چه ...خوب خودتو هر چ -

 ...  شترهیب شهینور شمع برق چشماش از هم ریز شمیم رهیبهش خ کمی...  شمیمتوجه نم اول

 .... زهیریقلبم م هوی

 روز از موعدش گذشته ... 22

 ... شنیهام داغ م گونه

 تو موهام .... کنهیدور کمرم و سرش رو فرو م چهیپیدستش رو م آروم

 از عشق ... زیلبر یقلب با

 .... شنیخاموش م میسال زندگ نیام 25 یها شمع

 1392 ماهید تهران

 
 

 

 


