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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است  محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 یی الهه رضا |رمان عشق من تنهام نذار  

 

 

   

 

 

 .  ی تر از جانم خوب  زیبرمادرعز سالاااااام

 

 دانشگاه خوبود  یمامان ی بر دختر گلم خوب سالم

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 م یدار  ی..... مامان جونم ناهار چبله

 

که از   ن یعادت دارم هم سادمیوا  نهی ا یرفتم تو اتاقم جلو  میغذا مرد عالقتو پختم اخجججججون من عاشق قورمه سبز برو

که تا پشت کمرم    ییخرما یموها170به خودم نگاه کردم قدم به نظر خودم خوبه   ندازم یم نه یینگاه به خودم تو ا  هی  امیدانشگاه م

 رسه یم

 

سال دومه   ادی م ی لیکه به صورتم خ یدماغ  یو گوشت ی صورت ی اند لب ها ی عسل-که سبز  کاممال درشت یچشمها یگندم  صورت

 سالمه 21  یدانشگاه ام رشته حسابدار

 

 ی دختر خودتو خورد  بسه

 

 مامان بود که منو به خودم اورد  یصدا

 

 گه یخودشو نگاه کنه د د یمامان ادم خوشگل با واااااخوب

 

 ی کن  ف یخوبه همبن که خودت از خودت تعر خوبه

 

 دمیکه خواهر بزرگترم النا رو د  زی ب*و*س خوشمل مامانمو کردمو اومدم سرم هی دمیخند 

 

 برخواهر خلو چلم  سالاااااام
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  کیچمنه اما لباش کو ه یشب ی لیتو گلوشالناخ  د یباال و غذا پر د یمتر پر10من   ی که با صدا خورد یم یداشت غذا رو دولپ   یناز یاخ

 نازم سه چهارتا زدم پشتش تا سرفش خوب شد  ی لیخ ی با مشتا دمویبودپر یتر بود و چشماشم مشک

 

 ده دفعه نگفتم مثل ادم سالم کن  ی:اخخخخخ دستت بشکنه که کمرمو شکستالنا

 

 اه اه بداخالق اه

 

 نشستم غذا مو بخورم  الیخ ی از اون چشم غره خوشگالش بهم رفت که منم ب یکی

 

 هنوز نصف غذا رو نخرده غذا کوفتم شد با حرف النا  که 

 

 ادی)اسم شوهر النا(از خارج م نیرادو یعمو  می دار یمهمون شب

 

 زش ی با اون برادر ه امیها گفته باشمنم ی مهمون امیبه من چه من نم ادیب خوب

 

 بود که از شانس بدمم اون خواستگارمه نیالنا اسمش رادس  برادر

 

 ی ایبه خدا زشته اگه ن السا

 

 ااااااامی یاون برادر شوهرته من نم زشت
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 دفعه صورت النا قرمز شدو دادش رفت هوااا  هی

 

 و تو   دونمیوگر نه من م یی شب اونجا یایکه نم  یغلط کرد  تو

 

 صدامو انداختم پس کلمو گفتم  منم

 

 تو اشپزخونه   د یبکن النا اومد دوباره داد بکشه که مامان پر ی خوی که م ی هر کار ااااااامیمن نم نییپا  اریا انکرواالسواتتو بصد  اون

 

 جشن نیتو ا ی ایمنو النا گفت:بسههه چه خبرتونه السا تو م روبع 

 

 خواستم مخالفت کنم مامان گفت:روحرفه من حرف نباشه تا

 

 پوز خند زدمو رفتم تو اتاقم  هی نگاه به النا کردم  هی

 

دفعه هم بهش گفتم   10خوبه   نوی حتما اون داداشه راد و نمیرو بب ی ک د یبا ی ن مهمون ی خدااااا اخه من نخوام برم به ا یا

 خوامش ینم

 

  ونمیپاپ ه ی داشت و   یقشنگ  ی ها ی سنگ کار نشیبود که تا زانوم دکلته بود که روس  ی ز مشکبه خدم نگاه کردم لباسم قرم نهیا تو

  ه ی ومد ی از رژقرمزخوشم م ی رژقرمزززززز از بچگ  هی  با قرمز – یمشک  هیسا ه یکرم بود   هی  شمیارا ی پشتش داشت به رنگ مشک

هم   یسانت12پاشنه   ه یجفت کفشه مشک ه ی ومد یخوشم م ی لیکرد خ ل یتکم شمویخط چشم محو ارا ه یبارژگونه قرمز با ملیر
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بودم مانتو   یبودم که به نظر خودم عال  ختهی کرده بودمو دورم ر سیلیموهامو باب ومد یکه بارنگ مانتو م یقهوه ا  فه ی ک ه یبا  دمیپوش 

 بهم گفتو فوت کرد  رلبی ز یز یچی دم یکه د  نیمامان هم نییرفتم پا دمو یمو پوش 

 

 زم یعز ید ماشاهلل چه خوشگل ش  ماشاهلل

 

 ولم کن حوصله ندارم  مامان

 

 خره یدختر زشته جلو النا بهش برم اااا

 

 شم تحمل کنم  ز یاون برادر شو هر ه د یگفتمو گفتم :النا خودش کمبود حال با ششششیا هی

 

 چشم غره بهم رفتو گفت  ه ی مامان

 

 ن یبه همون رادس  دمیبه زور شوهرت م د یالنا شن السا

 

 دم یبه دم شوهرت م  گه یم این ی بگه اگه ناراحت نکهیاز مامان ما جا ا نم یا ایبگم مامان رفت ب ی زیاومدم چ تا

 

 من چه خبره  یشدمو رفتم با مامانو النا تو تاالر واااااا خدا اده یپ نیماش  از

 

خاک تو   دمیشمامان خجلت ک ی دختر هارو گرفته بودن که من جلو ن یا ن یپسر ها همچ ی بعض دنیلولیپسر ها تو هم م دخترو 

 جنبه ها ی سر تون ب
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 ان یدارن م زش یاون داداش ه نویرادو دمیکه د  م ید ینشست زیم  هی پشت

 

کرد بعد بامن بعدم دست النا رو گرفتو   یاومدن اول با بابا بعددبا مامان احوال پرس  ن یرادس  نو یکه رادو  میاحترا مشون بلند شد  به

 و بردش  د یگونشو ب*و*س 

 

زد گفت   ی لبخند چندش اور سادیا م یکرد اومد طرفه من تو به قدم یبا مامان و بابا احوال پرس  خورد ی داداشه که داشت منو م نیا

 ستم یشما ن زیدوما من عز  کیمنم در مقابل اخم کردمو گفتم:اوال عل زم یسالم عز

 

 که مامان بابا نشنون گفت  ی برخورد کرد ارم طور نم یکه باس  ی طورجلو  اومد 

 

 زم یعز یش یم ی اما به زود یستین حاال

 

 گریانداختناتم خوشگله ج کهیو گفت:ت د ی پنبه دانه خند  ند یپوزخند زدمو گفتم شتر در خواب ب هی

 

 نم یبب  ختتویر  خوام ی:گمشو کثافت که نمدمیغر دم یبه هم چشسب ی دندو نا ی شدم از ال یشیات  گهید

 

هم هست   یروان   بدبخت پونگ– نگیخنده که مامانو بابا باتعجب نگاهمون کردن منم که چشمام شده بود توپ پ ریزد ز  یجور

 مثله خر عرعر هاش تموم شد گفت  ی وقت ی مردشورتو ببرن که در همه حال خل و چل ی ا خندهیداره م شه یعصبان نکهیجا ا

 

 ورفت   نتمیبه خدا عاشق هم یباحال یلیباباتوخ
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پسرو   ه ی زدن شدم که  د یمشغول د الیخیو ب  نیخواستیم  نویپسره الدنگ شوت به مامان نگاه کردمو گفتم:بفرما هم یعوض اشغال

 دخترم کنارش نشسته بود   هی نشسته  یکه رو صندل دمید

 

دختره رو از خودش جدا کنه    خواستیبه حالت چندش م که پسره  نجایتو دلش بود جالب ا بایکنارش که چه عرض کنم تقر اما

بودش که انگار مامانشه باال خره پسره موفق شده دختره رو جدا کنه و شروع کرد به حرف زدن   ده یچسب نیاما دختره همچ

 داد یتون م د ی تهد  تاما انگشتشو به حال گفتیم یچ دمیشنیباهاش نم

 

کوتاه خوب دختره خوب همنم   ی لیخ یلیبود لباسه دکلته بود وخ دهیبود پوش  یمونجوق کار  نشیکه رو س  د یلباس سف  ه ی دختره 

باال  -ور  ه یسوختشو  یقهوه ا  یومدموهایساله م 28ای27بود به نظر   دهیپوش  یکتو شلوار براق مشک  هی وال.... اما پسره  ید یپوش ینم

که معلوم بود ورزشکاره چشماش  کلشیوستش برنزه بود هبود پ خته یتارشو رو صورتش ر ند که چ ومد یبهش م یل یزده بود که خ

 بودو درشت ابروهاپر پشت واقعا خوشگل بود  یمشک

 

  یبود که فشن زده بودشون قد بلندوچهدشونه ابروها یموهاش مشک نم یکردم رادس  سشیمقا  نیلحظه تو ذهنم با رادس  هی

 متوسط در کل خوب بود اما من ازش متنفر بودم ین یپوسته سبزه به ب ی قهوها ی کامال معمول یچشما یپرپشت مشک

 

 السا

 

 بود که صدام کرد  مامانم

 

 ی مامان جونم
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 یذره بر*ق*ص مامان   هی پاشو

 

 شد  دایپ ن یاز شانس معرکه من سرئ کله رادس  ی بر*ق*صم ول ی مامان من با ک الیخیب

 

 ی *ق*صریچرا نم السا

 

  م یچ نجایکه از خدا خواسته گفت:پس من ا  نمیباهاش بر*ق*صه رادس  ست ین یکه مامان گفت:پسرم کس چونمش یبپ خواستم

 م یپاشو باهم بر*ق*ص

 

 *ق*صم رینم جیو من با هو ی جیهو نجایپاانداختمو گفتم تو ا ی پارو الیخیب

 

بدجور رفت تو هم به   نمیرادس  یکه اخما نجایگفت السا که فکر کردم کفر گفتم بر گشتمو نگاش کردم جالب ا  نیچیهم مامان

 ز ی ه یدرک پسره  

 

 ی مامان جونم

 

 ی کن یصحبت م نطوریا  نیبارادس  یکشینم توخجالت

 

 خوامیالسا ازت معذرت م یگفت پسرم من جا نیرادس  وروبه

 

 گه یشم دزبون نیعاشق هم ه یچه حرف نیبابا ا نه
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 اون انگار نه انگار ی نگاش کردم که خودم از نگاه خدم جفت کردم ول ن یهمچ برگشتمو

 

 گه یمنتظره پاشو د ین یبیمگه نم السا

 

  دنیر*ق*ص سادم یکه روبه من دراز شده بود رفتم وسط ووا نیناچار پاشدم مانتو شالمو در اوردمو بدو نگاه کردن به دست ارس  به

 نفر دورهم حلقه که بازم از شانس خوبه من برقا قطع شد و سنکوب ها روشن شد  ه یدست  دنیتو اوج ر*ق*ص  قهیبعد از چند دق

 

 کردمو رو بهش گفتم :دستتو بکش  ظ یکه اخم غل دم ید نو یکه رادس   برگشتم

 

 فرار کنم د یس  تر یمنو گرفته بود که انگار م  یجور  د ی*ق*صر یشده بود به منو م  رهینبود خ ایدن  نیاون که انگار تو ا اما

 

 دستتو بکش  گم یبا تو هما م هووووووو

 

 ی ادم عاشق عادت کن  نیاغوشو به ا نیبه ا د یبا گهید  یعصبان زمیلبخند چندش اور زدو گفت:چرا عز  هی چون  د یفکر کنم شن تازه

 

 فتو یبکش اون دست کث یعوض ی نیحرفش چندشم شدو گفتم:تو خواب بب از

 

پرو تر   دمی بهت رو م  ی موش کوچولو هرچ نیچنان کمرو فشار داد که نفسم بند اومدوگفت:بب شودیم ی عصبان نیاوه رادس  اوه

اخم نگفتم در   هی اما  مردو یفشار داد داشتم از زور رد م شتر یوکمرمو ب ی زنیحرف م ینطور یاخرت باشه ال من ا یدفعه یشیم

تو هم برو   نوی بفهم ا اد یحرف نزنم من از تو متنفرم ازت بدم م ینطور یا گه ید ی د یکه به من دستور م  یهست ی عوضش گفتم :تو ک
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مامان   شیاز پ یتا اخره مهمون گه یدمامان   شیرفتم پ رونو یخودمو از دستاش شوت کذدم ب بایبادوست دخترات خوش باش و تقر

  یلیبا لحن سردو خ  نمین کردمو روبه رادس یرادو  نویبا مامان رادو یخشکوخال یخداحافظ ه یفقط  م یجم نخوردم وقت خداحافظ

 فقط گفتم خداحافظ  یبد 

 

 اون لبخند زدو گفت:خداحافظ عشقم  ام

 

رفتم   یحرف چیمن.....از ....تو....متنفررررررررررررررم بعدشم بدون ه  گمیمیمن چ یفهمیتر کردمو گفتم:تو انگار نم ظ یغل اخمو

 شدم نیسوار ماش 

 

 شد  ر یالسا پاشو دانشگاهت د السا

 

 دانشگاه خالص بشم  نیمن از دست ا شه یم  یخدااااا ک یا

 

ذره کرم زدم    ه یکردن بودم اول   شیعاشق ارا یاز بچگ  شیون اراتوالت ام اخج  زیدست و صورتمو شستم نشستم پشت م پاشدم

 بودم  د یسف یکاف ی کم چون به اندازه  یلیخ

 

تو صورتم   ختمی ر یرژگونه قرمز و تمام موهامو مدل رپ  هی رژ قرمز  هی  کردیدو برابر م شوییبایپرپشتم که ز  یبه مژه ها  لیمیر بعد 

 و تمام  یکنارش و شلوار مشک بیناناز دور کمرش داشت و دوتا ج ی کمربند مشک  هی با مانتو قرمز که  ی مقنعه مشک

 

 ر یصبح چهارشنبتون بخ ز یبر مادر و پدر عز سالااااام

 

 اروم سالم کن ی دختر چنددفعه گفتم با صدا  یر یدرد نگ  یا
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 مامان جونم  یخیب

 

خداحافظ بلند که فکر کنم   ه یبا دمو ینگفت.بعد از صبحونه گونه مامان و بابا رو ب*و*س  یز یچ گهیچشم غره بهم رفتو د ه ی مامان

 بلند خوشگلم شدمو رفتم  یبدبختم سکته رو زد سوار شاس  یبابا

 

پوست سبزه   یمتوسط قهوها یبود هم قد خودم چشمها یساناز که منتظرم بود ساناز دختر  شی پارک کردمو رفتم پ نویماش 

 کم کک مک که بامزه ترش کرده بود   هی لب متناسب با  ینیب

 

 ی خاله چطور گریج سالااااااام

 

 م یکن نیتمر ی اضیر یایدرد کوفت زهر مار مگه قرار نبود زودب   سالمو

 

 دوستم  یرفت ببخش ادمیاخ اخ پاک  اخ

 

 که گفت بخشهیم  نمیمثل گربه شرک کردم بب  چشمامو

 

 ی خودت خرررررر

 

 گه ید  د یببخش خوب
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 اومده برامون  د یاستاد جد  هی که  م یحاال گمشو بر دم یبابا بخش باوشه

 

 جا کدوم استاد اومده  ااااااا

 

 مون( یاضی)استاد ریزدانی استاد

 

 ی زدانیاستاد  ییییاخ

 

 بودددد  یاستاد خوب  یلیشد که رفت خ  فیواقعا ح اره

 

 ه یچه تحفه ا ن یا می نیبب میبر ایب ال یخیحاال ب اوهوممممم

 

 تو کالس  م یدر کالس ساناز درو زد ورفت مید یرس 

 

  یپرپشت مشک ی ابرو ها یدرشت مشک یو خام خام چشما  گرتیاستاده مونه ج نیا ی عنی ه ییییییییعجب هلو ن یمامان ا یواااااا

 خخخخ  ی خاک برسر یواسه کارا  دهیقرمز اوه اوه لب هاش حال م  یگوشت  یکامال خوشگل و خوشفرم لب ها ینیب

 

بود که جذاب ترش   ده یهم پوش  یدست کتو شلوار مشک  هی  خورد یبهش م180که کال معلومه ورزشکاره قدشم    کلشمیه یواااا

 اخ کوچولو گفت  هی تو پهلو ساناز که  دمیبهش با مشت کوب  می هم من هم ساناز مثل منگال زل زد دمیکرده بود به خورم اومدم د

 

 تو  م یایب م یتونیشد م ریخودمو جمع و جور کردمو گفتم:شرمنده استاد د منم
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 رون یب د ییچه وضعه کالس اومدنه خانم محترم بفرما نیا ن یمد  ویپوزخند زد او گفت:حاال هم نم هی استاد

 

 استاد بودن  ه ی شده به خاطر  ر یچرا حاال انقدر جو گ نیا ییییییچ

 

 د ی برخورد کن ینطور یبا دانش جو هاتون ا نیشد اما شما حق ندار ری شرمنده دحاال هم  د ی:استاد گفت که ببخشساناز

 

  ظ یاخم غل ه ی اونم با  دم یکردمو رو کردم و نگاه کردم به استاد که د یظ ینگاه به ساناز کردم اوه اوه اخماشو منم متقابال اخم غل هی

 ع یسر رون یب د ییبفرما د یدفعه گفت:خانم انقدر مزاحم درس دادن من نش ه یزل زده  

 

محترم دوما راه    یاقا د یذرشم نمونده گفتم:اوال که درست صحبت کن  هی  گه یغرورم فکرکردم د رمینتونستم جلو خودمو بگ  گهید

  هی هااا خوبه فقط  ی شد  یانقدر عقده ا  ی د یدرس م ی دانشگاه دار  ی روز اومد  هی  ید یکه نده اصال به درک که راه نم ید ینم

 یاستاد

 

باال   د یمتر پر10در و بهم کوبوندم که ساناز بدبخت  ی و جور  رونیب می دست سانازو گرفتم اومد  گفتمیبا داد م ارویاخر ن یا گهید

 ارم یاگه پدرشو درن ستمیالسا ن یکثافت الدنگ اشغال عوض   یعقده ا که ی:مرتاطیتو ح می رفت دمو یدستشو گرفتم کش

 

 ال یخیب نیبش ای ب ی السا تو که از من بدتر بابا

 

 ی خوردمون کرد اشغال عوض ی جلو بچه ها چطور ی د ید ن یبش ایب ویچیچ
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 م یریگ یبابا حاال حالشو م الیخی گفت ب د یکشیدستمو گرفتو همونطور که م ساناز

 

 اگه به غلط کردن نندازمش ستمیگفتم:دختر بابام ن مکتیکه تازه نشسته بوذم رو ن   منم

 

 رفتم خونه   چوندمویحوصله نداشتم دوتا کالسو نداشتم پ گه ید اونروز 

 

 شد  ریپاشو دانشگاهت د الساااااااااااااااا

 

استاد پاچه   نی نشستم رو تخت امروز با هم خینشد که س  ه یثان  هی اما  دمیرو سرمو خواب دم یپتو رو کش گه یروز نحس د هی  یوا  یا

 م یکالس دار رمون یگ

 

و مقنعه    یمشک ن یکوتاه با شلوار ج  یمشک ی مانتو  هی  عی تو اتق سر  دمیدست و صورتمو شستم پر یی تو دستشو دم یپر عیسر

 ذره   هی  نیهم ی لخت بود برا یلیمو هام خ  رونیب ختم یمو هامو حالت دار ر دمیپوش  یمشک

 

خط   هی شگل در اخرم خو یرژلب صورت  ه ی رژگونه قرمز با  ه یو  ملیعالمه ر هی کرم زدمو با   هی زدم که خراب نشه تا عصر  تافت

بودم داشتم برا   دار یب3تا ساعت  شب یذره سرخ بود چون د  هیچشمام   اد یخوشم نم هیاصال از سا الیخیهم که ب هیچشم محو سا

گفت تا   دنیخند  ایهمون شب زنگ زدم به ساناز گفتم تونم بعد کل دمو یتوپ کش قشه ن  هی که  دمی کشی)استاد(نقشه مریپاچه گ

 اخرش باهامه

 

کردم خودمم بلند بلند    ادیحامد پهالنو گذاشتم صداشم تا اخرررررر که جا داشت ز کس یخوشگلم شدم اهنگ م نیماش  سوار

 باهاش مسخوندم
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 یییی ه لرزهیدلم م نمیبیتورو م ی پهالنه وقت حامد 

 

 برداشتم و درو  فموی پارک کردم و ک نویتموم شد ماشس  من اهنگم سدنیبار

 

 به من منم گفتم :  د یرس   یوقت دوه یساناز داره به طرفم م دم یکردم که د  قفل

 

 ه یتورو خدا منو نخور تورو جون..... ستمی ن ی جون خودم من خوردن به

 

 ی خوردم چشمامو گرد کردمو گفتم :مگه مرز دار  یپش گردن  هی  دم ید دفعه 

 

 ی ل یبهم خ دهیفازو نولت چسب دم یباز کردو گفت:اوال سالم دوما د ششوین

 

 ی زدم که ادم ش  نو یا ی گ یو پرت م چرت

 

 شه یم  ریگفت:بدو داره نقشمون د  دنویاومدم جوابشو بدم دستمو گرفتو باز شروع کرد به دو تا

 

 از دسش گرفتم که چون  شگون ین هی جواب بدم   تونمینم گهید دم یکه د  منم

 

 سالم  کیبراش باز کردمو گفتم :اوال عل شین  ه یزد و دستمو ول کرد  غیج
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 سانازم دنبالم شروع  دن یهمه جوابات وشروع کردم به دو ی به جا نمیا دوما

 

 که همه اون اطراف با  میبود  ه یانقدر زا ی عنیدنبالم  دن یزدنو دو غ یبه ج کرد 

 

 ه یکجاست که  نمی لحظه پشت سرمو نگاه کردم بب ه ی  کردنینگامون م تعجب

 

 م یجسم سخت برخورد کردم که دو تامون افتاد هی با  دفعه 

 

 هم داره  ی خودمونه اوه اوه عجب اخم ریکه پاچه گ  نیا یوااا

 

 بونت برم خدا قر ااااایچرا انقدر چشماش سرخه   نی ا یهم کرده وااا ی غیست چه

 

 من دارم  ه یچه شانس نیا

 

 ده بودو شکمشو گرفته بود از   سایکه باال سرم وا ساناز

 

 هم  یقشنگ  یمامان عجب صدا یدفعه صداش امد واااا ه یخواستم برم که  خنده

 

 نصفش ن یانقدر با نازو عشوه راه بر نکهیا یبه جا ست ی:خانم محترم بهتر ن داره
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 د یچشمتونو نگاه کن یجلو

 

 گفتم :اوال   دمویکردم و رو پاشنه پام چرخ  ظ یاخم غل ه یبچه پرو بامنه  ن یا ییییییییچ

 

که شما رو    شدمیرد نم تونمیمتر  لویتا شعاع صد ک نیراه من یشما جلو دونستم یمن حواسم نبود که خوردم به شما اگر م که 

  هی فکر کرده ک که یخنک شدم مرت  یییییییکه براش با نازو عشوه راه برم .....اخ نم یبینم نیا قیرو ال ی لمس کنم دوما من کس

که    دادیفشار م فشو یک  یدسته نیدستشم همچ ه یبودو دستشو مشت کرده بود با  شدهسرخخخخ  نی....اوه اوه حاال رنگشو بب

و   یاسپرت مشک یبود با کفشا ئهیپوش  ی مشک نیشلوار ج هی نگاه از سر تا پا بهش کردم  هی شنی گفتم االن انگشتاش خورد م

  نننننیا  هی ا کهیصورتش عجب ت توبود  ختهیذرشو ر ه یور و    هی زده بود  بایز ی لیمو هاشو خ یو کت مشک ی خاکستر شرتیت

 جذاب ترش کرده بود  ی لیاخمم کرده بود که خ مچهین ه یهلووو 

 

 م ی بر ینگاه به ساناز کزدمو گفتم:سان ه یور بهش زل زدم  بدج دم یاوه د اوه

 

 سرجاشه دم یدوقدم که رفتم برگشتم د م یکلشو تکون دادو رفت د یخند یهمونطور که م سانازم

 

 م ی پوزخند خوشگل بهش زدمو رفت هی

 

 ومده یبدو تان یسان

 

 ی گ یم ی مرز دار یسان  ی بهم بگ  اد یمن چقدر بدم م ی دونیتو که م یو سان درد 

 

 بدوووو  ادایخفه شو االن م اههههه
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چرب چرب   س یریبا گ  نهیرو که بش یصندل  زویکنار م اد یب ری پاچه گ ی اقا نکه یاستاد باساناز قبل از ا دمیبرات چ یبرنامه ا  هی

 فقط خدا کنه نفهمه  م یکرد

 

 م ینیبش م یبر ایب انی االن بچه ها م  گهیبسه د  السا

 

 نم یمغرورو بب ی اقا نیا نیجذاب خوردن زم یصحنه نیاول نشستم تاچن  فی رد مینشست می تکون دادم و رفت سرمو

 

تو فکرم بهش گفتم   ی مردم از بس ه هیچ  رمونیپاچه گ نیا ل یفام یسان یکم بچه ها اومدن رو کردم به ساناز و گفتم :راست  کم

اون   دمیاز بچه ها شن ی کیاااا زهههه دوما از من اسمم سااااااناا یچشم غره بهم رفتو گفت:اوال دردو سان ه یساناز  ری پاچه گ ایاستاد 

  مونه یاما السا چقدر خوشگله مثل هلووووو م یمهرزاد واااا لش یفام نیکرده بود اسمش ار ی خودشو معرف رون ی روز که مارو کرد ب

هست عجب  که    ستیکه هست..... جذاب ن ست یکه هست ......خوش چهره ن ست یتورش کنم منننن..... المصب خوشگل ن د یبا نویا

 هم داره  یکلیه

 

  ییییی دفعه بلند گفت راست  هی اومده باشه  ادش ی  یزیبعد انگار چ دمیخند یم  ینجور یساناز خندم گرفته بود هم یکه از حرفا  منم

 پشت سرمونم برگشتن با تعجب نگامون کردن  فی باال اون دورد دمیمتر از صداش پر12من که  

 

 چه مرگته   ی مار زهره ترکم کرد زهرررر

 

 گفت:خوش گذشت رهیمچ دزد بگ  خوادی که انگار م ی ا افه یق  هی  به

 

 ی گفتم چ زنه ی داره حرف م ی درمورد چ دمیکه اصال نفهم  منم
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 ازش گرفتم  شگونیافتاده بود که ن م یکه تازه دوهزار  منم

 

که ازش گرفته بودم خواست حرف بزنه که استاد اومد زدم به ساناز و گفتم اخجون اومد و با ساناز   ی شگونیکه اخماش از ن ساناز

 بهش  میزل زد 

 

که    نیدو قدم مونده بود به ا شیسمت صندل ره یکالس شد بچه ها سالم کردن که اونم با اخم جواب داد اخجووون داره م   وارد

 ی اومده خانم مشرق شیپ ینگاه انداختو گفت:مشکل ه یمتر باز بود 10  شمیها برگشت و به من که ن س یپاش برسه به گر

 

پانداختمو   یدادمو پارو   هی تک ی به صندل نهیکردمو دست به س  ض یاخم فوق العاده غل ه یدر اوردم  یسه باز  یاد یاوه فکر کنم ز اوه

 باشه  وجود داشته  یمشکل د یمگه با رررریپوزخند زدمو گفتم:خ هی

 

چون ادم   د یروانپزشک نشون بد  ه یپوزخند زد و گفت پس حتما خودتونو به   هی که انگار خوشش اومده باشه از جر و بحثمون   اونم

 خنده ینم لیدل یب

 

تا   دونستمیحرف خنده داشت چون م  نی ا یخنده اصال من موندم کجا ریحرفو بزنه زدن ز  ن یها هم که انگار منتظر بودن ا بچه

  خوندمی گفتم حتما توچشماش تعجبو م نوییپا دمیکش ی خونسد خودمو رو صندل یل یخ شهیحالش گرفته م گهید  قهیق د1کمتر از 

چنان بلند   یعن یها  سیکه پاشو بلند کرد گذاشت رو گر ن یاونم انگار نه انگار دوباره اخم کردو همچ  ووردمیخودم ن یاما اصال برو

طنز   لمیف می خنده که انگار دار ر یز م یزد ن یچی.... ماهم همافتادیم ریغرش ش  ادیزد که ادم  ی داد  هی به کنار....  نشیشد خورد زم

 بشه  ط یخ شتریکه ب  دمیخند یمنم تز قصد بلند بلند م م ینیبیم

 

  ه یبا  رمی لحظه ساکت شدنو همشون برگشتن منو نگاه کردم منم انگار نه انگار..... پاچه گ ه یکه بچه ها  زدم یچنان قهقه م یعنی......

سر خوردو دوباره   سهایریکه اومد بلند بشه دستش رو گ ن یکه بلند بشه اما هم ن یدستشو گذاشت رو زم  ظ یاخم فوق العاده غل
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شمردم    مت یبه قهقه زدن دوباره..... منم که فرصت غن میحرکتش همه دوباره شروع کرد نیاز ا که   یشد .....واااا نیپهن زم

خوب   یچشم پزشک هی مطب روانشناس شمارم ببرم  رمیاز اون راه که م ن یخوایوب سراغ دارم مچشم پزشک خ هی گفتم:استاد من 

 نی چشمتونو نگاه کن ی که جلو

 

.... رفت پشت مزش نشست با دستش  یننداز کهیبه من ت گهید یخنک شد تا تو باش  گرمیج یکه سرخ شد مثل لبو..... هااااا یوااا

 دونمیبچه هارو نم گهیکردم د سیمن بشخسه خودمو خگفت ساااااکت که  زویرو م  د یچنان کوب

 

 ی مشرق خانم

 

 بله 

 

 دیکنفرانس بد  د یایامروزو ب درس 

 

 بود  گه ید ی از بچه ها یک  هی کنفرانس درس امروز که با من نبود با  ییییچ

 

 د ی از بچه ها گفته بود گهید یکیبه   ستیمن ن  یکنفرانس درس امروز که به عهد  استاد

 

 کنفرانستو بده  ایب کنم یم نیییگفت:اونو من تع  دویکش  داد

 

 نخوندم ی چیخونسرد سر جام نشستمو گفتم من ه یلیخ دمیسر من داد نشونت م  پرررررو
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 رون ی ب د ییبفرما پس

 

  یبهم.....ب دم یدر کالسم محکم کوب  رونی برداشتمو رفتم ب فمو ی خونسرد ک ی لیکنه خ  یتالف   خوادیکاره من بوده م   دهیفهم پرووو 

بلندمو تو دستم فشار داده بودم که خون اومده بودم رفتم   هینذاکت.... تازه متوجه سوزش دستم شدم انقدر ناخنا یادب ب....ب

خوشگلم شدمو   نیرو نداشتم سوار ماش  یکالس بعد  ی حوصله گهینکنم د ی کارشو تالف  نیا گها ستمی دستو شستم السا ن  یابخور

 رفتم خونه 

 

 ام یمن خسته ام نم د یمن تاج سر من شما بر ز یر من عزماد اخههههه

 

 پاشو حاضر شو ی ایسفارش کرده که تو هم ب ن ینکن مادر رادو یبامن لجباز الساااا

 

 شم یمنم االن حاضر م  د یکردم باشه شما بر ی خداااااا اخه من چه گ*ن*ا*ه یا

 

 برم دختر گلم  قربونت

 

 خدانکنه

 

روز  7در  ن یکه الناو رادو دونه یاشنا شن بدبخت نم شتر یالنا ب نو یبهانه رادو ن یته که مثال به اگرف ی مهمون ه ی ن یمادر رادو  امروز

 داده که منم برم هووووف   ریحاالمامانم گ  ننیبیم  گرویبار همد 10هفته 

 

زانوم بود رنگشم   یوجب باال2مانتو کوتاه که تا ه یگرفتم موهامو باسشوار خشکوشونه کردم  یساعت میدوش ن  هی حموم و  رفتم

نقصمو    یهم تنگ بود که اندام ب یلیکمربند خوشگل دور کمرش خ  هی کنارش داشت با  بیکه دوتا ج دمیپوش  رهین یقهوه اس= 
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کم    هی  شمیارا زی داشت نشستم پشت م یمشک یکه توش رگه ها یشال قهوها ه یو  ی مشک نیشلوار ج هی با  داد ینشون م یبه خوب 

  ه یسا هی..شم یم  یچطور  نم یچشم متنفر بودم اما امتحان کردم بب هی که از سا  نیکم پنکک با ا  هیبود با د یکرم چون صورتم سف

  شد یناناس م ی لیکه رو لب خ کمرنگ  ه یرژ قهوه ا ه ی و در اخر  یرژگونه اجر ه یبا دمیخط چشم پهنم کش ه یو   ی چشم قهوه ا

  هیدمت گررررم فداتشم سا ی د یاز خودم چشم بردارم خداجون قربونت برم که منو انقدر خوشکل افر تونستمیخودم نم یعنی

دسبند خوشگل مشکش  هی شالم و در اخر   ریاز ز رون یب  ختمیور خوشگل ر ه یچشمامو دوبرابر کرده بود ... موهامو  یچشمم جلوه

 هم بستم 

 

 همه منتظر منن  دمیکه د نییو رفتم پاشلئوارم ب یانداختتم تو ج مویگوش  اد یخوشم نم فمی ک از

 

 م یبر

 

شال شبز و   ه ی تنگ بود با  ی لیبود که خ دهیسبز پوش  ی ماتو  هی النا چقدر خوشگل شده بود النا  یبرگشتن منو نگاه کردن وااا همه

تو چشماشو  کی بار ه یچشم سبز پررنگ باخط چشم مشک ه یسا هی کرم زده بود   ایکر ده بود کل ی فوق العاده ا ش یارا یشلوار مشک

گاددد ماد مازل شما    یزدمو گفتم:اوه ما  یخوشگل شده بود سوت بلند  ی لیو رژگونه صورتا خ غیرژ قرمز ج هی بود  ده یمداد کش

 من کال خوشگلم  دونمیپشت چشم خوشکل نازک کردو گفت:بلههههه م هییچقدر خوشگل شد 

 

نبود مامانو باباهم   ادم یخاااااک توسرم چرا  یعن ی اااادیروشن کنم شماهم ب نویماش   رمید گفت من م بابا بلند ش  دمیدفعه د  هی

باز کردم که مامانم گفت:دخترم بودن دخترا   شمویشده بود منم که اصال اهل خجالت نبودم ن یالنا که رنگ توت فرنگ  نجانیا

 شدها یجلو بابات نگاه خواهرت چه رنگ  ی بود تو زد ی ن چه حرفیداشتن ا  ایذره شرم و ح هی  میقد 

 

  رونیب دم یدو  دمو یخند  الیخیالساااااا منم ب کشمتیزد م غ یخودشو اماده کنه النا ج د یباالخره که با ن یبر نیایمامان جونم ب یخیب

 شدم نیسوار ماش  دمویپوش  کوی مشک هی سانت7پاشنه  یکفشا
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مامان    ینپر ال کن بل کن وااا نیرادس  یباش به پرو پا نیتو گوش من خوند سروسنگ   مامان نیکه چقدر ا ی وااا مید یرس  باالخره

شد   الیخیچشم غره خوشگل رفتو ب ه یتورو خدادوباره شروع نکن مامان  ادمهیکنه گفتم: مامان  حتیکه نص  ومد یداشت دوباره م 

سنگفرش بود که   ه ی خونشون خوشگل بود اول  یل یخ نایا نیرادو یتو خونه م یباز کردن رفت درو ه یبگن ک نکه یبابا زنگو زد بدون ا

در   کرد یروشن م اطشونو یبلند که ح یپراز درخت بودو چراغ ها اطیبود تو ح ییالیخونشون و یتا بخونه برس   یکرد یم یط د یبا

چنان   دمی س کردم به مامانش که ر یبا همشون احوال پرس  شوازمونی اومدن پ نیرادو  نو یخونشون باز شدو مامانشو باباشو رادس 

اخم کمرنگ کردمو   ه ی نیبه رادس  د یدست دادمو رس   نمیچلوندم که فکر کردم استخونام خورد شد باباباشم دست دادم با رادو

 ودستشو دراز کرد   یدلم خوب ز یلبخند زدو گفت سالم عز ه یگفتم سالم 

 

هزار بار   نی باهاش دست دادمو گفتم :اوال که خوبم دوما ا دادم ینشوننت م ی دست ه یکه مامان زوم کرده بود رو من وگرنه   فیح

دفغه لبخندشو خوردو دستشو اورد جلو جلو چه   ه ی م.... یمن  ز یعز یچه نخوا ی و گفت گلم چه بخوا  د یخند  ستم یشما ن زیمن عز

ن تو که مثال ماراحت  رفت زننیحرف م نیمن دارم با ا  دنیکوشن حتما د  نایپس بابا ا ی ابکنه دورمو نگاه کرد و خواد ی م یغلط

 یگفت چه خوشگل شد   کردیدستشو گذاشت و گونکو همونطور که نوازش م  یوااا میباش 

 

سرتو    ینطور یمردم هم ایمن اومدم  ی نیبب د یالنا نشستمو گفتم :تو نبا شیپس زدمو بدون جواب رفتم تو سالن پ دستشو

 تو  یایو م   یندازیم

 

 نم یمگه من مثل تو و رادو درررررد

 

زدو مثل خانما درست نشست خب  نیلخند مت هی افتاد  نیبه رادو نوتاچشمشی که گفتم اوه اوه راد و  رهیبگ   شگونمین خواستیم

  یلیسالن خ  هی بود که دراشون بسته بود با  نییتا اتق پا4متر بود  300ا ی200فکر کنم   ه یچطور مینی سراغ خونه بب م یخب خب بر

بزرگ گوشه خونشون   هی د ی ال س  ه یبود   د ی خونش سف ون یکال دکوراس  د یبه رنگ سف گ بزر هیساطنت  ی ورتادورش مبالبزرگ که د 

 تا اتاق داره 4باالهم  دم یشن نیطبقه باالشون که از رادو رفتیم  خورد یبود پله م شونید یکه بغل ال س   ینات یکمد تز  هیبا 

 

 جون  السا
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 (  نیجون)مامان رادو  جونمخاله

 

 قدم بزن   اطیتو ح ابرو ی نیبب  ونیزی برو تلو ای ره یحوصلت سر م ن یما نش ان یم ی توجوون پاشو

 

 ی گفتیقربون دهنت زود تر م اخخخخ

 

 کنم یخاله جون پس با اجازه جمعتونو درک م چش

 

گنده    یل یلبخند خ  هی  دمیکه د  شدمیم رد  ن یلبخند جوابشو دادم ئاشتم از کنار رادس  هی زد که منم با  حیلبخند مل  هی  خاله

  دمو یکش قینفس عم ه ی ش یاخ یوااا اطیکردمو از کنارش گذشتم و رفتم تو ح  ظ یاخم غل هی ببند  شتویروصورتشه وااا خوب درد ن

  رفتمیداشتم راه م  ینجور یقشنگ بود هم ی لیمجنون خ  د یکاج و ب یبود درخت ها  شنگق  یلیخ ی رفتم ال به ال درختاشون وااا

خوشگل بنفش   غ یج ه یاومدم  نکهیهم ه ی ک نیعباس ا احضرتیخدا   ا ی یکیبرگشتم که رفتم توبغل  ع یاومد سر ییصدا ه یکه 

  دم ینحستو د ختیکه ر نیهم ماا گذشتی گفتم :خوش م ظ یاخم غل هی خوشگلم با  گذرهیخوش م دمیشن نویبزنم صدا رادس  غیج

 د یهام پر یخوش  ی همه 

 

برداشت بازو هامو   ز یشد که دستاشو مشت کردو صورتش قرمز شد تو که حرکت به سمتم خ یعصبان ی لیاوه فکر کنم خ اوه

  غی ج هی  گرفتمی تو کمرم که اگه لبو به دندون نم  د یچیپ اد یز ی لیدردخ  هی گرفتو کوبوندم به درخت پشت سرم که درخت کاج بود 

گمشو اونور   یافسار پاره کرد  ی رم کرد ی:هوووووو چته وحش دم یئائ کش سرش بدم  ی لیبدون توجه به درد خ دمیکشیخوشگل م

تنه محکمم بهش زدم که دستمو   ه یتو از کنارش رد شدمو   رهیصدام نم  دونستمیکه م  م یانقدر از ساختمون دور شده بود یوحش

 گمشووووو کنار   ی:مگه مرز دار  ی ش  لیذل  ی گرفت و فشار داد اخخخخخ دستم اله

 

 کنم یاره..... ادمت م یاریلجمو درب   یدوست دار  یلیخ
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 ارم یکه لجتو درب کنم یمن اصال تورو ادم حساب م گمشو

 

 با پا زدم رو پاش  دمو یکش ف یخف غی ج هی  ندفعهیدستو فشار داد که ا بازم

 

و چسبوندم باز به درختو گفت: بفهمممم  خم شد اومدم در برم که همونطور که خم شده بودو دستش رو دلش بود دستمو گرفت تا

 منننن شوهرتم 

 

 شم ینم یعوض ی زنه تو رمم یبا داد گفت که فکر کردم گوشم کرشد منم داد زدم:خفه شو من بم چنان

 

 کنم یپوزخند زدو گفت بهت ثابت م هی

 

به در سالن    دم یبغلم کنه رس  تو گلوم بود چرا به خدم اجازه دادم  یبغض بد  هی سمت خونه.....  دمیدرشتش دو  یمقابل چشما در

رفت شالمو سرم کردمو درستش کردم و   ن یو چند دفعه ابه دهنمو قورت دادم که خدا رو شکر بغضم از ب دمو یکش ق ینفس عم هی

 خاله  ی نشستم که خاله گفت:چرا انقدر زود اومد  یصندل  یوارد سالن شدم رفتمو رو 

 

 اومدم  گه یلبخند زدمو گفتم:حوصلم سررفت د هی

 

بودم که مستخدم روبه   ر یپاچه گ یکارا  ه یو منم تو فکر تالخف زدن ینگفت همه داشتن حرف م  یز یچ گهیلبخند زدو د  هی  اونم

 دم یچ زمیخاله گفت :خانم شام حاضره م
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 هما)اسمه مستخدمشون( ی :مرس  خاله

 

 کوش   نیپس رادس  نیه خاله گفت رادو دفع ه یشام  ی برا د ییروبه ما گفت بفرما و

 

شام از همه از طرف من عذر   یخونه برا  ام یب رسم یاومده....رفتم شرکت.... نم ش یبرام پ یکار  هی :به من زنگ زد گفت نیرادو

 کن  یخواه

 

 م یاومد  مویکرد یماهم خداحافظ  ومد ین نیهم رادس  ی موقع خداحافظ  مینگفتنو شامو خورد یز یچ گهید

 

 رشد ی مامان پاشو دانشگاهت د السا

 

 رم یخستم نم ی لیباز کردمو گفتم :مامان امروز خ چشمامو

 

چه   کردمیهمش داشتم فکر م شبید  میکالس دار ری افتادم که امروز با پاچه گ ن یا ادی هوووو ی رونینگفتو رفت ب ی زیچ مامانم

  رون یب دمیکارامو کردمو پر ییتو دستشو دمیند شدمو پرتخت بل  یاز رو  عی سر د یراه به ذهنم رس  ه یکه باالخره   ارمیسرش ب  ییبال

  ه ی که دور کمرش بود با  یکمربند خوشگل مشک  هی کنارش بور با  ی مشک بیبود که دو تا ج مزانو نییکه تا پا د یمانتو سف هی

کمرنگ   یروژ صورت  ه یبه  ی چشم خاکستر هیسا ه ی ع یتوالتم سر زینشستم پشت م یمقنعه مشک ه یو  ی مشک ی شلوار لوله تفنگ 

  ختهیخردشم ر هی کج زده بودمو   هی که  هاممبودم مو  د یسف  یبه اندازه کاف  ی چیو کرمم که ه دمی خط چشم محو کش ه ینانازو 

 نییشدم رفتم پا ی بودم تو صورتم عال

 

فرار کردم نشستم پشت    عی و سر نیگفتم به کارتون برس  زدم یکره مربا درست کردمو همونطورکه گاز م چیساندو ه ی دم یپر عیسر

 رون یو زدم ب دنی لرزیها م شهیکه ش   یجهانو گذاشتم صداشم تا اخر بلند کردم طور  د یاهنگ ام نویماش 
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 قد بلنده بلنده بلنده  یکوچمون دختر   تو

 

 جهان دهیام

 

 قد بلنده  یکوچمون دختر   تو

 

 خنده یبهم م  نمش یبیم ی وقت

 

 بندهیوم م  درو بر  کنه یناز م  شهی بگم دوست دارم نم خوام یم

 

 خنده یدرو بروم م کنه یم ناز

 

 کوچه  یتو   چهیپیکوچه عطر تن تو م ه یتو  ی ذاریپاتو م تاتو

 

 کوچه  یتو   چهیپیکوچه عطر تن تو م ه یتو  ی ذاریپاتو م تاتو

 

 قد بلنده بلنده بلنده  یکوچمون دختر   تو

 

 جهان دهیام
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 قد بلنده  یکوچمون دختر   تو

 

 خنده یبهم م  نمش یبیم ی وقت

 

 بندهیدرو بر وم م  کنه یناز م  شهی بگم دوست دارم نم خوام یم

 

 خنده یدرو بروم م کنه یم ناز

 

 کوچه  یتو   چهیپیکوچه عطر تن تو م ه یتو  ی ذاریپاتو م تاتو

 

 کوچه  یتو   چهیپیکوچه عطر تن تو م ه یتو  ی ذاریپاتو م تاتو

 

سوزنته گردمو   ع ی تو کالس نبود سر یخداروشکرکستو کالس  دمیپارک کردمو پر  نو یدانشگاه ماش  دمیکه تموم شد منم رس  اهنگ

تو    هی چه کار  نیشدم اخهههه ا مون یلحظه پش ه یکه   شیگذاشته بودم در اوردمو خواستم بذارم تو صندل فم ی ک ب یتو ج  شبیکه د

 ی بچه شد   یبکن ی خوایم

 

 رم یبذاز حالشو بگ  الیخیازدستت ب م یراحت بود ی چند روز نبود هی وجدان جون  بهههه

 

و با    ادیدرستش کردم که به چشم ن  یفرو بردمو طور یکوچولو تو صندل  ه یبه حرف وجدان گوش نکردمو سوزت ته گردو   گهید

  کردو یچند لحظه به من نگاه م هی  ومد یهم م یراحت رفتمنشستم سرجام در کالس باز شدو کم کم بچه ها اومدن هرپسر  الیخ
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سالم من خوبم   ک یاومد کنارم نشست اونم چند لحظه زل زد که گفتم :عل نازمسا دامیابر جوابشو مکه دوبر نداختیم که یت  هی

 ی توخوب

 

 یچه خوشگل شد  ی رینم ی ال یواااا

 

 ی نبود تو بگ  یاز ین زم یخوشگلم عز دونمیلبخند خوشگل زدمو گفتم:م هی

 

 اوه اعتماد به سقفت منو کشته اوه

 

 البالو خشکه  یا

 

توجه بلند بلند   ی اما اون ب ته یخوانوندم تو پهلوشو اروم گفتم چه مرگ یک یخنده توجهه همه به ما جلب شد  ر یدفعه ساناز زد ز  هی

 د یخند یم

 

 اومده ش یپ یمشکل  ینیام خانم

 

ننت دورت   یییییی اله نیبب پشو یبودو اخماشم توهم ......اوه اوه ت سادهیطرفش باال سر ما وا دمیچرخ رمون یپاچه گ نکه یاوه اوه ا اوه

چه خوشگل شده   یبود .... وااا دهیهم پوش  ی کت خاکستر  هی اونم که  ی مشک راهنیپ ه یتنگ با  یشلوار کتون مشک هی بگرده 

خام خام ساناز که با   گرتویکرده بود بچم ج غم یت ش یجذابش کرده بود و ش  یل یبود تو صورتش که خ ختهیناز ر یلیموهاشو خ

 ومده ین شیپ ی خودشو جمع و جور کرده بود گفت:نه استاد مشکل رمون یپاچه گ یصدا

 

 خنده  ر یز نینزن  یخود ی ب ومدهین شیپ یاگر مشکل گه ید ی لطفا دفعه  پس
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گفت   یاروم ی رده بود با صدارنگ صورت سانازم شده بود رنگ وجه و دستاشو مشت ک  ومد یبچه ها م ز یر ز یر یخنده یصدا

 :چشم استاد

 

 درس امروز با شماست  ادیب د یایب  یگفت:خانم مشرق رفتی م  شیسرشو تکون داد همونطور که به طرف صندل استادم

 

 گفتم :استاد امروز کنفرانس با من نبود  دمید یکاراشوم ز یبه ر ز یکه داشتم ر من

 

 رون یب د یبر ن ی..... اگرم نخوند نیکنفرانستونو بد  د یی.... بفرما د یکنیم  نییشما تع نویاخم زل زد به منو گفت:ا با

 

 کنم یادمت م یکنیم  ی تالف ی دار دونم ی....نفهمه خر من که م  ی.... عوضاشغال

 

  ی اا ستادیا ش یهمون کنار صندل نهیس  ابروشو انداخت باال دست به هینخونده بودم اما بلند شدم رفتم جلو اونم   یچ یکه ه نیا با

 م یروسکو و گفتم :بسم اهلل الرحمن الرح سادمیرفتم وا گه ید ت یخوب بتمرگ روصندل ی ریبگ  ارتاقانی

 

 اگر .....  یپوزخند زدو گفت:خانم مشرق هی  ری پاچه گ دمی بودم که د ساده یبگم همونجور وا ی خدااا حاال من چ ییییا

 

  د یکش  یچنان داد  د یکش یچنان داد  یعنی همانا  د یکه کش  یاقاااااا نشستن همانا و داد  یحرفشو نزد چون نشست رو صندل ادامه 

منو ساناز رفت به   ی خنده کیکالسو سکوت برداشته بود که با شل  یبودم به شخصه کرررر شدم همه  ساده یکه من که بغلش وا

همه به شخصه خفه شدن   زیدستشو برد باال و کوبوند رو م  ری دفعه پاچه گ ه یود  ب  فتهکه دلم درد گر مید یخند ی چنان م ی عنیهوا 

  ی همه به جز خانم مشرق له ی:امروز کالس تعط د یداد کش سادو یبودم اومد روبه روم وا ساده یوا لکسیر  دمو یخند یجز من که هنوز م

 ع یسررررررر نیبر  نیتونیم
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  سیبا مشتاش صورتمو سرو خواد ی چرا دستاشو مشت کرده نکنه م یصورتشو شده رنگ لبو..... واااا  یرو باداد گفت ....واااا عیسر

  ساده یبه من زل زده....وا ینجور یچرا ا نیا ای....خدااا مید یند  اهامو یمن جوونم هزارتا ارزو دارم .....هنوز مرد رو ایخدا یکنه ....واااا

لبخند نشوندم    هی ......با هزارتا مکافاتو سالمو صلوات دوباره  دادم یاما نشون نم مردمیداشتم م کشد یتند نفس م   بود روبه رومو تند 

  ومد یجلو ..... اون م ادیداره م ی چرا ه ن یحضرت عباس ا ای......د یرفتو درو به هم کوب رون یدانشجوهم از کالس ب نیرولبم ....اخر

...   دمیکه ترس   دادم یاما نشون نم زد یقلبم تند تند م  زدم ی لبخند نم  کهید  واریکه خوردم به د عقبعقب انقدر رفتم  رفتمیجلو من م

  ی لیخ یفکرکرد  یییی کنیم ی دار  یبرد باال سرم سرشو اورد جلو داد زد :چه غلط تیبه تخته وا د یدستشو اورد باال محکم کوب

  ی کنیمصخرت فکر م یکارا  نینه تو نه ا ی برا من ارزش ندار ی زیشنهههه خانم تو پ یکن یبرا توجه م  نکارارویخوشم مباد ازت که ا

 هاااااان ااااتیمصخره باز   نیاز ا اد یخوشم م

 

ارزش ندارم ...   یزی... من براش پشکنمیم نکارارو یگفت من برا توچه اون ا  گفتیچ نیداد زد که گوشم کرررر شدددد ..... ا چنان

صدا  نیحرف بزنه منم مثل خودش داد زدمو گفتم :اوال ا ینجور یاجازه نداره بامن ا چکسیدفعه خشم سرتا پامو گرفت ه  هی

بکنم   نکاروی واسه توجه تو ا ام یب نکهیچه برسه به ا کنم یمورچه هم ادم حساب نم هی دوما من تورو اندازه  ن ییپا اریانکروالسواتتو ب

به سرتا پاش نگاه کردمو   ری ..باتحق ی بکن یتون یم  یخواست ی هر غلط یفکر نکن چون استاد یدارارزش ن ی زیسوما تو هم برامن پش

 هم بکش کنار حاال کنمیدر راه خدا ازاد م  خرمی تا مثل تورو م10گفتم :من 

 

 اخم نگفتم  هی گرفت که کبود شدم اما   یچنان درد  یعنی  واریاز بقلش رد بشم که دستمو گرفتو کوبوندم تود اومدم

 

 شهیبرات گرون تموم م  یحرف زدنت باش خانم مشرق  مواظب

 

متنفرم تو   اد یاز دستشون بر ن یکار چیو ه دن یکه فقط شعار م  ییپوزخند زدمو به تمسخر نگاش کردم و گفتم:از ادما هی

نگاش کنم درکالسو   نکه یچنگ زدو بدن ا  فمو یصبر نکردم رفتم ک  گهی .....د یی چشماش نگاه کردمو گفتم :توهم جزو همون ادما

 خنده  ر یفراموش شدو زدوم ز  تمیلحظه عصبان هی .......  وهم ر  ختنی دفعه تمام بچه ها ر ه یباز کردم که 
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 چه خبره  نجااااااایا

 

  دم یدرم چنان کوب رون ی اومدم ب لکسیر ی لی داد استاد قرض کردنو الفرار منم خ نیهم با ا گه یپاداشتن ده تا داوه بچه ها دوتا  اوه

 د یبه هم که مخ خودم سوت کش

 

اتاق مخصوص چند بارم اومدم برم تو   ه یاونو که بردن تو  شگاهیاز صبح اومدم با النا تو ارا نهیخوشحالم امروز عقد النا و رادو یلیخ

 کنن  شمیبچه خوب اومدم نشستم تا ارا ه یمنصرف شدم مثل   شگره یاتاق که با چشم غره ارا

 

 خوشگل خانم تموم شد  پاشو

 

منم ابرو هامو نازک کرده بودصورتمو کرمو پنکک زده بود با   نیا گریجون بخورمت ج  ی نگاه کردم وااااا نه ییخودمو تو ا پاشدمو

  ون ینیرژقرمززز موهامو خوشگال ش  هی دراخرم  ی و رژگونه صورت ملیبا ر یخط چشم نازک اب هی  یخاکستر  ویچشم نقره ا هیسا

خوشگل شده بود لباسمم   ی لیپررنگم زده بود به موهام که خ ی قهوه ا  هی توصورتم اسپر  ودب ختهیموهامم کج ر  یکرده بود و جلو 

دور کمرش داشت کفشا پاشنه   د یخوشگل سف ون یپاپ هی شده بودو  یسنگ کار نشم یرو س زانوم بود    یبود و تا باال ی رنگش نقره ا

خوشگل بود   ی لیخ ششیالناست ارا نیخدا ا  یوااا  رونیبمنتظر النا شدم باالخره در باز شدو اومد  دمو یپوش  ممینقره ا ه یسانت12

  ی که فقط باال ی خط چشم کلفت و یمژه مصنوع ملویبود بار دهیتو چشماشو مداد کش  د یسف ه یابروهاشو خوشگل برداشته بود بود سا

  یهارمون  اش چشم یاهیرژش با س  نیمعلوم نبود بارژقرمز اتش  ادیکه ز ی کمرنگ صورت  ییییییبود و رژگونه خل دهیچشمم کش

هم گذاشته گذاشته بود هزار برابر خوشگل تر شده بود ....موهاش باالش گل بود   ی ا که لنز مشککرده بود مخصوص جادیا یخوشگل

تاج خوشکل وسط موهاش بود......لباس  ه یبودو با تورشم با  ختهی شده بو..... جلو موهاشم مثل من کج ر س یلیباب نشییو پا

....به  گرفتیاستاد تمام فرشو م یم  یمتر 12فرش   هی رو پوف داشت که اگه ییییلیبود .....والبتهههه خ ییطال  د یعروسشم سف

زد بازوم که   یک یاخم کرد... ی النا به شوخ ی ب*و*س ابدار ازش کردمو گفتم:بال چه خوشگل شد  ه یخودم اومدم ..رفتم جلوهو 

 ادب  یو گفت:ب   نهمحکم بز  ادیمهربونه دلش نم ی لیدرحد نوازش بود.... اخه خ شتریب

 

اقا دوما اومدن   نی:عروس خانم لطفا شنلتونو بپوش  میبه خودمون اومد  شگرهیارا یو نگاش کردم که با صدا دمیخند 

بود کمکش   ادیپوشده بود ...چون پوف لباسش ز  لشو یشن شگرهی....النا هم به کمک ارا دمیرفتم ماتو شالمو پوش  یمنتظرن....تند 
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  دم یگرفتن منم رفتم جلووو که اقا دومادو د لم یده بود ... شروع کرد به فاوم لمبرداریف م یکه رفت  نیهم رون یب  میکردم که بر

  ی ل یخ شیی...خدایمجلس یبا کفشها د یو سف  یکروات مشک  دویسف راهنیبا پ یکرده...کتو شلوار براق مشک کاریچ نیا ن یبب ی...وااا

 من سرتره  ه یاما اج نیایبهم م یلیخ ش یی:خدا فتمگ  نویجلو دست النا و گذاشتم تو دست رادو  م ی...اروم اروم رفتومدنیبهم م

 

رفتن   دویالنا رو ب*و*س  ی شونیگفت :اونک که صد البته بعدشم اروم پ دویکه همون اول زل زده بود به صورت النا خند  نم یرادو

باغ ...النا بهم گفته بود که اول   ی به سو ش یشدمو پ زم یعز نیدنبالشون ....منم رفتم سوار ماش  لمبردارمیشدن و ف نیسوار ماش 

 باغ  ان یبعدشم م ه یاتل رنیم

 

رفتم لباسامو    عی سر دنی*ق*صریتا بزرگ داشتن م ک یچه خبره ....از کوچ ن یبب ییییاعلیشدمو رفتم تو باغ  ادهیپ نمیماش  از

  نیرادس  شی چرا پ کردیم کاریچ نجایا نیصحنه روبروم خشکم زد....ا  دنیمامان که با د شیپ رفتم یعوض کردمو اومدم ....داشتم م

خوشگلشو به   ی تنگ بودو عضله ها یلیکه خ   یکوتاه به رنگ سورمه ا نیاست رهن یپ هی زده ... مه  یپیعجب ت  ی.... وااااااسادهیوا

کرده بود...تا حاا    رش یاسپرتش نفس گ پی اسپرت ...کال ت یفوق العاده شده بود با کفش ها ی خی یباشه شلوار ل  ذاشتیم انینما

حاال   نایکردیپاره م کهیهمو ت نیامروز تودانشگاه داشت نیهمنزده بود......اههههه خاک برسرت السا   پیت ی نجوریدانشگاه ا ی تو

....اونم منو  یشد  وونهیالسا فکرکنم د  زنهی کردم ....چرا انقدر قلبم تند تند م خی....حاال من چرا انقدر  یمبکن  فیتعر  پش یاز ت یدار

برگشت   نمیگفت که رادس  نیبه رادس  یزیچ  هی  عی هل شدو دستو پاشو گم کرد سر اد یز د یمنو د  یاما فکر کنم وقت دونمی....نمد ید

مامان نشستم ...که   شیرفتم پ نیمو بدون توجه به لبخند مضخرفو چشمک رادس در اومد   یمنو نگاه کردو رفت....از اون حالت منگ 

  ن یار دمی....منم بلند شدم برم که د دنی النا هم اومدن همه رفتن جلوشونو شروع کردن به دست و کل کش نو یهمون موقع رادو

  ی کردم....وااا  خیخدمونه.....بازم ضربان قلبم رفت باال و  ریهمون پاچه گ نیا ن یار گمیچرا من دارم م یوایمن ....ا ش یپ ادیداره م

لبخند زدو گفت: احوال شما السا خانم..... اووووو چه زودم پسر خاله شد السا خانم اصال   ه یبه من  د ی... رس  شم یم ی نجوریمن چرا ا

  ی لیلبخند زدمو گفتم :سالم استاد خ ه یاون از  تیواسه هم ......منم به تبع  مید یشیشاخ و شونه م می که امروز داشت گارانگار نه ان

دونم چرا   ی.....و دستمو گذاشتم تو دست مردونش چقدر دستش گرم بود...نم نمتونیبب نجایا کردمی ....اصال فکر نمنیخوش اومد 

  ینافزش که برق خاص یبه چشما رهیخ دمویزشته دستمو کش گه ید دمی ...اما د رون یب ارمیاصال دوست نداشتم دستمو از دستش ب 

  گهیشدم تو چشماش ...د ره یاکتفا کردم ...و خ یامشب اون منو دعوت کرده .....فقط به زدن لبخند  نمیگفت:من دوست رادس   زدیم

نشسته بودن   بایز  یلیخ ن یبه خودم اومدم النا و رادو خوند یارکستر که برا عروسو داماد م یبدنم سرد نبود گرم گرم بود...باصدا

...دستمو گذاشتم  زدی ضربان قلبم هنوزم تند م ن یالنا و رادو ش یرد شدمو رفتم پ  نیاز کنار ار"......با اجازهد یببخش" ه ی..با هم. شیپ

مامان همه داشتن    شینشستم پ ومدم گفتم و ا  ک یالنا تبر شیرفتم پ  " یزن یاخه چت شده ...چرا انقدر تند م "رو قلبمو اروم گفتم

  دم یجلوم دراز شد ...نگاه کردم که د یدست ه یذره قر بدم که   هی ررفته بود خواستم برم وسط منم حوصلم س   دنی*ق*صریوسط م

 دن یدور ر*ق*صو م  نیشده و گفت :بانو افتخار ا رهیلبخند جذاب بهم خ ه یبا  نیار
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دستشو دور کمرم حلقه    هی اروم دستمو گذاشتم تو دستشو رفتم وسط ... ی لیرفتن ...خ یقلب من شروع کرد به بندر  نیا بازم

...در عوض ارامش   زد یقلبم تند نم گهی شدم تو چشماش ...د ره یدستشم دستمو گرفت ... خ  یکیاورد با اون  یف یکردو فشار خف

  کارید چ خوای....اوا م نییاومد پا ...اروم اروم سرش  کرد یلبخند جذاب نگام م ه یبا   ومن یداشت اونم زل زده بود تو چشما یخاص

ذره خورمو بکشم عقب که چون دستاش حلقه بود دور کمرم نشد....دم گوشم اروم گفت:امشب  ه ی  خواستمی کنه ...هل کردم م

 ی خوشگل شد  یلیخ

 

 نطور یلبخن زدمو گفتم :شما هم هم ه ی ...بازن ضربان قلبم رفت باال ...به زور 

 

......اهنگ تموم  نطوریشد تو چشمام منم هم رهی..... سرشو اورد باال و خرون یب ام یداشتم از تو بغلش بچرا اما اصال دوست ن  دونمینم

مامان   شیلبخند جذاب زدو ولم کرد منم رفتم پ ه ی به کمرم داد و  فیفشار خف  ه یکه نذاشت  رون یب  امیشد خواستم از تو بغلش ب

...هوففففففف   ستیاون پسر مغرور ن گه یبود .....اخه چرا انقدر رفتارش عوض شده انگار د نیار  شینشستم ...اما تمام فکرم پ

خونه از بس خسته بودم   م یاومد  شدمیاخر عقد داشتم هالک م گهی.... د کرد یبودم پاهام ذوق ذوق م دهیاز بس ر*ق*ص گهی....د

 دم یابط رفتم توتختو باهمون لباسا خوپاک نکردم فق  شمویارا یحت

 

 شد  ر یپاشو دانشگاهت د زمی..... عز الساااااا

 

 دانشگاههههههه  یتو روح هرچ یا

 

 شمی مامان جون االن بلند م باشه

 

 ی د یلباسا خواب نیبا ا چرا
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 خوابم برد  یچطور دمیاز بس خسته بودم اصال نفهم شبیمامان د یوااا

 

دوش    هی بلند شدم رفتم حموم  ومد یخوابم نم گه ید6منم بلند شدم ...هوووف تا زه ساعت  رون ینگفتو رفت ب یچ یه گه ید مامان

زانو   یباال هوجبیکوتاه که تا  ی مانتو ه یازتو کمدم  کردمی...همونطور که داشتم خودمو خشک م رونیساعته گرفتمو اومدم ب مین

شلوار دم پا   ه ی به  دمیدور کمرش داشت پوش   ییطال یر یکمربند زنج ه ی  بود کامال فقط  ه بور که ساد نیبود رنگشم قرمز اتش

  ختم ی ور ر  هیذرشم   ه یباال سرم درست کردمو جلو موهاموهم زدم باال و   بسی ...موهامو با سشوار خشک کردمو همه رو با کلیمشک

ذره کرم زدم    هی ....اول  شی..اخجون اراتوالتم ..  زیم  تچرا امروز دوست داشتم خوشگل کنم ...نشستم پش دونمیتو صورتم ......نم

رژلب   هی تو چشمام .... دمیمدادم کش  هی دوبرابرکردو بلند تر جلوهشون داد  شونو یبه مژه هام که پرپشت مل یعامه ر هیبعدش 

برا خودم فرستادم ....و   شمکچ ه ی دمویشده بود خند  یچشمام بالبام عال  هی شده بودم ...هرمون یییقرمزززوبارژگونه قرمز و تمام عال

 ن ییرفتم پا

 

 ر یبرمادر گلم صبحتون بخ سالااااام

 

 کلک   هیخبر  ی... چه خوشکل شد ریصبح توهم بخ زم یدختر عز سالاام

 

 چشمک زد اوه اوه مامان ماهم راه افتاده ها هی  و

 

 ی مامان جونم چه خبر نه

 

نفس نفس   ساد ی...وا د یکه به من رس  نیسمت من هم دوهیساناز داره م دم یشدم و رفتم تو دانشگاه که د اده یپ نیماش  از

 زد یخم شده بودو نفس نفس م نییزدن...دستاشو گذاشته بود رو زانوهاشو به پا

 

 ی شده سان ی زی.....چ سالم
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 استاده توپ  نیبرا ا ختم ینقشه ر هی ...نه  سالم

 

 ه ی کلک خبر ی ذره به من نگاه کردو گفت :چه خوشکل کرد ه یاورد باال  سرشو

 

 کنم یم ش یها خوب من که هروز ارا شه یشون م ی زیچ ه ی همشون  نای......وااا ا د یچشمک زدو مارموز خند  ه ی نمیا

 

 کنمیم ش یبزنم بعدشم من هرروز ارا پ یت ی امروز دلم خواست الک یهااا ..چه خبر  یروان

 

 نقشمو واست بگم  ا یحرف ها ...ب نیا خبالیب

 

 حوصله داداشو ندارم یسان ال یخیبه ساناز گفتم :ب  نمیهم ی ..برا می اریدوست نداشتم بال سرش ب  گهیچرا اما اص ال د دونمینم

 

 ره یدرزش نم ی موال دم یکه کش  ینقشه ا نی...ا ال یخیب رو یچ یچ

 

 رون یدوباره از کالس پرتمون کنه ب یخوا یم  الیخی جون من ب ساناز

 

 ی حاال چرامخالف یباهاش لج بود ی لیتوکه خ اووو 

 

 رون ی از کالس پرتم کنه ب  گهید خوامیباهاش لجم اما نم هنوزم
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 بهم دست داد  یحس بد  هی که گفتم هنوزم لجم باهاش   یچرا اما وقت  دونمینم

 

 سر کالس   م یبر ایب ال یخی...پس ب یاوک

 

 م یبر

 

  ن یدونم چرا اما دوباره قلبم شروع کرد به تند زدن ..در کالس باز شد و ار ی ...نم ادیب ن یتا ار میاول نشست ف یتوکالسو رد  میرفت

  دویسف راهنیبا پ یشلوار کتون مشک ه یکرده بود ...   رش ینفس گ پشیشدو تنم سرد شد .....ت شتریتپش قلبم ب دنش یاومد ت...با د

بود تو صورتش   خته ی ال استار ....موهاشو زده بود باال اما از بس لخت بودن چند تارش ر یهاتنش .... با کفش fit  د یکت سف

مکث کردو   ه یرو صورتم چند ثان د ینگاه کرد به من که رس  هی ...به همه  ش یخوشگل شده بود اومد و نشست رو صندل یلی...خ

که ارنج ساناز رفت تو پهلوم و در گوشم   د ینکش ه یه ثانلبخند جذاب جوابشو دادم ...ب  هی لبخند زد....دو باره گرم شدم منم با

 زنه یلبخند م ی نطوریچرا به تو ا  نیا ی ریکبیگفت:ا

 

 به من لبخند زد  ی ک گمشووو 

 

 ی خودت ی ..گوش مخمل خفه 

 

نگفتم و حواسمو دادم به درس   ی زیچ گهی ....تا اسممو خوند دستمو بردم باال د کرد یم بیروبه استاد که حاظرو غا جوابشوندادمو

 م یاستاد تموم شدو ماهم رفت " د یخسته نباش "کالس با 

 

 تق تق  تق
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 بله 

 

 بزرگه اجازه هست   یبردم توهو گفتم: ابج سرمو

 

 ی زنی....در م یشده تو با ادب شد  یچ  اوهوووو

 

 ی ندار اقت یل گمشو

 

 ی کاردار یچ نمیتو بب  ای نکن...ب هی خب حاال گر یایخ

 

 گفتم  دمو یکش ق یبگم چند تا نفس عم ی چطور دونستمیتو و نشستم کنارش روتخت نم  رفتم

 

 .....ا.مممم  هی....ی...م ..من ....اومممم ....من.... النا

 

 چته  نمیخش دار شده مثل ادم بگو بب تید یالسا س  وا

 

 جند روز هست تپش قلب گرفتم  هی چپ چپ نگاش کردمو گفتم :تو ببند تا من بگم.....راستش من  هی

 

 چه  یعنی
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 شم یو اروم م شم یگرم م  یدفعه ا  ه ی ....بعد  شهیتنم سرد م  رمویگ یدفعه تپش قلب م  هی چند روزه  هی  دونمینم

 

 ی شیم  ینطور یا ی گفت :چه موقعه ا  یذره عوض شدو با لحن موز مار ه یالسا  چهره

 

 نم یبی که استادمونو م ی که ....ا.مممممم.....وقت  ی وقت

 

  هی بعد  شهی و تنت سرد م  یکن یو دستو پاتو گم م زنه یقلبت تند تند م   شینیبی م یگفت :وقت  خند یل  ه یکردو با  زیچشماشو ر السا

 ...اره  شه یدفعه گرم م

 

 سرموتکون دادمو گفتم :اره   دونه یاز کجا م ن یاهلل ا بسمه

 

 یتو هم عاشق شد  ی عنی شهی باورم نم ی گفت :وااا دویخند 

 

شد .....دلمو گرفته   د یکه السا بدبخت کفش تا دم یخند یچنان بلند م یعن یخنده  ر یدفعه بلند زدم ز  هی .....عاشققققق  ییییییییچ

چشماشم شده بود   کردو ینگام م ی نجوری ...السا هم هم د ومی بودم که از چشمام اشک م دهی...انقدر خند  دم یخند یبودمو داشتم م

منم که هنوز اثرات    یکنیخر عرعر م نیبا پاش خوابوند تو پهلومو گفت:زهر مار په چته ع  تذره که گذش  ه ی ی تومن10قده سکه 

 ی اخه منو چه به عشقو عاشق ی گفت یجک باهال  یلیخنده رو لبم بود گفتم:خ

 

 ی باور کن   یخوا یاشاره کرد(سوما که تو خودت نم دم یخند یتاالرو)به دهانم که هنوز م نیکه مگه تو چته ...دوما که ببند ا توال
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 السا نکنه عاشق شدم ی شدموگفتم :وااا یالنا جد  هیبر اثر لحن جد  منم

 

 ی واا  یگ یکه م  ی...مگه گ*ن*ا*ه کرد  واااا

 

 عاشقبشم  خوام ینم من

 

 فت :چراالسا گردشدو گ  یچشما

 

 سن عاشق بشم  نیا ی من دوست نداشتم تو خوب

 

عشقت پاکه پس قبولش   ویتو االن عاشق  نهی شیتو دلت م  ادویعشق مقدسه ...کم کم م ست یدست خود ادم ن  یکه عشقو عاشق اوال

 کن

 

 ی اگه اون منو دوست نداشته باشه چ السا

 

 کنم کار   یاراده بغض کردم ...واقعا اگه دوستم نداشته باشه چ  یب

 

....تمام تالشتو بکن   یعمر حسرت بخور  هی خودت عاشقش کن نذار  ستیاون عاشقت ن یکنی...پس اگه فکر م یتو عاشق شد  النا

اگه الزم شد   ی ..حت یکرد   ینیکه چرا عقب نش  ی....خودتو سرزنش نکن ی نابود نش گهید یکینکرده رفت با  ییخدا یکه وقت 

 ی غرورتو بشکنو بهش بگو که دوسش دار 
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 النا صدام کرد ده یدر نرس  رهیندونستمو بلند شدم که برم دستم به دستگ  زیموندنو جا شتریب گه یساکت شد منم د النا

 

 السا

 

 جانم

 

 بگم ....اومم  خواستمی...م ی ....م اومممم

 

 گفتن حرفش ی داشت برا  د یترد نگار

 

 ی بزن یخوایم ی :النا جان حرف گفتم 

 

 ی چ نیبگم ...اوممم پس راس  خواستم یم خوب

 

 خوام ی...من از اولم گفتم که اونو نم یچی ام گفتم :ه دهیچسب هم ی ی دندونا یشدم از ال ی چرا عصبان دونمینم

 

 الناااا اما

 

 نداشتم وندارم ونخواهم داشت نیبارادس  ی لطفا تمومش کن من از اولم کار السا
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به دعوا هامون   کردم یفکر م   نیار ی فقط به کار ها نوییشامم نرفتم پا ینگفت منم صبر نکردمو رفتم تو اتاقم حت  یز یچ گهید السا

  ییی ه چدروغه ....اگه اصال منو دوست نداشته باش  ه یکاراش   نیکه همه ا  زدی چرا اما ته دلم شور م دونمینم ش یدفعه ا ه ی  رییبه تغ 

 خوابم برد  ی چطور دمی...انقدر فکر کردم که نفهم کردم یعاشقش م د یبا گفتی...النا را ست م

 

گرفتم   ی ا قهیدق20دوش   هی بلند شدم رفتم حمومو  ع یاومد ....سر ادمی  شبید  یشدم حرف  داریاز خواب ب لمیاالرم موبا یصدا با

داشت برداشتم   ی قهوه ا ب یار یبودو دکمه ها ی قهوه ا ناش یکه دم است  یمانتو مشک ه یرفتم با کله رفتم تو کمدم ... رونویواومدم ب

موم   یموهامو با سشور خشک کردمو اسپر  یقهوه ا  یمقنعه    ویشلوار مشک ه یکار شده بود با یلسمت چپ مانتو با حالت خوشک

بستم مانت   ی موهامم دم اسب ه ی تو صورتم بق ختم ی زدم و موهامو حالت دار رموهام    هی ذره به جلو  هی بو برادشتمو  یی که طال

  هی و   ملیر ایو کل ی چشم قهوها ه ییسا ه یکرم بعدشم  چولو کو  هی توالتم اول  ز یمقنعه موسرم کردمو نشستم رو م دمو یشلوارمو پوش 

 براق و تمام ه یرژقهوه ا هی در اخر  و یرژگونه اجر دموو یخط چشم محو تو چشمامم مداد کش

 

 کنه یدم م یی مامانم داره چا دم یکه د  نیی.....رفتم پا

 

 ز یبر مادررررر عز سالااااااااام

 

 بود باال مثل خودم گفت  دهیمتر پر12بلند من   یکه از صدا مامان

 

 خوب مثل ادم سالم کن  یکنیسالم م ینطور ی ا ی...داخه دختر تو مگه مرز دار ضضضضیبر دخترررر مر سالاااااااااااام

 

 م یمامانجونم صبحونه رو بده بخور ی خیکه از لخن مامان خندم گرفته بود گفتم :ب من

 

 چه مثله ادم حرف بزن  ی عنی ی خیچه طرز صحبت کردنه ...ب ن یچشم غره بهم رفتو گفت :ا ه ی مامان
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 میدادنا صبحونرو بده بخور  ر یرو دور گ  یمامان باز افتاد  یوااا

 

 ی مامان یچند تا لقمه خوردمو گفتم:مرس  ع ی نگفت منم سر یز یچ گهید  دویصبحونه رو چ ز یم مامان

 

 بخور  گه یچند لقمه د ه ی ا یب ی نخورد ی زیتو که چ السا

 

 نشه  ر یبرم کالسم د خوامیمامان م یمرس 

 

)جزتو (رو گذاشتمو صداشو تااخر بلند کردم اصال دوست    شدمو حرکت کردم اهنگ نم ینگفت منم سوار ماش  یز یچ گه ید مامان

 (  گه ید  یاروم گوش کنم )مردم اذار ینداشتم اهنگ با صدا

 

 یجونببند باز که تو اومد  یوج

 

 من باشه  زیعز تونه یم ی تو ک جز

 

 تو قلب من جا شه  تونهیم  یک

 

 شه  دایمثل تو پ  شهیم مگه
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 زم یعز یییی ا م یزیچ همه

 

 * ص* ه یتو ح*ر*   دنیواسه د  یمن ک جز

 

 نوسه یرو قلبش م اسمتو

 

 سه یخ دنتیهاش از ند  کونه 

 

 ممم یعز یا  زمممممیچ همه

 

 قرارم  یب  ینباش  تو

 

 ارم یبد م نم یبیم بد 

 

 تو مننننن یب

 

 رم یکاش بم  رمیگوشه گ   رمیندارم سر بز  حس

 

 ززززم یهمه چ زمی عز یتو من ا یب
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 بهتر از ما  ی ما دوتا چ واسه

 

 اااااایامروز تا اخر دن نیهم از

 

 بهتر از ما  ی ما دوتا چ واسه

 

 اااااایامروز تا اخر دن نیهم از

 

 زم یعز ی ا زمیهمه چ زم یعز ییی ا زم یچ همه

 

 ییییی .... اییییی....ا ییییی ا زم یچ همه

 

  نشیهم از ماش  گه ینفره د ه یبشم که همزمان با من  اده یپارک کردم و ضبط و خاموش کردم اومدم پ نو یبه دانشگاه ماش  دمیرس 

  ی پیخدا جون دوباره تپش قلبم رفت باالو تنم سرد شد... نگاه چه ت ی....وااا نهی.... اوه اوه ....ار دمینگاه انداختم که د هی شد  ادهیپ

سد شده بود    فش ی که با ک  یمشک ه یمجلس  یو کفش ها  د یو سف یکروات مشک  دویسف  راهنیکرم رنگ با پ ار کت و شلو  هی هم زده 

  یلیخ کلشیبراشته بود.... واقعا که ه نگویادکلنشم که تمام پارک یکرده بود ددد ...بو  غم یت شیموهاشو همه داده بود باالو ش 

 به مانتومو رفت جلو :سالم استاد  دمیدست کش ه ی به خودمو  نداختمنگاه ا ه یمعلومه ورزشکاره ... یدختر کش بود از صد فرسخ 

 

 ن یالسا خانم خوب هست سالم

 

 ن یاستاد شما خوب یمرس 
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 ن یگفت :ار بشو یدستشو کرد تو ج ه یابروشو انداخت باال و  هی جوابمو بده  نکه یا بدون

 

 که اصال تو چشماش غرق شده بودم گفتم :بله  من

 

 نه استاد  نه یگفت :اسمم ار کرد یصد برابر م شویلبخند جذاب که خوشکل هی

 

 صدا کنم  کتونوی که اسمه کوچ کنه یادب حکم نم نیشما ازمن بزرگتر اما

 

که منو با   کنهی من بعد حکم نم زی رو م یکه شما سوزن ته گرد بذار کنهی گفت :اهان اونوقت ادب حکم م طنت یلبخند زدو با ش  هی

 ی صدا کن ک یاسم کوچ

 

...ا....استاد من ...بر....برم   د یگفتم :ب....بب...ببخش نو ییکه اصال اهل خجالت نبودم گونه هام سرخ شدو سرمو انداختم پا ی من یواااااا

 خندش بلند شد  کیشل یصبر نکردم وباسرعت رفتم که صدا  گهیساناز منتظرمه ...د

 

 م یدونستیبلد بو دو ما نم دنمیخند  نیاوه ا اوه

 

 ی جووون خوب  ینشستمو گفتم :سالم سان ششی رفتم پ  دمیارد شدم سانازو دکه و  نیتوکالس که هم  رفتم

 

  ه یهوووو بازم انگار نه انگار....دست به کار شدمو  ییکجا یدستمو جلوش تکون دادمو گفتم سان  د یانگار اصال صدامو نشن اما

  یسوار  یهست .....تو اسک ی...اصال عشق که در مردم ازار  شششیرفت به هوااا....اخ غش یخوشگل ازش گرفت که ج شگونین
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تو   ی نیبیمگه نم ی ....مرض داری....اذار داریگفت:درد دار دادیشگون گرفته بودم ماساژمی....ساناز همون تور که دستشو که ن ستین

 فکرم 

 

  نیاز ا ستیحواست ن دم ید گه ید زیچ  چ یخوشکل براش باز کردمو گفتم :اوال سالم دوما نه اذار دارم نه درد دارم نه ه ش ین هی

 ی چرا انقدر تو فکر  شدهیروش استفاده کردم ....حاال چ 

 

 شده یاگه بگم چ شه یباورت نم ی ال ی باز کردو گفت:اوال سالم دوما وااا ششو یدفعه ن  هی

 

 باور کنم دمیبگو من قول م تو

 

 کرد   ی)استاد زبانمون( ازم خواستگاریرعوف استاد

 

 نهههههههههههههه

 

 ارهههههههه

 

 ی چطور

 

چند لحظه   تونم یم  ین یکه اومد جلو منم بش سالم کردم اونم جوابمو دادو گفت :خانم ام شدم یم ادهیپ نمیداشتم از ماش   یچیه

وقت   یلیشاپو اونجا بهم گفت که دوستم داره و خ یکاف  م یرفت نشیشاپ منم قبول کردم با ماش  یکاف  می بر شهیم رم یوقتتونو بگ 

 بهم بگه  خواستهیم شیپ
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 ی گفت ی چ تو

 

 جوابتون نه نباشه  دوارم یاما ام نیفکر کن نی فکرکنم اونم گفت:تا هرموقع که دوست دار  خوامی م گفتم 

 

 ه یجوابت چ حاالتو

 

 معلومه مثبت  خوب

 

 یبد  شویجوا ی واخی م یک حاال

 

 دم یهفته بدوونمش بعد جوابشو م2  هی سایوا حاال

 

 نینگفت ی زیبا اومدن استاد چ گهید

 

  یانگار دادیفک زد از اول که اومد تا حاال داشت درس م نی.....هووووف...چقدر ا م یجمع کرد لمونویاستاد وسا د یخسته نباش  با

 درس اومده   هی قحط

 

 سلف  می بر یا یمن گشنمه م یسان
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 ی ال می ....دوما اره بر یدردو سان اوال

 

 یییی ال کوفتو 

 

 اد یاسمتو مخفف بگم منم بدم م ادیتو بدت م   نیگفت: بب دویخند 

 

 یمردم از گشنگ  میبر ای....بببند 

 

 خونه  رفتمیم  چوندم یپیوگر نه م  م یداشت ن یرو با ار ی کالسه بعد  فیح

 

 رم یبگ  یخور یم یچ ساناز

 

 یی و چا  کیک

 

 ی اوک

 

از دانشجوهاش   ی کیپور و  یاستاد راعف  دمیکه د  می خوردی م می....داشت  وه یابم کو یگرفتم برا خودمم ک  یو چا ک یبرا ساناز ک رفتم

قسم    تونمی... م زدیپلکم نم یزل زده بود بهش...حت دهیکه نشستن انگار تازه سانازو د نیما نشستن... هم ه یبقل  ز یم قای اومدن دق

قلوه   ی لبا یسبزه دماغ قلم ی نگاش کردم صورت یچشم ری...ز د یفهمیکلمشم نم ه ی ی حت شیکنار  هی جودانش ه یبخورم که از حرفا

و کفش    د یسف راهنیبود پاپ ده یپوش  یکتو شلوار خاکستر  هی قد بلند چهارشونه واقعا که جذاب بود  یدرشت خاکستر  یچشما یا

(وخشکو مغرور سانازم که انگار نه انگار سرش تو  یبه صفر بدهکار بود )فوق العاده سگ  یز یچ ه ی... اما اخالقش د یسف  هی مجلس یها

 بود  شیگوش 
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 ساناز

 

 جونم

 

 پور کجاست یاالن استاد راعف  یدونیم

 

 حتما تو دفترشه  دونمیچم

 

 ی مطمن

 

 اوهوم 

 

 ی کنیم  کارینشسته چ مون یبقل زیبگم االن م اگه

 

  یکرد گلوشو شروع کرد به سرفه کردن ....تا من اومدم بلند شم بزنم پشتش....راعف ر یکه دفعه گ  خوردیم  شوییکه داشت چا یسان

ذره حالش بهتر شده   ه یساناز که   ینیامد کنار سانازو اروم زد پشتشو گفت حالتون خوبه خانمه ام دو یپور مثل جت از جاش پر

 ممنون  ی لیبود گفت بله استاد خ

 

 زشته سالم نکنم گفتم :سالم استاد ی لیخ دمیدمو بلند شدم دالسا منم سرمو تکون دا  میبر
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 نیخوب هست ی خانمه مشرق سالم

 

 نی استاد شما خوب هست یمرس 

 

 ستم یشکر بد ن خدارو

 

 شکر ...فعال با اجازه  خدارو

 

 چقدر نگرانم شد  ید یالسا د یبا ذوق گفت:وااا یدفعه سان  ه ی که  م یساناز به سمت کالسمون حرکت کرد با

 

 ی کن یکه تو انقدر ذوق م ه یه ه حاال ذوقش برا چا اه

 

 احساس  ی گمشو ب  برو

 

 حاال نارا حت نشو  خوب

 

 نگفتو به سمت کالس رفت یزیچ

 

 بابا ناهار مهمون من  خب
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 فدات بشه  اخ

 

 ی گفتم :ک دمویخند 

 

 که قرار شوهرت بشه   یبددبخت  همون

 

 سر کالس   میرفت موید یدومون خند  هر

 

 ی مشرق خانم

 

 استاد  بله

 

 کنفرانس امروز باشماست د ییبفرما

 

رو   سادم یکه دوباره از نگاش ضربان قلبم رفت باال.... رفتمو وا  ی.....واااکردینگام م  ره یخ ره یخ نم یرفتم جلو ار ی شدمو با طناز بلند 

 سکو

 

دادن درس... وسطا درس   ح یتوض سادمیکه نگاش کنم وا  نیمنم بدون ا ستاد یبلند شدو رفت گوشه کالس ا زش یاز پشت م نمیار

تو چشماش ادامه دادم   رهیاز اون نگاه نافذ چشم بردااشت خ شد ینگاموبدزدم اما مگه م خواستم یبود که نگام افتاد تو چشمش.... م

داغ کرده بودمو داشتم مثل    رش ینگاه خ ر ینداشت چشماش ...قلبم اروم شده بود و ز یکونه احساس  چ یچرا اما انگار ه دونمیانم

پوز خند رو   هی  دم ینگاش کردم که د یچشم  ریز  میکه گفتم تموم شد هردو از هم چشم برداشت  ی ....وقت گرفتم یم ش یکوره ات

 زنه یلبشه ...وااا چرا پوز خند م
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 د ییبود بفرما یگفت :عال شو یرو صندل نشست

 

چند بارم باهم دعوا   ی باهاش لج بودم حت یلی(بود که با منم خ یریاز دانشجوها که اسمش )ارمان نص  ی کیکه  نم یکه بش  رفتم

درد   ه ی...اخخخخخ سرم ... نیکرد به پاشو شپلقققق خوردم زم  ر یبود پام گ نیار ش یگرفت که منم حواسم پ ییپا ر یکردم برام ز

همه خفه   نیار ی چشمامو باز کنم .... با نعره  تونستم ینم ی بودن به خنده از سردرد حت ختهیرتو سرم ....همه  د یچیپ ع یفج  ییلیخ

 خون گرفتن جونم ابهتتتت 

 

 ن یکه بخوره زم  نیگرفت یی پا ریبراش ز ی...به چه حق یییییییی رینص یاقا

 

 ...استاد من  اس 

 

 ععععععع یتو کالس من سر  یپا بزار ی جلسه بعدم حق ندار رونی شوووو ...برو از کالس ب خفه 

 

..... نه تنها من بلکه تمام کالس از  کردمیبا دهن باز داشتم نگاش م یبلند شده بودم همون طور نیکه با کمک ساناز از رو زم  من

رد  جا خوردم... چون اون دفعه سوزن ته گ هی البته من کمتر از بق کردی با همه با احترام رفتار م شهی بود هم د یرفتار بع نیا نیار

  یداشتم از خوش   کردیجا خوردم که داشت از من دفاع م  نیاز ا شتری....ب زدیم یی چه نعره ها نیو بب ا یب شیگذاشته بودم رو صندل

اروم اومد جلوو گفت :حالت   نیدلم خنک شد بچه پرو ....ار شیییرفت ....اخ رون یافتاده از کالس ب یبا سر یر ی....نص کردم یغش م

 خوبه 

 

 ست ین یمهم ی زی استاد چ بله
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 چرا دستت به سرت  پس

 

 درد گرفت   یکم  هی  نیخورد به زم  سرم

 

 دکتر  م یبر ی خوایم

 

بشه   یکینگران حال  ی طور ن یبود ا د یاستاد مغرور بع ن یصدر ....اخه از ا  ی حرفو زد باز دهن بچه ها شد غار عل ن یا یکه وقت  یوا

 دوست داشتن  یرفتارشو بذارم پا نیا یعنی...

 

 ست ین یمهم ز یچ د یاستاد باور کن نه

 

جمع   لمایکالس و ترک کرد داشتم وسا یذره حرف زدو با خسته نباش  ه ی  شینگفت و رفت نشست پشت صندل یز یچ گهید نمیار

 کرد  ینطور یچرا ا ن یگفت:السا ا  سادویکه ساناز کنارم وا کردم یم

 

 ی ک

 

 گه یاستاده د نیا

 

 کرد   کاریچ مگه

 

 بن بسته  رونیب ایچپ چپ نگم کردو گفت :ب ساناز
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  یک یکدوم از دانشجوهاش به خاطر اون  چی استاده تا حاال سر ه نیمن خرم ا  یکنیچپ ... تو فکر م  ی :کوچه علیگفتم چ  متعجب

هفته   هی بدبخت چنان داد زد که تا   یرینص  نیسر ا ی ...اون همه بال سرش اورد یهمه باهاش لج نیداد نزده بود بعد واسه تو که ا 

 نکنه  سیخ کشوبخوابه تا تش ی ب ی ب یبا ما د یبا

 

 من مهره مار دارم د یدونم شا یخنده و گفتم :نم  ر یحرف ساناز خندم گرفت بلند زدم ز از

 

پور   ی راعف نی فردا با ا ی جوابشو بدم گفتم :راست ی چ دونستمیسوال نپرسه چون واقعا نم گهیکه ساناز د چونمیبحثو بپ خواستمیم

چرخم پنچره داد زدم:پدر تو  4  دمیبشم که د  نیراحت شد.... رفتم سوار ماش  المیسانازم حواسش پرت شدو منم خ مایکالس دار

 یییی رینص اررررررمیدرم

 

مامانم که خونست زنگ بزنم   نهیرادو ش یاالن پبابا که سر کاره الناهم صددرصد  یبرم خونه ...وااا یحاال من چطور  اهههه

برم   ادهینشم پس مجبورم پ ی اما سوار تاکس رم یهم که متنفرم حاضرم هزار بار بم ی ...از تاکس نیزنگ بزن به رادس   گهیصددرصد م

خودم هر   یبش نیپخش زم  یکنه به صندل  ری پات گ ی که اله ی سنگ قبرتو بشورم ...ا امیب دم خو  یری بم یر ینص ی که اله ی ا یوااا

روز که داشتم ازمدرسه )سوم    هی اومد تو ذهنم  یتاکس  انیدوباره جر  رفتم یم  ادهیهر مثل امروز بهت بخندم ...همونطور داشتم پ

د  )زر  نشیدست گرفتم رنگ ماش  نیماش  ه یاده برم جلو یپ گه یخونه پام درد گرفت منم که حالشو نداشتم د ومدم ی(م  رستانیدب

ساله بودادرسه خونه رو  32- 31مرده حدود    هی ام منم سوار شدم  یمرده به دروغ گفت تاکس  خوامی م ی گفتم تاکس  ینبود (وقت 

 راه که اشتباهه  نیمنم بهش گفتم :اقا ا  رفتیداشت م گه یراه د ه یدادم اما اون از 

 

 هیراه فرع ن یگفت :نه خانم ا  تونم

 

که همش خرابه بود اون جا بود که   ییجا ه یبه  م ید ینگفتم اما اون رفت تا رس  یز یچ گهید گهی راست م کردمیکه فکر م  منم

کس    چیو داد کردن اما ه غ یمنم شروع کردم به ج رون یب دمیدر ذهن داره در سمت منو باز کردو به زور کش ی افکار شوم دمیفهم

 اونجنا نبود 
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ا چوبش زده بود تو سرش با صورت غرق در اشکم زل زدم به  تو دستش بود ب ل یب هی که  دم یمردو د ر یکه بلند کردم که پ سرمو

کردم که داشتم    شیاریدورو بره امروز رفتم اب نیدخترم برو خدارو شکر کن مزرعه من هم  خوادیمرده......اونم گفت تشکر نم ریپ

افتاده برم کمکش اون   ی چاله چوله ا ره یگ  ییبنده خدا هی د یاما فکر گفتم شا ام ین خواستم یم ل او دمی ور شن ن یاز ا یی صدا ومدمیم

خودش اوردم تا دم   دمویاز مانتو ها دختر شو داد پوش  ی کیمرده رو رسوند منو برد خونشون  ن یکه خدا ا دمیروز فقط فهم

  و انیو بابا هم رفته دنبال من جر کننیم  هیالنادارن گر  نوماما  دمیرفتم توخونه د  یتو وقت ومد یهم تعارفش کردم ن ی خونمون هرچ

  اوردم یم بردو ی از اون روز نذاشت خودم تنها برم مدرسه و هرروز خودش م گه یکردم که بابا هم د فی ذره سانسور براشون تعر  هیبا 

به خودم    ختم یاشکم نر رهقط  هی  یحت گه یاز اون روز تا به حال د  د یخوشکلم خر  نیماش  ن یهم کنکور دادم خودش برام ا ی وقت

اشکاو برا چشمام ممنوع کردم دو باره تو گلوم بغض افتاده بود نصف راه و   ختن یباشم فقط بغض کردم اما ر ی قول دادم که قو

 ایگفت :السا ب نو ییرو داد پا شهیتوجه رد شم که ش  ی پام ترمز کرد اومدم ب یکوپه جلو  سیجنس  نه یماش  ه یرفته بودم که 

 برسونمت

 

 که امروز باهاش اومده بود نشهیهمون ماش  ن یاره ا ی...وااا نه ی ار دمی....نگاه کردم د دونهی مه منم مکه اس   هی ک نیا وااا

 

 رم یاستاد خودم م ممنون

 

 نیبهم بگو ار رونینداره اما ب یاستاد ...تو کالس اشکال یاخم کردو باز گفت:باز گفت  مچهین هی

 

 رم یخودم م نیلبخند محو زدمو گفتم :ممنون اقا ار هی

 

 باال ا یبعدشم حرف اضافه نباشه ب نینه و ار نیار اقا

 

 اصرار نکردمو سوار شدم گهید
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 ی ر یم ی دار  ادهیپ چرا

 

 پنچر بود  نمیماش 

 

 ی نرفت یچرا با تاکس خوب

 

که بغضم نترکه ....لب هامو با زبونم تر    دادمیکنه .....تند تند اب دهنمو قورت م ی داره بهش اضافه م  ی ه نمی من بغض دارم ا حاال

 کنم  ی رو ادهیذره پ ه ی دادم   حیرفتو گفتم :ترج نی ..که خدارو شکر بغضم از ب دمیکش  قینفس عم ه یکردم و 

 

 گفت :السا  قه ی نگفت....بعد از چند دق یز یچ گهید

 

 تنگش ذاشتیخانمم م  هی چه تند پسر خاله شد قبال  نیا

 

 بله 

 

 ه ینظرت راجعبه من چ تو

 

 تعجب نگاش کردمو گفتم :در چه مورد  با
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 دختر   ه ی کن در مورد ازدواج با  فکر

 

 یی.....بازم بغض اومد سراغم ...با صدایدختر تو دانشگاهه.....پس من چ ه یهست ....نکنه  ی ازدواج کنه ....ک خواد ی م یعن ی یییییچ

 ها ارزو دارن که باشما باشن ی لیخ نیهست یادم خوب  یلیکه تمام تالشمو کردم نلرزه گفتم:خوب شما خ

 

نگاش نکردمو به جلو نگاه کردم ..اونم   گه یبود ....د دهیبودو صدام لرز  جه ینت  یبا تعجب نگام کرد فکر کنم تمام تالشام ب برگشتو

 جاست خونمون  ن ی...همیگفتم :مرس   د ی...به سر کوچمون که رس  نطوریهم

 

 السا

 

 بله 

 

 خوبه  حالت

 

 خونه  د ییلبخند زدمو گفتم :بله بفرما ه یذور   به

 

 شم یمزاحم نم یلبخند زدو گفت :مرس   هی  اونم

 

 شدمو گفتم :خداحافظ اده یپ نیماش  از

 

 خداحافظ
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  اد یو م زنه یم  پ یت ی نطوریبه خاطر اونه که ا یعنی.... ه ی اون دختر ک یعن ی.... کردم یفکر م  نیار یبودمو به حرفا ده یاتاقم خواب تو

 دانشگاه ....

 

 تق تق  تق

 

 بله 

 

 اجازه هست  کهیکوچ یکلشو اورد تو و گفت :ابج  النا

 

 تو  ایب یلبخند زدمو گفتم :اره ابج  هی

 

 شد  ی چ نم یتو رو تخت کنارم نشستو گفت :خوب بدون مقدمه بگو بب اومد 

 

 شد  یچ یچ

 

 گه ید  استادتون

 

 خواد ی مبود که دوباره بغض کنم :النا اون منو ن ی کلمه کاف نیهم
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 خواد یرو م  یمتعجب گفت :پس ک النا

 

 رو...  گه یدختره د  هی

 

 ...  ی دونیاز کجا م تو

 

 خودش گفت...  امروز

 

 گفت ....  یچ

 

بکنم ...فعال پاشو   ی فکر  هی تو تالشتو بکن فعال تامن  ی کردم ...اونم فقط رفت تو فکر و گفت :اوک فیامروز و براش تعر  انیجر تمام

 شام  میبر

 

 خورم ینم من

 

 ی کنیم شی تند سوسول باز نمیبب پاشو

 

 ندارم  لیم  هی چ یباز سوسول

 

 ها ....  شهیمامان ناراحت م ی ای....پاشو اگه ن شه یذره بخور اشتهات باز م ه ی  ایب تو
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 ... باشه

 

 نم یبابا رفت سراغ ماش  یراست

 

 شه یبردش فردا درست م کار اومد  ری..رفت گفت :زنگ زدم تعم  اره

 

  ا یاثر کرده  دنم ینم گهیاستاده کردم د نیبرا ا   یو طناز ی دوماه همه جور لند   نی...تو ا گذره یعقد سانازه دوماه از اون روز م امشب

  م یدوش ن ه ی حاظر بشم اول رفتم حمومو  د یبا گه ید3:30االنم ساعت  شهیعقد شروع م5نه ...سانازم جواب مثبتو داده ....ساعت 

زاند   یکه باالش دکالته بود و تارو ی ا روزهیلباس ف ه ی... دمیگرفته بودمو پوش  روز یکه د ی ...اول لباس رونیساعته گرفتم ...اومدم ب

خوشگلو   یلی کنار لباس سمت راست بود که خ د یربان خوشگل سف ه یپف دار  شدو یگشاد م  نییاز کمرش تنگو از کمر به پا ومو یم

براشتمو تمتمشونو   مویموه طال یکردمو اسپر سشون یلیبلند مو با سشوار خشک کردم و با کمک النا باب ی ... موهاکردینازش م

  ظ یغل شمی ارا خواستمیکرم زدم و پنکک ...م  ایمو گذاشتم بعد کل یمشک  یتوالتم اول لنز ها زیکردم ...نشستم پشت م  ییطال

هامو دو برابر کرد با رژگونه   مژه   یو بلند  ی که پرشت مل یعالمه ر هی.. د ی سف–چشم سبز کمرنگ  هی.... خط چشم پهن و سا اشهیب

پاشن   ی بود منم اماده فقط کفشا5شددد...به ساعت نگاه کردم    ییییرژو برق لب زدم که عال یرو  ن یرژقرمز اتش  ویصورت

  فیخف  غی ج ه ی ی از خوشحال یخودمونگاه کردم ...وااا نه ییبستم تو ا د یچیپ یکه بند داشتو دور پا م مو یا روزهی ف ه یسانت12

شالمم   دمویمو رو لباسم پوش  د یسف ی..... مانتوکککککیاما ش  ظ یغل شیخوشگل شده بودم ...همونطور که مخواستم ارا  قعا زدم....وا

از پله   عیمانتومو سر ب یانداختم توج میکه دوست ندارم فقط رژلبمو با گوش  فم ی رهاش کردم ....ک یاندا ختم رو مو هامو همونطور 

 ن ییها رفتم پا

 

 من رفتم خداحافظ  مامان

 

 مامان  یایچند م ساعت
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 دونمینم

 

 خداحافظ

 

 خداحافظ

 

  ی به تاالر ...وااا دمی...گاز دادم تا رس  رنیگ یحرکت کردم ساناز گفته بود که تو تاالر عقدو م ادیشدمو با سرعت ز نمیماش  سوار

)اسم استاد  یکه رفتم تو اول سانازو عل نی رفتم تو ...هم دمویکش قی...چند تا نفس عم ادیامروز م نمی ار یعن یچقدر استرس دارم ...

 پور(  یراعف

 

  ششمیو ارا  یی کرده بود با رنگ طال سیل یواقعا خوشگللل شده بودن ..ساناز موهاشوباب  یااکه کنار هم نشسته بودن ....وا  دمید  رو

بگم از همه خوشگل   تونمیبه جرئت م ییرژقرمز ورژگونه طال د یو سف یخط چشم پهن اب د یچشم سف هیبود سا ظ یفوق العاده غل

و    د یسف یمجلس  یو کفشا د یهم کتو شلوار سف ی پوف دار عل نشییدکلته که کمرش تنگو پا  دبو  یری ش  د یتر شده بود لباسشم سف

خدمتکار اومدو مانتو و   هی و رفتم جلو که   رونیاومدم ب زشون ی...از انال ومدن یواقعا که به هم م د ی و کروات سف ی تونیز راهنیپ

 و بلند شدم  دمیشالمو بهش دادم ...رفتم طرف ساناز که د

 

 مبارک باشه  م زیعز سالم

 

 ی اومد  ری چرا انقدر د ی گفت :سالم فدات شم مرس  مو یبغل کرد گرویهمد 

 

 درست سر موقع   ومدمی ن رید
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 تو تاالر باش 5بهت گفتم تو سا عت  5:30ارواح عمت ساعتو نگاه  ارخ

 

 شد  ر ید گه یتا اومدم د خوب

 

 و گفتم :سالم استاد مبارک باشه  ی کردم به عل  رو

 

 (  زد یگانه داشت لبخند م7  بی)از عجا  نیخوش اومد  یل یخ یگفت:سالم مرس   مویدست داد باهم

 

 نا یدوستم از گل کمتر نگ   به

 

 گه یبه عشقش از گل کمترم م یچشم مگه کس ی شدو گفت :به رو قتر یعم لبخندش 

 

 د یاروم پشت دست سانازو ب*و*س  یعل دمویخند  باهم

 

 بچه ها هی بق ش یو منتظر جوابشون نشدمو رفتم پ  هی بق شیپ رم یمن م گه ید خب

 

  ی .... کلک اومد یالسا چقدر ناز شد  یگفت :وااا   نازیبه همشون دست دادمو سالم کردن همه جوابمو دادن که ا دمیرس  ی وقت

 ی د یکه انقدر به خودت رس   یک  ی دلبر

 

 دم یرس یبه خودم م د یمثال عقد دوستمه ها با چکسی گفتم :ه دمویخند 
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  دمید  نویکه ار  کننینگاه م یبه چ نیکه توجه همشون به پشت سرم جلب شد منم برگشتم بب  میزدی حرف م م یداشت ی نطوریهم

و داشتن باهم بگو    یا و علالس ش یازش چشم بردارم ...رفته بود پ تونستمیگاد.....چقدر خوشگل شده بود ...اصال نم ی او ما ی....وااا

  هی هم تنگ بود با  یییلیو خ  ومد یبهش م ییییییییی لیبود که خ دهیپوش  یخی  هی شلوار ل هی  دهیمعلومه که تازه رس   کردنیبخند م

بد و تنگ بود که گفتم االن   دهیبهش چسب ن یهمچ شرتشیداشت ...ت  یسیانگل ی که روش نوشته ها یی کوتاه مشک نیاست شرتیت

 شده بود .....  یخته بود تو صورتش ...واقعا عایژل زده بودو ر ی لختشو کل  یشده بود ...موها ر یواقعا نفس گ شه یپاره م

 

 گه یهمون استاد ماست د نیا یوااااا

 

همونه فقط چرا انقدر خوشگل  زد روشونشو گفت :شک نکن که  یکیکالس   یاز بچه ها گه ید ی کیحرفوزد ستاره  نیبود که ا نازیا

 ششدههههه

 

 حاال هر جور شده کنم یامشب تورش م نوی :بچه ها من ا نازیا

 

...همهدخترا داشتن با   گه ینفر د ه ی شیساناز دست دادو رفت پ ویبا عل نی تو گوشش ار  خوابوندمیم یکیکه جاش نبود وگرنه   فیح

زده .....کم کم دخترا   پیت  نحوریواسه اون دختره ا عنس ی... خوردمیحرص م یداشتم مثل چ  نجای...منم ا  خودنشیچشمشون م

دوتا    نمیبب  ن ینازو عشوه هاشونو برا ار خواستمینم نکهیبه خاطر ا د ینداشتم برم ...شا تچرا من دوس  دونم یاما نم ششونیرفتن پ

نفرو دخترا هم  4به بگوبخند حاال شده بودن   دن سایوا ی کیو اون  نیار شیرفتن پ ک یدانشگاهمون اودنو بعد تبر  یاز استادا گهید

 من  شیاومد پ قه ی بعد از چند دق مازیباال ا رفتنیکه از سرو کلشون م 

 

 ی تورش کن ی خواستینم گه یم ی اومد  چرا

 

 کنه ینگاهم به من نم خی زم یریهمه نازو عشوه براش م نیگمشه ...انگار نه انگار که من دارم ا  بره
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باهم اومدن وسط و   یاروم پخش شد سانازو عل کیموز هی جوابشو بدم که برقا خاموش شدو ر*ق*ص نور ها روشن شدو  اومدم

  شتری...بومد ین نیکردنو اومدن وسط.... پس چرا ار  دایپارتنر پ ه یبودنم  ساده یوا ن یار شیپسره که پ ی کیاون دوتا استاد و اون 

فقط داشت به    وهیاب م وانیل  هی با نهیر*ق*ص بده اما دست به س  شنهادیشون پبه که بودن و منتظر بودن   ن یار شیدخترا پ

لحظه بعد   ه ینگاهمو حس کرد و نگام کرد فقط  ه ینیکه فکر کنم سنگ  کردم ینگاش م نطوری...هم کرد یر*ق*صنده ها نگاه م

نگامو  ع ینداشت که من اومده سر اور اومدو رومن قفل شد انگار ب عیدفعه نگاش سر خیدوباره به ر*ق*صنده ها نگاه کرد...

کرد تو   ری گ  خوردیکه داشت م   یا  وهیبود ... ابم  ن یحواسم به ار یچشم ریاما فقط ز کردم یبه ر*ق*صنده ها نگاه م دمو یدزد

نشستم   خال یمن بود....ب بسه اورد باال اما نگاهش فقط زوم  یگلوش ...که قربونش برم ده تا دختر زد پشتش دستشو به معن

راستمو انداختم   یر*ق*ص دادو اونم رفت وسط منم پا شنهادیپسر بهش پ هی که نشست  نینشست اما هم نازم یکه ا  یدلروصن

نگاه   ینیاب پرتقال برداشم بازم سنگ  وانی ل  هی رو گرفت جلوم که  وهیابم ه ینیمستخدم س  ه یچپمو چشم دوختم بهشون ... ی رو پا

رو شونه راستمو ...دستمو گذاشتم رو رون پام داشتم به ر*ق*صنده ها نگاه   ختم یر مو ییطال ی...با ناز موها کردم یحس م نویار

بود   دهیسبز پوش  شرت یت ه ی  دمیسالرو د29- 28جوون   ه یجلوم دراز شد نگاه کردم که  ی دست ه یکه   خوردم یمو م مه یابم کردمو یم

 کال اسپرت بود موهاشم فشن بود   پشیاسپرت ت یو کفش ها  ی اب ی شلوار ل هیبا 

 

 دن ید یم ر یبنده حق ن یافتخار ر*ق*صو به ا بانو

 

بشه اروم دستموبردم جلو گذاشتم تودستش و رفتم   ی رتیغ د یبه من داشته باشه االن با یحس نی فرصت بود اگه ار نیبهتر نیا

از   نیکه ار دم ید  یچشم ری ز کردمیداشتم غش م  یکه از خوش  ی اخماش رفته توهم واا دمینگاش کردم که د  یچشم ریوسط ز

  یتدس   هی  عیشد سر یی شد پسسسس ....تو اوج ر*ق*ص بودم که نوبت جابه جا چش ....واااا  رون یدخترا به سرعت دور شدو رفت ب

  رونیبردم ب دویکه دستمو کش ارمیتقال کردم خودمو از تو بقلش در ب هی ک گه ید  نیا یتو بغلش...وااا  د یدورمو منو کش د یچیپ

  ن یخاک توسرم ا ییی ....هدنیخش دریمبهشون وصل کرده بودن که خوشکل  سهیمجنون بود که ر د یب یتاالر درخت ها  رونی....ب

تنشه ....نکنه    نیکه مثل لباسا ار  نیا نمیبب  سای....وا رونیپشت درختا...تقال کردم دستو از دستش بکشم ب برهیکه داره منو م ه یک

  چه عطرش  ی ...وااا نییدرختو خودشم دستاشو گذاشت دوطرف سرمو سر شو انداخت پا  هی منو برد و چسبوندم به   نهیخود ار

دفعه سرشو اورد باال و منم که هول شده بودم   هی با عطر ..... رهیگ یم....فکر کنم مثل خوم دوش  دمیکش  قینفس عم ه یخوش بوهه 

 گفتم:سالم  عیسر
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 ی د ی*ق*صری باهاش م یداشت  یچه حق به

 

 زد یداشت حرف م دش ی بهم چسب یدندونا  یبود از ال  ی عصبان یلیاوه انگار خ اوه

 

 شم یمنظورتون نم متوجه 

 

 ی د ی*ق*صر یجلف م یتو بغل اون پسره یداشت  یبه چه حق  گمیم

 

 ر*ق*ص داد منم قبول کردم  شنهادیبهم پ نکه یحق ا به

 

 یییی کرد   جایب ی لیخ تو

 

 کنه  نییبهم تو ه  دم ی....دوسش دارم که دارم اما اجازه نم کرد یم نی داشت به من توه  نیا یییچ

 

 دوس داشتم برم باهاش بر*ق*صم   یزنیحرف م  ی نطوریبا من ا یچه حق به

 

 ی من دوست ندارم باهاش بر*ق*ص زم یالسا عز ن ی:بب مونهیکه زده پش ی از حرف علومه م

 

 ی ...چرا دوست ندار نننننی لحن اروووم گفتم :ار  هیزبونش بکشم حرف :با  ر یاز ز د یاالن موقع اعتراف بود با  یوااا
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 بر*ق*صه  گه ید  یکیدوست دارم ....دوست ندارم عشقم با نکه یا یرو بازم که ضربان قلبم رفت رو هزار و گفت :برا د یکش دستشو

 

  یچی ه گهی.....قلبمم که د دادمیدوتا قر م نجایخداجون عاشقتم ...وااش که اگه جاش بود هم ی....اعتراف کرد....وااا ی....واااااا یواااا

 رون یب زنهیداره م

 

تو دلم کم کم همه قلبمو تصاحب   یاز همون روز اول پا گذاشت یخود تو بود  گفتم یبهت م نیکه اون روز تو ماش  ی دختر  اون السا

 ی کرد

 

  ی چینافذش بودم اصال شکه شده بودم ه یتو چشما رهی...خ گرفتمی م  شیبرهنم داشتم ات ی دستش رو بازو  یکه از گرما یوااا

 گفتم ینم

 

 ی نسبت به من دار یچه حس السا

 

 اما من اصال دوست ندارم نیار د ی چشماش نگاه کردم لبمو بازبونم تر کردمو گفتم :ببخش تو

 

 )چنان با داد گفت که گوشم کر شد( ییییییییچ

 

 دوست دارم  یییییلی...خ وونتم یاومد دوباره داد بزنه گفتم :عاشقتم ....د تا

 

 انگار حرفمو باور نداشت کرد یتعجب نگام م با
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ازم جدا شد ...سرمو   قه ی که اعتراف کرده ...بعد از چنددق شد یبه خودم فشارش دادم باورم نم شتری.دستمو دورش حلقه کردمو ب 

 نکن  غ یوقت نگاتو ازم در چیگفت:ه دوی چشمامو ب*و*س  یکه با انگشت اشاره و شصت ارم سرمو اورد باال ...رو نییانداختم پا

 

 ده یلبخندات نزن که کار دستمون م نیاز ا گهیلبخند زدم که گفت :د هی .... زدیچرا اما دلم شور م مدونینم

 

 یخوشکل شد  ی لیتو بغلش سرشو اورد کنار گوشمو گفت :امروز خ  دمیاروم کش د یکه بلند خند  نییسرمو انداختم پا بازم

 

 نطور یلبخند زدمو گفتم توهم هم هی

 

 م یبر گه ید خب

 

 م یبر

 

هاشون حسادت و نفرت   ی تو تاالر نگاه همه دخترا به دستامون قفل شد ....تو نگاه بعض م ید یتا رس  می رفت گهیگرفتو باهم د  دستمو

اهنگ اروم شروع   ه یرفت وسط  دو یهم که دستمو کش شیپ م یسادیوا می رفت  زد یموج م ی خوشحال اشونمیاما تو نگاه بعض زدیموج م

دستمو دور کمرش حلقه کردمو   ه یمنم  نشیدستش سرمو گذاشت رو س   یکیکردو با اون   لقهکرد به خوندن دستشو دور کمرم ح

 ااااااااااایوسط داد بزنم خدا نی...دوست داشتم هم دن یبه ر*ق*ص میدستمم گذاشتم تو دستشو اروم شروع کرد  ی کیاون 

 شکررررت

 

از جا بلند   ع یبود بگم سر یفقط کاف  خواستمیکه م ی زیتکون نخوردم ..هرچ نیار  شیتموم شد تا اون موقع پ1ساعت  یمهمون

 اورد یبرام م شدویم
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 بدون در زدن رفتم تو اتاق النا  نو ییانداختم پا سرمو

 

 شهههههیالنا باورت نم یوااا

 

  یندازیسرتو م لستیزهرررر ماررررر مگه تو  ییییییی گفت :ا  دویمتر از جاش پر12من  یبود با صدا شیکه سرش تو گوش  النا

 تو  یایم

 

 ستیکم تر ن  لهیاز طو ی ز یجونمو با حالت تفکر گفتم راستش چ ری زذم ز دستمو

 

 ی خوایم  ی چشم غره رفتو گفت :چ هی

 

 .... اعترف کرد...باالخره گفتتت شهیباورت نم ی ال یبغلشو گفتم :واااااا دمیافتاده بود پر  ادمیکه تازه  من

 

 گفت   یگفت ...چ  یک

 

 ...باالخره اعتراف کرد دوسم داره  گهید  نیار خنگ

 

 گفت   ی شد ...ک ی جووون من باالخره گفت ...چ یگفت :وااااا دوی کش ف یخف غی ج هی نگفت بعد چند لحظه  ی زی اول چ النا

 

 گفت  شبید
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 گفت  کی تبر ایبغلم کردو کل  د یبراش بعد از اتمام حرفام پر شبو یتمام اتفاقات د و

 

 ساعته م یدوش ن ه یشدم اول رفتم حموم  داریاز خواب ب6ساعت  م یارکالس د نیاخجون امروز با ار یوااا

 

زدمو   یسرم بستم ....جلو شو چتر یباال پسیبا سشوار خشک کردمو سشوار کردمو با کل  عی... موهامو سررونیاومدم ب گرفتمو 

مانتو داشت دوتا سمت   نییاز باال تاپا یزانو که فقط دو خط طالئ یکوتاه تا دووجب باال ی سورمه ا ی مانتو  ه یتو صورتم ...  ختمیر

 ن یی...رفتم پا دمویاسپرتمم پوش  د یسف یو کفشا  د یسف ن یو شلوار ج یبا مقنعه سورمه ا  کرد یم کشی راست دوتا سمت چپ که ش 

 

 ر یصبح بخ ی مامان سالم

 

 صبحونتو بخور  ایب  ر یصبح توهم بخ زم یعز سالم

 

 نداشتم  ل یاصال م نمی بیم نوی خوشحال بودم امروز ار انقدر

 

 ی ندارم مامان لیم

 

 ی کن یبخور ضعف م ایب

 

 خورم یم  یزیچ  ه یمامانجونم گشنم بود  نه
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 میجونم گذاشتمو دبرو که رفت یشدم اهنگ ا  نیبگه و رفتم سوار ماش  ی زی اجازه ندادم چ گهید  دمویمامانو ب*و*س  گونه 

 

 جونم  یا

 

 و مهمونم شو ایرو چشام ب قدمات

 

 ارومم کن  ایپرشونه دلمب نیخونم شو بب هی گرم

 

 توخونم   چهیعطر تنت بپ  خوامیجونم م یا

 

 وونم یسر گردون د  ه ی  یستیکه ن  تو

 

 که داغونم  ایجونم ب یا

 

 جونم عمرم نفسم عشقم  یا

 

 که تورو دارم چه خوشحالم   یهمه کسم ا  ییتو

 

 جونمممم  یا
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 که چه خوشحالم تورو دارممممم  ی بونم عشقت مثل خون تو تنم ا لیجونم دل یا

 

 تو ابر پر بارونم  ی جونم خزونم ب ی جونم ا یا

 

 دونم یکه قدر بودنت رو م ایجونم ب یا

 

 یرسون یم  خوامیمنو به هر چه م  ی مونیکه م  یاگه بگ  یدونیم

 

 یمون یبگو که م ایجونب ب توکه

 

 جونم عمرم نفسم عشقم  یا

 

 که تورو دارم چه خوشحالم   یهمه کسم ا  ییتو

 

 جونمممم  یا

 

 که چه خوشحالم تورو دارممممم  ی بونم عشقت مثل خون تو تنم ا لیجونم دل یا

 

 دونم یم مونم یباشه عاشق تو م ایتا دن  دونمیم ونم یحس قشنگو به تو مد  ن یجووونم من ا یا
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 جونم عمرم نفسم عشقم  یا

 

 که تورو دارم چه خوشحالم   یهمه کسم ا  ییتو

 

 جونمممم  یا

 

 که چه خوشحالم تورو دارممممم  ی بونم عشقت مثل خون تو تنم ا لیجونم دل یا

 

 دم یشدم رفتم توکالس که سانازو د ادهیپارک کردم اهنگو خاموش کردمو پ نگیبه پارک دمیرس 

 

 ی عروس خانم خوب سالم

 

 ی تو خوب  یمرس  سالاام

 

 ستم یب ستیب

 

 ی نباش  ستمیب  ستیب یخوای م یتور کرد  نو ی...ار معلومه 

 

  ینفت یکتو شلوار اب په ی دورت بگردم نگاه چه خوش ت یاله یاومد ....وااا ن یکه ار م یزدیباهم حرف م م ینشستم داشت دمویخند 

کالس نگاه کرد منو  توووووو ...تو کل   یفدات بشم که انقدر خوشگل یییاله د یسف ه یمجلس  یکفشا  دویسف  راهنیبود با پ دهیپوش 

  ه ینفهمه براش  ی که کس  یبازه ارم طور  شمیتا حاال ن دمشیجواب بدم ازا ول که د بودن یازی لبخند ز منم که ن  هی  د یکه د
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.....وااا هنوز که   " د یبر د یتونی.....مد یخسته نباش "چشمک زد و شروع کرد به درس دادن  ه یب*و*س فرستادم اونم نا محسوس 

 از کالس مونده  قه ی دق45

 

 د یبر د یتونی م یبه جز خانم مشرق  همه

 

 در گوشم گفت :خوش بگذره ....  السا

 

 زم یازش گرفتمو و گفتم ببند عز شکون ین هی

 

اشته  گذ  ارش یخودشو در اخت ی چطور ستیچشم غره بهم رفتو مثال به دوستش اما خطاب به من گفت :معلوم ن هی از دخترا  یکی

 دوسش داره   ینطور یکه ا

 

خودمو   ی تو اصال به مخت زحمت ندا که من چطور زم یبلند شدمو رفتم روبه روشو گفتم :عز یخونسرد از رو صندل  یلیخ

 همه مثل تو ان ی کنیفکر م یکن ی....دفعه اخرتم باشه که برامن زرو پر م  رسهیگذاشتم چون عمرا به مخ نم ارش یدراخت

 

  یگفت:چ ن یکه رفتن ار نینفرا بودن ...هم ن یاخر رونیرفتن ب دوینگفت دست دوستشو کش  یزی چشم غره رفتو چ ه ی دختره 

 گفتن یم

 

 ی دار کارمی....چ زدن ی...حرف مفد م الیخیب

 

 داره  یدلم برا نامزدم تنگ شده ....اشکال  یچیه
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بود   دهینداشت کالسمون که اونم پردش کش  شتر یپنجره ب ه یراحت بود چون   المیروبه روشو دستمو دورش حلقه کردم ...خ رفتم

 ی گفتم :بله که اشکال داره ...مگه خودت خواهرو مادر ندار  نشوی....در کالسم بسته بود ...سرمو گذاشتم روس 

 

سرمو اروم سرمو اورد باال و سر خودشو اورد جلو گفت :خواهر و   چونمو ریکه دورم حلقه شده بودو رها کرد گذاشت ز دستش

 یی نفره ...اونم تو ه ی من فقط  ه یمادرو زنگ 

 

حرفارو   نیا  یحس چ یانگار بدون ه کردمی چرا تو چشماش که نگاه م دونمیحرفش غرق لذت شدمو چشمامو بستم..... اما نم نیا از

 ..... چشمامو باز کردمو نگاش کردم زدیم

 

 یسر موضوع اصل م یو بر خوب

 

 ی موضوع چه

 

 ی کردم واسه چ  لیزود تر تعط قه ی دق  45کالسو    نهیا

 

 در اورد و گرفت جلوووم یجعبه مخمل مشک ه ی بشو یحرف دستشو کرد تو ج نیاز ا بعد 

 

 ه یچ نیا

 

 جعبست ه ی فکر کنم   کنمیجا نگاه م نیلحن بازه گفت :من که از ا  هی با
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 مال منه  یعن ی.... مزهیگفتم :ب دمویخند 

 

 بهش بدم که خدارحمت کنه رفتگان شماروهم مرد  دمیگفت :نه مال مامان جونمه خر دو یخند  اونم

 

  ز یر یها نیحلقه که روش نگ  هی خوشکل بود... یل یخ ی....وااا دمیحلقه خوشکل د ه یجعبه رو گرفتم درشو باز کردم که   مویخند 

((گفت دم دهنمو گرفتم....از دستم گرفتو حلقه رو دراورد و کرد تو انگشتم  ییییی))ه هی  یبود ...از خوش  ک یش  یل یداشت خ زیر

  خوام ینفر حلقه تو دستت کرده باشه اونم من باشم ...م ه ی فقط   خوامیم اریچ وقت درش نیگفت :ه دویاروم پشت دستمو ب*و*س 

 دستاتو لمس کرده باشم   یفقط من گرم

 

 کنم فقط با تمام وجودم محکم بغلش کردم بد تر از اون   کاریچ دونستم ینم یخوش  از

 

چرا   دونمی...اما نم نمایس  ایشاپ  یکاف ای پارک  ایحاال  نمیبیم گرویدوماه هررو ز همد  نیتو ا گذرهی م  نیمنو ار ه یماه از دوست  دو

 کنه یحاال وقت هست ......بعدم بحثو عوض م گهی و م  شهیهول م  کشمیم شیرو پ یهروقت بحث خواستگار

 

 یوااا

 

بررداشتمو   رویگوش   یان م یتصم  هی  ینه...ط هی شماره هم ناشناسه موندم جاب بدم  نیا زنهیمن زنگ م  یگوش  نیبار سوم که ا یوااا

 گفتم :بله   دمویلمسشو کش

 

 دختر بود(   هی  ی)صدا ی مشرق خانم
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 هستم  خودم

 

 ن یار نامزد

 

 شما

 

 ن ینامزد ار گفتم 

 

 شما چه مربوط  به

 

 کنم یکه برات اس م یادرس  نیبه ا ایب 3ساعت   امروز

 

 ن یهست یک شما

 

 ی فهمیخودت م ایب

 

 نرم  ایبرم  یعنی.... شناختیاز کجا م  نویبود ...ار یک  نی...اکردمینگاه م م یگرد شده به گوش  یقطع کرد ....با چشمها  ویگوش  و

 

 با النا برم  د یبا کنم ینم سکیبرم ...نه ر تنها
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.... استرس داشت از پا درم  زدیشور م ییییل ی...ادرسو برام اس کرده بود ...دلم خ ادیبه النا گفتم اونم گفت م زویرفتم همه چ عیسر

نداشتم فقط موهامو   ش یحوصله ارا دمیپوش  د یشال سف و یبا شلوار ل یل  همانتو ی... فتهیب خواد یاتفاق بد م هی  کردمی....فکر م اورد یم

 تو صورتم ...رفتم دم اتاق النا و در زدم ...  ختم یدرست کردم و ر

 

 ام یم االن

 

 ا یزود ب نیرفتم تو ماش  من

 

 باشه

 

زانو   نییبود تا پا دهیپوش  ی مانتو مشک هیالنا هم اومد   قهی...بعد از چند دق نیرفتم تو ماش  دمویپوش   دم یاسپرت سف ی کفشا  رفتم

...سوار شدو   رون یبود ب خته ی و رژبود موهاشم ر  ملیر ه ی فقط  ششمیارا یاسپرت مشک یو کفشا یو شال مشک  ف یکث ه یباشلوار ل

  می اصال نشون ندم که استرس دارم ...رفت کردمیم  یاما سع کردیسوراخ م  نمویقلبم داشت س   تماسترس.... داش  یلیخ م یحرکت کرد

  نکه یبدون ا میزنگو زد  مویشد  ادهی...باالشهرم بود پ یی الی بود معلوم بود خونش و د یخونه بود که درش سف ه یبه همون ادرس... 

داشت و   یاد یباشه که درختان ز  یمتر300 خورد یاطش بهش مینگاه به خونه انداختم ح هی تو  می درو باز کردن و رفت ه یبگن ک

  یدختر  ه یبود که داشت لبا  نیصحنه روبروم خشک شدم ...ار دن یلو با دج میذره که رفت  ه یبود ... یی الیمدل و رون یخونشم از ب

  یییییی...چ شدم یم ن یرفت که اگر النا به موقع نگرفته بودم فرش زم ج یصحنه سرم گ نیا دنیبا د  د ی*و*س ب یرو با ولع م م

به من افتاد   نی(بلند گفت....تازه نگاه ارنننننی)ه ه ی ت یاون دختره تو اون موقع نو یار دن ی...النا با د کرد یم  کاریچ نجایا نیرادس 

زده   یاسپرت مشک پیت  هی  نیپوزخند به من زدو دستشو دور کمره اون دختره حلقه کرد ...ار ه ی می ما اومد  دکهی...انگار تازه فهم

با   یدرشت عسل یچشما د یشال سف  دو یوار دم پا سفبود با شل دهیکوتاه و تنگ پوش  ی لیمانتو قرمز خ ه یاون دختره هم  بود

...النا هنوزم دستمو گرفته بود که دستمو   کرد ی....اونم با پوز خند نگامون میقلو ه ا  یبا لبا یعروسک کو یبلندو فردماغ کوچ یمژها

 ی کنیم کاریچ  نجایتو ا  نیگفتم :ار دمویکش

 

 بدم  ح یمن تو ض نیس یاومد جلو گفت :وا نیرادس 
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 اسپرت بود  نمیا پ یت د یاسپرت سف  ی و کفشا د یسف شرتیت  هی با  یمشک نی شلوار ج ه ینگاه کردم   بهش

 

 نه یمن اقا ار  قیشف قیاشاره کرد (رف نی)به ار ی نیبیاقا که م  نیا

 

 خانوم نامزدشونه  مایاشاره کرد (س  نی)به دختره کنار ار  ینیب یخانمم که م نیا

 

بازو مو گرفت... اونم مثل من   ر یز دویکه النا دوباره به دادم رس   فتمی رفت و اومدم ب یاهیکه اسم نامزدو اورد چشمام س  نیهم

 کرد یفقط نگاه م  گفتی نم یچی تعجب کرده بود و ه

 

قط غرورمو  تو ف گفتمیبهت م یگفت (هرچ  ی..)با لحن عصبانی...ازم متنفر یدوسم ندار  یگفت یبهم بهم م اداته ی گفتمیم داشتم

چرخ زدو گفت   هی )انقدر شک زده بودم که اصال نتونستم جوابشو بدم (اومد دور منو النا  ی گفتیم تی درپ  یو حرف ها یشکستیم

دته که جوابت   ایکردم خوبم  ی به تو همه کار دن یرس  ی...من برا  ی رو اعصاب من بود فقط توهم  گهی داره د  ی صبر هی :خالصه ادم 

فرستادم جلو که   نو یاقا ار دمویدورو برت نپر  گه یمنم د  یتو صورتمو بازم غرورمو خورد کرد  یرو گونش زد  د یبود و دست کش یچ

اشاره کرد    مایو س   نیکه نامزد داره )به ار ی نیبیم  یرو حاال دا یاحمق عاشقش شد  ی خوب وارد بودو از پس کارا بر اومد ...تو

ازت متنفر شدمو   گه یبگم که من عقده نداشتم که غرورتو بشکنم فقط د  نو یمثل هم ...اما ا مید (حاال غرور توهم خورد شده حاال ش 

که فکر    یگرفته بود باالانقدر خودتو  یزدیکه م  ی مفت ی و حرفا ی که بهم کرد  ییها ی حرمتاه ی همه ب ه یکارم کردم به تمام نیا

تورو کفاش در خونشونم حساب نکرده   ینامزد داره عاشق نامزدشه وحت  ینیب یخانم م ی کردیهمه بردتن اما اشتباه فکر م ی کردیم

برام مهم نبود    یچی اصال ه گه یبه من نگاه کردو اونم شروع کرد به پوزخند زدن ...د حیا اون درختا و با تفر  یکیداد به   هی رفت تک

  شرتشیبه لبه ت  ن یار شیسست رفتم پ ی م نموند اروم بازومو از دست النا در اوردمو با قدمهاذره هم از غرور  هی که   دونمیم  ط فق

اشاره کرمو گفتم :ترو خدا بگو که دروغ   ن ی.....)با دست به رادس  گهیخش دارم گفتم :بگو که دروغ م ی چنگ زدمو با صدا

با دستم به   کردمیهق هق م ه ی گر ر ینکردن زدم ز هی سال گر3...بعد از  هی گر  ریزدم ز دویرک (داد زدمو گفتم بگووووووو بغضم تگهیم

چنگ زدو گفت   راهنشیترو خدا بگوووووو ....بگووووو دستاشو اورد باالو دستامو از پ  گهی:بگو که دروغ م گفتمیم دمو یکوبیم نشیس 

چرا جلسه   یکن یپول داد که اخراجشن کردن فکر م نیرادس  انقدر رفت چون  ی زدانیچرا استاد  نیکنیفکر م  گهی:نه اتفاقا راست م 

دفعه اومدمو   ه ی چرا  ی کنیکه سراسر غرورن .....فکر م  نیهست ییاحمق عاشق پسرا ی چون شما دخترا  رون ی اول از کالس کردمت ب
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فهمم که  تو ن   یلوند  ومن خرم که از اون همه نازو عشوه    یخانم محترم فکرکرد  یکه عاشقم شد  دمی گفتم دوست دارم چون فهم

که محو تو شدم چون   ی د یکه اومدم خودت فهم قه ی ....اون روز که ساناز عقد کرد من بعد از چند دق یمنو عاشقت کن ی خوایم

  یبدجور عاشقم شد  دم یرو شونه راستت د یخت یکه با ناز موهاتو ر دم ینفهم ی کنیفکر م ی کردینگام م یچشم ر یکه ز دمیفهم

  شتریدادم که ب   نیواما اون حلقه اونو برا ا  شتم یمن عاشق پ ی کنی(دوستت دارم تو فکر م ی لحن مسخرگ  بااونجا بود بهت گفتم )

که   ن یجون چشماتو باز کنو بب مایمن س   ه ی....و اما حاال نامزد اصل نمیخرد شدنتو بب  شتری)بازم پوزخند(ب جه یعاشقت کنم ودر نت

  زد یبفهمم که چرا دلم شور م تونستم ی....حاال منمیفوران عشقو توش بب تونستم یکه حاال م یی.و با چشمهاحاال واقعا عاشق شدم ....

 د یو هق هق کرده بودم که سرم درد گرفته بودو چشمام شد   هی نداره ....انقدر گر یحس چیچشماش ه کردمیکه چرا احساس م

تو رو   نیگرفتمو گفتم :ار  نوی ار یپا نیزم..با هق هق افتادم رو  .. گرفتی م  شیاز سوختن قلبم نبود داشت ات شتر یاما ب سوختیم

با   نیار یگ ی)داد زدمو گفتم (ترو خدا بگو که دروغ م  یگ یرحم به پات افتادم بگو که دروغ م ی خدا دروغ نگو من دوست دارم ب

سرمو   کردیهنوزم با پوزخند نگام م نی...رادس  رونیعشقم و از خونه زدن ب م یگفت: بر  دویرو کش مایدست س   د یپاشو کش یرحمیب

 ااااااگرفتم باال و با نعره داد زدم :خدااااااااااااااااااااااا .......خداااااااااااااااااااااا .....نهههههههه ...نهههههه....خداااااا

 

  گه ید ی....حت هی گر ر یز م یصورتش غرق اشک بوددد ....بغلم کردو زد الناست دمیبازومو گرفتو بلندم کرد نگاه کردم که د ر یز یکی

  گرفتیم شی اما مهم نبود ...دلم بود که داشت ات سوخت یزانوم م نی...النا دستمو ول کرد که روزانو افتادم زم شد یصدامم بلند نم

سوزن ته گرد   ی وقت– نید زم خور یاز جلو چشمم گذشت )وقت  نی بودن با ار یتمام صحنه ها سوخت یقلبم بود که داشت م

که اون   یوقت– هول کرد  ساده یوا نیرادس  ش یپ دمشید  یپس بگو چرا وقت دمش یتو عقد النا د یوقت –  ش یصندل ریگذاشتم ز

صورتمو برگردوندم النا زده   یا  دهیکش یصدا  باتو عقد ساناز بهم گفت دوسم دا ره(   یوقت– ختم یو نازو عشوه براش ر  یهمه لوند 

ازت   مویهم خوابوند تو صورتشو داد زد :فقط بدووون که خدا تقاص اج گه ید ی کیبگه  یز یچ نکهیبدون ا  نیبود تو صورت رادس 

  فقط  متیبخشیوقت نم  چی...ه ره یگ یخدا تقاصشو ازت م ی )و به من اشاره کرد و گفت (همونطور که حاال خوردش کرد رهیگ یم

 نه ی بیاون باال هست که هممونو م یکیچون )اشاره کرد به اسمون( یشیالسا خورد شد تو خاکستر مبدون که اگه 

 

 دم ینفهم ی ز یچ گهیرفتو د یاهیکرد بلندم کنه اما من چشمام س  یبازو مو گرفت و سع ر یز اومد 

 

 زم یعز السا

 

 ی چشماتو باز کن یخوا یقربونت بره نم ی...اج السا
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ذره باز کردم اما   ه ی رو چمام بود...باز حمت   یچشمامو باز کنم اما انگاز وزنه صد تون  خواستمیالنا انقدر بغض داشت ...م یصدا چرا

سرمم تودستم بود   ه یبودم  مارستانیتر بستم ...دورو اطرا فمو نگاه کردم تو ب  ر یدفعه د  نیبستم ....دوباره باز کردم اما ا عیسر

 کرد یسرم درد م ع یفج

 

 فدات شم ی قربونت برم خوب یاله السا

 

 قطره اشک از گوشه چشمم افتاد  ه یافتاداروم  ادمی زیافتادم همه چ ن یار ادهیالنا رو ندادم در عوض   جواب

 

 النا

 

 جونم

 

 نیار

 

 المان  یریکب یالنا بغلم کردو هق هق کنون گفت :رفت .....رفت با اون دختره ا ه یگر ر یز می بود که دوتامون بزن ی کلمه کاف نیهم

 

 اروم گفتم  ومد یبس هق هق کرده بودم صدام باال نم از

 

 النا
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 زم یعز جونم

 

لنا  کرده بودم ...ا کارش ینفسم به نفسش بسته بود ....النا مگه من چ دونستیعاشقش بودم...م دونستی کارو کرد ....م  ن یبا من ا چرا

  ه یهق هق نذاشت بق گهیشد ....اخه چرا من .....د  ی نطوریبار تو عمرم عاشق شدم چرا ا هی دوسش داشتم ....النا   یل یمن ...من خ

 کرد یم  هی فقط گر  گفتینم یچ یه  ناهامو بکنم .....ال ی گال

 

  کردمینو نگاه م  روی ب نویماش  شه یدادم به ش  ه یالنا پشت فرمون بودو من سرمو تک میسوار ماشن شد  مویخارج شد  مارستانیب از

 افتاد به جونم  شی حال و روز خارج کنه ظبط و روشن کرد اما با اون اهنگ ات ن یمنواز ا  خواستی...النا م

 

 شمی من که بعد تو اواره م چارهیب

 

 شمممممیاز پ ی که رفت شه ینم باورم

 

 زشتمو بس  ن یروزم نیزم رو

 

 ی اما تو رفت  دنت یاومدم به د یبه سخت  اما

 

 ده یدرد منمرگم رس  چاره

 

 دهیقبله هم صبرم نم  یحت نجایا
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 یییینذارم عشقتو به باز اومدم

 

 ی رسمش نبود مهمون نواز نیا اما

 

 ی رسمش نبود مهمون نواز نیا اره

 

 زم ینمونه عز ی اگه ازتو نشون رررررررمیمیم

 

 دوزم یچشمامو به در م ی ایتا ن  سوزمیم

 

 نداره  ینگو رفتنه من برت فرق  رررررم یمیم

 

 ندارهههه دهیفا  گه ینکن د هی اما گر رمیم من

 

 بدون ودا  رمیم رم یم  رمیم

 

 به خاطره ها رمیم رم یم  رمیم

 

 خداحافظظظظ  رم یم  رمیم
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 بدون ودا  رمیم رم یم  رمیم

 

 به خاطره ها رمیم رم یم  رمیم

 

 خداحافظظظظ  رم یم  رمیم

 

 پس کوچه ها تنها نذارم ن یا یام خستم چشم انتظارممم تو  چارهیب

 

 ترسمیشبها م یکیاز تار یستین

 

 لرزم یوفا دارم توسرما م یب

 

 ارمیاز غصه ها دووم ن ترسمیم

 

 رم یبگ  یز ک تو بگو نشونتو ا  رم یبگ  یتو بگو نشونتو از ک  رمی میازتو ندارم اروم اروم دارم از غصه م ینشونه ا  چیه اخه

 

دستم گلومو چنگ زدمو با   ه یبا  ومد یچرا نفسم باال نم دونمینم گرفتمیم  شینذاشت بخونه و ضبط و خاموش ....داشتم ات گه ید النا

 حضرت عباسسس ایخداااااا السا چت شد  ایداد زد : د ی که برگشت منو د  نیالنا رو النا هم ی دستمم مانتو ی کیاو 

 

 السا چته  یییاعلیاومد سمت من درو باز کرو گفت : د یباز کرد و دو نویپنجره ارو باز کرد در ماش  عیسر
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 فقط دست النارو چنگ زدم   مردمیداشتم م ی ژنیاکس یبگم از زور ب یز یچ تونستمینم

 

تازه تونستم    ه یگر  ری دم زکه زد تو گوشم بغضم شکستو ز  نیدستشو جدا کرد از دستم دستشو برد باال و خوابوند تو گوشم هم النا

  نویبرام مهم نبود فقط ار گه یاما د کردیبا تعجب نگا مون م  شد یکه رد م  ینیهرماش  هی گر ر ینفس بکشم النا بغلم کردو اونم زد ز

 ننننیقربونت برم ...ار  ییکجاا نی...اخخخخخ ار  ننننی....ار ننننی :ار گفتمیفقط م زدمو یم نگالنا رو چ ی مانتو  خواستمیم

 

نشستم ....النا   یرو صندل جون یب رونویاما کم کم اروم شدم از بغل النا اومدم ب کردم یم  هی چقدر گر دونمی...نم کرد یم  هی فقط گر النا

  نو یو چشمامو بستم ...النا هم رفت نشستو ماش  ی دادم به صندل  هی اومد دست و صورتمو شستمو تک دوی اب خر یبطر  هی رفت  عیسر

  د یفهمیسست رفتم تو اتاقم ....النا چقدر خوب م یاز شانس خوبم مامانوبابا خونه نبودن ...با قدما  هخون  میرسد  ی روشن کرد وقت

  شد یکلمه تو ذهنم اکو م هی دارم ...با همون لباس ها افتادم رو تختم دوباره هق هق و از سر گرفتم فقط   ازین یی که االن به تنها

شدم مامان بود   داریاز خواب ب ی دست  یبرد ....... صبح با نوازشا ابم کردم که خو  هی چقدر گر دونم یبود ...نم ن یاونم ار

 ی پاش  یخوا یگفت :تنبل خانم نم  دویصورتموب*و*س 

 

 قربونت برم  شمیلبخند زدم وگفتم :االن بلند م هی  ی سخت به

 

 صدات گرفته مامان ....چشماتم سرخه  چرا

 

 برا همونه  کنه یدرد م یل یمامانم سرم خ  ستین یزیچ

 

 چرا صدات گرفته  پس

 



 عشق من تنهام نذار 

88 
 

 فکرکنم سرما خوردم  م یکرد ی با النا اب باز روزی.....اوممممم ....اهان د صدام

 

 بفهمن  ی زیچ نایشدم دروغ بگم چون اصال دوست نداشتم مامان ا مجبور 

 

 ی د یلباسا خواب نیچشم غره رفت و گفت (حاال چرا با ا ه ی) ن یشما دوتا بچه ا اخه

 

 خوابم برد   نایاز بس خسته بودم با هم گه ید رون ی رفتم ب ی با ال روز ید

 

 صبحونتو بخور  ایاز دست شما دوتا ب امان

 

 ن یندارم شما بخور لیم

 

 صبحونتوبخور تا حالت بدترنشده ایپاشو ب یسرما هم خورد  کنه یچشم غره رفتو گفت :سرت درد م هی

 

 اصرار کنم  تونستمینم گهید

 

 چشم

 

 بال  یب
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عوض کردمو رفتم تو دستشو دست و صورتمو شستمو   یی مویتا پو شلوارک ل ه یبلند شدمو لباسمو با   رونیاز اتاق رفت ب مامان

....اما   دهی باد کرده قرمز ...رنگ پر یزدم ...چشما افم یپوزخند به ق هی خودمو نگاه کردم ... سادمویوا  نه ییا ی .... جلورونیاومدم ب

منو   اقتیپاکش کردم ....نه اون ل عیکه سر  د یقطره اشک از چشمم چک ه یقم بود که رفت ....عش هممهم نبود ...م  افمیق  گهید

وقت   چی)ه شد یبهم داده بود صداش تو گوشم اکو م ن یکه ار ی باشم .....نگاه کردم به حلقه ا یقو  د یبا زمیاشک بر د ینداشت نبا

 دستاتو لمس کرده باشم( ی فقط من گرم خوامیباشم ...م  مننفر حلقه تو دستت کرده باشه اونم  هی فقط  خوام یم  اریدرش ن

 

که دستمو دور کمرت حلقه کنم خودمو لوس کنم بگم اقامون    یی....کجا ی دستامو لمس کن ی که گرم  یی....پس کجا ختیر اشکم

 دنم یه کسم .....بهونه نفس کشهم ییییی.....کجا ییییییبه هق هق افتادم داد زدم :کجا ییی....کجا

 

 ...پاهام سست شدو رو دوزانو افتادم .....افتادم و هق هق کردم  د یکش  ریت  قلبم

 

 السااااا ...قربونت برم دخترم چته  یشد  یاتاق محکم باز شدو مامان و النا اومدن تو ...مامان زد رو گونشو گفت :خاک بر سرم چ در

 

 کنمم یمامان تو برو من ارومش م  ستین یز یلنا اومد روبه روم سرمو گرفت تو بغلشو گفت :چ..ا کردمی م هی فقط گر گفتمینم یچیه

 

شده که هق هق   ینکرده حاال چ هی دختر گر ن یساله که ا3....االن   کنهیم هی گر  نطوریا یچ یبرا ه ن ی...ا ستین ی زیچ رو یچ یچ

 بود حاال چش شده  دهی تا حاال شکستشو ند  ی...دختر من مغرور بود ...کس کنهیم

 

 شده  ی نطوریاتفاق بد افتاد ا هی  روز ی...د ارمشینشده ...تو برو منم االن م ی زیچ مامان

 

 افتاده  یاتفاق چه
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 میایشدم تو برو االن م یاحساس  یاد یمامان من ز  ستین ی زیدفعه من با هق هق گفتم :چ نیا

 

 رفت....النا باز سرمو بغل کرد و به لباسش چنگ زدمو با هق هق گفتم :ا.....ال....النا م یزنحرف ب میدوست ندار  گهید د یکه د مامان

 

 زم ی....جونم عز جونم

 

 نشده باشه  شیزیکجاست ....سالمه ...عشقم چ االن

 

 نداشت فدات بشم  اقتتویقربونت برم بهش فکر نکن اون ل ی باش السا .....اله اروم

 

 کردم  کارش یکرد مگه من چ نکارو یبا من ا نیچرا رادس  النا

 

 کرد یم ه یفقط گر گفتینم یچی ه هی گر ری و زد ز  اوردیطاقت ن گه ید النا

 

  هی گرم  خوامی حلقه دستت کنم .....گفت فقط م خوامیفقط خودم م گفتیاون داد بهم م نو یا نینشونش دادمو گفتم :النا بب حلقمو

 بغلم کنه و دستامو گرم کنه   اد یدستام سده کجاست که ب  نه یدستاتو خودم لمس کنم ...النا پس حاال کجاست که بب

 

 رون یاز اتاق زد ب عینگفتو بلند شد سر  ی زیچ النا

 

فکر   زدم یبا حلقه حرف م کردمویفراموش نکردم حلقش هنوز دستمه ..هرشب نگاش م نویاما هنوز ار گذره یسال از اون ماجرا م3

  ری تغ ی گرفتم و برا سانسموینرم دانشگاه ....اما مامانو السا نذاشتن ل گهی ..مسخواستم د گرفتمیم یکنارمه حس خوب  نیار کردم یم
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به خاطر من    نیعقدش و با رادو خواستیکرد م  ی عروس  ....النا هم  کنمی شرکت کار م هی که تو   الهس  ک یاودم سر کار االن  ه ییروح

 دوست داره  نویکه عاشقانه رادو  دونستمیبهم بزنه اما مخالفت کردم ...م

 

نتونستم تحمل کنم رفتم   دمید  نویکه رادس  نیخودمو شاد نشون دادم سر به سر همه گذاشتم اما هم  دونستم یتا م شمیعروس  روز

  د ی.....بماند که مامان فهم هی بق شیذره که سبک شدم بلند شدمو رفتم پ ه ی کردم   هی نستم گرتا تو  ه یگر  ریخلوتو زدم ز ی جا هی

 .... اورد یکردم اما اصال به روم ن ه یگر

 

 ...السااا مامان السااااا

 

 یمامان جانم

 

 نشده رت یبرو سر کارت تا د پاشو

 

 ی مامان باشه

 

  دمیپوش  د یبا شلوار و شال سف یکار بن یاب ی مانتو  هی .... رمیشدمو رفتم تودسشو صورتو دستامو شستم حسش نبود دوش بگ  بلند 

دادمو رفتم   ی رژقرمز ....موهامم حالت فشن ه یبا  ادیدر ب ی رو ح یکه از اون حالت ب   دمیمداد تو چشمام کش ه یفقط   شمی....ارا

 نییپا

 

 من رفتم  مامان

 

 صبحانه
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 ندارم  لیم  خورمینم

 

 دختر  ی کنیم ضعف

 

 خورم یم  ی زیچ ه یشد همونجا   گشنم

 

شدم ...ظبط و روشن   نیرفتم سوار ماش  دمو یپوش  دممیسف یسانت5پاشنه   ی بگه ...کفش ها یزی محلت ندادم مامانم چ  گهید

 کردمو سوار شدم 

 

 دارم امشب دلم گرفته  ه یگر یهوا

 

 صدام گرفته  نیهقهق زدم بب انقده

 

 زنم ی تو باخودم حرف م یروزا به جا نیا

 

 زنمیمرور خاطراتت به خودم زخمم با

 

 یییییی خند یم ی روزا با ک نیا
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 سوزممم یم  هی تو گر ی وقت

 

 درد به فکرتم هنوزم  ن یبا وجود ا یحت

 

 خواب یخسته وب یپلکا

 

 از حاله بدم داشت  خبر

 

 ذاشتیعکستو کنارم که منو تنها نم تنها

 

 قدم زدم  یی چقدر تنها ابونایخ تو

 

 باز بهم زدم  دمویتورو بخش الم یخ تو

 

 یکه انقدر ازم دور شد  شه ینم باورم

 

 یبود نگو مجبور شد  نیقسمت ا نگو

 

 سوزممم یم ه ی تو گر یوقت  ییی خند یم  یروزا باک نیا
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 درد من به فکرتم هنوزمممم  ن یبا وجود ا یحت

 

 خواب یخسته وب یپلکا

 

 از حاله بدم داشت  خبر

 

 ذاشتیعکستو کنارم که منو تنها نم تنها

 

کردم اشکامو پاک کردمو رفتم تو    هی گر ی....اهههههه من ک  دمیبه صورتم کش ی دست ه یشدم  اده یضبطو خاموش کردمو پ دمیرس 

شئ سخت ..اخخخ  هی خودم بودم اومدم برم سمت اسانسور که محکم خوردم به  ی شده بودم حسابدار شرکت ...توحال و هوا

چشمامو   افتادمین دم ید ی سد منم ازترسم به لبه کتش چنگ زدم ...وقت حلقه که دستش دور کمرم   فتادمیدماغمممم ...داشتم م 

لبه کتش و ول کردمو   ع یعقب سر دمی(گفتم خودمو کشییییی)ه ه یازترسم  دم یرو به رو چشمام د یباز کردم که دوتا چشم عسل

خمار   یعسل یبور و چشما ی موها با خورد ی م 32- 31جوون که بهش   هی کردم :  زش یانا ل عیاونم دستشو از دور کمرم باز کرد ..سر

براق با   هیدست کتو شلوار مشک ه یکه صددرصد معلومه ورزشکاره  کلشی..ه183خوردیم- 180قدش  ی قلوه ا یدماغ متوسط لبا 

ادکلنشم تمام شرکتو برداشته بود   یبو  ی ال استار اب ی با کفش ها ومد یبهش م ی لیکه خ یمشک  د یسفکروات   دویسف راهنیپ

 بودمش....  ده یشرکت ند  ن یتو ذهنم بود ......تا حاال تو ا  نیمن که فقط ار ی بود اما نه برا جذابدرکل خوشگل و 

 

 ی دماغمو داغون کرد ی ...زدینیبیبراق شدمو گفتم:چه خبرته منو نم عیسر

 

 به من  ی...شما خورد  میهم بدهکار شد  ی زی چ هی  نکهیپوزخند زدو گفت :خانم محترم مثل ا هی

 

خوب از بغل من   ام یمن دارم م ید یمن خوردم به تو جلو چشمتو ند   رو یچ ی :چ ارم یکم ب خواستمیکارم اما نم  ریتقص   دونستمیم

 رو ب
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 برو  ایجرو بحث ندارم ب ی قرار مهم دارم االنم حوصله  هی من  خانم

 

شده وگرنه نشونت   رم یکه االن د  فیح ی جروبحث بامنو نداشته باش  ی که حوصله   یباش  یتو ک  یچه خودتو باال گرفت  اوهووووو 

 دادم یم

 

چشم غره بهش رفتم و انگار نه انگار   هیاومد و سوار اسانسور شد  عینگاش کنم رفتم سوار اسانسور شدم اونم سر گهید  نکه یا بدون

 شدم  رهیکه اون تو اسانسوره به در اسانسوخ

 

خوب بود و اسمشم   یلیساله بود با منم خ23دختر    هی که  ی منش د یشدم و رفتم تو شرکت با د ادهی پ ع یسر ستاد ی...اسانسور که ا

 س یرئ ی بود بلند شدو گفت :سالم اقا نینازن

 

 از پشت سرم گفت :سالم  ییمن السام که صدا نه یبیخنده خواستم بگم بابا چشمات دودو م  ریز  زدم

 

 گه یم ی چ اروی نیاندارم پس   س یشده...مگه ما خودمون رئ  رهیپوزخند به من خ ه یهمون پسرست که با دمید  برگشتم

 

 ی جون خوب  نیبه پوزخندش محل بدم رفتم جلو گفتم :سالم نازن نکه یا بدون

 

 ی تو خوب ی مرس  زم یعز سالم

 

 گلم خوبم  یمرس 
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 س یرئ یگ یچکارست ...چرا بهش م نیا نیگفتم :نازن  عی منم سر س ینگفتو رفت تو اتاق رئ ی زیپسره چ اون

 

 ... یدونینم مگه

 

 رو یچ

 

 طراح  ی شرکتو به اقا س یرئ یاقا

 

 ه یوسط حرفشو گفتم: طراح ک  دمیپر

 

 یکه االن تو باهاش اومد  نیهم

 

 ....خوب اهان

 

 ماست  س یرئ نیبه خارج کشور...حاالهم ا خوادیطراح فروخته خودشم م ی شرکتو به اقا تمام

 

 ی چرا زودتر نگفت ی ناز یوااا

 

 شده یچرا .....مگه چ وااااا
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 گه یشرکت د ه ی...بعدشم برو تو  کنه یفوقش اخراجت م ال یخیامروز و گفتم که اونم خونسر گفت :ب ه یقض

 

 نگفتم و رفتم تو اتاقم  ی زی چ گهید  منم

 

 تق تق  تق

 

 بله 

 

 سرشو اورد تو  السا

 

 کارمون داره  س یرئ ایپاشو ب یال

 

 ام یلبخند تلخ زدمو گفتم :االن م هی

 

ساله   ه یاالن  شون یازدواج کردنو رفتم سر زندگ ی ....اونم با عل خوردمیچقدر حرص م  ی ال گفت یساناز افتادم که هروقت بهم م ادی

 پ یتلفن باهاش در ارتباطم ....ب  قیفقط از طر

 

 داد   میدلدار ی بعدشم کل کرد یم  هی گر ی ساعت پشت گوش 1بهش گفتم  نیدرباره ار  زویهمه چ یوقت چاره
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کرد اسمش :.شهاب طراح بود   ی همه ساکت بودن تا اومد اول خودشو معرف ن ینازن شینشستم پ ئسیشدمو رفتم تو اتاق ر بلند 

سرکارمون ...تو طول جلسه چند بار نگاش   م یبرگرد م یتونی کارش صحبت کرد و بعدم گفت م قه یذره برامون حرف زدو از طر  هی....

 ل زدم تو چماش که اخر اون از رو رفتو نگاشو گرفت ز اخ افتاد به منو مغرور نگام کرد منم گست

 

 ن یدار ی پدر من چرا نه ....شما چه مشکل اخه

 

 که گفتم السا ...نه  نیهم

 

ما اجازه   یبابا  نیهفته اما ا هی شمال ...فقط   می بر یسفر کار  هی  یبرا د یطراح گفت که با ی شدمو کالفه رفتم تو اتاقم امروز اقا بلند 

جرقه تو ذهنم   ه ی ع یکنم که سر ی بابا رو راض یفکر کردم که چجور  نی کنم .....نشستم رو تختو به ا  کاریخدااا حاال چ ی...ا دهینم

و براش گفتم اونم گفت    یز یبرداشتموزنگ زم به النا همه چ مویگوش   عی....سر ندازه ینم نیبابا حرف النارو زم  ا ...الن نهیزد هم

 کنمیم ش ی:بسپرش به من راض

 

 شه  ی تو فرغون تاراض ذاره یالنا مخ بابا رو م دونستم یچون م دمیراحت گرفتم خواب الیخ با

 

ببرم ...صبح زود   نیماش  د یکه از شانس خوشگل من نبا  ارنیم نیطراح هم سه نفر ماش  ی به دستور اقا م یقرار حرکت کن  امروز

ساعت  کردی....اخخخ تمام بدنم درد م نیخوابم برد رو زم زدمیکه داشتم با حلقم حرف م نطور یهم شبیشدم ....د داریب

مانتو   ه ی  کردمیهمونجور که داشتم باحوله خودمو خشک م رون ی ساعته گرفتم و اومدم ب می دوش ن  هی اول رفتم حموم  دارشدمیب6

پاچه   ی اب یبا شلوار ل دم یتا زانوم بود پوش  دادو ینشون م یداشت و انداممو به خوب  یقشنگ  ی ها یمونجوق کار نش یس  یکه رو  یل

ذره کرم   ه یتوالتم   زیبستمو شالمو سرم کردم نشستم پشت م یموهامم دم اسب ه ی... موهامو خشک کردمو همه رو زدم باال بق یفیق

خودمو نگاه    نه یی مات وتمام....تو ا  یو رژ صورت  یطالئبا رژگونه  ملیر ی کل  د یو سف ی اب ه یخط چشم محو با سا هی زدم به صورتم 

... موقع   مصبحونمو خوردم که ضعف نکن  نییتو چشم بود ...رفتم پا یل یچشمم خ هیشده بودم مخصوصا سا ی کردم واقعا که عال

  د یکه نبا ن یکردم ...خوب ماش  یخداحافظ دمویپوش  مو یاب ه یسانت10پاشنه   یقران ردم کرد منم کفشا  ریمامان از ز یخداحافظ

ساعت  د یبود با7برم ...به ساعتم نگاه کردم  د یبا اده یپ ی پا می ریگ یم جهی هم که عمرا ...پس نت یببرم ...بابام که سر کاره .....تاکس

 بسمه اهلل گفتم و حرکت کردم  ه ی... ره ید  یلیساعتم توراهم ...اخه شرکتمون خ هی  نیااونجا باشم 8
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شرکت بودن.....   ی بود ...همه جلو نی ساکم چقدر سنگ  ن یکه ا یهفت دفعه عمه بابام اومد جلو چشمم .ااا دمیکه تا رس  یوااا

  نیشلوار ج ه یسبز جذب بدنش با   شرتیت  هی تو حلقم ... ژتیکردم که نگام خورد به طراح .... پرست ی باهمه سالمو احوال پرس 

داده   ه یمارک دارشم زده بود روموهاشو تک ه یدود   نکیه بود باال و عخوشکل داد یل یخ...موهاشو  یاسپرت مشک یو کفشا یمشک

سفر   ان یاز دختر هاهم که قرار بود ن ی... بعض کرد یمرد صحبت م یو داشت با چند نفر از همکارا شی خوشگل فرار نیبود به ماش 

حاال تو تخت   ا یحال دارنا من از خدام بود بگه ن نا یا ی....واا خوردنیبدبختو م نیداشتن با چشماشون ا ششونو یرفته بودن پ

که اومده سر   ی ماه کی  نیا یکه همه غش کرده بودن از خنده ...تو  گفت یم  یچ دونم ینم دمید یخوشکلم خواب هفت پادشاه م

  نیو با نازن  بهش نگاه نکردم گه ی....د شنیهمه روده بر م ی که کس  خندونهیو همه رو م شه یمواقع انقدر شوخ م ی اما بعض هیکار جد 

سرمو چرخوندم که نگام تو نگاه طراح قفل    کردم یرو حس م  ینگاه هینیکه سنگ   می کردیصحبت م می مشغول صحبت شدم....داشت

توجه مشغول صحبت با نا   یهم نداشتم ...ب ینگاه به سر تاپام کردم ...مشکل ه ی.... کنه یمنو نگاه م  ینجور یچرا ا نیشد ....وااااا ا

نفر هم اومد... شروع کردن به   نیکالفه شده بودم که خداروشکر اخر گهی د  کردمینگاهشو احساس م هینیسنگ  ور شدم اما بدج نیزن

  ن یکه ا یطراح... واا نیبا ماش  م یافتاد ییبهارو خانم صدرا نو یطراح منو نازن شیافتادم پ میبایتقسم کردن نفرات ...که از شانس ز

و لنز هم گذاشته بود انگار    یمژه مصنوع ی فوق العاده زننده حت ششیکم داشت ...ارا ه لباس دکلت هیفقط   قای بهار چه کرده بود دق

  د یشلوار سف نویشال قرمز اتش ه یبا  ن یب ا س ن بود رنگشم قرمز اتش ری تا ز نع یکوتاه   یلی....مانتوش خ یاومده بود عروس 

رفت در سمت کمک راننده رو باز   عیسر  می نییدفعه تورش کنه ....تا اومد مابش ن ی...چشمش بد جور دنبال طراح بود فکر کنم ا

شدنو  نای....کم کم بقه هم رفتن سوار ماش ن یهم کنار نازن ییکنار من و خانم صدرا نمینازن شهیش  شیکردو نشست ..منم نشستم پ

زدم   نیالعاده غمگ  وقلبخند ف  هیانداخت ) رفتیبه شالش بانازو عشوه ور م  نجورید به بهار که همنگاه با پوزخن ه یطراح هم اومد 

ناراحت بود   نکه ینگاه هم به من انداخت اما پوز خند نداشت مثل ا هی( ...  ختمیرینازو عشوه م نیخودم افتادم که چقدر برا ار ادی

 ... یچ ی...اما ناراحت برا

 

  یباهم مشغول صحبت شدن ...بهارم که شهاب جون ..شهاب جون از دهنش نم ن یو نازن یی.خانم صدرا.. می شدو راه افتاد سوار

...منم   دادیشوخ بهش م  ی که طراح هم با لبخند جوابا  د یپرس یپشت سرهم سوال م نجوریافتاد از کاراش خندم گرفته بود ....هم

  دادم یکردمو چشمامو بستم ....داشتم اهنگ گوش م ی اهنگ پل هی اوردمو تو گوشم کردم  در  بمیاز تو ج مو یهندزفر کارم یب دمید

 بد شد  یلیکه احساس کردم حالت تهو و گرفتم اول محل ندادم اما حالم خ

 

 نینازن
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 صورتشو برگردوندو گفت :جونم  زدیکه تا اون موقع داشت حرف م نینازن

 

 بزنه کنار ...حالم بده  نویبگو ماش  بهش

 

 حالت بده  یل ی....چت شده ...خ ی بلند گفت :واا ی و صدا یبانگران نینناز

 

گفت :خانم    یخفه شدو برگشت منو نگاه کرد ....طراح هم با نگران  نینازن ی مخ طراح رو گذاشته بود تو فرقون با صدا بهارکه

 شده  یز یچ یمشرق

 

 کنار  نیبزن شه ی:حالش بد شه م نینازن

 

  چاره یزد رو ترمز که بهر ب ی جور ی عنیزد رو ترمز  نو یماش  عی دهنم که طراح سر  یدستمو گرفتم جلو  ووردم ی داشتم باال م  گهید

رفتم کنار درختا و شروع کردم باال    ع یباز کردمو سر نو یبود ....در ماش  شه یاگه کمربند نبسته بود صددرصد حاال کلش تو ش 

نگران طراح رو   ی...سرمو اوردم باال و چهره دمیابو روبه روم د یبطر  هی که   نینشستم روزم نجااوردن... واقعا حالم بد بود ...همو

 دم ید

 

 شه یحالتون بهتر م د یاب به صورتتون بزن هی

 

 رو گرفتم ...انتظار داشتم بره اما همونجا کنارم زانو زدو گفت :چرا حالتون بد شد  ی لبخند کمرنگ تشکر کردم و بطر  هی با

 

 شدم نی ....فکر کنم بد ماش  دونمینم
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 ..  مارستانیب می بر نیخوایم

 

 شم یذره اب بخورم خوب م  هی  یمرس  نه

 

  جیذره اب خوردم ...خواستم بلند شم که سرم بدجور گ  هی ...اما دهانمو شستم و  ختیریبهم م  شمینشستم چون تمام ارا  صورتمو

 جلوم دراز شد ...  یرفت و دوباره نشستم ...چشمامو بازو بسته کردمو اومدم دوباره بلند بشم که دست

 

 کمکتون کنم  نیبذار

 

 ....  تونمیخودم م ممنون

 

  شهی...هم خهی که یت  هی من که انگار   یتوجه به من دستموگرفتو بلندم کرد ...چقدر دستاش گرمه در مقابل دستا  یاون ب  اما

 ... رفت یم  جیگ ی لی...سرم خ شد یاول تنم سردم شد یذره که حالم بد م ه یودم ب نطوریهم

 

 مارستانیب  میبر نی خوایسرده م یل یخ دستاتون

 

 لبخند کمرنگ زدمو گفتم  هی ...خوب احمق جون دستات تو دسته شه هاا ... د یاز کجا فهم نیا

 

 شم یاالن خوب م ست ین یاجیاحت نه
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 ده ی...اخه رنگتم پر یگفت :مطمئن  ی لحن شکاک با

 

 شم یذره بگذره خوب م  هی

 

منو طراح که توهم بود ...اول   یدستا  دنیداشت ...با د دن یبهار د افه یکه ق ی نگفت ...وااا یزیچ  گهیاونم د نیبه ماش  مید یرس 

شد خانم   نیرفتو سوار ماش  تیصورتش شد رنگ لبو و با عصبان هیگرد به دستامون نگاه کرد ....بعد چند ثان یباتعجب و چشما

  نیداد بعد رها کرد ....نازن  فیفشار خف ه یکه حس کردم  ارم یاز دست طراح در ب خواستم یم  ستمواومدن جلو..... د نیو نازن یصدرا

شکالت داد بهم و گفت :بخور   هی نیطراح حرکت کرد ..نازن موینشست نیتو ماش   میگرفتن رفت یاومد جلود دستامو با خانم صدرا

 طعم دهنت عوض شه 

 

 یمرس 

 

  ی..وقت  کنهیداره نگام م نیماش  نه ییطراح از ا دم یرو احساس کردم چشمامو باز کردم که د ینگاه هین یچشمامو بستم که سنگ  بازم

 لبخند کمرنگ زدم ....   هی لبخند زد که منم  هی  کنم یدارم نگاش م د ید

 

  اده یحالم بهتر بود پ گه یشدن منم د ادهی خودش ...همه پ ی الی تو و میر یطراح همون اولم بهمون گفته بود که م یال یبه و دمیرس 

کاج   ی درخت اطش یبود ....تو ح اطشیح یمتر 800ا ی700بزرگ بود فکر کنم فقط   ییییی لیخ الش یو دم یکش قینفس عم ه یشدمو 

  ک یبود که نزد نیا الش ی و ه یخوب رون یبود از ب یی الیو الله ....خونشم و ی پوریش  رزو یگلها اطمیطرف ح عی مجنون بود و   د یو ب

بزرگ که وسطش   ییییی ل یسالن خ هی  یرفتیخونشو نگاه اول که م یبود .....ساکمو از پشت ماشن در اوردمو رفتم داخل ....وااا ایدر

  د یسف ه یسلطنت یسالنش پارکت بود که مبال  داشت کف   اقتا ات6 نشیی...پا شد یداشت که به طبقه باال ختم م  چیمار پ ی پله ها

  ی طالئ ی تا پنجره داشت خونش که پره ها7....  یطالئ  هی سلطنت ی بود ....اونور پله هاهم بازم مبال واریکنار د ی د ی ال س  ه یداشت ...

  یاز خدا هرچ ی اله ی واااخدمه اومد چمدنم گرفت .... هی بود ...رفتم جلو که  یطالئ  د یخونش سف ونیداشتن ...کال دکو راس 

طراح بود .....رفتمو   ش یفقط پ یخال ی جا هی که   هی بق ش یرو مبال پ نمیرفتم که بش کند ی...مکند یبهت بده دستم داشت م ی خوایم

نفر  15داشت ....کال  ن ایشرم و ح نیبود من موندم ا ده یطراح رو چسب  ی بهار نشسته بود که بازو شمیهمونجا نشستم ...مبل بقل 

از همکارا مشغول صحبت بودم که   یکی ییمنم با خان رضا زدن یتاهم مرد .....همه داشتن حرف م10تامون زن بود  5  هک  م یبود
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مال   نییپا یاتاقا میکه بخواب م یرفت می از بس هممون خسته بود گهیو د  م یشاممونو خورد میشام صدا زد ...رفت ی خدمه همه رو برا

  میجدا بود ...هر کدوم رفت نییو حمامم از پا یی دستشو س یتا اتاقم باال بود که با سرو5  قایدقباال .....  م یبود ما خانماهم رفت ونیاقا

پنجره داشت که   دونه ی... یقرمز مشک  یداشت با پتو  یتخت قرمز مشک  ه یاتاق چمدونمونم خدمه ها برامون اوردن...اتاق من  هی تو 

رو   ایدر شد یم  شدو یبازم اطیبود....پنجرش تو ح یاتاق قرمز مشک نیبود ...کال ست ا ینجرش قرمز مشکپ شدکه یبازش کردم باز م

و ازپشت هم کتفا مو    خوردیتنگ که روش عکس خرس داشت و دوتا بند نازکم رو شونه هام م  هیتاپ مشک  هی ...لباسامو با  د یهم د

ب ا س ن م بود رو   نییعوض کردم موها مم که حاال تا پا یکوتاه مشک  یل یو شرتک خ شیبه نما ذاشتیکوچولو از کمرم م  هی به 

 دم یپاک کردمو رفتم خواب شمیباز گذاشتم ارا

 

  ه ی که خودمو تو اغوشش غرق کنم که  دمی بود با لبخند نگاش کردم لبخند زدم دستاشو برام باز کرد ....دو ساده یبود جلوم وا نیار

دفعه از    هی دستشو بلند ردو زد تو گوشم .... د یمنو د نیرفتم جلو که ار  سادمیتو بغلش همونجن وا رفت  گه یدختره د  هی دفعه 

  ی بود ...خواستم دوباره بخوابم اما هرکار ی چه خواب نی.....صورتم غرق اشک بود ...بعد از سه سال ام....عرق کرده بود  دمیخواب پر

  یخداروشکر کس نییاروم رفتم پا موی.....بلند شدم کفشاو پوش  شد یم بهتر م حال د یشا اطیتو ح رفتمیذره م  هی کردم نشد ...اگه 

  نیشدم ...به ار ره ی نقطه نامعلوم خ هی مو دادم به درختو به  ه ی...اروم اروم رفتم جلو تک اطینبود ....درو باز کردمو رفتم تو ح داریب

 .....بغض تو گلوم کرده خورد  کنه یم کاریحاال کجاست ..چ یعنی... کردم یفکر م

 

 ی کنیم کاریچ نجایا

 

 گفت:منم ...منم نترس  ع ی...سر دمید  ی برگشتم که دوتا چشم عسل عی زدمو سر  فیخف غی ج هی

 

 دمی فوت وقت گفتم :نترس  بدون

 

 دم یکش  غی شدو گفت :پس من بودم که ج طونیش  چماش 

 

 ... یخوریجانم ی کنیم کاریچ نجا یاز پشت سر بگه ا یکیبعد  نیسی جا تنها وا ه ی نیایحق بجانب گفتم :شما خودتون ب افهیباق
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 که نه  معلومه 

 

 ی مطمئن

 

 حق به جانب گفت :صددرصد  افه یاون بود که باق حاال

 

 ید یرفته بود ....بحثو عوض کردمو گفتم :چرا نخواب نیاز ب بغضم

 

 ید یتو چرا نخواب برد ینم خوابم

 

 برد یخوابم نم منم

 

لحظه نگام رفت    هی .... یجذب مشک هیرکاب  هی بود با  ده یداشت پوش  د یکه سه تا خط سف ی مشک هیشلوار ورزش  ه ینگاه کردم   بهش

 من برم بخوابم  د یگفتم :ب....ببخش...ببخش ع ینگاموگرفتم انقدر هول شده بودم که سر ع یسمت عظله هاش که سر

 

  رون یب رنی لباس م  نیزدم پس کلمو گفتم :اخه دختره خنگ با ا یکی   یااصال فرصت صحبت کردنو بهش ندادمو رفتم تو ...وااا و

شونه باال  ه ی اودم بود  یخجالت نکشم اروم گفتم خوب حواسم نبود تازه اونم با رکاب نکه یا ی شونه باال انداخنمو برا هی .....هوووف 

 دمیذره با حلقم صحبت کردمو خواب  هی انداختم و رفتم تو اتاق ...

 

 تق تق  تق
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 بلهههه

 

 صبحونتو بخور  ایسرشو اورد تو اتقو گفت :پاشو بابا دختر همه منتظر تو ان ب  نینازن

 

 ساهت چنده  مگه

 

9 

 

 ام یمنم م نی...خب شما بخور دمیمن چقدر خواب یییییه

 

 بخوره  ذاره یکسو نم چی ه زی...شهاب نشسته سر م می خورد ی که م شد ین د اگه م  د

 

 چرا وااااا

 

 م یهمه باهم بخور یایتوهم ب  می صبر کن گهیم

 

 گریگفت :جوووووون بخورمت ج  نیاز جام بلند شدمو پتورو کنار زدم که نازن یتند 

 

 داد خورد به درو گفتم :زهرمار .... ی....کفشم که کنار تختم بود برداشتم پرت کردم طرفش که جاخال



 عشق من تنهام نذار 

106 
 

 

 ام یخورد به کتفشو گفتم :برو گمشو تاب قایدفعه اون لنگه کفشمو پرت کردم که دق نیا

 

 ...... رتتیبگ  اد ین ی رو دستم کس یفتیب ی بترش  ی که اله یا

 

 فکرکن   شنهادمی...دروبست اما دوباره سرشو اورد تو و گفت :حاال به پ رفت یم داشت

 

رفتم تو   عی نباشه بعد سر  ی..اول سرک کشدم کس رونیلبخند زدمورفتم ب ه یدرو بست و رفت   ع یحرف سر ن یاز گفتن ا بعد 

بلوز سبز کمرنگ   ه ی رفتم تو اتاق   عینبود و سر ی کس دم ی.....بازم سرک کش رونیو بعد از شستن دستو صورتم تومدم ب ییدسشو

.....بازم هرو کر   نییرفتم پا دموی...کفشامو پوش  دم یشمدادم تو چشمام ک  هی  بستم یموهامم دم اسب ی مشک  نیبا شلوار ج دمیپوش 

 همه به پا بود ....رفتم جلو به همه سالم کردم 

 

 سالم

 

 ن یایب گهید قه یده دق   هی حاال  نیخواستیم نی :سالم بانو افتخار داد  شهاب

 

 دمیخواب ریبد خواب شده بودم د شبید د یگفتم :ببخش دمویخند 

 

 م یبزن بالیتم وال  هیپا ای...امروز ک میکنی نشستم ...وسط صبحانه بود که شهاب گفت :از فردا کارامونو شروع م نینازن ش یپ رفتم
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بود اما االن   ی خشکو جد  ی لیاون طراح سر کار باشه موقع کار خ نیا  شد ی....واقعا باورم نم میدستا رفت باال و موافقت کرد همه

 شوخ طبع ... 

 

تا شونم با  5 ی تا از مردا اومدن باز5  م یزنونه مردونش کرد دمیذره بخند  ه ی  نکهیا یبرا اطیتو ح می از صبحانه همه رفت بعد 

سال و زن دار اما  37  ی....همشون به جز طراح باال ی.ارمانییای.اری.مردانییرضا ی تو مردا طراح.اقا  کنن یم یبردن باز  ی هرگروه

 ساله و زن نداره 34طراح  

 

 خواااام یبه جز من ........منم زن م  نیانصافه شما همتون زن داشته باش  نیاخه ا"گفت: ی جالب افهیباق طراح

 

 م یرو شروع کرد یخنده و باز  ر یز م یلحن بچگونش هممون زد نیا از

 

ماهم  22....مردها  می بود ی عال ییبودن ...ماهم منو خانم صدرا یعال نای اما ابود اوناهم بد نبودن  یعال یزدانیطراح و  بالیوال یوااا

  کنم یبراهمتون اضافه حقوق رد م م یزنا رو برد نیا اگه – می کنیسوسکشون م م ی:بچه ها دار گفتیطراح هم راه به راه م م یبود19

 گل کرد و باناز گفتم :شهااااااب جووووون  طنتم ی دفعه ش  ه ی نوبت اونا بود که بزنن توپم دست طراح  می خوردی...ماهم حرص م

 

 یمحکم برنه اروم زدوبا تعجب گفت :بامن  خواستیکه م  توپو

 

 باتو بودم  قای گفتم :دق  نشونویتوپو خوابوندمش تو زم  ریز  رفتم

 

من بود.....از نگاش معذب شدمو سرمو   خیخنده ....مردها هم اعتراض کردن به شهاب اما شهاب همونجور م  ر یکه همه زدن ز یوااا

 نییانداختم پا
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 مایناجوانمردانه نداشت یباز

 

 ن یها ببر فه یاز ما ضع نی....شما حواستو جمع خودتون کن میکه ندار معلومه 

 

 نگفت  یزیچ دویخند  شهاب

 

 نیایلحظه ب ه یها  بچه

 

...نقشه هامو گفتمو همه   ختم یمن نقشه ر  می ازشون ببر نکهیترن برا ا یقو  ی لیاز ما خ نایا نیو گفتم :بب م یجمع شد  هممون

 به نفع اونا22-20  م یموافقت کردن حاال بود

 

 شد یچ  ن ییییینازن یکرد ...منم بلند با اظطراب گفتم :وااااا نیخودشو پخش زم  نیدست بهار اومد بزنه که نازن م یداد  توپو

 

 ذره خسته بودم ..   هی  یچیاروم بلند شدو گفت :ه نمینازن نشون ینگاها اومد سمت ما که بهار توپو خوابوند تو زم همه

 

 نیشیسوسک م  ن یکه بدجور دار  نمیب یخنده منم گفتم :اوه اوه م ر یز م یهمه زد بازم

 

  یا یلحظه م هی چشمک زدم رفتم جلو گفتم :شهاب  ه ی نو یدفعه توپ دست من بود ...توپودادم دست نازن  نیا 21- 22:  میبود حاال

 تو سرته  یطان یباز چه نقشه ش  ستیتو معلوم ن امیابرو شو انداخت باال و گفت :نوچ نم ه یو انداخت تو چشمام   طونشی.....نگاه ش 

 

 ا یبابا کارت دارم تو ب نه
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 ن ی...اصالبه ما نگاه نکن ها شما حواستون باشه بچه

 

نقشه مو   ع ی....سر شه یبگم که حواسه همه به ما پرت بشه اما حاال نم ی چرت ه یدم گوشش  خواستمی م خت ینقشم بهم ر اهههه

 ش یعوض کردم اومد جلو دست به کمر گفت :فرما

 

که من    یباالتر بود به طور ی لیم خبگم دستامو بردم باال و صورتشو قاب گرفتم که چماش گرد شد ...قدش از یز یچ نکه یا بدون

  م یبکن یکارا خاک برسر م یخوایم  کردنی بودم و همه فکر م سادهیرو پنجه پاهام وا م یسانت10بودم اونم با کفش پاشنه   نشیتاس 

 ی کنیکار م یگفت :چ  یاروم ی ....شهابم که چشماش قد تخم مرغ با صدا

 

چشمات  نمیبب خواستم یدستامو رها کردمو گفتم :م  طونیلبخند ش  هیبلند شد ....با  22- 22  ادیدفعه فر  هی بردم جلوووو که  سرمو

 ه یچه رنگ 

 

  الیانقدرجنبش باالس که فکرو خ دونستمی... مهی بق ش یرفتم پ دمویخند  زیر کرد یبود و منونگاه م   ساده یهنوزم متعجب وا طراح

 نکنه  یالک

 

توپوزد   نیکه نازن  می کن کاریمونده بودم چ  د یرس یبه ذهنم نم یفکر  گهید  ییابودو نه نیاخر نمیا  میکن یباز  میخواستیم23 تا

خونو   یمزه شور  نو یکرد که محکم خوردم زم  ریگ  یپام به چ  دونمیزدم اما نم رشویاومد طرف من که رفتم ز رش ی....شهاب رفت ز

دور کمرم حلقه شدو منو   ی دست ه ی که. ستین یز یبهار بلند شد اومدم بلند شمو بگم چ نو ینازن غیج  یتو دهنم حس کردم صدا

چشماتو   زمی ....السا عز یطراح بلند شد :السا حالت خوبه چرا چشماتو بست ی تو بغلش همه دورم جمع شده بودن که صدا د یکش

 باز کن ... 

 

 چشمامو باز کردم که نگام تو نگاه طراح گره خورد  اروم
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 یشد یچ یگفت :خوب ینبانگرا

 

 ست ین یزیچ

 

 اد یلبت داره خون م ستین ی زیچ رو یچ یچ

 

 شورم یم رم یم االن

 

  م یبر یخوا یم ی جلومو گفت: خوب د یکه شهاپ پر  رون یبود رفتم ب ومده یخون ن اد یتو بغلش بلند شدمو رفتم لبمو شستم ز از

 مارستانیب

 

 برد  یباالخره ک  ی ...راست کهیزخمه کوچ ه یکه نخوردم  ریگفتم :اره بابا ...شمش  دمویراحت کنم خند  الشونویخ نکه یا برا

 

 نشون یتو اونام زدن منم خوابوندم تو پو تو زم  شیاومد پ د یاقاشهاپ پر ن یزم ی :ما توکه خورد نینازن

 

 وللللل یا

 

 شده ی ز یهنوز روبه روم بودو زل زده بود بهم ارم گفتم :چ طراح
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گفتو   ریحس کردم کالفست اخرم زودتر ازهمه بلند شدو شب بخ می نشست مینه به چپو راست تکون داد و رفت ی به معن سرشو

 میبخواب می مورفتیرفت که بخوابه ماهم کم کم هممون بلند شد 

 

 دمیتاپو شلوارک قرمز عوض کردمو خواب هی تو اتاقم لباسلمو با   رفتم

 

....نشستم روتخت قلبم تند   دمیخودم از خواب پر غم یج یتو پارک از صدا می رفتیراه م میبود با من دست تودست هم داشت نیار

اومد سرمو تو بغلش گرفتو گفت   نینازن کردم یبلند هق هق م یو بهار باکله اومدن تو اتاق .....باصدا  نیدر باز شدو نازن  زدیتند م

 گلم  ی د ید  خواب زمیعز  ستین یزیچ سسسسسی:ه

 

 کردم یصدا م نو یو اروم ار کردم یمن هق هق م اما

 

 نشده  ی زیگلم اروم باش فدات بشم چ السا

 

 شما رو هم بد خواب کردم  دمید  یخواب بد  د یگفتم :ببخش رونو یب  دمیکش ن یذره که اروم شدم خودمو از بغل نازن  هی

 

 بمونم  شتیپ یخوا ی...السا م م یبکپ م ی...ماهم بر کنهی بابا برام هندونه قاش م بکپ

 

 نیبخواب  نیتروخدا ببخشد...بر نه

 

ازت   گفتیکه م  نیصحنه ار بستمیکه چشمامو م  نیاما هم دمی بود دوباره دراز کش قه ی دق4:30ساعت   رونیاتاق رفتن ب از

  دم یدم مانتو شلوارمو پوش کردم خوابم نبرد اخرم پاش   یساعت غلت زدم اما هرکار م ی....ن رفتیسواستفاده کردم جلو چشمام رژه م

 اروم بشم  تونم ی اونجا م کردمیحس م ایبرم لب در خواستمیم رون یب ال یشالم سرم کردمو زدم از و هی موهامو بستم 
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کردمو   یپل  می اهنگ از تو گوش  ه یهمونجا روماسه ها نشستمو  ایبه در  دم یبود ..اروم اروم رفتم تارس 5نگاه کردم   م یروگوش  ساعتو

 ا یزل زدم به در

 

 بغض سر بشه  هی امشبم با  نذار

 

 چشات تر بشه  ه ی گر ر یز بزن

 

 اروم روهم یلیچشماتو خ بذار

 

 کم ی  یسبک ش  ه ی گر ر یز بزن

 

 امشب غرورو بذارش کنار هی

 

 بالذت ببار  ی هست یابر  اگه

 

 که   یاگه عاشقش هست هنوزم

 

 گه یغصه هاتو توقلب د زینر
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 خستت کنه  گه ینذار د غرورت

 

 دل شکستت کنه  د یبا ست ین اگه

 

 ی داغون  یپنهون کن  یتونینم

 

 ی اسون نیبه ا  یییینباش  ادش ی یتونینم

 

 تو   یدوسش دار  ه یعاشق هنوز

 

 تو یجار یبده اشکا نشونش

 

 ی داغون  یپنهون کن  یتونینم

 

 ی اسون نیبه ا  یییینباش  ادش ی یتونینم

 

  یییییی:چراااااااااااااااااا چراااااااااااا چرااااااا رفت دم یکش غیته دل ج بلند شدمو از  زهیگذاشتم اشکام بر چشماموبستمو

قلبمو احاطه   اد یتوبگو چرا دل بستمممممم چرااا گذاشتم ب کاررررررکنم یخداااااااااااااااا چ یییییینامررررررررردچرااااتنهام گذاشت

اااااااااااا خدااااااااااااااااا چرااااااا رفت من دوسش داشتممممم..براششش هنوز فرا موشش نکردم چرااااااااااااا چراا الکنه چرا بعد سه س 

 خداااااا تونمینم گهیعشقم بود خداااااا کمکم کن فراموشششش کنم د مردمممممیم
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تو اب شنا   دم یو دو  نمیخسته شده بودم بلند دم داد زدم خداحافظ ار گه یهق هق کردممم د نوییرو زانوهام سرمو گرفتم پا افتادم

نفسس بکشم   تونستم ینم ومد یاب نفسم داشت بند م ر یرفتم ز ومد ی خودمو خالص کنم ...اب تا گردنم م خواستمی بلد نبودم م

 ...... بستم .اروم گفتم :اشهدان ال اله اهلل واشهد ان محمد  اموچشم دادمیدستاو پاهامو مدام تکون م

 

کتفمو   نیکه محکم خورد ب   یدست  هی افتادم روشن ها و  دمینفس بکشم فقط فهم تونستمیباال نم دم یکش ی دست ه یدفعه  ه ی که 

بزنم دستشو   ی تا ومدم حرف کنه یداره نگام م   رونیح دم یاب ازگلوم اومد باال و تازه تونستم نفس بکشم چمامو باز کردم که شهابو د

 سوخت .... طرف گونم ه یبرد باالو  

 

 ی بکن یخواستیم  کاریباور نگاش کردم که داد زد :دختره احمقققق چ نا

 

  د یکشیاونم دستشو م کردمویتو بغلش هق هق م دمیگره دستمو گرفتو کش ر یحرف بزنم اما بجاش بغضم شکستو زدم ز خواست

 اروم گفت :السا رون ی ذره که اروم شدم از بغلش اودم ب ه ی رو کمرم 

 

 لرزون گفتم بله  ی داشت .....منم باصدا یتن قشنگ  یلیخ صداش 

 

  ی طونی...معلومه دختر ش  ینجور یپتو اومد انداختش رو شونه هامو گفت :چرا تو ا ه یو با   الیبه طرف و د یرفت دو عی شد و سر بلند 

برات   ی چرا چه اتفاق ی که تو خودت دم یاکثر اوقات د نه یگ غم یلیخ تی....اما روح دمیفهم م یکرد یباز  بال یاونروز که وال نویا یهست

 افتاده 

 

 دادیبراش گفتم ....گفتم و اون فقط گوش م  انویچرا اما بهش اعتماد کردمو تمام جر دونمینم

 

 شد اخرشم با دختره رفت خارج کشور  تموم
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 ی تمام شدن حرفام بلند شد ....اومد روبه روم نشست و زل زد تو چشمام ....اروم گفت :هنوزم دوسش دار با

 

 سرمو به نشونه مثبت تکون دادم  اروم

 

 م ینگفت ....فقط بلند شدو گفت :بهتره بر یزیچ

 

همه رو دراورده بود   یه صداک  یتو خودشه به طور یلیهفته شهاب خ ه ی ن یا یتو  م ید یکارا رو انجام م  می هفته است دار هی

 :  گفتیم  یز یچ هی  ی....هرک

 

 چته شهاب

 

 ی شد  ینطور یا چرا

 

 ی دار یمشکل شهاب

 

 یشد  ریچرا انقدر گوشه گ شهاب

 

 .....و
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چراهمطون   ستتت ین ی زیچ گممممیاعصباش خوردشدو بلندگفت :م ای اخر نیا گه ی...د ستین یزیچ  گفتیشهاب فقط اروم م اما

 نننید یاخراج فهم نیباره حرف بزن ن یهم در ا گه ید  یدفعه   نی به من کاراتونو بکن ن یردادیگ

 

خوب   ادیکرد و گفت که حالش ز یاز همه عذر خواه رونو ی از اتاقش اومد ب قه ی همه خشکشون زده بود... اما بعد از چنددق یعنی

 سین

 

  یهرکس نویاما چشماش غم داشت ا د یخند یو م   گفتیمبه سمت تهران ....شهاب اخالقش خوب شده بودو بازم   م یکنیم فرداحرکت 

 خواستی چرا دلم نم دونمیهمه رفتن که بخوابن .....اما نم 9ساعت   ن یبه خاطر هم می کنیصبح حرکت م5....ساعت  د یفهمیم

بشه ....چرا نگاهش غم داره   ی نطوریباعث شده که شهاب ا ی چ یعنینگاه کردم .... ایبخوابم رفتم کنار پنجره بازش کردمو به در

....به خودم اومدم چرا   زنه یلبخند م  کنهی....چره هروقت نگام م  زنه یپلکم نم یو حت زنه ی فقط زل م کنهی....چراهروقت به من نگاه م 

  هی.... دمیش باز ......مانتو شلوار قرمزرنگمو پو  یشد  وونه ید االس الیخی...چرا کاراش واسم مهم شده ب کنم یمن دارم به شهاب فکر م

  خواستم یم رون یرفتم ب  دمویسرم کردمو کفشامم پوش  مویباهاش حرف نزدم ...شال مشک گه ید  ینگاه به حلقم کردم برخالف روزا

و پشتش   ایزل زده به در  دمینفر و د هی که  دم یرس یحرکت کردم......داشتم م ایبه سمت در رونویاومدم ب ال ی.....اروم از و ا یبرم لب در

پشت سرش   قای دفعه گل کرد رفتم جلو ترو دق ه ی طنتم ی.....ش  کرد یم کاریشهابه تعجب کردم انجا چ دم یبه منه ...جلوتر رفتم که د

 ی کنیم کاریچ نجااای....صدامو صاف کردم بلند گفتم :ا ستی...معلوم بود اصال حواسش ن سادمیوا

 

...سرمو بردم   دم یخند یدم نخندم نشدو غش کردم ازخنده رو دلم خم شده بودو مکر  ی باال ..... هرکار د یمتر پر  میبدبخت ن  یعنی

  دویبدنم رفت روهزار .....نگاشو دزد  یزل زدم بهش دما دوی....خندم رو لبام ماس  کنه یلبخند جذاب نگام م ه یداره با  دم یباالکه د

 ی که ادم بفهمه اومد   یدرکن ییصدا ه ی..  یتونیگفت :نم

 

 اگر  ی گفت اد یم ادم یکه   یینگاه بهم کردو گفتم :تا اونجا هی لبخند زدمو نشستم بغلش که  هی

 

 ... یخوریجانم یکن یم کاریچ نجایاز پشت سر بگه ا ی کیبعد  نیسیجا تنها وا هی  نیایخودتون ب شما
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 که نه  معلومه 

 

 ی مطمئن

 

 صددرصد 

 

 ادته یگفت :اووووو هنوز  دویخند 

 

 که اره  معلومه 

 

 ی د ی...اروم گفتم :چرا نخواب م ید یخند  دوتامون

 

 ی د ی...توچرا نخواب  ا یاومدم لب در برد ینم خوابم

 

 ا یبخوابم اومدم لب در ینداشتم روز اخر  دوست

 

 السا

 

 بله 
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 ه ی من چ اسم

 

 طراح  یتعجب نگاش کردمو گفتم :خوب اقا با

 

 ه ی گفتم اسمم چ هی چ لم یزد تو چشمامو گفت :نگفتم فام زا

 

منو به اسم   نجاهستنیکه ا ییاونا ی...همه یکنیشدم تو چشماش ...لباشو تر کردو گفت :چرا اسممو صدا نم رهینگفتمو خ یزیچ

 طراح  ی:اقا  یگ یبه جز تو که بهم م زننیصدا م کیکوچ

 

 طراح  یبا زبونم تر کردمو گفتم :خوب ...خوب من راحت ترم بگم اقا لبمو

 

 من ناراحتم ...بهم بگو شهاب اما

 

 اقا شهاب چشم

 

 ی شهاب نه شهاب خال اقا

 

 ن ینه و ار نیافتادم که بهم گفت :اقا ار نیار ادی

 

 پلک زدمو گفتم :چشم شهاب عیچشمام اشک جمع شد اما سر تو
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 لبخند زدو گفت :حاال شد  هی

 

 گفت :السا  قهیاز چند دق بعد 

 

 بله 

 

 ....خوب امممم ....تو  تو

 

 ی بگ  ی خوایم یچ شهاب

 

 ی قصد از دواج ندار  گهید  تو

 

 ی پرس یتعجب نگاش کردم و گفتم :چرا م با

 

 جالب شده  برام

 

 فراموش کردمو ازدواج کردم   نیروز ار ه ی د یشا دونمینم
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  ینفر االن ازت خواستگار ه ی بهمو گفت :اگه  د یچسب قایجلوتر که دق د ی اما احساس کردم چشماش برق زد :خودشو کش دونمینم

 ه ی کنه جوابت چ

 

 ه ی سوال و جوابا چ نیگفتم :شهاب منظورت از ا یه بودم ....با لحن عصبشد  کالفه

 

 ینداشتم ...محض کنجکاو  یذره هول کردو گفت :منظور  هی

 

 م یبحثو تموم کن ن یا شهیم

 

 نه 

 

 چرا

 

 اعتراف کنم  خوام ی م چون

 

 ی چ به

 

  ه یبهتره بگم  ای که گرفتمت از اون روز مهرت به دلم نشست   نیزم یبخور یبهم و خواست یخورد  دمتیبار که د ن یالسا اول ادته ی

اما نشد   رمیبه خودم قول دادم حالتو بگ  یجرقه تو دلم بهم خورد روز جلسه که چند بار بهت زل زدمو توهم گستاخ بهم زل زد 

دادم اونروز که   بیرت سفر شمالو ت نیا  نی...برام جاب شد بدونم تو چته برا هم ی بود نیگ یغم یتو خودت بود  ی لیچون تو خ

  یبرا باز  دمیفهم  یبهم دست داد اما وقت یشهاب جون چه حس یگفت یالسا وقت  شهی..باورت نم می کردیم ی باز بالیوال میداشت

دو   یدستاتو گذاشت ی وقت زد یمثل کونجشک م  شتقلبم دا ی د سایپا وا  یاومد سراغم اون موقع که رو پنجه   یحس بد  هی  ی گفت
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که   نیهم یغرق کن  ایخودتو تودر  یخواستیکنه ....اونروز که م خواد یم  کاریدختر چ ن یطرف صورتم تعجب کردم با خودم گفتم ا

  کنمیم کاریچ  دمیکه احساس کردم قلبم از دهنم دراومد اصال نفهم یشد یغرق م یاومدم دنبالت داشت رون یب  یگذاشت ال یپاتو ازو

  تو یناراحت تونمینم ی که عاشقت شدم که حت  دمیبودم اونروز فهم یعصبان یییلی خ ییییل یدادم خ نجاتت دمو یفقط با سرعت نور دو

  یهنوز عاشقش یگفت   نکهیو ا  یبرام گفت  زو ی همه چ ی دوباره دارمت ...وقت  نکهیداشتم ا  یخوب  یلیبغلت کردم حس خ ی وقت  نمیبب

وار عاشقتم بامن   وونه ی.....السامن دوستت دارم د گم یوار شدم حاال دارم م د یاوم  ی کنیم فراموشش  یشکستم اما االن که گفت

 ی کنیازدواج م

 

جواب بدم ...دستشو اورد باالو خواست بذاره رو بازوم   ی ...اصال موندم چ زد یپلکم نم ی زبونم قفل شده بود حت کردم ینگاش م فقط 

  کاریچ نمیپشت سرمونگاه نکردم بب یحت  دمیدو ال یرف وعکس العمل نشون دادم دستشو پس زدمو بلند شدمو به ط عیکه سر

تو تختم نفس نفس    دمیرفتم تو اتاقمو دراز کش  دمیکرد فقط دو کاریچ  نمینکردم بب ه اصال پشت سرمو نگا دم یدویفقط م  کنهیم

طعم عشقو بچشم   تونم یچرا نم یلعنت به تو چرا تنهام گذاشت ن یلعنت به تو ار  ختیقطره اشکم ر  نی غلت زدم که اول ه ی..... زدم یم

کنم   کاریچ  دونستم ینم شد یمدام تو سرم اکو م حرفاش بود 4:30صورتم غرق در اشک شد ...بع ساعت نگاه کردم   د ینکش هی به ثان

  دمیفهمیاصال نم ادم سیدوش وا ریبلند شدم حولمو برداشتمو رفتم تو حموم با همون لباسا ز خوامشیفقط مطمئن بودم که نم

نبود ....مانتو   دن یوقت برا خواب گه ید رون یدوش بودم لباسامو دراوردم خودمو شستمو اومدم ب ر یز قه یدق 10غلط .... ی درسته چ یچ

بود   قهیدق4:50پف چشمام معلوم نباشه ساعت  اد یکه ز دم یمدادم تو چشمم کش  هی  دمیپوش  یباشلوارو شال مشک مو یقهوه ا

صبحونه اصال   زیسرم نییبودن چمدونم برداشتمو رفتم پا داریبود که همه ب 5:10دم اتاقو مرتب کردم ساعت  لباسامو جمع کر

 میکه سوار شد  نیمثل قبل هم م یشد  نیبعدشم سوار ماش  نمش یسرمو بلند نکردم که بب

 

 اصال دوست نداشتم باهاش چشم تو چشم بشم  دمیخواب

 

 السا

 

 زم یعز السا
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کس به   چیه  دمیداغ کردم ... سرم چرخوندم که د  رش یزل زده به من از نگاه خ نه ییشهاب از تو ا دمی اروم باز کردم که د چشمامو

 ستین نیجز من تو ماش 

 

 کجان  بقه 

 

 رو رسوندم ادرس خونتونو بگو برسونمت  اونا

 

 رم ینگه دار خودم م نجایهم یمرس 

 

 سختته  ینطور یبگو ا ادرستو

 

زشته ازش تشکر   دم ی....د نییبعد دم خونمون نگه داشت .چمدونمو برداشتمو رفتم پا قهی ادرسو دادم چند دقتعارف نکردمو   گهید

 اروم گفتم نینکنم به خاطر هم

 

 ...خداحافظیمرس 

 

 السا

 

 بله 

 

 فکر کن  شنهادمی برات سخته اما به پ دونمیم
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 میخورریکنم ما به درد هم نم دوارتیام یخود یب  خوامیشهاب من فکرامو کردم ..نم راستش

 

 ...ارم گفت:چرا  دمیوضوح جا خوردنشو د  به

 

 دوست داشته باشم  تونم یندارم ببخش نم اقتتوی...اما من ل ناستیاز ا شترینه تو ارزشت ب  یتو بد  گمینم

 

 بزنه که نذاشتم ادامه بده و زنگ خونه رو زدم  ی حرف خواستیم

 

 ه یک

 

 مامان باز کن  منم

 

 تو دخترم  ایربونت بره بمامان ق یاله

 

دادم به در   ه یصبر نکردمو درو بستم و تک گهیزل زده بود به من ..د نطور یهم دمشیباز شد درلحظه اخر که د کیت  یباصدا در

 ....رفتم طرفشو تو اغوشش غرق شدم  رون یب د ی..در خونمون باز شدنو مامان دو

 

 ی مامان جونم خوب سالم
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 ی توخوب زمی قربونت برم اره عز ی اله سالم

 

 ستم یبد ن  بله

 

 ساعت گذشت که درو زدن  م ییتوخونه ن می رفت رونویاغوشش اومدم ب از

 

 مامان  ه یک

 

 زم یعز دونمینم

 

 اد یب یبود کس قرار

 

 نه 

 

 دم یگفتمو رفتم خواب ر یبودمو شب بخ ششونیشب پ12من اومدم تا  د ی الناست .....اخ که چقدر ذوق کرد د م ید یباز کرد که د درو 

 

 تق تق  تق

 

 بله 
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 کارت داره  سیرئ  ی:السا اقا نینازن

 

 باشه

 

 رفتم تو  دش ییبفرما یدوتا تقه زدم که با صدا دمیشدمو رفتم به در اتاقش که رس  بلند 

 

 ن یداشت ی کار بامن

 

 ن یبش ایب اره

 

 که گفت :اونجا نه  ی نشستم رو صندل رفتم

 

 ....  نجایبغلش اشاره کردو گفت :ا هی صندل به

 

 بلند شدمو رفتم کنارش نشستم اروم

 

  تونم یاما دوست دارم باور کن عاشقتم نم کنمیم ی بگ  یمجبورت کنم ..اما باور کن عاشقانه دوست دارم .. هرکار  خوام یالسا نم نیبب

 فراموشت کنم ....... 

 

سالته مگه  25اون رفته ...تو االن  یهمش به فکر اون باش  یتون ی.تو نمگرمشو گفت :بهم اعتماد کن ... ی دستا ن یگرفت ب دستامو

 ی تا اخر عمرت ازدواج نکن گه ید ی تونیم
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 خوامت یهمون اول حرفمو زدم نم  من

 

 ی کنم که بفهم کاررر یچ گهید خوامت یزد :اما من م داد

 

 بهت ندارم  یگونه حس چ ی..اما من ه گفتمیدرصد احتمال داشت دوست داشته باشم خودم بله م  هی شهاب اگه  ن یباش ....بب اروم

 

 رون یشدمو رفتم ب بلند 

 

 کرده   میدم خونمن روان  ادیم  ای کنهیتو اتاقش باهام صحبت م هی اقا منو ولم نکرده هرروز  نیاما ا گذرهیماه از اون ماجرا م1

 

 رون یسر برم ب ه ی دمی سررفته ...لباسامو پوش  عینرفتم سرکار حوصلمم فج امروز

 

 رون یمن رفتم ب مامان

 

 زم یعز باشه

 

 موقع  نیداشت ا  کارمیبود ...تعجب کردم چ نیزنگ خورد نازن  میکه گوش  رفتم یم داشتم

 

 الو
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 ی ...السا خودت السا

 

 نگران بود ....  یلیخ صداش 

 

 شده ی زیاره خودمم چ سالم

 

 ا یو گفت (السا ب ه یگر  ری دفعه زد ز  هی ) سالم

 

 شده  یچ نینازن

 

 تصادف کرده  شهاب

 

 ییییییی چ

 

 تو کماست ایب السا

 

 کم ...کما  ییییمونده بوددد.....چ یاز دستم افتاد...اما دستم همونجور به جواب دادن گوش  یکه اسم کما رو اورد گوش  نیهم

 



 عشق من تنهام نذار 

128 
 

که    یجور  ادیروشن کردمو باسرعت ز نویماش  رون یزدم از خونه ب عیبرداشتمو سر  مویگذشت که به خودم اومدم گوش  قه ی دق چند 

ادرسو اس   دم یبرداشتم که از السا بپرسم که د مویادرسو ندارم ...گوش  ی بلند شد .....اههه لعنت نمیماش   یها ک یالست غیج یصدا

لرزون   یبود ...باقدمها ساده یزنو مرد وا هی  شیکه پ  دمید  نوینازن مارستانیرفتم تو ب  عی سر دمیرس  یچطور  دمیکرده ...اصال نفهم

 ......  هی گر ر یطرفم خودشو انداخت تو بغلمو زد ز د ی از اشکش دو سیباصورت خ  د یکه منو د   نیرفتم جلو نازن

 

 شده  ی....چ نینازن

 

اگه نداد   چیدفعه اخره اگه جواب مثبت داد که ه ن یجمع کرد و به من گفت :ا لشویاصال حوصله نداشت وسا یومد یکه تو ن  امروز

 کنمینگاه نمپشت سرمم  گه ید  رمیم

 

 درصده ..... 30تصادف کرده ...احتمال زنده موندش  ی عیساعت بعد زنگ زدن گفتن به طرز فج مین

 

 کجاست االن

 

 اتاق اشاره کرد  هی دست به  با

 

  ی اشک شد قدم بعد  سیقدم صورتم خ نیاشک ....سوم ن یقدم ......دوم نی ....دوم ختیقطره اشکم ر  نی قدم برداشتم جلو که اول هی

 دم ینفهم یز یچ گهیرفتو د یاهیرو برداشتم که چشمام س 

 

 ...السا السا

 

 نیچشمامو باز کردمو گفتم :نازن اروم
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 جانم

 

 شهاب

 

 هوشهیب

 

 خوابوندمو گفت :سرم تو دستته  نیبلند شم که نازن اومدم

 

 نمشیبب د یگفتم :با دمو یازدستم کش سرمو

 

  ر یز دمشیرفتم جلو اتاقش که د  رونی نکردمو رفتم ب یاما توجه ومد یبودم خون م ده یکش تخت بلند شدم دستم که سرمو از

 دستشم تو گچ بود ....اروم صداش زدم  ه یاز دستگاه ها بود صورتش کبود بود   یانبار

 

 شهاب

 

 بلند تر گفتم :شهاب ندفعهیا

 

 زدمو گفتم :شهاب جونننن من پاشووو شهاب غلط کردم پاشو شهاااب غیج
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 شد یداشتن ارومم کنن اما نم ی ها سع ی تاپرستار اومدن به زور نشوندنم روصندل چند 

 

 شهااااااب یبر  د ی...شهاب تو نبا ن یکن ولم 

 

دستشو گذاشت رو شونمو   شمیسالش باشه اومد نشست پ42- 41ومد یکه بهش م   یخانم چادر  هی  کردمیصداش م کردمو یم ه یگر

 ییبغض الود گفت :تو السا ییبا صدا

 

 ه ی گر ر یزد ز دو یاره تکون دادم که بغضش ترک یباد کرده بود ....سرمو به معن ه یاز زور گر چشماش 

 

  ومد یبود مدام تو ذهنش اسم السا بود ورد لبش شده بود السا شبا داغون م دهیکه تورو د ی دوست داره ...از اون وقت  یلیخ پسرم

 کنم یم  شیه اما راض:دوسم ندار گفت یتوخونه و م

 

 ی بن یبیمنو نم گه یاما اگع نداد د چ یداغون بود اومد بهم گفت :اگه امروز جواب مثبت داد که ه  یلیصبح خ امروز

 

 اشک دستمو گرفتو گفت :تورو به حضرت فاطمه زهرا قسم اگه حاش خوب شد بهش جواب مثبت بده  با

 

چادر   هی کنم :رفتم به طرف نماز خونه ..وضو گرفتمو رفتم تو  کاریچ  دونستم یم قا یاشک بود بلند شدم حاال دق س یخ صورتم

 ایکن شفاش بده خد   یبزرگ ایب یخوبم یتو خدا دونم ینبودم ...اما م یبنده خوب  دونمیم اااااایسرکردمو افتادم به سجده :خدا

  زنم یحرف نم ن یشبا باحلقه ار گهیعاشقش شدم .....د ی دونیکه م دونمیم ایدا...خ فته یبرگ از رو درخت نم ی اگر نخوا دونمیم

 ایتمام نمازامو بخونم ...خدا یاگه شفاش بد  دم یقوللل م ایکم کم عاشق شهاب شدم خدا  گهید کنمیبغض نم ادیاسمش م  گهید

 ااااابخورم خدااااا گهیشکست د  ه ینذار  ایخدا رمیتمام روزه هامو بگ  دمیقووول م 
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به بعد مادر جون   ن یخوشحال شدو گفت:از ا ی اما هنوز شهاب تو کماست به مامانش گفتم جوابم مثبته ...اونم کل گذره یماه م هی

:توکلم برخداست ....کار منم شده بود نماز خوندن و دعا   گفت یصداش کنم کار مادر جون شده بود قران خوندنو دعا کردن مدام م

 خواستمیخدا کمک م  کردن از

 

 موافقت کردن  نامیکه مامان ا ششیبرم پ د یگفتم دوستم تصادف کرده با نایماه فقط دوبار رفتم خونه به مامان ا هی  نیا ی تو

 

 تق تق  تق

 

 بله 

 

 سالم

 

 د ییدخترم بفرما سالم

 

 شهاب طراح که تو کماست بپرسم یدرباره خواستمیمزاحم شدم م د یببخش

 

برخدا و منتظر   میتوکل داشته باش   میتونیفقط م  ستیدکتر گرفته شدو گفت :راستش دخترم حال شوهرت اصال خوب ن صورت

 میمعجزه باش 

 

 نمشیبب تونمیبود گفتم :م دایکه بغض درونش هو ییصدا با
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 شه یدخترم تو کماست نم  نه

 

 قه ی دق5فقط  کنم یم خواهش

 

 قه ی دق5دلش به حالم سوخت که سرشو تکون دادو گفت باشه اما فقط   فکرکنم 

 

 ممنون 

 

 کنم یم خواهش

 

با   دمش یاز جلو د یماسک زدمو رفتم تو اتاق شهاب ....وقت  دم یلباس سبز رنگ که مخصوص بودو پوش  ع ی رون یشدمو رفتم ب بلند 

  ایقربونت برم ...جون من بهوش ب یفتم :شهاب الهگ  دمو یبستم ....دتش که شکسته بودو اروم ب*و*س  هی درد چشمامو چند ثان

....شهاب با هق هق گفتم :پاشوووو اومدم بهت جواب مثبت بدم   گماینم یچی ه یاین وش اومدم امروز بهت جوابمو بدم ...اگه به

  یکیبا  رمیم  ی نش داریب شهااااب ترو خدااااا اگه  میبچه دار بش  میجون من پاشوووو....توروخداااااا شهاب جونم پاشو باهم ازدواج کن

 ااااپاشو تروخدا ی پرستیکه م ییها ترو جون من پاشو تروبه خدا گهید

 

 وقتتون تموم شد  خانم

 

 ایبهوش ب ی دم گوشش اروم گفتم :تروخدا اگه دوسم دار دمیاروم دست شهابو ب*و*س  بازم

 

  رونویاومد ب  عی کردن که پرستار سر ه یطرفش خودمو انداختم و بغلشو شروع کردم به گر دمیدو دمیکه مامان جونو د  رون ی ب رفتم

 داد زد:دکترررررر....دکتررررررر
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 رفت تو اتاق شهاب عیطرف اتاق که دکتر چند تا پرستار سر مید یمادرجون دو با

 

 شده  یچ مامان

 

 دخترم  دونمینم

 

 ره ینم مامان

 

 حرفا نزن توکلت برخدا باشه  نیاز ا سسسسیه

 

  نیشد که محکم خوردم زم ی چ دونمی که نم  دمیها بلند شدمو به طرفش دو ی از رو صندل رون یدکتر اومد ب   قهیاز چند دق بعد 

 دخترم   شد یخدا مرگم بده السا چ یماامانجون داد زد :واااا

 

 شد  یمامانجونو دکتر بلند شدم بدون توجه به درد سرم گفت :دکتر شهابممم چ باکمک

 

 ی پرس یحال شهابو م یر یازحال م یدار  دختر

 

تو اتاق سرمو    می خونه دکتر بلند شد که کمکم کنه بر دم یکه د میشونی روپ دمیحس کردم دستمو کش م ینیرو رو پوش   یداغ زیچ

 رفته گفتم :شهاب لی تحل  یباصداگرفتمو  دشویکه رو پوش سف میپانسمان کن
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 باالست شمیاریباش دخترم بهوش اومده ...معجزه شده بهوش اومده هوش  اروم

 

 شکرت  ایلبخند زدمو اروم تو دلم گفتم :خدا هی

 

 شکرت ایو بلند گفت :خدا ه یگر  ریمادر جون زد ز اما

 

 دمینفهم یز یچ گهیرفتو د  جیگ سرم

 

 دخترم  السا

 

 باز کردمو اروم گفتم :جانم چشمامو

 

 ی خوب زم یبال عز یب جانت

 

 شهاب شی برم پ خوامیکرد اما اروم گفت :بله ....م یدرد م   یلیخ سرم

 

 السا گه یکه بهوش اومد فقط م  نیهم نمیا نی ...هردوتون مثل هم می ریکنم سرمت تموم شه باهم م صبر

 

  نوییپا دمیلبخند تلخ زدم ....تا سرم تموم شد منم هفت دفعه مردمو زنده شدم ...باالخره پرستار اومدو سرمو دراورد ..از تخت پر هی

 م یبر ی گفتم :بدووومامان
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 دزدنش یگفت :نترس دختر نم دویخند  یمامان

 

 ام یاب بخورمو ب وان یل  هی ن خسته شدم برم گفت :تو برو دخترم م یبه اتاقش که مامان مید یرس  یوقت  م یباهم رفت دمو یخند  منم

 

  زدیچشم گفتم رفتم دم اتاق چشمامو بستم قلبم داشت تند تند م هی منم  میکه منو شهاب تنها باش   گهیم ی بود داره الک  معلوم

بودو دستش تو گچ بود ...سرشو   دهیدوتا تقه زدمو رفتم تو اتاق ...روتخت خواب  زدیقلبم مثل گنجشک م دم یکش قیدوتا نفس عم

قطره اشک   هی ....چشمامو بستمو اروم  نمیفوران عشقو تو نگاش بب  تونستمیبه سمتم برگردوند و نگاشو دوخت تو نگام حاال م

 اروم رفتم چلو زل زدم بهش ...ماسکشو برداشتو گفت :السا ختمیر

 

 له اشک :ب ن یدوم

 

 ...  ی کنیمن ازدواج م با

 

 شدم اشکامو پاک کردمو گفتم :من که حرفاموبهت زدم گفتم که نه  طون یش  باز

 

 فقط برو  م ینینب گه یکه د ییجا رم یم  امیدنبالت نم گه یگفت :برو د  دویقطره اشک از چشمش چک  هیبستو  چشماشو

 

شو دراوردم ...رفتم جلو اشکشو پاک کردم و گفتم :تو  اشک ی شوخ هیزده به اشکش نگاه کردم لعنت به من که به خاطر متعجب

 بگم عشقم  ی به ک گهید  یبر
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 کردم ...شهاب  یگفتم :شوخ  دمویپ ونگ اروم خند  نگیشد اندازه توپ پ چشماش 

 

 که عاشقت شدم ..عشقم   دمیچندماه فهم نیدوست دارم ...ا  ییییلیزدم تو چشماشو گفتم :خ  زل

 

 ی کنیاون دستش که سالم بودو گرفتمو گفتم :اقامون بامن ازدواج م کردیاون بود که با تعجب منو نگاه م حاال

 

 گفت :ازخدامه خانمم دویخند 

 

 که از لفظ خانمم غرق لذت شدم ...  یواا

 

 گفت :به جان خودم تو حسرتش مونده بودم بدجور دویخند 

 

 ....  دمیب*و*س  شویشونیپ دمویخند 

 

 وقت تنهام نذار چ یه گهید

 

 چشم  یبراش حرفم لذت بخش بود چشماشو باز کردو گفت :برو یل ی. بست فکرکنم خچشماش 

 

 یخواستگار اند یکه مرخص شد نماز خوندمو خدارو هزار مرتبه شکر کردم ..امروز قراره ب ی هفتست که مرخص شده روز هی شهاب

...منم چشم غره   دمیخند ی تو اتاقم تو اشپزخونه مامانو الناهم بهم م  رفتمی م یفقط ه  کنمیم کاریچ دونستمیاز صبح تا حاال اصال نم

 واونا انگار نه انگار رفتم یم
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  یشال طالئ ه یبراق با   ی دست کتو دامن مشک ه ی  رونیساعت تو وان بودم بعدم خودمو شستمو اومدم ب می ن هی حموم  رفتم

خط چشم محو   ه یو    یچشم خاکستر هیکم کرم زدم باسا ه ی توالت  زی...نشستم پشت م رونیب ختم یور ر ه یموهامم  دمیپوش 

که اصال معلوم نبود فقط به حائل معلوم بود رژقرمزم با    یکم رژگونه به طور   یل یرژقرمز و خ ه یو  ملیر ایتو چشمام وکل دمیکش

خص شد درش  از حلقم نگاه کردم همون موقع که شهاب مر یشده بود به انگشت خال یقشنگ  یییلیچشمام تضاد خ هیاهیس 

  ی کرده بود صندال خ یدستام   تمچرا انقدر استرس داش  دونمیبلند شدم نم ی از رو صندل عی اوردن انداختم دور .... درو زدن که سر

 که النا دم گوشم گفنت :اوالال  سادمیوا ه یبق شهیپ نییرفتم پا دمویپوش  ممیمشک

 

  شو یور یدرشت عسل ی و چشما ی جوگندم ی ساله باموها45مرد   هیاول باباش اومد  ساد یازش گرفتم که مثل ادم وا شگون ین هی

بود و اومد تو با باباش دست دادم اما مادرش مادرانه   ی ..معلوم بود شهاب چشماش به باباش رفته بعدش مامانش که چادر لیبیس 

  شرتیت  هیزده بود .... ی پیکه عجب ت یابعدشم شهاب ...وااا دم یدستشو ب*و*س  روم منم ا  د یتو بغلشو صورتمو ب*و*س  دمیکش

دل به دل راه داره نگاه باهم   گنیجوووون م  یوااااا  یمجلس یو کفشا یو شلوار مشک   یو کروات طالن  ی با کت اسپرت مشک یمشک

  د یکردو با النا دست داد به من که رس  ی*س و بزرگ تو دستش بود ال با مامان دستداد بعد بابا با روب* ی لیگل خ ه ی م یسد کرد

 نیسد کن  نجوریبعد ا ن یبذار القل نامزد کن ه یزیاما االنا گفت :نوچ نوچ نوچ خجالتم خوب چ میمامانو بابا رفتن که ما تنها باش 

 

 کرد ینگام م ره یت که اروم تشکر کردم هنوز خو الناهم رفت گو به سمتم گرف  مید یتامون خند  سه

 

 ی خوشگل شد  چقدر

 

 پشت چشم نازک کردمو گفتم :بودم  هی

 

 ی که بله صد البته خوشگل تر شد   اون
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 یشد  پیخوشت یلی...توهم خیمرس 

 

 پشت چشم مثل من نازک کردو گفت :بودم  هی

 

 گفتم :اون که بلههه  دمویخند 

 

 به ما :  د یبحث از ابو هوا گرفته شد تا رس  مینشست مو یرفت باهم

 

به   هی ...مهر یدختر خوشگل شما واسه پسرمون خواستگار  نیواسه ا میسخن دوست خوش تر است ما اومد  م یاز هرچه بگذر خوب

 قبوله  نیبگ  یعهده شما هرچ

 

 گرفته   ی داده ک ی رو ک  هی:مهر بابام

 

 د ییبفرما د یدار اریاخت

 

 دخترم بگه  یهرچ راستش

 

خدا  یگانگ ی ت یسکه به ن1حضرت فاطمه و  ه ی:اب باشه مهر خوامی م مینگاه ها برگشت سمت من منم گفتم راستش من مهر  همه

 چون شهابو از خدا دارم 
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  یبودن بماند که مامان چقدر دعوام کرد که بهش دروغ گفتم ...همه موافقت کردن به جز بابا دهیهمه تصادف شهابو فهم گهید

 پشت قبالت  ندازمیهم تو شمال م الیو  هی ناستیاز ا شتریب که گفت :کمه دخترم تو ارزشت بشها

 

 و تمام  م یریروهم باهم بگ  ی و قرار شد عقد و عروس  م یهمه موافقت کرد که 

 

و باالنا   دمیپوش  د یبلند شدم مانتو شلوار قرمزمو باشال سف ع یوقت دارم سر شگاهیتو ارا7اخجووون امروز عقدمه ساعت  یواااااا

 پدرم دراومد  شگرهیارا ن یدست ا ر یافتادم ز ی که از وقت  ی.....وااا شگاهیارا میرفت

 

 بلند شو لباستو بپوش  زمیشد عز تموم

 

  شد یفوقالعاده پف دار م نییپابود که تاکمر تنگ بودو از کمر به  یریعروس فوق العاده پوف دار دکلته رنگ ش  راهنیپ ه ی لباسم

که   نه ییرفتم جلو ا عی برام وصل کرد ...سر شگرهیو تور روموهامم ارا دم یپوش  دمم یسف ه یسانت12پاشه دار  ی و کفشا دمشیپوش 

  د یکرم و پنکک زده بودن که شده بودم سف  ای....کل ومد یفوق العاده بهم م شمیشدددددم ....ارا یچنگاه  ی.....وااااا نم یخودمو بب

گل دراورده بود   ه یزده بود با خط چشم پهن که دنباله داده بودو کنار چشمام  د یچشم سف هیابروهامو داده بود باال و سا یبرف

شده بودم از   یبود تو صورتم واقعا که عال  ختهی ور ر  هی جلومم  یی درست کرده بومدو موها  یموهامم ابشار  یبا رژطالئ ی رژگونه اجر

 نشست یانداختو گفت :ببخشد بعد شما ک ی نگاه عاد خ یکه همه نگاها برگشت سمت من النا اومد کنارمو   رونیاتاق رفتم ب

 

 النا حالت خوبه  وااا

 

 ی چشماشو گرد کردو گفت :السا خودت النا

 

 امرزمه ین پ عمه خداب پ
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 بغلم کردو محکم فشارم داد  یچقدر خوشکل شد  شهههیالسا باورم نم یوااااا

 

 له شدم  ی اوخ ال اوخ

 

 تیالسا خوبه حاال عقدو عروس  یناز شد  یلیخ

 

 اخ گفت  هی کوبوندم رو پاش که   کیبلند کردمو ش  پامو

 

 یوحش

 

 کرده بود  سی لیساده موهاشم باب شیبود با ارا ده یپوش  نیلباس دکلته قرمز اتش ه ی ..النا هم  دمیخند 

 

 ن یاقا داماد اومد شتلتونو بپوش  ی گفت :خانم مشرق ارشونیو زدن که دست  شگاهیارا زنگ

 

 هم اومده بود  لمبرداریف رون یب میرفت دویالناهم مانتو شالشو پوش  دمیبه کمک النا پوش  شنلمو

 

 ی بامن طرف  یبکن  م ی....شهاب نگاه چپ به اج نیخوشبخت بش ی:وااا النا

 

 شما نگاه چب بکنه  هی ت :مگه من جرئت دارم با اجگف دویخند  شهاب
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 م یکه ندار معلومه 

 

گاااد   یاوماااا نمشیذره کاله شنلو داد عقب که تونستم بب ه یکه النا رفت شهاب اروم دستاش اورد جلو  مید یسه تامون خند  هر

کرده   غ یت شی المصب ش  ی مجلس ی با کفشا ی مشک د یکروات سف دویسف  راهنیباپ یکتو شلوار براق مشک ه یشده  یاقامون چ نیبب

 د یب*و*س   مو یشونیبود اروم اومد جلو پ

 

 شدم خوشگل

 

 ی کمه محشر شد  خوشگل

 

درو بست چشمامو بستمو اروم زمزمه کردم :خداوندا    نویکمکم کرد نشستم تو ماش   نیدستمو گرفتو بر به سمت ماش   دمیخند  زیر

 خوشبختم کن قربونت برم صد هزار مرتبه شکرت خدا جونم  کنم یالتماست م یذاری که تنهام نم دونم یشکرت م

 

تو    می رفت مویعکسامونو گرفت ه یاتل یروشن کرد.....رفت  نویو مش د یباز کردو نشست دستمو گرفت اروم ب*و*س  نویدر ماش  شهاب

با اسفند اومد جلومون که شهاب دوتا   ی...با وردمون همه دست و سوت زدن مامان م یریرو بگ  یکه قراربود عقدو عروس  یباغ

تو   مو یرفت میدادیماهم جواباشونوم گفتمیم ک یهمه بهمون تبر مو یرفتیجلو م تدست تو دس  شینیگذاشت تو س   یسپرچک پنجا

گذشت که عاقد اومدو خطبه عقد و خوند    ی....کم دن ی*ق*صریبودن وسطو داشتن م ختهیهمه ر م یمخصوصمون نشست گاهیچا

عاقد خطبه    ه ی....بار اول  خوندمی داشتم م  و تو منم قران تو دستم  گهیور د  هی  نم یور تورو گرفته بودو نازن  هی ساناز  د یسابیالنا قند م

 نه ی رو خوند النا گفت :عروس رفته گل بچ

 

 اره یس رفته گالب بگفت :عرو  نیدوم نازن بار
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 شده  هوش یشوهر کرده ب نکهیا هیگفت :عروس از خوش   وونهی سوم ساناز د بار

 

 د یخند یعاقدم م  ی به خنده حت ختنی حرفش همه ر نیا با

 

 گفتم :با اجازه خداوند و اقا امام زمانو همه بزرگتر ها بله  دمو یپنجم قرانو بستمو اروم ب*و*س  بار

 

مردونش بله رو گفت النا حلقه هارو گرفت جلومون که   ی شهابم خوند که همون اول با صدا یدستو سوت کر کننده بود برا  یصدا

 م دستشحلقه رو کرد دستم منم حلقشو برداشتمو با بسم اهلل کرد  دو یشهاب حلقه را برداشت دستمو ب*و*س 

 

سط بقه زوج   میشروع کرد به پخش شدن شهاب دستموگرفتو باهم رفت تیال کی موز ه یعوض شدو  کی گذشت که موز یکم

  مویشونیاهنگ که تموم شد شهاب دوباره پ دنیبه ر*ق*ص مینور کمرنگ افتاد رومنو شهاب ... شروع کرد ه یهاهم اومدن  

  ییگرایعجب ج ییخدا یگفت بعدشم گفت :ول  ک یدمشو تبرید ب*و*س که همه شروع کردن به دست زدن ساناز اوم  د یب*و*س 

 به تورهما نیافتاد

 

بود   دهیخونمون که شهاب خر م یو رفت نی تموم شدو عروس کشونم کرد  یعقدو عروس 2سانازم رفت ساعت موید یتامون خند  سه

  ومد ین  یکس گه ید م یاومد  ی بودن ...وقت دهی خوشکل چ ی لیفرق داشت جهازمو خ الش ی مثل خونه خودمون بود فقط حالت و قا یدق

 شهاب از پشت دورم حلقه شد اروم نار گوشم گفت:چطوره  ی تابودم که دس  ساده یخونه و همه رفتن وسط خونمون ا

 

 یچ

 

 من
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 ی بد  یلیخ

 

 ی گفتم :عال  دموی:خند  گمیخونرو م طون یگفت ش  دویخند 

 

 شه یم نم یتر از ا یگفت :عال طون یش  افهیباق شهاب

 

 ******** 

 

 یدلم اماده شد  زیعز السا

 

 اومدم  اره

 

  ک یاز دوتا برادرم بهم نزد گفت یکه شهاب م نطور ی...ا اد ی...امروز قرار بود پسرخاله شهاب از خارج ب رونیرژقرمزمو بستمو رفتم ب در

 شواز یفرودگاه پ می بر می تر بودن حاالهم مبخوا

 

 م یامادم بر من

 

رژبودو   هی فقط   شممی.....ارا یخ ی یو شلوار اب ی بودم باشال مشک دهیتا زانو پوش  یمشک  یمانتو  هینگاه بهم انداخت ...... هی شهاب

و دستشو انداخت دور    د ی...اومد جلو اروم گونمو ب*و*س  ینوک مداد  راهنیبود با پ دهیپوش  ی...شهابم کتو شلوار مشک ملیر

 م یکمرمو گفت :بر
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  موید یمن خر قه ی گل بزرگ به سل ه یسراهم  مید یسربه سرم گذاشتو خند  ی فرودگاه توراه شهاب کل م یفتموریشد  نیماش  سوار

سمتشون   م یرفت دمیکه چقدرشلوغ بود مادرجونو پدرجونو د   یتو فرودگاه ...وااا م یرفت مویشد  ادهیبه فرودگاه پ  مید ی...رس  میرفت

  ی جوگندم ی ساله موها44مرد   هیبودم االنم اومده بودم پدر  ده یپسر خاله شهابو د راز قبل مادر پد  میکرد   یدستو روب*و*س 

  یدرشت مشک یچشما د یساله صورت سف38  یزن چادر  هی مادرشم   یدماغ و لب معمول  یقهوها ز یر ی...صورت سبزه چشما

 م یمنتظر موند  مو یکرد یدستو روب*و*س   ششونیپ م یباشهاب رفت یقلوا   یدماغ متوسط و لب ها

 

 شهاب

 

 زم یعز جونم

 

 ...  ه یپسر خالت چ اسم

 

 نیار

 

 ییییییییییی چ

 

 ی زن یالسا گوشم کر شد چرا داد م یواا

 

 ذره شکه شدم ه ی  ی چیه ی چیگفتم :ه عیسر

 

 یشکه شد  ی:برا چ د یکنجکاو پرس  ی ا افه یق با
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 ی کنم :اخه تا حاال اسم پسر خالت و نگفته بود  کار یچ نویحاال ا یواااا

 

 شده  یحاال طور  مگه

 

 گه یشکه شدم د ینطور یها هم یداد  ریگ شهاب

 

استرسم گرفته بود ....شهاب دستمو گرفت متعجب نگام کردو گفت :چرا   زد ی نگفت اما معلوم بود باورم نکره ...دلم شور م یزیچ

 دستات انقدر سرده 

 

 استرس گرفتم  یدفعها ه ی.... دونمینم

 

بلند   عیذره به پشت سرم نگاه کردو سر ه ی رو دستم که گرم شد ..... د ی دستاشو دستشو تند تند کش  ون یدستمو گذاشت م شهاب

 شد

 

 السا اومد  پاشو

 

که برگشتم دوتا سکته صددرصد رد کردم ..به چشمام    نیطرفش هم د یدو   عیشتم پشت سرمو نگاه کردم ....شهاب سرو برگ پاشدم

 نیباشم ..اما نه خود خودش بود .....ار  ده ید ی اعتماد نداشتم چند بار پلک زدم بلکه اشتباه

 



 عشق من تنهام نذار 

146 
 

  یبود مامان جون و بابا جون با مامانو باباحواسش به من ن یکه دستمو گرفتم به ستون کس  افتدمیرفتو خواستم ب یهایس  چشمام

به سمت من   دوهیشهاب داره نگران م دمیپاهام شل شد و دستام سر تنم کرخت شد فقط لحظه اخر د شوازش یرفته بودن پ نمیار

 اومدم  د گرم فرو یجا ه ی که چشمام بسته شدو تو

 

بازم سرم تو دستم   مارستانی...بازم ب نمیتم دورو برمو ببچند بارپلک زدم تاتونس دمید یچشمامو باز کردم تار م د یسر درد شد  با

چشمام بازه پرواز کرد به سمتم صورتمو غرق ب*و*سه کرد   د یکه د  ن ینگران اومد تو هم یا  افه ی...در باز شد و شهاب باق

 خوبم  زم یگفتم :شهاب عز دمویخند 

 

 دفعه چت شد   هی اخه  مردمیم یداشتم نگران ی نفس زنون گفت :لعنت دویب*و*س  مویشونیپ

 

 بستم اصال دوست نداشتم بهش دروغ بگم اما مجبور بودم :فکر کنم فشارم افتاد چشمامو

 

رو گونش که چشماش بسته شد دستمو اروم گرفتو   دمینگرانش دستمو اوردم باال و کش یشدم تو چشما ره یباز کردمو خ چشمامو

 د یکف دستمو ب*و*س 

 

 شهاب

 

 جانم

 

 دوستت دارم  یلیخ

 

 به موال  چاکرتم
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 گه ید  یکیوقت نرو با   چی...ه یوقت تنهام نذار   چیحرفاروزدم :قول بده ه ن یچرا ا دونمینم

 

 گفتم :قول بده   ختویر اشکام

 

تااخر   دمیرو دارم که تنهات بذارم ....قووول م یقربونت برم اخه من به جز تو ک  ی نگام کردو گفت :السا حالت خوبه ...اله متعجب

 یی اسم تو قلبم باشه اونم تو  ه یعمرم فقط 

 

 کجان   هیلبخند محو زدمو گفتم :بق  هی

 

 یشناختیم نوی ارکه من نذاشتم .....السا تو قبال مارستانیب انیحالتو بد شد خواستن ب  دنید

 

 چطور  نه

 

 ...چشماش گرد شدو فقط زل زده بود به تو  د یتورو تو بغل من د ی اخه وقت یچیه

 

 م یزشته تنهاشون بذار می پاشو بر گهیگفتم :خوب د نی بگم برا هم یچ دونستمینم

 

 ..  م یو حرکت کرد  میشد  نیسوار ماش  می نگفت ....باهم رفت  یزی چ گهید  اونم
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 ... یریکجا م شهاب

 

 (  ن یخاله سارا)مامان ار خونه

 

 اونجا  چرا

 

 اونجان خاله زنگ زد مارم دعوت کرد  همه

 

 اهان

 

 کردی صددرصد شک م کردمینگفت چون اگر مخالفت م یزیچ

 

بسم   ه یباز کردن   هی که بگن ک  نیبرخالف قبل اصال استرس نداشتم زنگو که زد بدون ا میشد  ادهیپارک کردو پ  نویماش  مید یرس 

  دم یکه د یز یچ ن یاول م یسراسر درختو گل الله ....وارد خونشون که شد  اطشون یاهلل گفتم رفتم داخل خونشون بزرگ بود تو ح

جلو به همه سالم   م یدست شهابو گرفتم و رفت خونسد نگامو گرفتمو دستمو بردم جلو  یلیبود اونم زل زده بود به من خ نیار

 ر یبه خ دنیرس  نی خونسرد گفتم :سالم اقا ار یل ی:خ نیبه ار  د یتا رس  م یکرد

 

 ی اروم گفت :سالم مرس  کردینگام م ره یاون هنوزم خ اما

 

 ی ومد یچرا ن میبهش زدو گفت :نامرد براعروس  یپس گردن هیشهابو مردونه دست دادو همو بغل کردن که شهاب  با
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 گفت :جان شهاب گرفتار بودم  دو یخند  اونم

 

 ه یخودت مگه جون من مفت جان

 

 که شهابم دستشو انداخت دور کمرم...  میمبل دو نفره نشست ه یرو  می ماهم رفت دنیخند  همه

 

 فکر کنم فشارم افتاد  یمو گفتم :خوبم مامانحالت خوبه چرا تو فرودگاه حالت بدشد اب دهنمو قورت داد زم ی:عز یمامان

 

داشتم از طرز نگاهش نگران   گه یگرم صحبت بودن ....د ن یار یشهابم با بابا دادمیاما محلش نم کردمی رو حس م  ن یار یرهیخ نگاه

 گفت :کجا  عیبلندشدم که شهاب سر د یفهمیحتما م د ید یاگه شهاب م شدمیم

 

 اب بخورم  رمیم

 

 ارم یمن برات م نیبش

 

 رم یمن خودم م نیتو بش ی کنیصحبت م ی ت. دار زمیشده بود که دستمو گذاشتم رو شونشو گفتم :عز زیمخین

 

  شیدستام خوب ن یکه تو اشپزخونه بود نشستم و سرمو گرفتم ب ی زینگفتو نشست منم رفتم تو اشپزخونه .....پشت م یز یچ گهید

 .. نداشت د یبود که سالنش به اپزخونه د نیا

 

 ......چرا حاال که فراموشش کردم  ادیب د یچرا حاال ...چرا حاال با ااااایخدا
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 حفظ کن   توینکن خوشبخت  یتو سه کار ی تو وجودم داد زد ....احمق هنوزم فراموشش کرد یکی

 

 کمکم کن نذار شهابو از دست بدم  ایسرمو بلند کردمو گفتم :خدا اروم

 

  یکه شهابه...اما سرمو که بلند کردم دوتا چشم مشک نیا ال یبه خ یکیبرگردم که خوردم به  اب خوردمو اومدم  وانیل ه یشدم  بلند 

به   پش یت گهی د یمشک  نیو شلوار ج یمشک شرتیزده بود...ت یمشک پی برام نداشت ...ت ی تیگونه جذاب چیچشماش ه گهی...د  دمید

...فکر کردم    د یاز دور کمرش باز کردمو گفتم :ببخش عی نکرده بود ...دستمو سر رییاصال تغ الچند س  نینبود تو ا ر ینظرم نفس گ

 شهابه

 

 ی فراموشم کرد  ی زود  نیاز کنارش رد شدم که بازومو گرفت و گفت :به ا عیسر

 

 نکنم  که فراموشت ی نبود ی گفتم :مال دمویشدم اما اصال نشون ندادم بازومو با تمام توان از دستش کش ش یحرفش گوله ات نیا از

 

 چرا

 

 چرا ...  یچ

 

 ی با شهاب ازدواج کرد چرا

 

 داشته باشه ی نگاش کردمو گفتم :فکر نکنم به تو ربط متعجب
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  دونه یانگار نم شعور یبود به شهاب ..ب دهیدختر عمه شهابم مثل کنه چسب نی.....ا ه ی بق ش یبزنه و رفتم پ یحرف ستادمینا ا گهید

  ی .....عصب زدی حرف م ن یو داشت با پدر ار داد یشهاب زن داره ..از همون اولم چشمش دنبال شهاب بود ....اما شهاب اصال مهلش نم

 از جا من پاشو زمیبه شهاپ امپر ترکوندم ...رفتم جلو گفتم :عز ده یچسب ن یا دمید  یبودم وقت 

 

 نیدلم براش تنگ شده تو برو سر جامن بش دمی وقته شهابو ند   یلیخ ییالسا  ینگاه بهم کردو گفت :وااا هی

 

 پرررررروه ....  چه

 

گشادش کنن حاالهم    اطیمثل تو تنگ نشده ...توهم دلت تنگ شده بده خ  ییداره ...دلشم واسه ادما ی شهاب زن و زندگ گلکم

 پاشو از سر جا من 

 

انقدرم به شهاب  ییبرو دستشو ی دار شیاز جاش بلند شد منم اروم گفت :ج ششششیا ه یصورتش قرمز شدو با   هیاز ثان ی کثر  در

 کنمیم  تیکیبا خاک  زنمویم زویهمه چ د یق چسبونم ی امپر م نم یبب  گهید  ینچسب دفعه ا 

 

 نشستمو دستمو گذاشتم رورن پاش  افشیتوجه به ق بدن

 

 ی اومد  ر ی:چقدر د"ش اروم گفت سمت خود د یمنم دستشو انداخت دور گردنمو منو کش د ید  یبرگشت وقت شهابم

 

 ومدم ین ر ید وااا
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 واسه من صد سال گذشت چرا

 

 تنها اومده  نیکجاست چرا ا  ماینگفت ....فکرم مشغول بود پس س  ی زیچ گه ید دویخند 

 

گفت    نیکه مامان ار  میبلند شدن برن ..ماهم بلند شد  گهیگوش دادم.....شب شده بود همه د  هی دراومدم به بحث بق  الیفکرو خ از

 ی بر ی خوای :شهاب جان شما کجا داداشت اومده توهم م

 

 م ی شیخاله فردا بازم مزاحمتون م یمرس 

 

 ی بر شمیخاله بمون ..بخدا ناراحت م نههه

 

 ...مانتومو دراوردم  می اتاق باال که بخواب م یرفت م یکه بمون می ما اسرار و از خاله انکار اخرشم موافقت کرد از

 

اروم دستاشو از دور کمرم باز کردمو   دهیمنظم شهاب معلوم بود که خواب ینفس ها یاما از صدا بردی خوابم نم کردمیم ی ...هر کار

 روش  دمیپتورو کش

 

پتو   هی که  کردمیداشتم تو بارونو تماشا م  اطیو رفتم تو ح دمیمانتو شالمو براشتو پوش  اد یبارون م دم یدم پنجره که د  رفتم

توجه بهش اومدم از کنارش رد شم که دستمو گرفت   ی لبخند محو ....ب ه یبود با  نیافتاد رو شونم ...پشتمو نگاه کردم ار یمسافرت

 ی بخشیو اروم گفت :منو م

 

 ول کن  دستمو
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 چرا برگشتم  یبدون  یخواینم

 

 ستیمهم ن برام

 

 گوش کن  کنم یم خواهش

 

 زنمای م غی دستمو ول کن ج گمیم بهت

 

 تو گوش کن   کنمیباشه ....خواهش م باشه

 

 ع ی گفتم :سر نیسراسر التماس بود براهم لحنش

 

 :خدااااااااااااا یکه گفت دمیدادو شن  یصدا رونیب  میاز اون خونه اومد  مایکه باس  ی روز اون

 

..اما من رفتم   شیمن نبود پولشو حساب کردمو همونجا رفت دنبال زندگ  اصال نامزد مایوجدان داشتم امابرام مهم نبود س  عذاب

که عاشقت شده بودم االن برگشتم که   دمیتازه فهم  دمید ی...همه جا تورو م دم ید یخواب تورو م دمیخوابیخارج کشور هرشب که م

  ز یچ هی فقط  برم یم  نیعشقتو تو دلم از ب نیکنم براهم انتیبه داداشم خ تونم ی...نم یهابکه زن ش   دمیکنم اما تورو د داتیپ

 ی بخش ی:منو م خوام یم

 

 مثبت تکون دادم و گفتم   ینگاه کردمو اروم سرمو به معن بهش
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 چون شهابو از تو دارم بخشمیم

 

 زو یکه دستاشو دورم حلقه کردو گفت:گفت همه چ دمی شهاب اروم گونشو ب*و*س   شیرفتم باال رفتم پ ع یسر و

 

 ی گفتم :ک   متعجب

 

 نیار

 

 ...من شهاب

 

که ببخشمت    خواستی م مارستانیبرام گفت اونم با ما اومد ب مارستانیامروز که بردمت ب نیهم زویخانمم اون همه چ سسسسیه

 ش ید یبا خانممه....خوشگل من حاال بخش ز یهمه چ ستم ین ی منم گفتم من کاره ا

 

 چون ترو از اون دارم  دمیکه بخش معلومه 

 

 گفت :اما من ترو از خدادارم   دویگونمو ب*و*س   اروم

 

 دوست دارم  ی لیخ ایلبخند اروم زمزمه کردم زمزمه کردم :خدا با
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 اااااااااااانیپااااااا

   

 

 

 

    

  

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه  

 محفوظ میباشد . 

 

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهای بیشتر به برای دریافت رمانه

www.romankade.com 
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